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Abstrakt 

Studien syftar till att undersöka synliggörande av teknik och vilka möjligheter barnen ges till 

att utveckla sin förståelse för teknik i förskoleverksamheten. Studien är även avsedd att synlig-

göra vilken betydelse pedagogers kunskaper och medvetenhet kring teknik har samt hur detta 

påverkar val av teknikrelaterat material. 

Resultaten grundar sig på kvalitativa studier med barn och pedagoger. Barnen på en förskola 

observerades med hjälp av videoupptagning under sin fria lek för att dokumentera de intra-

aktioner som sker. Därefter följde en fokusgruppsdiskussion med arbetslaget på samma för-

skola för att synliggöra pedagogernas kunskap och medvetenhet kring teknik. 

Studien utgår från två teorier, posthumanism och socialkonstruktionism. Det centrala inom 

posthumanismen är att människa och icke-människa står i en ömsesidig relation till varandra 

där olika aktörer hela tiden påverkar varandra genom vad som beskrivs som intra-aktioner. Det 

centrala i socialkonstruktionism är att människan skapar sociala relationer samt utvecklar sin 

identitet och sitt lärande i inter-aktioner med andra människor. 

Resultatet visar att pedagogernas medvetenhet och kunskap kring teknik är förhållandevis liten. 

Fokusgruppsdiskussionen bidrar dock till reflektioner som synliggör att viss kunskap finns. I 

slutet av diskussionen har pedagogerna utvecklat sitt sätt att tala om teknik som begrepp, inne-

håll samt undervisning. Resultatet visar att pedagogerna saknar en gemensam definition vad 

gäller teknikämnet och överhuvudtaget ett gemensamt sätt att tala om teknik, vilket skapar en 

osäkerhet och försvårar ett pedagogiskt arbete med ämnet bland barnen i förskolan. Resultatet 

visar att det finns gott om material i verksamheten som kan kopplas till teknik, vilket pedago-

gerna också är medvetna om. Däremot beskriver pedagogerna att osäkerheten kring hur de kan 

arbeta med material och miljö för att knyta an till teknik är stor, vilket gör att teknikundervis-

ningen blir lidande. 
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Förord 

Våra egna erfarenheter pekar på att teknik är något som pedagoger i förskolan tycker är svårt 

att arbeta med och som leder till att teknik bortprioriteras. Till följd av detta anser vi att det 

finns ett behov av att synliggöra komplexiteten och hitta sätt att göra teknik till en naturlig del 

i förskoleverksamheten. 

Nu när studien färdigställts vill vi tacka vår handledare Per Högström som stöttat och inspirerat 

oss i arbetet med studien. Ytterligare ett tack riktas till förskolan där studien genomfördes, vil-

ket möjliggjorde vår studie genom ett gott samarbete. 

Jenny & Maria 
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Inledning 
I det samhället vi lever i idag är vi beroende av teknik och att den fungerar som den ska (Bjurulf, 

2013). Förändringar i samhället möjliggörs av olika tekniska framsteg, vilket samtidigt innebär 

att det krävs att alla medborgare har nog med kunskaper för att kunna ta ställning till huruvida 

dessa förändringar ska välkomnas av samhället eller inte (Axell, 2013). Kunskaper i teknik som 

är likvärdiga för alla medborgare bidrar till att skapa förutsättningar för mer jämställt och rätt-

visare samhälle. 

En majoritet av de vetenskapliga artiklar som finns lyfter vikten av att låta barnen upptäcka 

teknik redan när de är små (Axell, 2013). Stables (1997) framhåller att barns självförtroende 

och tilltro till den egna tekniska förmågan får en större chans att växa när barnen tidigt invol-

veras i olika tekniska lärsituationer. För att barn ska få en förståelse om vad som sker kring dem 

behöver de därför i tidig ålder få möjlighet att utveckla och utforska sitt intresse för teknik. 

Milne och Edwards (2011) beskriver att barn utifrån sina egna erfarenheter gör kopplingar och 

kommer med förklaringar till det teknikrelaterade innehåll som de möter på förskolan. Oftast 

ligger barnens fokus på materialet, och mindre på de processer som materiella ting ingår i.  

Fokus i undervisningen hamnar allt för ofta på det slutgiltiga resultatet, objektet, istället för 

dess uppbyggnad eller processen som bidragit till dem (Mawson, 2011; Siu & Lam, 2005). 

För att ge barn större chans att utveckla en teknisk kompetens bör undervisningen vara planerad 

på ett sätt som för att barn får mycket stöd i sitt skapande samt i att komma på hur saker fungerar 

(Stables, 1997). Lärmiljön behöver utrustas så att barnets vilja att upptäcka främjas och därmed 

ges möjlighet att utvecklas (Tu, 2006). Aktivt lärande är en process där barnen ges möjlighet 

att konstruera en förståelse för omvärlden (Stables, 1997). Aktivt lärande och praktisk erfaren-

het har stor betydelse för yngre barns förhållande till teknik, samtidigt som teknik är en viktig 

beståndsdel i alla former av lärande (ibid.). Således behöver pedagoger i förskolan inte bara ha 

en kunskap om vad teknik är och vad det innefattar, utan behöver dessutom använda ordet tek-

nik för att barnen ska kunna upptäcka tekniken i vardagen (Axel, 2013).  

Både posthumanistiskt och socialkonstruktionistiskt perspektiv bidrar med teoretisk grund i 

studien. De processer som materialet ingår i beskrivs inom posthumanismen som intra-aktioner, 

där både människa och material är delaktiga och lika viktiga (Barad, 2003). Delvis använder 

barnen sin fantasi för att förklara fenomen, när kunskaperna inte räcker till. Det verkar även 

finnas en koppling mellan barnets språkutveckling och djupet av deras teknikkunskaper, vilket 

inte är unikt för teknik, men som visar på vikten av ett rikligt språkbruk kring teknik redan i de 

tidiga åren (Milne & Edwards, 2011). Det socialkonstruktionistiska perspektivet lyfter språket 

och de dialoger som sker som en central del i barns lärande, detta benämns som inter-aktioner 

(Åsberg, Hultman & Lee, 2012). De båda teorierna tillför sina egna specifika dimensioner till 

studiens syfte och ges skilda spelrum i de olika forskningsfrågorna.  

Förskolans läroplan kommer under våren 2018 att revideras, med förslag som avser att stärka 

och tydliggöra målen om teknik (Skolverket, 2017). Denna revidering visar på vikten av att 

synliggöra vilken plats teknik ges i förskolans verksamhet. Vårt intresse för ämnet beror delvis 

på teknikämnets aktualitet i förskola och samhälle, men även på våra egna erfarenheter som 

visar att teknik är ett ämne som behöver lyftas i förskolan. Det finns även förhoppningar kring 
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att utveckla de egna kunskaperna kring teknik och att kunna använda de nya insikter som stu-

dien genererar i det kommande yrkesutövandet som förskollärare. Arbetet med studien har för-

delats likvärdigt mellan oss gällande både datainsamling och själva skrivandeprocessen. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om synliggörandet av teknik i förskoleverk-

samhet och vilka möjligheter barnen därmed ges till att utveckla sin förståelse kring teknik. 

Studien syftar även till att synliggöra betydelsen av pedagogers medvetenhet och kunskaper 

kring teknik och hur det påverkar val av teknikrelaterat material. 

❖ Hur påverkar miljö och material barnens möjligheter att upptäcka, utforska och samtala 

kring teknik? Vilka intra-aktioner sker? 

❖ Hur beskriver pedagogerna, i dialog med varandra, sin medvetenhet och förståelse kring 

teknik i förskolan?   
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Bakgrund 
I förskolans dagliga verksamhet omges barnen av teknikinnehåll i olika former, vilket medför 

att pedagogerna måste arbeta med att göra detta innehåll synligt och förståeligt för dem. 

Teknik i förskolan 

Tekniska aktiviteter är viktiga verktyg i allt lärande i förskolan, och när barnen tidigt får vara 

med i dessa aktiviteter grundläggs deras tilltro och självförtroende till deras egna tekniska för-

måga (Stables, 1997). Att se hur saker fungerar kan stimulera barnen att fundera vidare på hur 

bland annat de konstruerats, vilka material som valts och vad detta material kan användas till. 

Möjligheten att få reflektera över vad som händer stimulerar bland annat barns kreativa tän-

kande samt förmåga att lösa problem (ibid.). Siu och Lam (2005) argumenterar även de för 

betydelsen av att börja med teknik i tidig ålder. I deras studie undersöks teknikundervisnings-

metoder, den sociala och kulturella kontexten samt förväntningar som samhället har på vad 

barnen ska lära sig i teknik. Kärnan i teknikundervisningen är uppfinningsrikedom, kreativitet, 

och tillämpningen av problemlösning. De sociala och kulturella faktorerna är dock viktiga att 

ta hänsyn till i planeringen av teknikundervisningen (ibid.).  

Skollagen är grunden till de läroplaner vi har i dag och framhåller bland annat barnens rätt till 

utveckling och lärande (SFS 2010:800). Utbildningsdepartementet har bidragit till en bakgrund 

till förskolans läroplan. Här beskrivs bland annat att teknik i förskolan innebär att barnen ska 

ges möjlighet att iaktta och analysera tekniska föremål i vardagen och genom detta uppmärk-

sammas på tekniska lösningar (Utbildningsdepartementet, 2010). Syftet med teknik som mål-

område i förskolan innefattar även att barnen på ett kreativt sätt får arbeta med egna konstrukt-

ioner och genom dessa få möjlighet att upptäcka tekniska lösningar (ibid.). I förskolans läroplan 

tydliggörs detta genom strävansmål som exempelvis att varje barn ”utvecklar sin förmåga att 

urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” (Skolverket, 2016, s. 10).  

Teknikbegreppet och förskolans verksamhet 

I beskrivningen av teknik har artefakter en central roll som exempelvis kan vara en stol, gaffel 

och spade. Dock är teknik som begrepp så mycket mer än enbart artefakt (Bjurulf, 2013). Ar-

tefakter är ett samlingsnamn för de föremål som är tillverkade av människor och idag ofta med 

hjälp av flera människors olika kompetenser. Dessa artefakter behöver sedan underhåll och när 

de inte används längre måste dekonstruering ske. Därmed blir artefakt som definition för teknik 

alldeles för snävt med tanke på att då förbises både processer och kunskaper som lett fram till 

dem samt konsekvenser som följer av användningen av artefakterna. Ifall dessa tillverkade ar-

tefakter inte sätts in i ett sammanhang försummas att de ingår och samverkar i tekniska system 

(ibid.). Genom att ge barnen upplevelser så att teknikens artefakter sätts i dessa sammanhang, 

har de lättare att ta till sig informationen och få en förståelse för vad det betyder (Isbell, 2012). 

All sysselsättning med ett syfte som innebär en form av problemlösning eller tillvägagångsätt 

för att uppfylla ett behov, till exempel olika typer av lock som finns på förskolan, bör kallas 

teknik. Digitala verktyg är ett samlingsnamn av olika tekniska verktyg som i förskolans verk-

samhet kan användas som hjälpmedel till exempel en dator, lärplatta, smartmobil, smartboards, 

kamera, och projektor (ibid.).   
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Lärmiljöer som främjar lärande inom teknik 

Den fysiska miljön på förskolan behöver utrustas på ett sådant sätt att barnets vilja att upptäcka 

uppmuntras och att de ges möjlighet att utvecklas (Tu, 2006). Bjurulf (2013) framhåller att de 

förutsättningar som barn ges gällande utformning av den fysiska miljön och val av material 

påverkar möjligheten de har till att lära kring teknik. Storleken på barngruppen har också bety-

delse för hur lyckad den tekniska undervisningen blir i verksamheten. Små grupper underlättar 

utförandet av praktiskt arbete medan fördelen med en större grupp är att denna kan ge fler lös-

ningar och tankar kring det som utforskas (ibid.). Det är av stor vikt att ta barns utvecklingsnivå, 

intressen och erfarenheter i beaktning när man utformar den fysiska miljön och väljer material 

till rummen (Isbell, 2012). Lyckas pedagoger skapa stimulerande miljöer ger detta större möj-

ligheter till att väcka barns intresse för exempelvis teknik. Det är viktigt att materialet byts ut 

regelbundet för att behålla barnens intresse och fortsatt fungera stimulerande. De olika lärpro-

cesserna och undervisningsformerna ska utgå från läroplanens syften, där det centrala innehållet 

används och kombineras på olika sätt (ibid.). Att arbeta med artefakter som barnen för tillfället 

är sysselsatta och intresserade av kan leda till att barnen utvecklar sitt intresse för teknik och 

vill vara med och påverka utvecklingen i en positiv riktning (Bjurulf, 2013). 

Miljöns betydelse 

Kragh-Müller (2012) framhåller miljön som den tredje pedagogen inom det socialkonstruktion-

istiska perspektivet. Den första är pedagogen, den andra pedagogiken och den tredje är alltså 

den fysiska miljön. Därför läggs det inom denna teori stor vikt vid utformningen av rummet, 

där fokus ligger på hur inter-aktioner uppstår mellan barnen i aktiviteter och leken. Om män-

niskan är en påverkbar social konstruktion är också lärande väldigt påverkbart av den pedago-

giska miljön, och därmed påverkas barn i allra högsta grad av förskolans miljöer (ibid.). I det 

posthumanistiska perspektivet är materialet betydelsefullt för att kunna skapa lärorika miljöer, 

där fokus ligger på de icke-mänskliga materialen som ständigt står i en ömsesidig påverkansre-

lation med människan i form av intra-aktioner (Hultman, 2011). 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) beskriver att en pedagogisk miljö innefattar både 

miljöns fysiska utformning, det material som erbjuds samt samspelet som sker både mellan barn 

och personal och barnen sinsemellan. Miljön innefattar även det klimat eller den atmosfär som 

verksamheten skapar. Vidare framhåller Pramling Samuelsson och Sheridan att miljön förmed-

lar förväntningar för vad som ska ske i den pedagogiska verksamheten. Därför bör miljön ut-

formas så att barnens utveckling och lärande stimuleras, underlättas och utmanas. De Jong 

(2010) lyfter att samspelet med den fysiska och sociala miljön har stor betydelse för barns ut-

veckling och lärande. Hur pedagogerna ser på verksamhetens funktion, som ersättning för hem-

met eller som pedagogisk institution, har stor inverkan på hur den fysiska miljön utformas. De 

pedagogiska utgångspunkterna som finns i verksamheten och hur synen på barns utveckling 

och lärande bör vara avgörande när det gäller att utforma den fysiska miljön (ibid.). Nordtømme 

(2012) beskriver att den miljö som pedagoger erbjuder kan möjliggöra utveckling och lärande 

samtidigt som den kan vara begränsande och till och med exkluderande för barnen, om arbetet 

med utformningen varit bristfällig. Det är av stor vikt att miljön ständigt förändras efter nya 

barngrupper med nya intressen som ska kunna följas upp (De Jong, 2010; Pramling Samuelsson 

& Sheridan, 2006). Hur pedagoger väljer att göra rum mer eller mindre tillgängliga genom att 
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ha stängda eller öppna dörrar, eller dörrar med glasfönster har inverkan på hur välkomnande 

lokalen känns och därmed hur stort barnens intresse av att utforska rummet blir (De Jong, 2010). 

Miljöbegreppet förekommer i olika kombinationer i förskolans läroplan, men syftar då oftast 

på den sociala miljö som barnet befinner sig i (Skolverket, 2016). Konkreta svar på hur den 

fysiska miljön bör utformas finns inte i förskolans läroplan. Utformandet bör anpassas efter den 

specifika barngruppen och dess behov (De Jong, 2010), och att barn i förskolan ges inflytande 

och att de får vara med (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Nordin-Hultman (2004) be-

traktar tiden som en miljöfaktor, och betonar att strukturering av tid har stor inverkan på vilka 

möjligheter barnen ges till att lära och utvecklas. 

Materialets betydelse 

Förskolemiljön behöver utrustas så att det uppmuntrar barnens passion för att upptäcka teknik, 

men pedagogerna måste även reflektera över sin egen praktik samt att i sin undervisning utgå 

från materialet som faktiskt finns tillgängligt (Tu, 2006). Nordin-Hultman (2004) granskade i 

sin studie kring materialet och miljöns utformning i en engelsk och en svensk förskola. Studien 

innefattade även vilka begränsningar som kan påverka barnens aktiviteter. Trots att mängden 

material var densamma visade resultatet att det i den engelska förskolan fanns ett större utbud 

av material för teknik och naturvetenskap, till exempel byggmaterial, medan i den svenska 

fanns större utbud av grovmotoriskt material. Materialet och miljön påverkar barnen som är där 

och förskolans praktik på olika sätt, exempelvis när ett barn möter material kan detta leda till 

ett kollektivt lärande (ibid.). Barnen behöver inte vara bra på samarbete utan materialet kan 

påverka situationen som leder till att de börjar utforska tillsammans. Barnens möjligheter att 

utföra aktiviteter, samarbeta med andra, leka och utforska för dem nytt material påverkas av 

vilket material som erbjuds (ibid.). Nordtømme (2012) betonar att placering av material skapar 

olika stora möjligheter för barnen att använda sina idéer och iscensätta dem. Vidare uttrycker 

författaren att flexibelt material möjliggör upprätthållande av barns uppmärksamhet trots för-

ändringar i rummet. Forskare framhåller vikten av att materialet bör vara tillgängligt så att bar-

nen själva kan ta initiativ till att använda och utforska det (ibid.). Material för grovmotoriska 

aktiviteter och tillgång till mycket löst material inomhus till exempel kuddar, madrasser, stolar 

och små bord bidrar till att barnen kan ändra miljön efter deras lekar (Persson, 2012). 

Barns och pedagogers ökade användning av teknik i verksamheten och på fritiden leder till en 

förändring i förhållandet mellan materialet och människa (Holmberg & Zimmerman Nilsson, 

2014). Icke-mänskligt handlande får en central roll i det som sker eftersom aktören inte måste 

vara mänsklig utan kan även vara materialet eller kombinationer mellan människor och material 

(ibid.). Begreppet icke-människa kan ses som ett begrepp som beskriver oändligt många olika 

fenomen och ska förstås som ett försök att omfatta, involvera och värdera även den materiella 

världen (Hultman, 2011). Det posthumanistiska perspektivet använder begreppet materialet till-

sammans med det mänskliga där den mänskliga kroppen ska ses som en materiell kropp, men 

inte ett passivt material där medvetandet och tänkandet är åtskilda från kroppen utan som 

kroppstänkande (ibid.). Materialet uppfattades vara underskattat i Hultmans studie där under-

sökningen hade som syfte att öka förståelsen för barns samvaro och subjektskapande i relation 

till icke-mänskligt material. Det som vanligtvis uppmärksammades var istället människors age-

rande, och slutsatsen Hultman drar är att vi människor kommer att försummas ifall materialet 
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negligeras eftersom vi blir till genom ömsesidig påverkan av olika kroppar. Nordtømmes (2012) 

studie synliggjorde även den att materialet var betydelsefullt eftersom materialet hela tiden var 

aktivt i leken, vilket visade sig genom att barnen både skyddade sitt lekmaterial och även kunde 

använda det tillsammans med andra. Nordtømmes resultat visade även att både rum och 

material påverkade barnens handlingsutrymme i leken, då de i sina lekar använde inredningen. 

I dockvrån som pedagogerna lagt in färdigt material som var till för olika familjelekar hade 

barnen svårare att hitta egna idéer. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är det snarare 

processen kring det lärande som sker med hjälp av materialet som är intressant och viktig, än 

själva materialet i sig (ibid.). Vår kunskap och vår syn på omvärlden förändras och påverkas av 

den kultur vi lever i, där materialet är en något som är kulturellt betingat (Dahlberg, Moss & 

Pence, 2014). 

Pedagogens roll 

För att ge barnen en större chans att utveckla sin tekniska kompetens är det viktigt att som 

pedagog stödja deras utforskande, deras förmåga att uttrycka sig och i sitt skapande. Det blir 

därför relevant att så tidigt som möjligt erbjuda barn likvärdiga möjligheter till att utveckla sin 

nyfikenhet kring omvärlden. Barns tilltro till sin egna tekniska förmåga blir starkare ju tidigare 

barnet involveras i tekniska aktiviteter (Stables, 1997). För detta krävs pedagoger med rätt kun-

skap och förmåga att undervisa barn om teknik vilket enligt författaren är en bristvara. Man 

behöver därför bland annat arbeta med att utveckla pedagogers förståelse inom teknik, hjälpa 

dem att se hur erfarenheter kan överföras till tekniska aktiviteter, utveckla tilltro till den egna 

förmågan och ge konkreta förslag på aktiviteter där teknik ingår (ibid.). Nordtømme (2012) 

beskriver att den miljö som pedagoger erbjuder kan möjliggöra utveckling och lärande samti-

digt som den kan vara begränsande och till och med exkluderande för barnen, om arbetet med 

utformningen varit bristfällig. Vidare betonar Nordtømme att människan skapar mening i det 

sociala samspelet och att de materiella ting som erbjuds i förskolan kan möjliggöra samtal och 

dialog. 

Mawson (2011) identifierar i sin studie en del punkter att ta i beaktning vid planering av tek-

nikundervisning. Bland annat betonas vikten av att pedagoger ständigt behöver utveckla sin 

kompetens inom teknik, när samhället ständigt förändras. Det är också av stor vikt att tid ges 

till att arbeta med teknik (ibid.). Plowman och McPake (2013) betonar vikten av att pedagoger 

som arbetar med små barn tar hänsyn till de stora olikheter som finns i barns erfarenheter av 

digital teknik, vilket även kan gälla för andra former av tekniska erfarenheter. Det är relevant 

att ta tillvara på dessa erfarenheter och fortsätta att arbeta med dem i förskolan, utifrån den nivå 

där barnet befinner sig (ibid.). 

Pedagoger, makt och material 

Dahlberg et al. (2014) anser att man genom den franske filosofen Michael Foucault kan förstå 

att makt inte bara utövas av en härskare. Istället är det så att vi alla berörs av makten och dess-

utom ges möjlighet till att utöva makt. Vi kan styras, men vi styr även oss själva och andra 

(ibid.). Makt förekommer i praktiken vanligtvis i relationer mellan människor, så kallad direkt 

makt men den kan även vara indirekt genom olika tekniker eller maktmedel och ofta inom ett 

organiserat sammanhang (Börjesson & Rehn, 2009). Johannessen och Sandvik (2009) beskriver 
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att vuxna hela tiden är i en maktposition i relation till barnen och detta är ett faktum oavsett om 

det är medvetet eller inte. Det centrala och viktiga är att pedagoger blir medvetna om makten 

de besitter och hur denna förvaltas. Den uppfattning vi har av små barn påverkar våra tankar, 

våra handlingar och hur vi använder språket, alltså hur vi utövar den makt vi besitter. Exempel 

på detta kan handla om hur vi framställer miljön och gör den mer eller mindre tillgänglig för 

barnen (ibid.). Börjesson och Rehn (2009) betonar att hur vi använder oss av språket kan be-

gränsa vad som är tillåtet att tala om och även påverka människors tankar om saker och ting. 

På så sätt kan språket användas för att utöva makt, ibland kan detta ske helt omedvetet. Vidare 

betonas att makt bygger på system vi är delaktiga i, där den som styr i systemet har makten över 

vem eller vad som tillåts komma in. Makt som handlar om vilka människor som tillåts att bli 

en del av systemet, men även vilket material som anses viktigt att ha med (ibid.). 

Bristdiskurs och kompetensdiskurs  

Bristdiskurs handlar om en barnsyn som utgår ifrån ett perspektiv att barnet ska bli något sna-

rare än att det redan är något, fokus ligger på det som barnet ännu inte kan eller vet samt vilka 

kompetenser och egenskaper som fattas (Johannesen & Sandvik, 2009). Pedagoger som letar 

efter det som barnet inte behärskar, ser bristerna först och sedan kanske, barnet. Kompetensdis-

kurs handlar om att barn ses som kompetenta individer, inte som tomma skal som ska fyllas 

(ibid.). Att lyssna in barnen och använda denna information i planeringen av den pedagogiska 

verksamheten är central för pedagogerna i denna diskurs. Barn ses som redan fullvärdiga med-

lemmar i det demokratiska samhället och det är inget som de ska lära sig att bli. Läroplanerna 

är enligt Johannesen och Sandvik utformade på så vis att barn sätts i bristposition eftersom att 

det står att barn ska utvecklas, barn ska uppleva och de vuxna ska uppmuntra och stimulera 

barnen. Samtidigt framhåller läroplanen barnens rätt till inflytande och delaktighet vilket inne-

bär att detta förhållningssätt kan anses vara ambivalent (ibid.). Skillnaden mellan dessa två be-

grepp är att inom kompetensdiskursen ses barnet som redan kompetent med möjlighet till ut-

veckling. Inom bristdiskursen anses barnet ännu inte äga denna förmåga, utan kompetenta är 

något de ska bli (ibid). 

Pedagogers kunskap om teknik 

Grunden för att utveckla positiv inställning till vetenskapen läggs tidigt hos barn och därför 

måste pedagoger ta tillvara på tillfällen som ges i barnens vardag (Tu, 2006). Pedagogen är 

viktig för att fånga barnens teknikintresse och utmana dem i möten med och nya erfarenheter 

kring teknik (ibid.). Lärare måste använda teknik och benämna ordet teknik i olika vardagliga 

sammanhang för att göra barnen medvetna om den teknik som de omges av samt hur man kan 

använda den (Bjurulf, 2013). Axell (2013) lyfter problematiken i att pedagogerna har olika 

uppfattningar om vad teknik handlar om och har svårigheter med att skilja på naturvetenskap 

och teknik, vilket påverkar barnens möjligheter till lärande. Undervisning som planeras endast 

av pedagoger, leder till att barns delaktighet och inflytande uteblir eftersom att aktiviteterna 

inte utgår ifrån vad barnen redan kan och vet (ibid.). Flera forskare hävdar att det är viktigt att 

pedagogerna har relevant kunskap kring teknik med tanke på att det kan vara avgörande för 

vilka färdigheter och kunskaper barnen utvecklar i det. Därför efterlyser forskningen fortbild-

ning av pedagoger i naturvetenskap och teknik som är aktuell och anpassad efter hur samhället 

ser ut idag. Kunskaper kring hur pedagoger kan hjälpa barnen att ge dem fler verktyg eller 
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uttryckssätt för att beskriva sina tankar och funderingar, bör också finnas med i fortbildningen 

(ibid.). 

Barns lärande och förståelse kring teknik 

Milne och Edwards (2011) konstaterar att små barn kommer till förskolan med en hel del idéer 

som kan ses som teknisk kunskap. Mawson (2011) framhåller att det finns relativt lite forskning 

kring hur barns individuella uppfattningar om teknik förändras. Även forskning kring hur 

mindre barn uppfattar och förstår teknikbegreppet är begränsad, trots att sådan kunskap ses som 

viktig för personer som utbildar inom teknik (ibid.). Olika typer av teknik har ökat i allas hem 

och påverkar vårt vardagliga liv, men få studier kombinerar en jämförelse kring lärandet i hem-

met och i förskolan när det gäller barns kompetensutveckling i teknik (Plowman, Stephen & 

McPake, 2008). Därför finns begränsad kunskap om hur barn som växer upp i högteknologiska 

hem börjar sitt lärande. Forskning kring barns lärande i dessa hem är viktig för att lärare ska 

kunna bygga vidare på denna information eftersom hemmiljön påverkar vad och hur barn lär 

sig (ibid.). Plowman och McPake (2013) beskriver att barn idag föds in i en värld där de omges 

av digital teknik. Många produktleverantörer propagerar att de kan hjälpa till i barns läropro-

cesser, till exempel gällande svenska och matematik. Författarna menar att den digitala tekniken 

kan erbjuda nya sätt för barnen att förstå sin omvärld men att barnen behöver vägledning och 

stöd i inter-aktionen med tekniken för att lärande ska ske. Barnen lär sig även mycket genom 

att observera hur personer i omgivningen använder sig av den digitala tekniken (ibid.). 

Viktiga delar för barns lärande är bland annat leken där barn ges möjlighet att utforska och få 

erfarenheter, samt barns delaktighet och vikten av reflektion (Stables, 1997). Även om barn kan 

klippa med en sax är de ofta omedvetna om hur, men med hjälp av reflektionen kan förståelse 

skapas hos barn om vilka bakomliggande processer som möjliggör klippandet. Vidare poäng-

terar Stables att det är viktigt att positiva attityder till teknik grundläggs då barnen måste få 

möjligheter att ta risker och testa i situationer där ett misslyckande ses som en positiv händelse. 

Misslyckanden ska ses som något som sedan leder framåt vilket lekfulla situationer kan bidra 

till (ibid.). Mawson (2011) har i sin studie sett en väl utvecklad medvetenhet hos barnen rörande 

funktionen av olika tekniska föremål då de finns med i barnens hemmiljöer. Studien visar även 

att barn som hade ett litet utbud av tekniska föremål i hemmet, ändå fick större utbudsvariation 

i hemmiljöerna än vad många förskolor kunde erbjuda. De fick även i större utsträckning vara 

med och observera autentiska aktiviteter hemma än på förskolan (ibid.). De slutsatser som fram-

kom i Mawsons studie är att pedagoger har för lite kunskap om barnens tekniska erfarenheter 

hemifrån och att de då inte heller kan bidra med optimerat lärande. Det visade sig även att de 

tekniska aktiviteter som pedagogerna väljer sällan hänger ihop med de kompetenser de får 

hemma. Genom att skapa en förståelse för barns olika erfarenheter och sedan bygga den peda-

gogiska verksamheten utifrån vad barnen har med sig hemifrån, kan pedagoger på ett bättre sätt 

stötta barnens lärande på sätt som ger dem möjlighet att upptäcka den inverkan tekniken har på 

deras egna liv (ibid.). Forskare lyfter problematiken kring att lärare oftast ser barns lärande i 

teknik som en linjär process, trots att varken barn eller vuxna lär på det sättet, lärarna bör hellre 

fokusera på processen och de tekniska system som ingår (Axell, 2013).  
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Teoretiska utgångspunkter 
Teorier består bland annat av perspektiv, begrepp samt möjliga frågor om potentiella problem-

ställningar. Dessa tre komponenter är nödvändiga när det gäller att studera samhället på ett 

fokuserat sätt. Teorier ger oss möjlighet att synlig- och tydliggöra fenomen som tidigare varit 

osynliga, och får oss att ställa nya typer av frågor (Svensson, 2015). Genom teorier får vi verk-

tyg och tillgång till begrepp att definiera och förklara det vi studerar med (Rennstam & Wäs-

terfors, 2015). 

Barad (2003) påpekar att det är av stor vikt att vara medveten om skillnaden mellan intra-aktion 

(centralt begrepp inom posthumanism) och inter-aktion (centralt inom socialkonstruktion-

ismen), att dessa begrepp skiljer sig helt från varandra. Inter-aktion syftar på samspelet männi-

skor sinsemellan, det som skiljer begreppen åt är att inter-aktionen utelämnar det faktum att 

människan intra-agerar med materialet och att dessa påverkar varandra hela tiden. Inom intra-

aktioner har material och individ lika stor roll i samspelet och det fokuseras på den effekt som 

uppkommer ur detta samspel. Intra-aktioner ses som diskursiva och materiella, att särskilja me-

ning och materia är inte möjligt (ibid.). 

Posthumanistiskt perspektiv 

Den posthumanistiska grunden ger uttryck åt en relationell ontologi, där subjektet och det 

mänskliga inte är något som är givet i sig själv, utan som hela tiden formas i en komplex kon-

struktion av mångfaldiga relationer (Pedersen, 2014). Synen på människan som överordnad har 

övergivits i detta perspektiv och bytts ut mot att det är en immanent värld som kommer till ytan 

där ett fokus ligger på det materiella, om än i olika betydelser (Holmberg & Zimmerman Nils-

son, 2014). Materialet är inte passivt utan påverkar och samhandlar med oss hela tiden, således 

påverkar vi materialet och materialet påverkar oss (Lenz Taguchi, 2012). Samhandlande kan 

exempelvis handla om att en lärare inte kan göra sitt jobb utan ett klassrum, penna och papper 

med mera. Barns relationer inkluderar inte enbart andra människor utan även icke-mänskligt 

material (Holmberg & Zimmerman Nilsson, 2014). Dessa relationer definieras som ett övergri-

pande begrepp som innehåller en stor mängd fenomen där både levande och död materia agerar 

tillsammans och skapar samtillblivelser som till exempel träd och linjaler (ibid.). Dessa icke-

mänskliga material beskrivs inom posthumanismen som aktiva agenter, vilka är aktiva i de 

intra-aktioner som sker (Lenz Taguchi, 2012). Det är inte bara människor som kan förändra 

skeenden utan materialitet påverkar både andra och sig själv, utan mänsklig inblandning. Denna 

förmåga att förändra och påverka skeenden benämns som agentisk kraft (ibid). Förståelsen av 

barnet som en del av ett relationellt sammanhang där icke-mänskliga subjekt, aktiva agenter, är 

en viktig del för att konstituera ett barn, som medför att barnet decenteras, möjliggörs i detta 

perspektiv (Holmberg & Zimmerman Nilsson, 2014). 

Intra-aktion kännetecknas av en relation som handlar om att icke-människor ingår i en 

samexistens med människan, som leder till att det materiella får en betydelse där de tillsammans 

kan skapa något nytt, vilka ständigt påverkar varandra (Lenz Taguchi, 2012). I sin intra-aktivitet 

med andra ting eller levande organismer kan det materiella få agens och bli till vad Lenz 

Taguchi beskriver som performativa agenter. Den intra-aktiva pedagogiken innebär att kun-

skapsprocesser och skeenden är resultat av att alla materiella ting och levande kroppar i sam-

manhanget ingår i ett performativt agentiskt förhållande. Kortfattat kan man säga att en 
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performativ agent är en utförande agent, vilket kan vara både ett materiellt ting eller en männi-

ska, som tillsammans påverkar varandra i intra-aktionen (ibid). Intra-aktioner förändrar, trans-

formerar, oss genom att skapa nya samband och nya erfarenheter genom att agera med och mot 

nytt material blir vi i varje situation till på nytt. Vi blir annorlunda och transformeras i oss själva 

och dessa transformeringar är resultatet av intra-aktionerna. Detta tydliggör även att i möten 

mellan olika material, alltså i mellanrummet, sker möjligheter för tillgivelse och förändring 

(ibid.). Vidare leder detta till, ur ett didaktiskt perspektiv, att kunskapsmål inte går planera utan 

att det är i samhandlingarna som det avgörs vilka transformeringsmöjligheter som finns (ibid.). 

Det som lyfts fram i det posthumanistiska perspektivet är barns intra-aktioner och kompetenta 

relation med icke-mänskliga subjekt (Holmberg & Zimmerman Nilsson, 2014). För att till ex-

empel framträda som ett fysiskt och vilt barn behöver man samverka med ett kuddrum där 

människan och materialiteten tillsammans skapar vildhet (ibid.). 

Det posthumanistiska perspektivet betraktar lärande som rationellt och intra-aktivt, där både 

människor, natur, ting och miljö är aktiva på ett sätt som gör att de påverkar och samexisterar 

med våra kroppar (Lenz Taguchi, 2012). De är alltså medkonstruktörer av omvärlden och kun-

skap. I en intra-aktiv kunskapssyn blir lärandet en följd av intra-aktiva möten mellan omvärl-

den, ting och människor, både kroppsligt som språkligt eftersom att människan är sammanflätad 

med och ömsesidigt beroende av sin omvärld för att existera (ibid.). Utifrån dessa tankar kring 

onto-epistemologi så kan inte en lärande person och vad den lär sig skiljas åt. I denna pågående 

lärandeprocess skapas en tillblivelse där hela kroppen är med, vilket gör att en uppdelning kring 

ämnen och kroppsdelar blir omöjligt. På förskolan kan det innebära ett bekräftande av vuxna, 

barn och material i en gemensam tillblivelseprocess, att tillsammans försöka tolka världen på 

olika sätt (ibid.). 

Socialkonstruktionistiskt perspektiv 

Kunskap ses inte som mätbart inom socialkonstruktionistiskt perspektiv, man vill inte ha en syn 

på vad barn bör kunna utan de ses som kompetenta från födseln (Dahlberg et al., 2014). Den 

sociala konstruktionen är en social process där en del av den egna delaktigheten i världen är en 

viktig faktor för människan (ibid.), och i denna process ses språket, kommunikationen, som en 

viktig del (Burr, 2003; Fairhurst & Grant, 2010; Wang, 2016). Inom socialkonstruktionismen 

finns det inga objektiva sanningar utan all kunskap kan ses från olika perspektiv, som männi-

skan konstruerar i samspel med andra (Berger & Luckmann, 1998; Burr, 2003). Kunskapen är 

sammanflätad med de sociala processerna snarare än de kognitiva processerna (Young & Col-

lin, 2004). Världen är en gemensam intersubjektiv värld för alla människor, men allas kon-

struktion av verkligheten består av många subjektiva och objektiva kunskapsanspråk (Berger 

& Luckmann, 1998). 

Människan föds med förmågan till att skapa sociala relationer, är till sin karaktär flexibel, och 

det är i inter-aktioner med andra betydelsefulla människor som människan formar sin identitet 

och lärande (Berger & Luckmann, 1998). Människan är inte, som djuren, beroende av speciella 

platser på jorden för att utvecklas men är beroende av specifika kulturella och sociala normer 

som finns där. Människan skapar sig själv i samspel med andra, där språket och framförallt 

kommunikationen är en viktig del i skapande av den föränderliga subjektiva verkligheten. Den 
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väsentliga inter-aktionssituationen är face-to-face-situationen, där vi delar nuet med varandra 

och dessutom gör den det möjligt för oss att kontinuerligt och objektivt uppfatta våra egna 

subjektiva meningar (ibid.). 

Inom socialkonstruktionismen framträder det lilla barnet som en medkonstruktör av sin egen 

identitet, kultur och av kunskap direkt vid födseln (Dahlberg et al., 2014). Barnet förstås som 

ett individuellt, unikt och komplext subjekt. Lärandet ses som en kommunikation och koopera-

tiv aktivitet där barnet skapar mening och kunskap i sin värld tillsammans med vuxna och barn, 

det lilla barnet är alltså en aktiv medkonstruktör av lärandet (ibid.). Således ses inte lärandet 

som en kognitiv handling som sker individuellt, utan pedagogen och barnet ses som medkon-

struktörer av sig själv, sin miljö och kunskap (Dahlberg et al., 2014; Persson, 2012). Kunskap 

är inte något som var och en person har fått eller äger som sin egen, utan något som tillägnar 

sig med hjälp av inter-aktion med omvärlden (Dahlberg et al., 2014). Relation och kommuni-

kation i möten är nyckeln för barns lärande, där vi människor är medkonstruktörer av världs-

bilden, och språket det huvudsakliga verktyget som producerar kunskap (Åsberg et al., 2012). 

Genom att aktivt vara delaktiga i meningsskapande processer lär barn genom att omges av 

vuxna och andra barn (ibid.).  

Den språkliga och materiella vändningen 

Under 1900-talet, och i synnerhet under seklets sista decennier, får språket en särskild ställning 

i det filosofiska tänkandet, den språkliga vändningen (Åsberg et al., 2012). Språket blir nu 

nyckelverktyget för producering av betydelsefull kunskap. Kärnan för barns lärande sker i re-

lationer och kommunikationer, där språkets egentliga normer och värderingar formar oss och 

vår världsbild. Denna vändning innebär att det inte är subjektet, som tidigare, utan diskursen 

som talar och det är subjektet som bär kunskapen diskursen producerar. Språket utgör därmed 

förutsättningar för människans meningsskapande (ibid.). Denna språkliga vändning gör männi-

skan till ett subjekt då det leder till att vi får syn på människan som alltid befinner sig i språket 

(Hultman, 2011). Språket återger med andra ord inte verkligheten, utan bidrar istället till att 

forma den (ibid.). 

Posthumanism började ta plats på 1990-talet som då ifrågasatte den språkliga vändningen där 

forskarnas fokus handlade om sammanhang, situationer och relationer, och där människan 

skapades genom språk, kultur och sociala handlingar (Hultman, 2011). Socialkonstruktion-

ismen kritiserades av det posthumanistiska perspektivet då de ansåg att det blev en begränsning 

till enbart mänsklig socialitet, vilket ansågs hämma barnet som subjekt i vad som är möjligt att 

göra och säga i specifika sammanhang (Lenz Taguchi, 2012). Även om posthumanismen kriti-

serar denna vändning bortser de inte från det språkliga och sociala men vidgar synen mot att 

även omfamna en fysisk och materiell värld (Åsberg et al., 2012). De eftersträvar en förskjut-

ning efter den språkliga vändningen till en materiell vändning, där fokus tydligt sätts på barns 

relation till materia, där kreativitet, experimenterande och utforskande är viktiga delar när det 

gäller att få syn på materians egen agens (Hultman, 2011). Gränser för människan som subjekt 

är otydlig utan vår verklighet består även av icke-mänskliga krafter som innebär att barnet som 

subjekt förstås som verb och inte substantiv, vi är inte utan blir ständigt till (ibid.). 
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Metod 
Denna studie har två olika kvalitativa datainsamlingsmetoder som presenteras i följande kapitel. 

En del av studien består av videoobservationer där barn, material och dess intra-aktioner stude-

ras. Den andra delen består av en fokusgruppdiskussion med tre pedagoger där deras medve-

tenhet och kunskap kring teknik diskuteras. Eftersom denna studie använder sig av två datain-

samlingsmetoder redovisas dessa separat under metodavsnittet. Metodologiska överväganden, 

forskningsetiska principer, urval, databearbetning och analys samt tolkning presenteras även 

här.  

Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden har stor benägenhet att ge detaljrik information vilket skapar medve-

tenhet kring kopplingen mellan kvalitativa fakta och sociala sammanhang (Bryman, 2011). 

Mättnad uppstår i kvalitativ datainsamling när den som samlar in data anser sig få liknande svar 

och att ett svarsmönster uppstår (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Det är dock upp till 

forskaren att avgöra hur många datainsamlingstillfällen som krävs för att nå en mättnad då det 

inte går avgöra på förhand (ibid.). Det viktigaste i analysen av en kvalitativ studie är variationen 

och innebörden i materialet, inte mängden data (Rennstam & Wästerfors, 2015). Syftet med 

kvalitativa undersökningsmetoder, som exempelvis fokusgruppsintervjuer, är att se frågan från 

den levda vardagsvärlden ur informantens eget perspektiv (ibid.). 

Observationer 

Bjørndal (2005) beskriver två olika observationsmetoder, observation av första ordningen där 

observatören håller sig utanför den pedagogiska situationen och har som primär uppgift att ob-

servera det som sker. Observation av andra ordningen innebär däremot att observatören konti-

nuerligt observerar de pedagogiska situationer där den undersökande själv är en del av och 

själva utförandet av observationen därmed inte är den primära uppgiften (ibid.). Det kan vara 

en fördel att inta rollen som icke-deltagande observatör eftersom risken att påverka studien 

minskar och det är lättare som observatör att studera händelsen om forskaren står bredvid då 

något specifikt skall studeras (Franzén, 2014). För att undersöka miljöns utformning och det 

teknikrelaterade innehåll som finns i den pedagogiska verksamheten, är observation av första 

ordningen en metod att föredra. Risken med denna metod kan vara att forskarens närhet kan 

påverka både pedagogers och barns förhållningssätt (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 

2012). Även erfarenheter och uppfattningar skulle kunna påverka observationerna i studien 

(ibid.). 

Videoobservationer 

Videoobservationer är en passande metod i relation till studiens syfte samt en av de valda teo-

rierna, posthumanism, där materialets intra-aktioner med människan är centralt. Det finns två 

huvudsakliga fördelar med videoobservationer, den ena är att man så kallat konserverar obser-

vationen av pedagogiska ögonblick som annars skulle gå förlorade (Bjørndal, 2005). Vårt 

minne är begränsat vilket inte påverkar inspelningen då situationer är kvar för våra öron och 

ögon att ta del av. Inspelningarna gör det möjligt att få se och höra situationerna om och om 

igen och de kan spelas upp i slow motion ifall behov finns. Den andra fördelen är den stora 

rikedom av detaljer som blir bevarade, och vid varje nytt tillfälle man tittar på den kan få syn 
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på något nytt och intressant (ibid.). Det är möjligt att observera en och samma situation flera 

gånger och fokusera på olika saker varje gång, vilket kan ge möjligheter till att få betydligt 

större erfarenhets- och reflektionsgrund från en pedagogisk situation. Videoinspelning är en 

väldigt bra metod för att underlätta för reflektion rörande de komplicerade samspels- och kom-

munikationsprocesser som vi varje dag förhåller oss till och deltar i. Inspelningar ger oss en 

sällsynt möjlighet att sakta ner intryckstempot och repetera intryck som leder till att vi ser mer 

än vi i vanliga fall gör (ibid.). Denna metod blir relevant för att få möjlighet att flera gånger 

analysera både detaljerna i miljön, och de intra-aktioner som sker mellan barn och material.  

Fokusgruppsdiskussioner 

Fokusgrupper är en passande metod i relation till studiens syfte samt en av de valda teorierna, 

socialkonstruktionism, där kunskap ses som en social konstruktion i inter-aktioner. Fokusgrup-

per kan liknas vid gruppintervjuer men är en typ av intervjumetod där fler än en person deltar, 

dock med vissa skillnader (Bryman, 2011). I fokusgrupper intar forskaren en mer passiv roll 

med förberedda följdfrågor kring syftet med studien och deltagarna fördjupar sig i det aktuella 

ämnet. För att de frågor som ställs i fokusgruppsdiskussionerna ska främja en fördjupad dis-

kussion bör de vara tydligt formulerade och fokuserade. Frågorna bör också utgå från ett bekant 

ämne och vara välkända för deltagarna för att de ska känna sig manade att delta i diskussion-

erna. Det är även relevant att syftet med studien belyses i de frågor som ställs. Den som leder 

intervjun har som uppgift att främja samspelet mellan deltagarna, inte att intervjua dem (ibid.). 

I all forskning påverkar delvis intervjuaren gruppen, men i fokusgruppsdiskussioner minskas 

denna påverkan genom att deltagarna påverkas mer av varandra (Dahlin-Ivanoff, 2015). Fokus-

gruppsdiskussioner som metod används för att utforska hur människor tänker och talar om ett 

särskilt ämne. I denna typ av undersökningsmetod kan människor utifrån sina egna referensra-

mar få en förståelse för sina egna erfarenheter och åsikter vid inter-aktionen med andra i grup-

pen och olika erfarenheter kan ändras, bekräftas, förstärkas eller bestridas (ibid.). I fokusgrup-

per baseras deltagarnas kunskap på kollektiva och gemensamma erfarenheter där de möts för 

att diskutera olika aspekter av ett ämne eller kategorier. Brainstorming och problemlösning 

uppnås och ger en utförlig utforskning av nya kunskaper och redan befästa gamla kunskaper, 

och diskussionerna kan synliggöra hur ny kunskap byggs upp i samspel mellan gruppdeltagarna 

(ibid.).  

Metodologiska överväganden 

I denna studie har fokusgruppdiskussion och videoobservationer med kompletterande fältan-

teckningar från observationstillfällena använts för att ge komplementära bidrag till insamlingen 

av data. Fördelen med att kombinera olika datainsamlingsmetoder är att eftersträva en mer full-

ständig förståelse av det som studeras (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).  

Bjørndal (2005) framhåller att vi inte ska blunda för det faktum att en ljud- eller videoinspelning 

aldrig är en kopia av verkligheten, eftersom att denna verklighet endast representeras. Dessa 

representationer i form av ljud- och videoinspelning utgör ett färgat och begränsat urval av en 

pedagogisk situation. Två begränsningar som är viktiga att komma ihåg handlar dels om: ope-

ratörens begränsningar (den som spelar in) och om teknikens begränsningar (till exempel 

bandspelare eller kamera). Operatörens begränsningar kan exempelvis handla om bandspelaren 
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och kamerans placering eller inställning som styr vilken del av det som sker i den pedagogiska 

situationen som registreras, där då risk finns att viktiga data går förlorad (ibid.). Teknikens 

begränsningar kan till exempel handla om att videokameran bara registrerar två av våra sinnen, 

syn och hörsel, bandspelaren endast hörsel. Även om syn och hörsel är de viktigaste sinnesin-

tryck vi har i sociala sammanhang, utesluts andra viktiga sinnesintryck som smak, lukt och 

känsel. Vid ljud- och videoinspelningar går det anta att problemen ökar med antalet personer 

som är med i situationen, till exempel bakgrundsljud som skapas då flera personer talar samti-

digt. Detta kan resultera i en ljudmatta vilket leder till att det blir omöjligt att höra vad enskilda 

personer säger (ibid.).  

Vid fokusgruppsdiskussioner är det viktigt att ha i åtanke att deltagarnas egna tankar och erfa-

renheter kan påverkas av andras (Bryman, 2011). Att deltagarna känner varandra väl kan också 

ha inverkan på deras svar och påverka negativt. Ytterligare ett övervägande kan vara risken att 

ett tydligt grupptryck påverkar hur det enskilda pedagogers erfarenheter och tankar kommer 

fram. Vidare framhåller författaren att det är fördelaktigt att spela in diskussionerna för att 

kunna lyssna på materialet flera gånger, vilket kan ge en bättre känsla av helheten i diskussionen 

(ibid.). Ljudinspelning av fokusgruppsdiskussionen medför även att denna kan transkriberas 

ordagrant (Dahlin-Ivanoff, 2015). 

Forskningsetiska principer 

I ett forskningsarbete framhåller Vetenskapsrådet (2002) fyra forskningsetiska principer som är 

viktiga att följa vid forskning. Informationskravet innefattar att forskaren informerar deltagarna 

om studiens syfte medan samverkanskravet innebär att informanterna när som helst kan avbryta 

sitt deltagande i studien. Det är viktigt att barnen får dra sig ur om de inte längre ville delta i 

studien (Löfdahl, 2014), detta kan visas såväl verbalt som med kroppsspråk. Konfidentialitets-

kravet innebär att alla uppgifter som kan identifiera informanterna utifrån anteckningar och 

inspelningar tas bort ur studien så att enskilda personer inte kan identifieras utanför denna (Ve-

tenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet är den sista forskningsetiska principen och innebär att 

materialet som samlats in enbart får användas i forskning (ibid.). 

I enlighet med Vetenskapsrådet informerades och tillfrågades både personal och barn om med-

verkan före studien. Pedagogerna informerades i god tid om vad undersökningen gällde och att 

empirin endast skulle komma att användas som underlag till studien. I presentationen av materi-

alet användes fingerade namn för att säkerställa sekretess och anonymitet för alla deltagare. 

Samtyckesbrev med information om studien skickades i god tid ut till föräldrarna via pedago-

gerna. Där fanns möjlighet för föräldrarna att välja att avböja till barnens deltagande i under-

sökningen. 

Urval 

Det urval som görs i en undersökning blir direkt betydande för det resultat som framkommer 

och vilken relevans det ger i fortsatt forskning (Backman et al., 2012). Det blev därför viktigt 

att välja en grupp som kan ge tydliga resultat som blir användbara i det fortsatta analysarbetet. 

Videoobservationer och en fokusgruppsdiskussion skedde på en förskola i Västerbotten. An-

ledningen till att enbart en förskola ingick i studien var för att syftet var att göra en fördjupad 
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studie där fokus lades på kopplingen mellan materialet och pedagogernas medvetenhet samt 

kunskap kring teknik. När deltagare väljs ut till fokusgruppsdiskussioner är det viktigt att tänka 

över vilka kunskaper, erfarenheter och åsikter som kan vara intressanta att deltagarna besitter 

och hur detta kan vara positivt och bidra med något i forskningen (Dahlin-Ivanoff, 2015). 

Språklig medvetenhet innebär att kunna rikta uppmärksamheten från ordets betydelse till ordets 

form, vilket är avgörande för att det talade språket ska fungera (Westerlund, 2009). Den grupp 

av barn som observerades är mellan 3–5 år, detta val grundas i den språkliga kompetens och 

medvetenhet som de hunnit utveckla i jämförelse med de yngre barnen. I studien var det för-

delaktigt att inte behöva arbeta med att tolka barnens verbala oklarheter.    

Datainsamling 

Den utvalda förskolan fick via telefonsamtal information om studien och dess syfte. Pedago-

gerna var intresserade av att delta, varpå ett datum bestämdes för utförandet. Innan studien 

påbörjades skickades ett mail ut till föräldrarna på förskolan med ett samtyckesbrev (se bilaga 

1). Vid nästa kontakt tillfrågades pedagogerna ifall de accepterade att fokusgruppdiskussionen 

skulle videofilmas. Det framkom då att en av pedagogerna motsatte sig detta varpå ljudinspel-

ning blev det bästa alternativet. Dahlin-Ivanoff (2015) belyser just risken med att videoinspel-

ning för vissa kan vara en känslig etisk frågeställning samt hämma gruppens inter-aktion. All 

datainsamling (videoobservationer, ljudinspelning, anteckningar samt fokusgruppsdiskussion) 

utfördes i inomhusmiljön. Videoinspelningar skedde med förskolans utrustning och lämnades 

på förskolan. 

Bjørndal (2005) påpekar att flera kameror lätt kan påverka den pedagogiska situationen nega-

tivt. Med tanke på att barnen hade kunnat påverkas ifall två filmade valdes endast en som an-

svarig för detta medan den andra fanns i bakgrunden och förde anteckningar. Ljudinspelning 

användes för att dokumentera fokusgruppsdiskussionen där en ansvarade för denna inspelning 

medan den andra ansvarade för leda själva diskussionen. Ljudinspelning användes för att det är 

viktigt att kunna lyssna på diskussionen om och om igen (Bryman, 2011; Dahlin-Ivanoff, 2015). 

Ljudet spelades in med hjälp av två olika enheter, en mobiltelefon och en dator, för att ha en 

försäkran om att inga tekniska problem skulle försvåra datainsamlingen.  

Videoobservationerna utfördes först och därefter fokusgruppsdiskussionen, med syftet att få 

större möjligheter till att se om pedagogernas svar stämmer överens med verkligheten. Om re-

spondenterna får information och underlag om studien i förtid kan det leda till mer genomtänkta 

och utförliga svar, men risken finns även att det kan ge onaturligt pålästa svar (Harboe, 2013). 

Eftersom syftet med denna studie bland annat var att undersöka pedagogernas medvetenhet 

kring teknik, lämnades endast information kring studiens innehåll i helhet ut innan datain-

samlingens utförande. Frågeställningarna lämnades inte heller ut i förväg, men under fokus-

gruppsdiskussionen fick pedagogerna en kopia på dessa frågor. Syftet med detta var att de då 

kunde titta på den gällande frågan flera gånger, vilket ledde till djupare svar. För att dels kunna 

skapa en bra grund för diskussionen samt för att analysen av denna diskussion skulle underlät-

tas, delades frågorna in under tre olika kategorier innehållande relevanta frågor (se bilaga 2).  
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Databearbetning 

I analysarbetet bör materialet bli föremål för reduktion, sortering och argumentering (Rennstam 

& Wästerfors, 2015). Reducering av materialet sker när data som inte är relevant väljs bort, 

men utan att ta bort viktiga aspekter, vilket kan resultera i missvisande resultat. Genom att 

reducera fram det material som är mest relevant i relation till studiens syfte, kan förhoppnings-

vis svar ges på de frågeställningar som finns. Sortering innebär att materialet sorteras in i olika 

kategorier och skapar ordning inför det kommande analysarbetet. Argumentering sker när tidi-

gare forskning ställs mot materialet kring bidrag och brister i studien (ibid.). Analysen bör göras 

i relation till en teori (Bryman, 2011). En teori kan användas för att förklara, förstå eller beskriva 

mer än ett enskilt fall då en teori alltid utgår från ett specifikt perspektiv, samt att en teori över-

skridet på det sättet enskilda konkreta sammanhang (Svensson, 2015). En teori kan ses som en 

utgångspunkt där forskaren får ett perspektiv bestående av ramar för hur något kan studeras, 

som då kan hjälpa att sätta rubriker och kategorisera våra sinnesförnimmelser. Beroende på 

vilket teoretiskt perspektiv som intas kommer olika saker ses som relevanta, meningsfulla och 

trovärdiga vilket medför att materialet tolkas på olika sätt (ibid.). Teorin påverkar i första hand 

de primärtolkningar som utförs, vilka sällan är medvetna eller uttalade, och kan upplevas mer 

som observationer av självklara fakta än tolkningar stort sett hade kunnat vara annorlunda. 

Även sekundära tolkningar, tolkningar av de primära tolkningarna, är beroende av en teori när 

dessa möjliggör bedömningar, beskrivningar och gränsdragningar. De sekundära tolkningarna 

måste i en forskningsrapport göras tillgängliga och förståeliga genom att transkriberas från ljud 

eller andra former av observationer till skrift eller bildform. När analys av data sker är det ter-

tiära tolkningar som äger rum, som är tydligare och mer uttalade eftersom de syftar till att be-

svara studiens frågeställningar med utifrån den valda teorin (ibid.).  

Analys och tolkning 

I analysarbetet ges möjlighet att uppmärksamma nytt innehåll i materialet och ser detta på nya 

sätt (Rennstam & Wästerfors, 2015). Analys och tolkning av materialet har skett under tran-

skriberingsprocesserna, med utgångspunkt i de teoretiska utgångspunkterna för studien. Vilken 

teoretisk utgångpunkt forskaren utgår ifrån kommer att påverka hur materialet tolkas (Svens-

son, 2015). 

Transkribering av videoobservationerna 

Videoobservationerna har transkriberats från film till text. Videoobservationerna delades upp 

vid transkriberingen eftersom båda redan genomfört dessa observationer tillsammans. För att 

skapa säkerhet och likvärdighet i transkriberingen förarbetades analysen genom att gemensamt 

ta fram en arbetsgång i förväg och därmed eftersträva en sorterad och kategoriserad struktur, 

vilket är något som Kvale och Brinkmann (2014) framhåller. Denna arbetsgång innehöll två 

huvudsakliga utgångspunkter: vad som skedde mellan barn och material samt vilka dialoger 

som fördes, det vill säga relevanta episoder för denna studie. Innehåll som inte var relevant, 

som till exempel andra barn som passerar i bakgrunden, skratt och annat som hände runt om 

var inte relevant. Relevanta episoder markerades genom att anteckna vilka tider på videon som 

detta hände. Därefter transkriberades allt som var relevant, dialoger genom citat och barns in-

teragerande med materialet med beskrivande text. När transkriberingen var klar, reducerades 
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materialet för att lyfta fram specifikt innehåll om materialet och intra-aktioner som belyste ana-

lysresultatet. 

Transkribering av fokusgruppsdiskussionen 

Fokusgruppsdiskussionen har transkriberats från ljud till text där material som inte är relevant 

till exempel diskussioner utanför ämnet, skratt och pauser inte skrevs ned vilket Rennstam och 

Wästerfors (2015) framhåller. Denna transkribering och analysering gjordes tillsammans, dels 

för att materialet blev så pass omfattande och dels för att inte missa helheten i dialogerna. Vid 

fokusgruppsdiskussionen låg fokus på att i transkriberingen skriva ut vad pedagogerna sa, och 

vilka upptäckter som skedde i dialogerna. Vid första genomlyssningen av ljudupptagningen 

antecknades alla tidpunkter som innehåll dialoger med koppling till studien. Vid nästa genom-

lyssning skrevs frågorna, följdfrågorna samt svar och dialoger i form av citat ned i den ordning 

som diskussionen följde för att synliggöra vad som sades och när. När transkriberingen var klar, 

reducerades materialet för att lyfta fram specifikt innehåll om pedagogernas medvetenhet och 

förståelse kring teknik i förskolan som belyste analysresultatet. Underlaget för fokusgruppsdis-

kussionen utgick ifrån tre olika kategorier som är kopplade till studiens syfte och frågeställning 

(se bilaga 2), som datamaterialet sedan sorterades in i eftersom det då, enligt Kvale och Brink-

mann (2014) får en struktur.  
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Resultat 

Under detta avsnitt redovisas resultaten som framkom efter de analyser som gjordes utifrån 

studiens teoretiska utgångspunkter, det posthumanistiska samt det socialkonstruktionistiska 

perspektivet. Dessa kommer att presenteras under två olika rubriker. Posthumanistiskt perspek-

tiv svarar på vilka intra-aktioner som skedde och hur miljö och material påverkar barnens möj-

ligheter till att upptäcka, utforska och samtala kring teknik. Socialkonstruktionistiskt perspektiv 

används för att svara på forskningsfrågan kring pedagogernas medvetenhet och förståelse kring 

teknik.  

Problem som uppstår av den oordning och oöverskådlighet som forskaren står inför när empirin 

ska sorteras, kallar Rennstam och Wästerfors (2015) för kaosproblemet. För att bringa ordning 

i kaoset av empirin under avsnittet som handlar om miljö, material och intra-aktioner kring 

teknik, är sekvenserna uppdelade under olika rubriker som representerar de videoobservationer 

som utfördes. Under analysarbetet har ordning skapats kring pedagogernas medvetenhet och 

förståelse i tre olika kategorier: teknikbegrepp och kunskap, undervisning samt miljö och 

material. Dessa tre kategorier var även utgångspunkten i den fokusgruppsdiskussion som utför-

des, och som presenteras under rubriker tillhörande dessa kategorier. Eftersom studien är helt 

anonym benämns barn och pedagoger enligt följande: Barn 1, Barn 2 och så vidare. F1 står för 

Förskollärare 1, F2 - Förskollärare 2 och B1 - Barnskötare 1. 

Miljö, material och intra-aktioner kring teknik 

Bygga torn 

Klockan är strax efter 12.30. De minsta barnen ligger och sover och de äldre barnen har kommit 

igång i sin fria lek. Fyra barn bygger tillsammans med kaplastavar i ett rum där en del fungerar 

som bygg och konstruktionsdel, och en skapandedel där det finns ett större bord och material i 

en hylla. De turas om att lägga på klossarna, men det verkar vara Barn 1 som ”leder aktiviteten 

och ”rättar till” när de andra lägger klossarna lite snett. Barn 1 tittar ned i lådan med kaplastavar 

och säger: “Vi måste ta alla de här” Barn 2 svarar: “Men inte de stora”. De fortsätter att bygga 

på sin konstruktion som vi ser som ett torn. Barn 3 tappar ned en kaplastav när han ska lägga 

den högst upp på tornet.  Barn 1 verkar ha en klar tanke om hur hen vill använda klossarna: 

“Nej, vi ska ha de här! Först stora, sen de andra. Jag tar en till sådan” Tornet blir högre och 

högre vilket medför att barnen måste ställa sig upp, men de fortsätter att bygga. Barn 4: “Nu 

ska det ramla!” Barn 2: “Nej, vi ska blåsa!” Barnen fortsätter att bygga en stund till, då F1 

kommer dit och frågar: ”Vad är det ni har byggt för någonting?”  Det enda svar hen får av 

barnen är: ”Vi ska blåsa!” Barnen blåser försiktigt på tornet. F1 avbryter och säger: “Nej vänta, 

är alla överens som det som har varit med och byggt?”. Barnen mumlar något som kan uppfattas 

som ett jakande, men ger inget direkt svar till pedagogen utan fortsätter att blåsa ned sitt torn. 

F1 försöker att inter-agera med barnen genom att säga: “Det är som i sagan om De tre små 

grisarna”. Inget av barnen verkar höra detta utan fortsätter att blåsa, och när de inte lyckas blåsa 

omkull tornet puttar tillslut Barn 1 lite på tornet så att det faller. När det faller utbrister Barn 3: 

“Oh my god!” 

Billek 

I det rum som innehåller bygg-och konstruktionsrelaterat material sitter Barn 5 på golvet och 



20 
 

leker med ett bilgarage och åtta bilar. Bredvid Barn 5 sitter ett annat barn och bygger med 

kaplastavar. Under observationen ägnar barnen inte varandra någon uppmärksamhet, utan ver-

kar vara helt inne i de intra-aktioner som sker med materialet. Det garage som Barn 5 leker med 

har två våningsplan, och för att kunna parkera bilarna högst upp kör pojken upp dem i den hiss 

som sitter på utsidan av garaget. Väl uppe arrangerar Barn 5 bilarna på en prydlig rad bredvid 

varandra, och för varje bil som parkeras så uttalar barnet “Dutt”, det verkar som att hen räknar 

bilarna fast utan att använda sig av siffror. Mumlar oavbrutet och verkar föra en diskussion med 

sig själv kring vad som sker i leken, dock är det mesta rätt tyst, men klart är att intra-aktioner 

med materialet sker. När “parkeringen” av bilarna är färdig låter Barn 5 dem åka ned, en efter 

en, på en rutschkana som finns på taket av garaget.  

Doktorlek 

Sju barn befinner sig i detta rum, fyra av dem spelar spel vid ett bord medan de tre barn som 

observationen fokuserar på leker i och kring en soffa en bit från “spelbordet”. Barnen benämns 

som Barn 6, Barn 7, och Barn 8. Barn 6 håller i en riktig mobiltelefon, men inte fungerande, 

och låtsas ringa: “Hej doktorn.. Jag har försökt med allt.. Kom nu!” Barn 7 sitter kvar i soffan. 

Efter en stund kommer Barn 8 som stått en bit längre bort. Hen har på sig ett pannband och ett 

stetoskop och ställer frågan: “Är det något du är rädd för”? Barn 7 svarar: “Nej... men jag vill 

ha mitt gosedjur” och plockar upp ett mjukisdjur i form av en kanin. Barn 8 tar upp kaninen, 

lindar in den i ett litet täcke och säger: “Alltså jag måste titta i hennes öron”. Hen tar upp ett 

leksaksotoskop, stoppar in det i kaninens öra och säger: “Det är något som är konstigt men jag 

vet inte vad det är.” Här verkar patienten gått från att ha varit Barn 7 till att vara mjukiskaninen. 

Under tiden tar Barn 7 upp stetoskopet som Barn 8 övergett, tar på det och säger “tut, tut”, som 

att hen vill påkalla uppmärksamhet till Barn 6 som sitter i soffan med mobiltelefonen. Barn 8 

tar tillbaka stetoskopet och säger: “Sluta nu…”. Hen fortsätter sedan med att säga: “Vi behöver 

bandage… Ni får följa med mig”. Dock avbryts Barn 6 när hen ser ett annat barn, i andra delen 

av rummet som håller i en stekpanna och står bredvid ett leksakskök. Detta inspirerar Barn 6 

att hämta en stekpanna för att också kunna laga mat.  

Pedagogernas medvetenhet och förståelse kring teknik  

Teknikbegrepp, kunskap och medvetenhet 

Samtalet inleds med att diskutera frågan kring vad teknik är för pedagogerna, varpå F1 beskri-

ver: “Lätt att tänka att det måste vara byggkonstruktion, kopplingar eller datateknik. Men jag 

tror att för barnen handlar det om nog många gånger om det här... typ, dra upp en dragkedja”. 

Beskrivningen av teknikbegreppet som pedagogen gör handlar mer om görandet eller använd-

ningen av själva artefakten än om artefakten som sådan, som synliggörs genom följande som 

F1 uttrycker: 

Det är så mycket tekniskt i vardagen, och det här har vi uppmärksammat jättemycket på 

sistone. Det är väl kanske lite tack vare målet om det här att hjälpa varandra och själv-

ständighet. Alltså, trycka ut tvål ur en tvålpump, hur funkar den här vardagstekniken, 

jag tänker mycket så… Det är otroligt mycket vardagsteknik som barnen utforskar varje 

dag, och behöver hjälp med och utvecklas i. Typ spänna hjälmen, bära saker, ta pålägg... 

alltså… känslan för…  
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Det blir tyst en lång stund, varpå en följdfråga ställs: ”Har ni diskuterat i arbetslaget vad teknik 

är för er?” B1 förklarar:  

Nej, inte rakt ut vad teknik är, det har vi inte gjort, men det är lätt att, som [F1] säger, 

att återkoppla till målet vi haft med att hjälpa varandra, där ingår ju mycket av det här 

att jag kan inte dra över min vante men att en kompis kan hjälpa mig. Att man för över 

tekniken mellan varandra… 

Pedagogerna talar även om att barn använder sig av “olika tekniker” när de utför saker, vilket 

inte belyser teknik i den form som studien handlar om. Exempel på det är när F1 säger: ”Teknik 

är ju så mycket och när vi åkte slalom sa mitt barn till mig, titta mamma vilken bra teknik jag 

har. Då tänker jag att barn har ganska bra koll på vad teknik är”. 

Artefakten som sådan eller hur den framställts kommer inte fram i diskussionen, utan endast 

görandet eller användandet av den. I början av diskussionen uttrycker pedagogerna att de inte 

har tillräckligt med kunskap inom teknik för att uppnå strävansmålen i läroplanen. Med hjälp 

av diskussionen kommer pedagogerna fram till att kunskaper finns, men att medvetenheten 

kring hur dessa kan användas i verksamheten är förhållandevis liten. Från att ha sagt att de 

tillsammans har uppmärksammat mängder av vardagsteknik på sistone till att beskriva att de 

inte reflekterat i arbetslaget kring vad teknik är och inte heller benämner teknik för barnen, kan 

uppfattas som motsägelsefullt. Att “föra över teknik mellan varandra” genom att hjälpa 

varandra med vantarna kan också kopplas till att pedagogerna väljer att fokusera på själva gö-

randet. De verkar ha svårt för att särskilja teknikämnet inom förskolan från att använda sig av 

olika tekniker för att utföra något. 

Det finns en vilja hos pedagogerna att skapa en större medvetenhet kring teknik, de beskriver 

att de tycker att det är ett kul och intressant ämne. I diskussionen kommer de även fram till att 

de på ett medvetet sätt måste börja benämna den teknik som finns på förskolan för att främja 

tekniken och nå de mål som läroplanen beskriver. För att vidga deras tänkande kring teknik 

bortom deras profession ställdes en följdfråga: Om någon annan frågar er, en kompis eller nå-

gon som inte arbetar på förskola, vad teknik är, vad skulle ni svara då? Alla tre blir tysta en lång 

stund, och sedan säger de nästan i kör: “Det är så svårt…”. Pedagogerna diskuterar att det inte 

är deras starka sida och att det mest troligt handlar om intresse. Efter en stunds diskussion kom-

mer nya förslag. F2 beskriver: ”För mig tror jag att det är mest tekniska prylar, typ diskmaskiner 

och en spis... men det är även så mycket annat”. Under diskussionen där de tillsammans pratar 

om detta kommer fler och fler förslag där det från början mest bara sades att det var svårt. 

Pedagogerna berättar om NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla). Det är lådor som använts 

i verksamheten med ett färdigt material som kan användas inom förskola och som delas av flera 

förskolor inom området. De har i arbetslaget arbetat med fenomenen flyta/sjunka, vilket ledde 

till att en följdfråga ställdes kring deras uppfattning om skillnaden mellan naturvetenskap och 

teknik. F2 betonar: “Jag tror att jag gör det, blandar ihop dem ganska mycket. Naturvetenskap 

och teknik är som i samma genre…”. B1 fyller i: ”Så tänker jag med”. F1 fortsätter: ”Det är 

nästan som ett och samma ord”. Tolkningen är att det finns viss osäkerhet för pedagogerna att 

skilja på naturvetenskap och teknik.  
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Undervisning 

Denna kategori inleddes med frågan som handlar om vad de anser skulle behövas för att öka 

barns möjligheter till utforskande och lärande kring teknik. De diskuterar tillsammans vad som 

skulle behövas för att kunna undervisa barnen i teknik. F2 uttrycker: “Att först skaffa sig kun-

skap själv, innan man jobbar med barnen... I alla fall om man vill att de också ska förstå vad 

det är för någonting”. Tillsammans diskuterar pedagogerna om huruvida förskolechefens egna 

intresse påverkar vilka resurser som ges till att arbeta med teknik. F2 betonar:  

I det område vi jobbar är det mycket sociala bekymmer och mångkultur vilket gör att 

mycket av budgeten äts upp där, som jag förstår det. Om man skulle jämföra med en 

förskola där det är lite mer kärnfamiljernas kärnfamilj där det kanske kan satsar mer på 

annat och inte är så mycket annat runt omkring kanske det är större chans att förskole-

chefen prioriterar annat... 

De betonar att en tidigare förskolechef hade stort intresse för teknik som även tryckte på att de 

skulle arbeta mycket med teknik i verksamheten. De diskuterar även hur tid, stora barngrupper 

och personaltäthet påverkar möjligheterna till att arbeta med teknik. Att teknik oftast riktar sig 

mot skolan, alltså de äldre barnen och inte så mycket till de yngre. Det framgår även att de är 

osäkra på vad läroplanen säger kring teknik, ifall teknik och naturvetenskap står som ett ämne 

tillsammans eller var för sig. F2 förklarar: “Först och främst skulle jag behöva få bena upp 

litegrann, vad som är vad. Dels begreppen... Med kunskapen skulle det nog falla sig mer natur-

ligt”. Angående “vad som är vad” framgår det under diskussionen att hen syftar till skillnaden 

mellan naturvetenskap och teknik samt vad som är vad kring vad ordet teknik innefattar och 

inte. De diskuterar även att i den nya läroplanen har digitalisering i förskolan lyfts som de näm-

ner är en sorts teknik. F2 lyfter: “Ja det är klart, en liten del av det är ju lärplattan som vi jobbar 

med. Vi har ju två stycken som finns tillgängliga”. Dock visar det sig att dessa två lärplattor 

inte kommer fram under pedagogernas undervisning. När diskussionen nått till slutet på andra 

kategorin börjar diskussionerna utvecklas, och det blir tydligt att pedagogerna genom reflektion 

och diskussion har utvecklat sina tankar och sin medvetenhet kring teknik. F2 uttrycker: “Som 

det här med lysknappar, och öppna och stänga dörrar... Det här med gångjärn och hur de fun-

gerar”. B1 fyller i: “Det är bara sådant vi gör, utan att tänka och reflektera över det”.  

Under diskussioner kring hur de synliggör teknik i verksamheten tvekar de lite och beskriver 

att material har de gott om men att de inte benämner det. B1 betonar: “Lådorna där inne är ju 

fulla av teknik... plusplus, kaplastavar… mycket konstruktion”. F1 funderar en stund och be-

rättar:  

Vi synliggör teknik men vi benämner det inte. Så många tekniska element som vi be-

römmer dem för eller uppmuntrar dem till men som man inte benämner som teknik, att 

lyckas pilla in den där knoppen i dragkedjan och dra upp där ett väldigt tekniskt element. 

Vi benämner ju dragkedjan, att igår kunde du inte men idag kan du. Vi benämner inte 

den lilla teknikdelen som de just utförde. Tekniskt material, allt från plattan till toalett-

besök, tvålpump, klä på sig... det är ju teknik överallt men vi uppmärksammar det inte.  
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Pedagogen betonar att de egentligen arbetar med teknik fast på ett omedvetet sätt, eftersom de 

inte benämner det som teknik. Återigen hamnar själva görandet och användandet i centrum för 

hens tanke vad teknik handlar om.  

Miljö och material 

Pedagogerna beskriver att de anser att de har ett rikt material på förskolan och att de inte upp-

lever att de saknar något i form av material som har med teknik att göra. F1 förklarar: “Mycket 

konstruktionsbygge, vi har egentligen ett ganska brett material, sedan skulle man kunna för-

djupa det ganska mycket. Det finns ju nästan allt att välja på när det gäller vardagsteknik”. B1 

betonar: “Det jag tänker är att man skulle behöva byta ut lådorna som finns, ställa fram så det 

blir intressanta igen”. Enligt pedagogerna presenteras materialet för barnen men benämns inte 

som teknik för dem och beskrivningar kring användandet blir därför lidande. Pedagogerna kon-

staterar att teknik inte behöver vara svårt och att förutsättningar finns, men att det någonstans 

på vägen tar stopp. Konstruktionsmaterial har de mycket av, barnen leker mycket med mobil-

telefoner som finns tillgängliga. De konstaterar även att de bör presentera material på ett annat 

sätt som främjar teknikintresset hos barnen.  

På frågan om lärplattorna är tillgängliga för barnen svarar F2: “Nja, ibland, det beror litegrann 

på hur väl vi har städat. Oftast ligger de ju på bänken och städar man är det lätt att de åker upp 

i skåpet där de ligger nu”. Det betonar att lärplattorna oreflekterat åker upp i skåpet. F1 lyfter:  

Vårt uppdrag blir ju att jobba på något annat sätt.. många barn säger att de vill se något 

och förknippar detta med en slapparstund. Vi kan påverka mycket, det är ju faktiskt ett 

arbetsverktyg. De ser ju hur vi jobbar med den, vi kan ta kort och filmer och så får de 

titta på det se och tycka till.  

Pedagogerna konstaterar att det är sällan som barnen spontant ber att få använda dem, men att 

barnen kan lära sig använda dem genom att titta på hur pedagogerna använder dem. De betonar 

att vissa barn knappt har en lärplatta hemma, och att för vissa barn svämmar sådant över. De 

har nyligt fått en ny lärplatta, konstaterar först att det finns många möjligheter men senare att 

det inte finns överflöd av tekniska prylar. Pedagogerna lyfter vikten av fysik och motorik i 

större utsträckning än vad till exempel lärplattan är. Utifrån pedagogernas diskussioner framgår 

att de inte tar tillvara att låta barnen få tillgång till en av lärplattorna, som tanken från början 

var då de fick en till. 

Barns tidigare erfarenheter hemifrån diskuteras och F2 beskriver: “Vi inser att det finns barn 

som är 5 år som inte kan hålla i en sax. När vi ser det då tänker vi att där har man inte klippt 

mycket hemma…” En följdfråga om vad de anser är viktigare för barnen att utveckla ställs, och 

F1 svarar:  

Att kunna jobba med kroppen och bli säker på sin egen teknik är någonstans viktigare 

än att trycka rätt på en i-pad. Det säger mer om ett barn i våra ögon om du har det 

kämpigt, vi ser en motorikbrist, inte bara att [barnet] kan inte klippa med en sax. Vi ser 

att här fattas det ju nåt, det brister i tekniken att hålla i en penna, kanske bygga ett torn, 

det väcker någonstans en tanke om att barnet har brister i kanske finmotorik, handlar i 

grund och botten inte bara om saxen.  
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B1 fyller i: ”Ja, det är viktigare att känna sin kropp innan man sätter sig in i tekniska grejer”. 

Pedagogerna konstaterar enigt att fysik och motorik bör gå före utforskande och lärande kring 

lärplattan.  

Diskussionen går vidare och pedagogerna talar om olika professionella och privata erfarenheter 

kring lärplatta och F1 berättar:  

Jag har lite svårt att sätta en lärplatta i barns händer, när jag tänker att det finns så mycket 

de kan leka, göra, fantisera, i nuet liksom... tillsammans med oss. Jag tänker tillbaka på 

min barndom, när jag gick skola på [skolan]. Där hade vi inga tekniska saker vi kunde 

leka med. Vi sprang ute och vi hade jättekul. Jag saknar inte alls en lärplatta eller nåt 

sånt... enligt mig är det roligare att vara ute och leka än sitta inne och trycka på knappar.  

En tanke som väcks hos oss kring detta citat är att pedagogen förmodligen inte kunde sakna en 

lärplatta eller liknande, när dessa inte fanns tillgängliga vid den tidpunkt då hen gick i skolan. 

Vidare väcktes våra funderingar kring hur de skulle kunna arbeta med lärplattor, ifall det känns 

svårt att “sätta en lärplatta i ett barns händer”. Dessa funderingar resulterade i en personlig 

följdfråga till denna pedagog, vilket F1 inte hade något emot och svarade:  

Jag behöver en fördjupad kunskap kring vad man kan göra med en iPad. Vi har bara 

haft en iPad fram tills nyligen, och vi har inte haft så mycket utrymme att använda den, 

se'n är vi lite rädda om den. Men det handlar ju om att utmana sig själv.  

Pedagogerna uttrycker att de många gånger är rädd om den vilket också är anledningen till 

varför den görs otillgänglig för barnen. F2 betonar: “Vi vet att barnen tillbringar mycket tid 

hemma med iPad eller TV”. B1 fortsätter: “…och då känner vi kanske att vi vill ge dem något 

annat när de är här”. Detta blir ytterligare en anledning till varför barnen inte har fri tillgång till 

lärplattorna där de i intra- och inter-aktioner skulle kunna få möjlighet att utveckla sitt lärande 

och sin erfarenhet. Lite senare under diskussionen framgår det att lärplattan används som hjälp-

medel för att till exempel söka information, titta på mallar till pärlplattor och lyssnar på musik. 

Pedagogerna säger att detta görs ofta, dock under pedagogernas ledning. Barnen får endast till 

viss del styra själva. F1 lyfter: “Barnen googlar mycket, tar reda på mycket”.  

Pedagogerna betonar att den flytt av verksamheten som gjordes har påverkat hur de arbetat med 

att utforma miljön. B1 uttrycker: ”Innan vi flyttade var vi duktiga på att tänka om, nu har vi just 

landat här. Snart är det säkert ommöblering igen. Man får hela tiden tänka nytt”. Gällande or-

ganisering av bygg-och konstruktionsmiljön betonas att man utgår från åldrar och utformar mil-

jön efter den befintliga barngruppen. De gör även “rum i rummen” i syfte av att skapa många 

miljöer som därmed passar större andelen av barnen.  

Sammanfattning av resultatet 

Studien visar på att det finns en hel del teknikrelaterat material i verksamheten, dock benämns 

det inte som teknik. Materialet finns till stor del tillgängligt för barnen, placerat på deras nivå, 

bortsett från lärplattorna som ej är tillgängliga. Det sker ständigt intra-aktioner mellan barnen 

och materialet, både där barn själva intra-agerar med materialet men även där flera aktörer är 

delaktiga. Delvis finns material som direkt kan kopplas till teknik, såsom bygg-och 
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konstruktionsmaterial, mobiltelefoner, stetoskop och så vidare. Studien visar således att det inte 

är nödvändigt att köpa in nytt material, utan mer om att synliggöra och presentera det befintliga 

materialet på nya sätt som främjar lärande kring teknik. För att detta ska bli möjligt krävs att 

pedagogerna skapar medvetenhet kring teknikbegreppet och lär sig att se de möjligheter som 

finns.  

Ett tydligt resultat av studien handlar om hur dialog och reflektion inom arbetslaget bidrar till 

att synliggöra kunskaper inom teknik och skapa medvetenhet kring hur dessa kunskaper kan 

användas. Studien visar även att det i inter-aktionen framkommer att pedagogerna delvis arbetar 

med teknik, utan att vara medvetna om det. När de under studiens utförande får reflektera kring 

ämnet beskriver de vardagsteknik och ger exempel på vad det kan vara. Viss kunskap kring 

ämnet finns, men det finns en osäkerhet kring hur den ska kunna användas i verksamheten. 

Pedagogerna framhåller att de har en vilja av att utveckla sina teknikkunskaper, och bland annat 

menar de att kompetensutveckling genom till exempel fortbildning skulle kunna gynna arbets-

laget. En annan viktig del av resultatet handlar om vikten av resurser. Tid verkar vara det som 

pedagogerna efterfrågar mest, det finns helt enkelt för mycket som ska hinnas med på för lite 

tid och teknik är inte något som prioriteras. En annan aspekt som framkommer är förskoleche-

fens ansvar för att möjliggöra att tiden kan avsättas.  
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Diskussion 
I detta kapitel kommer först metoderna för studien att diskuteras. Därefter diskuteras studiens 

resultat i relation till det teoretiska perspektivet samt tidigare forskning. Den första delen av 

analysen utgick från ett posthumanistiskt perspektiv för att besvara forskningsfrågorna kring 

hur miljö och material påverkar barns möjligheter till intra-aktioner där teknik ingår. Den andra 

analysen gjordes utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv för att besvara frågan om hur 

pedagogernas medvetenhet och förståelse synliggörs i dialog med varandra. Kapitlet avslutas 

med förslag på fortsatt forskning. 

Metoddiskussion 

Valet av metoder har resulterat i bred variation och rikt innehåll i det insamlade materialet, 

vilka var av kvalitativ karaktär. Både när det gäller videoobservationerna och fokusgruppsin-

tervjuerna var det fördelaktigt att materialet spelades in. Dessa metoder gav möjligheter till att 

lyssna och titta på materialet om och om igen där nya insikter varje gång framkom, vilket även 

Bjørndal (2005) framhåller. Videoobservationerna gav en bra grund för att kunna synliggöra de 

intra-aktioner som skedde mellan barnet och materialet, medan ljudinspelningarna gav möjlig-

heter till att synliggöra och tolka de inter-aktioner som skedde pedagogerna sinsemellan. 

Materialet som samlats in har bearbetats och tolkats av oss och därför inte är värderingsfria. 

Burr (2003) lyfter att utifrån sina egna föreställningar av hur den riktiga världen ser ut, skapar 

alla människor sin individuella värld. Därmed går det inte säga vad som är sant eller falskt, rätt 

eller fel, eftersom vi skapar dessa värderingar i sociala konstruktioner vilket innebär att in-

samling av data är omöjlig utan att egna föreställningar kommer med (ibid.).  

Videoobservationer utgjorde en väl lämpad metod i relation till studiens syfte och en av de 

valda teorierna, posthumanism, där de intra-aktioner som sker mellan material med människa 

är centrala. Inför videoobservationerna utarbetades en plan för genomförandet, gällande vem 

som skulle göra vad. Bjørndal (2005) framhåller att det är av fördel att enbart filma med en 

kamera, för att påverka situationen så lite som möjligt. I enlighet med detta utförde en person 

själva observationen och höll i kameran, medan den andra skrev ned reflektioner och kommen-

tarer. Videoobservationerna resulterade i ett underlag med stora möjligheter till att se situation-

erna om och om igen, för att kunna ge nya insikter varje gång. Möjligheten till detta beror på 

att det går, precis som Bjørndal beskriver, konservera observationer av pedagogiska ögonblick 

som annars skulle kunna gå förlorade och förblivit osynliga. Dessa observationer gav möjlig-

heter att kunna synliggöra de intra-aktioner som skedde mellan barnet och materialet. Det kunde 

även urskiljas hur barnen intra-agerade med sådant material som skulle kunna användas till att 

utmana barnens teknikkunskaper, exempelvis konstruktionslek med kaplastavar. Något som 

skulle kunnat förbättra underlaget ytterligare hade varit om observationerna skett vid tillfällen 

där inte andra barn och pedagoger fanns i närheten, vilket delvis störde barnens lek och även 

påverkade ljudupptagningen. Bjørndal betonar vikten av att fundera över hur synlig kameran 

och observatören är, och hur detta kan påverka situationen. Vid en av observationerna upptäckte 

ett barn att de blev filmade, vilket delvis störde leken och kom att innebära en viss påverkan på 

datainsamlingen. Detta är också något att betänka i kommande studier. Det skulle även kunna 

vara fördelaktigt att utföra fler videoobservationer, vilket skulle kunnat leda till ett bredare 

material, fler situationer att observera och förmodligen fler intra-aktioner som skulle kunna vara 
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relevanta i studien. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) betonar dock att det är tidskrävande 

att transkribera inspelningar, vilket skulle innebära att en vidare tidsram för studien skulle be-

hövts. 

Genom sociala relationer skapas kunskap inom socialkonstruktionistiskt perspektiv och därför 

är kunskap och sociala sammanhang beroende av varandra (Burr, 2003). I fokusgruppsdiskuss-

ioner förs diskussioner vilka kan leda till ett kollektivt lärande då möjligheter till att dela sina 

tankar och erfarenheter ges. En av studiens utgångspunkter är att människan ständigt påverkas 

av och påverkar andras föreställningar och värderingar. Samtidigt behövs en medvetenhet om 

att det kan finnas någon eller några inte vågar uttrycka sina egna tankar. Detta kan grundas i en 

rädsla för att svara fel, t. ex. utifrån sitt professionella uppdrag eller inför sina kollegor. Vid 

fokusgruppsdiskussionen arbetade vi därför aktivt med att göra alla informanter delaktiga ge-

nom att rikta frågor eller bjuda in alla i dialogen. Innan diskussionen tydliggjordes att studien 

inte syftar till att hitta rätta svar, utan att synliggöra deras medvetenhet och kunskaper om tek-

nik. 

Inför fokusgruppsdiskussionen gjordes förberedelser för att få en så bra struktur på diskussionen 

som möjligt, vilket Dahlin-Ivanoff (2015) framhåller vikten av. Syftet med studien var att un-

dersöka pedagogernas medvetenhet kring teknik och därför fick de inte ta del av dessa frågor 

innan.  

Inför denna fokusgruppsdiskussion bestämdes det att en av oss skulle ansvara för att leda dis-

kussionen utifrån dess underlag, medan den andra skulle ansvara för inspelning av denna samt 

för de följdfrågor som ställdes. För att inte styra deltagarna i riktning mot våra egna resonemang 

och antaganden är det viktigt att samtalsledaren talar så lite som möjligt (Harboe, 2013), vilket 

togs i beaktning. Följdfrågor som till exempel ”Kan du berätta mer om...? ...stämmer det över-

ens med din upplevelse?” kan vara ett bra verktyg att använda för att få en fördjupad förståelse 

för de svar som ges (ibid.). Under diskussionen var det även av stor vikt att ställa frågor utifrån 

andra infallsvinklar för att ge pedagogerna möjligheter att tänka och associera på ett friare sätt. 

Ett exempel på detta uppstod då pedagogerna diskuterade kring frågeställningen om vad teknik 

är för dem. De uttryckte att deras vilja att bli mer medvetna är stor och de framhåller att de 

medvetet måste börja sätta ord på artefakter och teknik för barnen. I detta skede ställdes följd-

frågan: Ifall någon vän eller annan som inte arbetar på förskola ställde frågan vad teknik är, 

och om du själv inte arbetade på förskolan, vad skulle då ert svar bli? Syftet med denna fråge-

ställning var att pedagogerna skulle ges chansen till att tänka och fundera bortom uppdrag och 

profession för att eventuellt tänka på ett annat sätt, ur en annan synvinkel. Resultatet av denna 

fråga blev att de i början var lite tveksamma i deras svar, såsom att det är svårt och inte deras 

starka sida. Tid och möjlighet gavs till dem att i dialog med varandra kunna utveckla sina tankar 

vilket sedan även ledde till andra svar, såsom att det handlar om diskmaskin och spis. Tolk-

ningen gjordes att denna följdfråga var givande då de tänkte mer på teknik i hemmet och därmed 

kom andra mer utvecklande svar. Frågor som ställs under fokusgruppssamtal kan användas för 

att öppna upp samtal om de ställs på ett sådant sätt att de involverade personerna kan ges möj-

lighet att vidga sitt resonemang. På det viset kunde samtalet om vad teknik är utvecklas och fler 

variationer på uttalanden framkom.  
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Fokusgruppsdiskussionen som metod i studien resulterade i att vikten av reflektion och dialog 

inom arbetslaget synliggjordes, genom att pedagogerna utvecklade sina svar under diskuss-

ionen, där exempelvis en pedagog uttryckte sina tankar, nästa fyllde i och tillslut uttryckte alla 

tre förslag på svar. Hade en annan metod valts, till exempel individuella intervjuer, hade vikten 

av reflektion inte blivit lika tydlig. Det hade kunnat vara fördelaktigt att videofilma fokus-

gruppsdiskussionen, då detta hade kunnat ge ett rikare material där bland annat tolkningar av 

kroppsspråk kunnat göras. Dahlin-Ivanoff (2015) framhåller risken med att videoinspelning kan 

vara en känslig etisk frågeställning samt att det skulle kunna hämma gruppens inter-aktion, om 

någon skulle känna sig obekväm med att videofilmas. En av pedagogerna ville inte att video-

filmning skulle ske, därför blev ljudupptagning det bästa alternativet. 

Kvale och Brinkmann (2015) beskriver att reliabilitet för samman resultatet av forskningen och 

tillförlitligheten i en studie. Dessa insikter kan sedan användas i frågor kring om studien skulle 

kunna göras om av andra forskare, men ändå komma fram till ett liknande resultat. Om denna 

studie skulle genomföras inom en snar framtid finns en möjlighet att resultatet skulle bli lik-

nande. Det skulle dock även kunna se helt annorlunda ut, om man skulle hitta en förskola där 

teknik är något som prioriteras högt. Det är av värde att belysa att observationer och fokus-

gruppsdiskussion endast utfördes på en förskola, för att öka studiens trovärdighet ytterligare 

skulle det vara fördelaktigt att utföra observationer och fokusgruppsdiskussioner på flera för-

skolor. När både videoobservationer och fokusgruppsintervjuer utfördes kan det påpekas att 

studiens trovärdighet ökade, genom att både barnen och pedagogerna blev delaktiga. Detta re-

sulterade även i att antalet deltagare i studien blev fler, vilket enligt Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) ökar validiteten på studien, då författarna betonar att om deltagarna är färre än 

sex personer får studien en minskad validitet. 

Miljö, material och intra-aktioner kring teknik 

Barn och kaplastavar i intra-aktion 

Ur ett posthumanistiskt perspektiv bidrar alla aktörer med sin agentiska kraft, de kan förändra 

situationer och få något att hända (Hultman, 2011). Detta blir synligt i konstruktionsleken som 

observerades, där barnens kroppar, golv, kaplastavar och lådan där kaplastavarna ligger i, alla 

är aktiva aktörer som kopplas samman till ett nätverk, och det är inom detta enligt Hultman som 

leken produceras. Dessa aktörer, mänskliga och ickemänskliga ses i ett posthumanistiskt per-

spektiv som igångsättare, performativa aktörer som ger barnen förslag på vilken aktivitet som 

kan utföras (Lenz Taguchi, 2012). Ickemänniskorna bidrar till att skapa mening (Hultman, 

2011), vilket kan urskiljas i leken där barnen bygger med kaplastavar genom att barnens idéer 

kunde visualiseras i form av ett torn. Ur ett intra-aktivt perspektiv i denna lek syns att barnen 

och de olika material är delaktiga, vilket Lenz Taguchi (2012) liknar med begreppet samhandla. 

Ingen inter-aktion sker mellan barnen och pedagogen i den observerade situationen, utan det 

viktiga var deras intra-aktioner med materialet och vad som händer med det. Ur ett posthuman-

istiskt synsätt är det inte bara barnen som har kraft och agens att bygga tornet, utan även kap-

lastavarna som har kraft och agens samt kommer med förslag på hur och vad som kan byggas. 

Här finns möjlighet för pedagogerna att utmana barnen kring olika tekniska begrepp. Intra-

aktivitet synliggörs då barnen formar kaplastavarna med hjälp av sina händer till ett torn. Lenz 

Taguchi framhåller att materialet och människan påverkar varandra hela tiden och lika mycket 
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i en intra-aktion. I den observerade intra-aktiviteten lär sig händerna, som placerar kaplasta-

varna på varandra, av kaplastavarna hur de ska placeras för att kunna bygga ett torn utan att 

rasa, medan själva kaplastavarna formas med hjälp av händerna. Här synliggörs också att den 

performativa agenten, tornet, blir annorlunda sig själv i mötet med dessa barn. Då kaplastavarna 

först ligger i lådan, för att sedan staplas på varandra med noggrannhet och precision, för att 

sedan bilda ett torn, synliggörs en transformationsprocess. Människa och material blir an-

norlunda och transformeras i sig själva och dessa transformeringar är resultatet av intra-aktion-

erna (Lenz Taguchi, 2012). Kaplastavarna blir hela tiden till och därigenom annorlunda sig 

själv.   

Aktiva agenter kommer med förslag 

Barnet, bilarna, golvet och garaget är aktiva agenter som är sammankopplade i det nätverk som 

observeras. Ingen aktör kan agera på egen hand men olika aktörer ses även som förlängning av 

varandra (Hultman, 2011). I situationen med barnet, bilarna och garaget blir det tydligt hur de 

olika aktörerna ger förslag vilket gör att leken hela tiden är i rörelse och förändring. Till exem-

pel ger hissen förslag till barnet att hissa upp bilarna på garagets tak. Material, ting och barn 

kan ses som materiellt diskursiva fenomen med tanke på att vissa saker kan bära på föreställ-

ningar om på vilka sätt tingen ska användas (Lenz Taguchi, 2012). Alla agenter av olika slag 

men även språket ses som performativa aktörer som har kraften att påverka och förändra vid 

intra-aktioner med andra aktörer (ibid.). Ett exempel i resultatet synliggjordes när agenterna, 

leksakerna, gav förslag till Barn 5 att bilarna skulle parkeras bredvid varandra på de utritade 

parkeringsplatserna. Konstant mumlande sker under hela observationen från Barn 5 där hen 

förmodligen bland annat, räknar bilarna. 

Erfarenheter, lekens aktörer och hur dessa förändras 

Utifrån ett posthumanistiskt perspektiv ses barns lek som en översättning av barnens tidigare 

erfarenheter (Lenz Taguchi, 2012). Barnens erfarenheter i fallet doktorleken handlar om allt 

från hur det går till när man ringer doktorn till hur doktorn tittar i öronen med ett otoskop. 

Barnen, soffan, golvet, mobiltelefonen, stetoskopet, bandaget och kaninen är några av de aktö-

rer som intra-agerar med varandra i den observerade situationen. Den intra-aktion som pågår 

mellan barnen och de andra aktörerna ses som ett kommunikativt samhandlande (Lenz Taguchi, 

2012). I denna observation kan barnen ses använda flera olika material under mindre förflytt-

ningar i rummet, genom dessa förflyttningar kan de kopplas samman med andra aktörer i ett 

nätverk. De performativa aktörer som deltar i nätverket artikulerar hela tiden på olika sätt och 

kommer konstant med nya förslag, beroende på om någon koppling förändras på något sätt och 

i förhållande till de andra aktörerna (Lenz Taguchi, 2012). Vid ett tillfälle ser Barn 6 att ett 

annat barn hålla i en stekpanna, vilket inspirerar Barn 6 att ta en egen stekpanna för att också 

laga lite mat. Detta gör även det första barnet med stekpannan och hens handlande till en aktör 

i nätverket. I kopplingen och mötet med stekpannan översätts det till en matlagningslek där 

leksaksspisen ger nya förslag som leder till att andra aktörer sluter sig till nätverket. Alla kopp-

lingar mellan olika aktörer i nätverket innebär en transformation och en översättning eftersom 

varje förslag som aktörerna bidrar med behöver översättas till annat. Barnen och de ickemän-

niskor som de är sammankopplade med är ständigt i rörelse eftersom det hela tiden artikuleras 

nya förslag från de olika aktörerna (Hultman, 2011). Alla aktörer förändras hela tiden till något 

nytt genom att koppla ihop sig med olika nätverk. Genom de förslag som aktörerna kommer 
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med blir barnen hela tiden till på nytt och vid alla tillblivelseprocesser blir de också annorlunda 

i sig själv, vilket även de övriga performativa aktörerna blir (Lenz Taguchi, 2012). 

Barns intra-aktioner kring teknik  

Det finns i miljön på förskolan många tillfällen att utmana och benämna teknik. Stora delar av 

materialet kan på olika sätt kopplas till teknik. I intra-aktioner med materialet till exempel ga-

raget, bilarna, mobiltelefonerna och kaplastavarna ges stora möjligheter för pedagogerna till att 

utmana barnen. Exempel på detta kan innebära att utmana barnens tankar kring hur framställ-

ningen av artefakterna gått till och vilken nytta vi har av dem. När pedagoger synliggör tekniska 

objekt och tekniska lösningar så blir de begripliga för barnen, som då kan använda sig av dem 

(Bjurulf, 2013). Intressen och erfarenheter påverkar barnens val av material att intra-agera med, 

vilket är något som pedagoger bör se som utgångspunkt för att utmana barnens teknikintresse. 

När pedagoger utgår från barnens intressen ökar deras möjligheter till att utnyttja sina kun-

skaper och förmågor (Mawson, 2011). Barnets tillit till den tekniska förmågan ökar när barnet 

ges chans till att involveras i aktiviteter inom teknik (Stables, 1997). I observationerna synlig-

görs att barnens fantasi och de intra-aktioner som sker är nära sammankopplade. Stables betonar 

att pedagoger i större utsträckning bör utnyttja fantasin som redskap för teknikundervisningen 

för att se bortom de begränsningar som verkligheten skapar. I den fria leken där fantasin är i 

fokus finns många tillfällen där teknik kan synliggöras. Med hjälp av fantasin kan barn komma 

på olika sätt för att lösa problem och kombinera saker på nya sätt vilket är grunden för, exem-

pelvis konstruktionsleken som utvecklar förmågan att designa och konstruera (ibid.). I barns 

intra-aktioner med material som är meningsfullt för dem till exempel mobiltelefonerna i dok-

torsleken finns möjligheter att använda reflektion för att synliggöra teknik. När barnen ges möj-

lighet att möta olika material i sammanhang som är meningsfulla för dem, kan tekniken synlig-

göras med hjälp av reflektionen (Stables, 1997).  

Pedagogernas medvetenhet och förståelse kring teknik 

Teknik som görande 

Pedagogerna i studien anser till en början att det är svårt att definiera teknikbegreppet samt att 

skilja på teknik och naturkunskap. Efter de inter-aktioner som följde under fokusgruppsdiskuss-

ionen synliggjordes deras kunskap kring teknik och vad det innefattar. Under analysen framkom 

det dock att osäkerheten var stor, där de flera gånger talade emot vad de tidigare sagt. F1 talade 

gång på gång om teknik som endast ett görande, som till exempel ”bära saker, ta pålägg”. Osä-

kerhet, begränsade kunskaper och avsaknaden av gemensamma teknikdefinitioner gör det svårt 

att både arbeta med och tala om teknik. Ifall det råder förvirring kring skillnaderna mellan na-

turvetenskap och teknik bland pedagogerna kan konsekvensen bli att undervisningen i båda 

ämnena uteblir. Stables (1997) framhåller i sin forskning att pedagoger behöver en baskunskap 

i teknik för att kunna undervisa i ämnet. Problematik uppstår när pedagoger saknar denna kun-

skap och utbildning eftersom osäkerheten därmed kan ta över och teknikundervisningen uteblir. 

Därmed är det av stor vikt att pedagoger har riktiga tekniska begrepp som används tillsammans 

med barnen i vardagen för att ge dem denna kunskap (ibid.). Pedagogernas egen osäkerhet kring 

teknik har lett till att teknikundervisningen blivit lidande, något de själva betonar, vilket således 

innebär att det finns behov av kompetensutveckling inom området. Det optimala vore naturligt-

vis att alla tre pedagoger ges samma kompetensutveckling, med tanke på att den gemensamma 
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kunskapen och förståelsen ger möjlighet till inter-aktioner kring hur teknik kan lyftas in i verk-

samheten. 

Pedagogens och arbetslagets roll 

Resultatet av denna studie synliggör vikten av att arbetslaget reflekterar och diskuterar vad tek-

nik är för var och en. Det visar sig vara i inter-aktionen som kunskaper synliggörs i arbetslaget, 

vilket leder till ökad medvetenhet och därmed kan bidra till synliggörande av teknik i verksam-

heten. Studien visar även att pedagogers syn på barn och kunskap har stor betydelse för hur 

undervisningen kring teknik utformas, samt vilka förmågor som enligt pedagogerna är viktigast 

för barnen att utveckla. En av pedagogerna beskrev ett barn som inte kunde klippa med en sax 

utifrån ett bristperspektiv där då vikten lades på att denne skulle behöva motorikutveckling före 

introducering av lärplattan skulle ske. En pedagog som ser barnet utifrån en bristdiskurs plane-

rar ofta verksamheten efter det som barnet inte kan (Johannesen & Sandvik, 2009). I det här 

fallet anpassas verksamheten så att barnet ges möjligheter till att utföra vad hen inte behärskar 

ännu vilket i detta fall är att klippa med en sax. Däremot ses inte barnet vara redo för utveckling 

och utforskande kring lärplattan. Plowman och McPake (2013) betonar att pedagoger bör ta 

tillvara på barns erfarenheter av digital teknik och att de ständigt bör utveckla sin egen kompe-

tens för att följa samhällets utveckling. Pedagogerna säger dock att vissa delar inom teknik, 

framför allt lärplattor, inte är lika relevant som motorikutvecklingen varpå tekniken inte priori-

teras.  

Genom att pedagogerna väljer eller inte väljer att synliggöra teknik i verksamheten utövar de 

sin makt över barnens framtida lärande kring teknik. Det framkommer inte i resultatet att peda-

gogerna är medvetna om denna makt, utan makten utövas omedvetet genom att till exempel 

lägga bort lärplattorna i ett skåp där de inte är tillgängliga för barnen. Johannessen och Sandvik 

(2009) betonar att det viktigaste för pedagoger när det gäller makt, är att de blir medvetna om 

att de besitter makten som ger dem möjlighet att påverka och styra. När medvetenhet skapats 

kring det faktum att man besitter en sorts makt blir det också centralt att reflektera kring hur 

denna förvaltas. Resultatet av studien pekar på att pedagogerna i större grad behöver reflektera 

och diskutera kring hur den makt de besitter ska förvaltas, för att inte begränsa barnens lärande 

kring teknik. Istället bör pedagogerna använda makten för att rikta barnens blick mot teknikin-

nehållet i verksamheten. 

Studien visar på att egna erfarenheter påverkar ens kunskap om och inställning till teknik. 

Med tanke på hur samhället ser ut idag, där teknik i stort sett styr våra liv, kan det ses som 

märkligt att teknik inte prioriteras högre än vad det gör i förskolan. När indikationer på att pe-

dagoger återkopplar till sin egen barndom skapas dock en större förståelse kring varför teknik 

inte prioriteras mer i förskolan än det gör idag. Finns tanken på att vi inte hade behovet av 

teknik i vår egen barndom är det lätt att tänka att behovet egentligen inte finns hos dagens 

barn. Av den anledningen är det viktigt att både pedagoger och andra vuxna i barnens närhet 

utvecklar en förståelse för teknikens avgörande betydelse för såväl den pågående samhällsut-

vecklingen som den enskilda människans vardagliga liv och framtidsmöjligheter. Synen på 

tekniken som en oumbärlig medaktör i människans liv och samhällets utveckling understryker 

vikten av att förskolan följer med i samhällsförändringen, vilket även Bjurulf (2013) betonar.  
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Åskådliggöra befintliga möjligheter i barnens miljö 

Barnens nyfikenhet att utforska och upptäcka saker bör ligga till grund för undervisningen, och 

med tanke på att teknik finns överallt kan det lättare lyftas in i undervisningen (Tu, 2006). 

Pedagoger använder sällan teknik i barnens vardagliga miljö utan undervisningen sker istället i 

planerade aktiviteter där fokus snarare ligger på språkutveckling, matematik, samspel eller mo-

torik (ibid.). I denna studie visade det sig att teknik inte används alls, i alla fall inte på ett med-

vetet sätt. Ett reflekterande och medforskande förhållningssätt där pedagogerna arbetar med 

experiment och att ställa hypoteser skulle öka barnens tekniska vetenskapliga kunnande. Peda-

gogerna skulle kunna utmana barnens tekniska tänkande och förmåga att lösa problem genom 

att ge dem utmanande uppgifter som är roliga för dem. Det är viktigt att pedagoger ser saker ur 

barnens perspektiv, hjälper och uppmuntrar dem i deras projekt samt vidga barnens perspektiv. 

När pedagoger utmanar barnen och sätter barnens upptäckter i meningsfulla sammanhang hjäl-

per de barnen att själva finna tekniska lösningar. Ifall barnen ges möjlighet att beskriva och 

demonstrera vad de gör, får de även möjlighet att beskriva vad de lärt sig och därigenom för-

ståelse för orsak och verkan. Under diskussionen framkom att pedagogerna gärna vill ha ett mer 

färdigt material som de kan plocka fram när tiden infinner sig. Med mer kunskap kring teknik 

skulle pedagogerna inse att det finns mycket teknik i den miljö och det material som finns på 

förskolan. Material som bara ligger där och väntar på att bli sedda med teknikglasögon. 

Pedagogerna diskuterade vidare om huruvida förskolechefens egna intresse påverkar vilka re-

surser som ges till att arbeta med teknik. De beskriver bland annat att teknik aldrig prioriterats, 

diskuterats eller nämnts av den nuvarande förskolechefen. Den förra förskolechefen tyckte dock 

att detta var viktigt och det kom många gånger upp till diskussion hur teknik kunde lyftas in i 

verksamheten. Pedagogerna diskuterar vidare hur tid, ekonomi, stora barngrupper och perso-

naltäthet påverkar möjligheterna till att arbeta med teknik samt att de upplever att det är lite 

svårt. En av pedagogerna berättar att mångkulturen och den stora andelen  sociala bekymmer 

som finns i området prioriteras när det gäller fördelning av budgeten.  Vid planeringen av  tek-

nikundervisning är det viktigt att ta hänsyn till de kulturella och sociala aspekter som råder (Siu 

& Lam, 2005). Faktorer som nämns påverkar enligt pedagogerna i stor grad vilka möjligheter 

som ges till att arbeta med teknik. Det är viktigt att ge teknikundervisningen tillräckligt med tid 

eftersom teknik fokuserar på processer innehållande att förstå ett problem och utforska möjliga 

lösningar (Mawson, 2011). Med en läroplan innehållande många olika målområden och i en 

tidsbegränsad pedagogisk praktik kan tid sparas med hjälp av ett tematiskt arbetssätt genom att 

integrera många målområden i ett och samma tema (ibid.). Mawson varnar dock för att i detta 

arbetssätt finns risken av att tekniken försvinner eller osynliggörs i temat eftersom många pe-

dagoger har en svag relation till teknik. 

Användning av artefakter leder till reflektion kring hur den fungerar och på vilket sätt och i 

vilket sammanhang den går att användas. Observationer av artefakten kan leda till att barnen 

får hjälp att förstå tekniska lösningar, genom att ställa frågor om den, förklara hur den fungerar 

och lösa problem för att få artefakten att fungera som barnet önskar (Mawson, 2011). Tekniska 

system är mycket mer abstrakta och komplexa i jämförelse med artefakter som är konkreta och 

enkla att undersöka, och kanske är det därför tekniska system inte finns med i förskolans 
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läroplan. Dock visar forskning att tekniska system är ett lämpligt i förskolan eftersom försko-

lebarn använder sig av olika tekniska system i deras lek och även visar intresse för system 

(ibid.).  

Pedagogernas medvetenhet 

Pedagogerna beskriver i början av diskussionen att de inte uppmärksammar begrepp eller tek-

niska förmågor och att de inte medvetet arbetar med teknik. I inter-aktionen skapas medveten-

het kring att de vid flera tillfällen och i aktiviteter använder sig av teknik, men att benämnandet 

och det medvetna arbetet med teknik uteblir. De betonar att detta är något som de måste ändra 

på och det blir tydligt att det verkligen finns en vilja till att arbeta med teknik. Tu (2006) anser 

att barn hela tiden erbjuds tekniska aktiviteter men att det är sällan som pedagogerna utnyttjar 

det. Pedagogerna bekräftar detta på liknade sätt, att barnen erbjuds utforskning kring tekniska 

förmågor men att de benämns inte som teknik. Pedagogerna beskriver flera situationer där tek-

nik finns, men att de i stunden inte är medvetna om att det faktiskt handlar om teknik. Omed-

vetenhet kring teknik resulterar i att teknikundervisningen blir lidande och därmed blir även 

barnens teknikmedvetenhet lidande. Inga samtal eller reflektioner kring teknik har skett, detta 

tolkas som en följd av osäkerhet och avsaknad av kunskap, vilket även pedagogerna själva ut-

trycker. Studien visar även att i detta fall skulle pedagogerna komma mycket längre i sin fram-

tida teknikundervisning ifall en av dem skulle utveckla sin kunskap i teknik. Studien grundar 

detta på att pedagogerna har en önskan att få in teknikundervisning i verksamheten men att de 

själva inser att det är kunskaperna som stoppar detta. Ifall en av dem skulle utveckla sin kunskap 

och förståelse kring teknik skulle detta leda till att de andra i arbetslaget får ta del av denna 

kunskap som vidare skulle leda till att teknik lyfts in i verksamheten på ett naturligt sätt. Med 

nya kunskaper skulle även intresset för teknik öka konstaterar pedagogerna. Mawson (2011) 

lyfter vikten av att verksamheten måste bygga på en syn på teknik som är inkluderad i hela 

verksamheten, därigenom finns det större möjligheter till att tekniken finns med i vardagen. 

Kopplingen mellan pedagogernas medvetenhet och materialet 

Pedagogerna beskriver att det redan finns en hel del material i verksamheten som kan användas 

för att lära kring teknik, och att detta inte behöver vara avancerat utan handlar ofta om vardags-

föremål. Detta kan kopplas till det som Nordin-Hultman (2004) framhåller gällande att material 

som är tekniskt laddat inte nödvändigtvis måste innebära dyra inköp, utan kan vara sådant som 

redan finns i verksamheten, till exempel gamla slangar, lysknappar och trattar. Barnen intra-

agerar ständigt med materialet och de observationer som utförts visar på många tillfällen där 

pedagogerna skulle kunna utmana barnens teknikkunskaper med det material som redan finns 

på förskolan. Dessa utmaningar skulle kunna ske genom att till exempel benämna olika arte-

fakter och visa på teknik som begrepp. Utifrån observationerna kan pedagogernas påstående 

kring att det redan finns material tillgängligt styrkas. Observationer visar på att delar att det 

material som skulle kunna användas i teknikundervisning inte alltid finns tillgängligt för bar-

nen, till exempel material i hyllan i “pysselrummet” och lärplattorna. Nordin-Hultman (2004) 

delar in teknikmaterialet i två olika kategorier, det material som är lågt och centralt placerat, 

och som används ofta för att det är tillgängligt för barnen. Den andra kategorin innehåller det 

material som placeras högt upp, i periferin, som därmed blir otillgängligt för barnen och inte 

används så mycket (ibid.).  
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I observationerna framkommer att mobiltelefoner är något som finns tillgängligt för barnen och 

som de leker mycket med. I fokusgruppsdiskussionen framkommer att pedagogerna är med-

vetna om detta, men att de inte använder intresset för att benämna teknik. Eftersom pedagogerna 

inte benämner teknik leder detta till att barnen inte heller utmanas vidare i sitt tänkande kring 

teknik. Nordtømme (2012) beskriver att personal i förskolan bör främja de möjligheter som ges 

att för dialog kring teknik vid de spontana tillfällen som uppstår. 

Slutsatser 

Studien ger tydliga implikationer på att det finns mer teknikrelaterat material i verksamheten 

än vad pedagogerna upplever. Det sker ständigt intra-aktioner mellan barnen och materialet, 

och i många av dessa finns stora möjligheter till att utmana barnen genom att benämna det 

teknikrelaterade materialet och introducera nya begrepp. Delvis finns material som direkt kan 

kopplas till teknik, så som bygg- och konstruktionsmaterial, mobiltelefoner, stetoskop och så 

vidare. Det handlar således inte nödvändigtvis om inköp av nytt material, utan mer om att syn-

liggöra och presentera det befintliga materialet på nya sätt som främjar lärande kring teknik. 

För att detta ska bli möjligt krävs att pedagogerna skapar medvetenhet kring teknikbegreppet 

och lär sig att se de möjligheter som finns.  

En förutsättning för att öka pedagogernas medvetenhet är att en kontinuerlig dialog och reflekt-

ion inom arbetslaget sker kring teknikämnet. Det framkommer tydligt i studien att det är i inter-

aktionen som pedagogerna kan skapa medvetenhet kring teknikbegreppet och dessutom synlig-

göra de situationer där de faktiskt arbetar med teknik, utan att vara medvetna om det. När pe-

dagogerna tillsammans reflekterar kring ämnet beskriver de vardagsteknik och ger exempel på 

vad det kan vara. De har uppenbarligen viss kunskap kring ämnet men vet inte hur den ska 

kunna användas i verksamheten. Studien visar således också på att kompetensutveckling genom 

till exempel fortbildning skulle kunna gynna arbetslaget. Stables (1997) framhåller att pedago-

ger bör få möjlighet att utveckla sin kunskap och förståelse om vilket sätt deras erfarenheter 

kan vara utgångspunkt för teknikaktiviteter, och även att de ska få en ökad tilltro till deras egen 

förmåga inom teknik. Resursfördelning, vilket är förskolechefens ansvar, är en annan viktig del 

av resultatet. Där är tiden och hur den fördelas en komplexitet som pedagogerna betonar. Tek-

nik prioriteras inte när det finns så mycket annat som ska hinnas med i verksamheten, andra 

mål går före. 

Teknik upplevs ofta som något avancerat och komplicerat och för att kommande generationer 

ska undgå dessa upplevelser har pedagoger en viktig roll att på förskolan bidra till att barnen 

istället får positiva erfarenheter av teknik (Bjurulf, 2013). Positiva erfarenheter innefattar en 

avdramatisering av teknikbegreppet där utgångspunkten är, vilket beskrivs i läroplanen, att bar-

nen ska få erfarenheter av vardagsteknik (ibid.).  

Resultatet visar att de två teorierna som studien utgick från, blir centrala båda två när det kom-

mer till barns lärande kring teknik. Lenz Taguchi (2012) framhåller att när barnen intra-agerar 

med materialet skapas betydelse och tillsammans kan icke-människan (materialet) och barnet 

skapa något nytt, de påverkar ständigt varandra. Det blir dock tydligt i resultatet att det inte är 

förrän en pedagog inter-agerar med barnen genom att benämna och förklara fenomen som ett 

lärande sker. Med andra ord, inter-aktioner ger intra-aktioner mening. Berger och Luckmann 
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(1998) betonar just, att det är i samspel med andra som kunskap konstrueras. Detta ger en insikt 

i att flera teorier kan behövas för att synliggöra olika fenomen omkring oss. Hade bara en av 

teorierna valts som utgångspunkt i studien kunde det medfört att någon viktig del om barns 

lärande kring teknik hade missats. Posthumanismen och socialkonstruktionismen komplette-

rade varandra genom att den förstnämnda riktade studien mot materialets betydelse medans 

socialkonstruktionismen riktade blicken mot hur pedagogernas förhållningssätt har betydelse 

för barns lärande kring teknik. 

Implikationer för kommande yrkesutövning 

Förvärvade erfarenheter och insikter från denna studie har visat hur viktigt det är att reflektera 

och diskutera teknikbegreppet inom arbetslaget för att synliggöra de kunskaper som finns kring 

teknik. Studien har även visat att teknikrelaterat material till stor del redan finns tillgängligt i 

verksamheten, och att det inte alltid är nödvändigt med inköp av nytt material. Pedagogerna 

behöver istället använda de kunskaper som framkommer i dialog och reflektion till att benämna, 

visa på och undersöka teknik tillsammans med barnen. Här blir det tydligt att inter-aktioner 

behöver ske för att barnets intra-aktioner med materialet ska resultera i ett lärande. För att sam-

manfatta detta blir den viktigaste implikationen för det kommande yrket att låta teknik vara ett 

ämne som reflekteras och diskuteras kontinuerligt. Strävansmålen kring teknik i läroplanen bör 

lyftas och bli lika viktiga som de andra målen i läroplanen. 

Förslag på fortsatt forskning 

Då vår studie endast utfördes på en förskola skulle det i kommande forskning vara intressant 

att undersöka ämnet ur ett vidare perspektiv, där fler förskolor inkluderas i studien. Det skulle 

även vara intressant att vända på den arbetsgång som denna studie utgått ifrån, det vill säga 

filma pedagogerna i deras arbete och intervjua barnen kring deras upplevelser av teknik. Att 

undersöka skillnader i uppfattningar kring teknik mellan pojkar och flickor skulle också kunna 

vara en intressant del att utforska. Förskolechefens centrala roll när det kommer till vilka möj-

ligheter som skapas till att arbeta med teknik kan också ses som ett relevant ämne för vidare 

studier. Här skulle det vara intressant att ta reda på hur egna intressen och egna erfarenheter 

påverkar de teknikrelaterade val som förskolechefen gör. Även denna forskningsfråga skulle 

kunna vinklas genom att undersöka huruvida förskolechefens könstillhörighet är betydande. 
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Bilaga 1 

Informerat samtycke angående teknikstudie. 

Hejsan alla vårdnadshavare på förskolan XXX! 

Vi är två förskollärarstudenter från Luleå tekniska universitet som skall göra en studie (exa-

mensarbete) om hur teknik synliggörs i verksamheten samt vilka möjligheter barnen ges till 

att utveckla sin förståelse kring teknik. Studien kommer ske genom att vi observerar barnens 

möte med materialet på förskolan och observationerna kommer ske genom filminspelning. 

Hela studien kommer vara anonym. 

Materialet som vi får fram kommer att bearbetas av enbart oss och kommer inte spelas upp 

eller visas för någon annan. I bearbetningen kommer kännetecken som ort, namn på förskola 

och barn utelämnas. Under hela studien kommer forskningsetiska principer 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) att beaktas och barnen kan avbryta aktiviteten när 

de vill. Om godkännande saknas eller ifall ni inte godkänner kommer ert barn utelämnas från 

vårt examensarbete. 

Välkommen med eventuella frågor till Maria Berg och Jenny Löfmark. 

XXX - XXX, XXX - XXX eller via mail: XXX@student.ltu.se, XXX@student.ltu.se 

Kryssa i ert svar: 

 [ ] Jag godkänner att mitt barn ingår i det skrivna examensarbete som är helt anonymt. 

 [ ] Jag godkänner INTE att mitt barn ingår i det skrivna examensarbetet. 

   

Barnets namn: ....................................................................................................................... 

  

Vårdnadshavares underskrift: ................................................................................................ 

  

  



 
 

Bilaga 2 

Fokusgruppsfrågor 

1. Teknikbegrepp och kunskap: 

❖ Vad är teknik för dig? 

❖ På vilket sätt känner ni att er teknikkunskap hjälper er i ert uppdrag? 

- Hur skulle dina teknikkunskaper kunna utvecklas ännu mer?  

2. Undervisning: 

❖ Vad anser ni skulle behövas för att öka barns möjligheter till teknik i försko-

lan? 

❖ Kommunicerar ni medvetet teknik med barnen i vardagen? 

- Om ja, ge exempel. 

- Om nej, vad beror det på? 

❖ Hur synliggör ni teknik för barnen i verksamheten och materialet? 

❖ På vilket sätt tar ni tillvara på barnens spontana utforskande och/eller fråge-

ställningar kring vardagliga tekniska fenomen? 

3. Miljö och material: 

❖ Hur arbetar ni med materialet för att få barnen nyfikna och intresserade av 

teknik? 

❖ Anser ni att ert material bidrar till barnens utforskande kring teknik på ett 

tillfredställande sätt? 

- Om ja, kan ni ge exempel? 

- Om nej, vilket material anser ni att ni skulle behövas? 

❖ Hur kan tekniken i barnens vardagliga miljö synliggöras? 

- Hur kan den utvecklas? 

❖ Hur ofta omvandlar ni bygg- och konstruktionsmiljön på förskolan? 

❖ Hur resonerar ni när ni organiserar bygg- och konstruktionsmiljön? 

 

Tips från Harboe (2013): 

För att undvika påverkan, lyssna och säg så lite som möjligt. 

Ställ följdfrågor som: 

Jag hör vad du säger… stämmer det överens med din upplevelse? 

Innebär det att du menar….? 

Kan du försöka fördjupa det du säger om…?  

Kan du berätta mer om...? 

 


