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Sammanfattning  
 

Denna studie syftar till att undersöka vad förskollärare säger om sitt arbete inom teknik 

som lärområde i förskolan. Därutöver syftar studien till att undersöka och synliggöra 

aspekter som är betydelsefulla i förskollärarens undervisning i teknik tillsammans med 

barn. Studiens teoretiska utgångspunkter har sin grund i sociokulturellt perspektiv, där 

kommunikation och interaktion är en viktig del i barnens utveckling och lärande. Även 

det teoretiska ramverket Pedagogical Content Knowledge PCK (Shulman, 1986), 

används för att tolka och förstå förskollärarnas förmågor i arbetet med teknik med 

barnen. Undersökningen består av semistrukturerade intervjuer som genomfördes med 

sex förskollärare. Resultatet visar att arbetslagens verksamhetsplanering utvecklades 

med stöd av reflektionsunderlaget Content Representation CoRe (Loughran, Milroy, 

Berry, Gunstone och Mullhall 2001) som bidrog till fördjupade diskussioner och att 

innehållsområdet avgränsades i teknikundervisningen. Resultatet visar också att det 

skedde en utveckling av undervisningen genom användning av andra fysiska redskap än 

man arbetat med tidigare. Dessutom utvecklades andra metoder när förskollärarna 

arbetade med teknik med barnen.  
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Inledning 
 

Min pappa arbetade som bilmekaniker när jag växte upp och ibland var jag i garaget med 

honom när han behövde hjälp. Det kunde bestå i att jag langade någon mutter eller trampade 

på en pedal i en bil då han ropade ”bromsa” eller ”släpp”. På den tiden låg det långt ifrån mitt 

intresse att meka i garaget. När jag påbörjade min lärarutbildning – med inriktning förskola, 

naturvetenskap/teknik hade jag redan arbetat tio år inom förskolan. Om möjligheten funnits 

att välja en annan inriktning hade jag gjort det, eftersom naturvetenskap och teknik inte var 

ämnen som intresserat mig särskilt mycket i grundskolan. Idag är jag väldigt tacksam att jag 

inte kunde välja en annan inriktning. Under utbildningen upptäckte jag att ämnet teknik var 

det jag ville synliggöra, att barn ska få utforska sin nyfikenhet, problemlösning och 

upptäckten av att jag kan. Att de får en bra grund och självkänsla inom ämnet teknik, som de 

kan ta med sig vidare in i grundskolan. Nu är jag övertygad om att dessa stunder, när jag var 

med pappa i garaget var speciella. De lade en grund hos mig, att kunna få möjlighet att prova, 

upptäcka och att göra någonting gemensamt. Under mina år som verksam förskollärare har 

jag fortsatt haft ett stort intresse för teknik och naturvetenskap. Det finns mycket teknik runt 

omkring oss och det är viktigt att vi är lyhörda, medupptäckande och medforskande 

tillsammans med barnen. Min erfarenhet är att barnen är mycket intresserade av dessa ämnen 

samt att det kan vara både lustfyllt och roligt att arbeta med teknik.   

 

Tekniken finns överallt runt omkring oss i våra vardagsliv och är en självklar del av dagens 

samhälle. I utredningar som bland annat Skolans undervisning och elevers lärande i teknik 

(Vetenskapsrådet, 2005) och Forskningens framtid! (Vetenskapsrådet, 2015) läggs betoningen 

på att det är av stor vikt att yngre barn får möta teknik i tidig ålder för att utveckla en 

förståelse för människans innovationer och framsteg. Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) 

började gälla för snart 20 år sedan och reviderades 2010. I läroplanen förtydligas mål för 

barns språkliga och matematiska utveckling samt för naturvetenskap och teknik. 

Formuleringen för naturvetenskap och teknik lyder:  

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, 

dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap, utvecklar sin förmåga att 

urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.  

(Skolverket, 2010, s. 9–10)  

 

Citatet från läroplanen betonar att barnen ska utveckla sin förmåga att ställa frågor, samtala, 

urskilja och utforska inom naturvetenskapliga lärområden samt utforska hur enkel teknik 

fungerar. Det ställer krav på förskollärare som yrkesgrupp, att kunna urskilja olika 

ämnesområden för att undersöka dessa på ett sätt där både lek och omsorg genomsyras. Då 

kan frågan om vilka kompetenser förskollärarna bör ha för att bidra till barnens lärande 

ställas. I avsnittet som följer kommer jag därför att tydliggöra begreppet undervisning och 

förskollärares uppdrag.  
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Undervisning och förskollärares uppdrag 

Läroplanen innehåller förtydligande av förskollärares pedagogiska ansvar och det finns även 

ett avsnitt som behandlar utvärdering, uppföljning och utveckling av förskolans verksamhet. 

Skolverket (u.å.) lyfter fram betydelsen av systematik och fokus i det kollegiala samtalet, som 

bland annat innebär att förskolläraren tillsammans med sitt arbetslag analyserar och utvärderar 

verksamheten. Förskolläraren ansvarar för pedagogisk dokumentation1 av barns lärande utan 

att bedöma det enskilda barnet.  Med hjälp av bland annat dokumentation synliggörs arbetet i 

förskolorna (Skolverket, 2010). Det är också ett verktyg som förskollärare kan använda för att 

bedöma den egna verksamhetens kvalitet.  

 

Begreppet undervisning definieras i skollagen som ”sådana målstyrda processer som under 

ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och 

utvecklande av kunskaper och värden” (SFS 2010:800, kap 1 § 5). Undervisning i förskolan 

sker under hela dagen och skiljer sig ifrån grundskolans undervisning, eftersom den sker 

under helt andra former. I grundskolan har varje ämne en kursplan där det finns en timplan, 

alltså varje elev har undervisningstimmar i varje ämne (SFS 2010:800, kap 10 § 4, 5, 8). Till 

skillnad från lärare i grundskolan arbetar inte förskollärare utifrån en central tidsatt timplan 

utan undervisar förskolans innehållsområden integrerat under hela dagen. Detta sker 

vanligtvis genom att arbeta med aktiviteter både utomhus och inomhus samt med varierande 

arbetssätt. Sett till didaktisk verksamhet inom förskolans tradition handlar det om att 

förskollärare ska beakta barns behov och intressen i det dagliga arbetet. Planerade aktiviteter 

inom olika innehållsområden sker vanligtvis genom lek som är betydelsefullt för barns 

utveckling och lärande (Skolverket, 2010).   

 

Elstgeest (1996), Sjøberg (2010) och Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner- Godée (2014) 

betonar didaktiska utgångspunkter i samband med undervisning inom naturvetenskap och 

teknik i förskolan och i skolans kontext. Sjøberg (ibid.) lyfter fram ämnesdidaktiska frågor 

som är av betydelse och menar att det är av stor vikt som förskollärare och lärare att ställa sig 

frågor om den undervisning som bedrivs: Hur undervisar man för att främja barnens lärande? 

Vad är viktigt i ett ämne? Varför är det viktigt att undervisa i dessa ämnen? För vem ska det 

undervisas? Enligt Elstgeest (1996) är det betydelsefullt som förskollärare och lärare att 

arbeta med ett utforskande och undersökande arbetssätt och att använda sig av produktiva 

frågor till barnen, det är alltså frågor som stimulerar barns nyfikenhet och tankeförmåga, 

vilket leder eller inspirerar till olika handlingar. Liknande argumentation diskuteras av 

Elfström m.fl. (2014) som också talar om produktiva frågor och betydelsen av didaktisk 

medvetenhet. Författarna menar att de produktiva frågorna är viktiga redskap i 

undervisningen med barnen för att det ska öka deras uppmärksamhet och undersökande inom 

naturvetenskap.  

 

                                                 
1 Pedagogisk dokumentation, att synliggöra barns lärande i leken och att få syn på processer som utmanar barnet 

till nya erfarenheter. Pedagogisk dokumentation kan ske med hjälp av bland annat kamera, film, penna och 

papper och- eller att barnen själva ritar eller skriver. Barnet diskuterar och reflekterar över dokumentationen 

tillsammans med förskolläraren och detta arbetssätt ökar barns delaktighet i sitt eget lärande (Elfström, m.fl., 

2014).  
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Föreliggande studie handlar om förskollärares arbete med lärområdet teknik i den dagliga 

verksamheten i förskolan. Begreppet lärområde lyfter Larsson (2016) fram som alternativ till 

andra begrepp som ämnesområde eller ämnesdidaktik inom naturvetenskap. Detta begrepp 

betonas enligt Larsson vara mer anpassat till förskoleverksamheten och arbetet med 

förskolebarn och innefattar deras möjlighet till lärande inom naturvetenskap. Lärområde 

kommer att användas i föreliggande studie som en aspekt på lärande i förskolan i enlighet 

med Larsson (ibid.). Ett annat begrepp som kommer att användas är innehållsområde. I 

studien bearbetas olika innehållsområden tillsammans med barnen, som exempelvis bygg och 

konstruktion. Det är därför relevant att använda båda begreppen, lärområde och 

innehållsområde. 

 

Didaktiska utgångspunkter 

Detta magisterarbete i didaktik har sin grund i förskollärares arbete. Thulin (2011) menar att 

förskolans didaktiska utgångspunkter vad, hur, vem och varför, är frågor som kan bilda ett 

möte mellan kunskapsuppdraget och ett innehållsområde. Det vill säga, förskollärares val av 

arbetssätt då specifikt innehåll ska behandlas, och de didaktiska frågorna blir betydelsefulla, 

exempelvis: Vad förväntar sig förskolläraren att barnen ska lära sig? Vilka 

undervisningsmetoder använder sig förskolläraren av? Varför är det viktigt att undervisa 

barnen inom detta innehållsområde? Interaktionen mellan förskollärare och barn är betydande 

i den didaktiska relationen, alltså, förskollärarens förhållande till barnets lärande och den 

interaktion som uppstår mellan barn och innehåll. Sådana frågor är väsentliga inom det 

didaktiska fältet. Kansanen, Hansén, Sjöberg och Kroksmark (2011) diskuterar undervisning 

som relationen mellan lärare, valt innehåll, elev och relationen mellan elev, läraren som valt 

innehåll, lärare - detta kan beskrivas som en cyklisk process. Författarna beskriver detta med 

hjälp av en didaktisk triangel som synliggör relationen, vilket framgår i figur 1. 

           
Figur 1. Den didaktiska relationen i den didaktiska triangeln (Kansanen m. fl., 2011, s. 46).  

 

Den didaktiska relationen är väsentlig i samband med undervisning i förskolan och här är det 

betydelsefullt att förskollärare använder sig av samspel och kommunikation av olika slag för 

att möta barnens intressen och lärande, vilket Bjurulf (2013) och Larsson (2013) lyfter fram i 
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sin forskning. De menar bland annat att detta kan ske genom olika lekar, sagor, bilder, projekt 

eller tematiskt arbete och på så vis skapa en lustfylld och lärorik atmosfär för barnen.  

 

Teknik i förskolan  

Det är viktigt att små barn tidigt får möta och uppleva teknik för att de ska förstå sin omvärld 

och där är förskolan en betydelsefull arena, vilket Harlen (1996) lyfter fram. Det är även 

betydelsefullt att barn får tillgång till att bygga upp ett förråd av begrepp som kan hjälpa dem 

att förstå sina erfarenheter samtidigt som att de får en positiv bild av teknik som de bär med 

sig när de blir äldre (ibid.). Anning (1997) betonar betydelsen av pedagogisk dokumentation. 

Genom att till exempel rita förtydligar barnen sitt tänkande och kommunicerar sina idéer till 

andra, när barnen upprepar och omformulerar sina tankar utvecklar de sina idéer. Detta 

arbetssätt och ämnet teknik ligger nära varandra och konstruktionsritningar är ett exempel då 

båda ämnena integreras. I förskolan är det väsentligt att ta barnens frågor på allvar (Thulin, 

2010), att introducera, visa på och upptäcka teknik och naturvetenskap i vardagen, samt att 

uppmärksamma barnen på de olika yrken som finns. Det ger dem möjlighet att upptäcka vad 

dessa områden fyller för funktion i vardagen och i samhället. En positiv grund för teknik och 

naturvetenskap ger förhoppning om att fler människor väljer dessa ämnen inom utbildning 

och yrkeslivet i framtiden, menar Thulin (2011). 

 

Även Bjurulf (2013) behandlar undervisning i förskolan. För att barnen ska kunna urskilja och 

sätta ord på vad de upplever i sin omgivning är det betydelsefullt att förskollärare benämner 

ordet teknik och teknikrelaterade ord. Frågan som kan ställas är hur teknik i förskolans 

verksamhet bör definieras. Bjurulf (ibid.) lyfter fram några exempel på teknik i barnens 

vardag, exempelvis att gunga, att cykla eller att använda mekaniska eller elektriska leksaker. 

Genom att arbeta praktiskt och samtidigt diskutera med barnen om olika tekniska lösningars 

funktioner, att undersöka olika föremål eller att arbeta med konstruktionsarbete får barnen 

möjlighet att se flera sammanhang och syfte i sitt lärande. Digital teknik är också någonting 

som Bjurulf lägger tonvikten på och i dagens samhälle lär sig de yngsta barnen att använda 

digitala artefakter som lärplattor, datorer och smartboards. Att utgå från barnens intressen i 

användandet av till exempel lärplatta ger dem många möjligheter och utmanar deras 

kreativitet. Den kan då användas till att bland annat konstruera sagor, fotografera, filma, 

musicera eller lägga pussel (Bjurulf, 2013).  Sammanfattningsvis betonar ett flertal författare 

(Harlen, 1996; Anning, 1997; Thulin, 2010; 2011; Bjurulf, 2013) vikten av att arbeta med 

lärområdet teknik med yngre barn och hur det kan definieras i förskolan. I följande kapitel 

redovisas de övergripande teoretiska perspektiv som är utgångspunkterna för förståelse och 

tolkning av denna studies empiri.  
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Teoretiska utgångspunkter 
 

I det här kapitlet kommer övergripande teoretiska perspektiv att lyftas fram som senare 

används som utgångspunkt för analys och tolkning av empiri. Den bärande utgångspunkten i 

studien är det sociokulturella perspektivet med betydelsen att lärande och kunskap sker i 

samspel med omgivningen där kommunikation och interaktion ses som grundläggande 

faktorer för detta. Därutöver redovisas Shulmans teoretiska ramverk Pedagogical Content 

Knowledge (PCK)2 som används som ett komplement till sociokulturellt perspektiv. 

 

Inom sociokulturellt perspektiv finns det några centrala begrepp som är betydelsefulla för den 

här studien och dessa kommer att presenteras i det här kapitlet. De centrala begreppen är 

mediering och artefakter, vilka ger möjlighet till ytterligare djup i tolkningen av den 

insamlade empirin. Mediering stödjer barns lärprocesser3 och artefakter är redskap som bland 

annat förskollärare använder sig av för att undervisa teknik i förskolan. Dessa centrala 

begrepp är i detta kapitel kursiva och kommer även att lyftas fram tydligare i metodkapitlet. 

 

Sociokulturellt perspektiv 

Förskolans miljö har en framträdande roll för barnets lärande menar Lindqvist (1999) och 

betonar även lekens betydelse i detta lärande. I ett sociokulturellt perspektiv ses lärande och 

kunskap som en process där samspel, kommunikation och lek är viktiga redskap, genom vilka 

barn får kunskap om sin omvärld (Säljö, 2000). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv beskrivs 

sättet hur människan tolkar och förstår omvärlden som mediering (Säljö, 2013). För att klara 

av att tolka och förstå världen använder människan sig av medierande redskap som tecken, 

språk, andra människor, kroppsspråk och symboler, alltså olika typer av hjälpmedel. Här 

finner vi även fysiska redskap som används i vissa situationer, till exempel hammare och 

linjal (Säljö, 2011). Säljö betonar att med hjälp av redskap observerar och bearbetar 

människan sin omvärld, det vill säga att människan inte står i direktkontakt med omvärlden 

utan förstår den med hjälp av språkliga och fysiska redskap (Säljö, 2013). Vidare betonar 

Säljö att kommunikation och språkanvändning är människans främsta redskap. Det inre, 

tänkandet och det yttre, interaktionen länkas samman och leder till ett lärande (Säljö, 2000). 

När barnet leker och kommunicerar och samspelar med andra barn eller vuxna i sin 

omgivning blir barnet delaktig i omvärlden. Barnet tar med sig sina erfarenheter, lärandet från 

leken och kan sedan omsätta det i en annan situation.  

 

Lindqvist (1999) lyfter fram Vygotskijs syn beträffande tänkandet och språket. Enligt 

Vygotskij är inte tänkande och språket identiska, men de samverkar med varandra och de 

etableras under barnens utveckling. ”Tänkande uppstår genom erfarenheter av det barnet 

tidigare har varit med om, utan social kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk 

eller tänkande” (Vygotskij, 1934/ 1999, s. 10). Vidare betonar Lindqvist (ibid.) att den sociala 

miljön är betydelsefull i barnets lärande och barnet utgår från sin egen erfarenhet. Det är 

                                                 
2 Ramverket beskriver lärares ämnesdidaktiska kompetens (Shulman, 1986.)  
3 Barns lärprocesser, att som förskollärare utgå från den kunskap barnet besitter och att beakta hur barnet 

utvecklar och lär sig ny kunskap (Skolverket, 2010). 
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viktigt med en aktiv lärare som utmanar barnet så att nya tankekombinationer krävs, på så vis 

bygger barnet ny föreställning.  

 

Mediering i förskolans kontext handlar bland annat om hur förskollärare överför kunskap till 

barn via olika artefakter. Det kan innebära att förskolläraren samspelar och utforskar olika 

företeelser tillsammans med barnen och tar tillvara på deras erfarenheter, intressen och 

åsikter, men även att använda olika artefakter som symboler, bilder, teckningar, spadar, 

hinkar och digitala redskap.  När barnen lär sig någonting nytt, grundar det sig på deras egna 

erfarenheter. Säljö (2000) menar att lärande är det människor tar med sig från sociala 

situationer och använder sig av i framtiden och omsätter i handling. Här har förskolläraren en 

viktig roll, genom att kunna möta barnen och utmana dem utifrån deras tänkande (Vygotskij, 

1934/ 1999, Lindqvist, 1999).  Både i förskolan och i skolan är lärandet en social process som 

sker via samspel och dialoger, vilket har stor betydelse för att barnen ska utveckla nya 

erfarenheter. ”Samtalet mellan den mer kompetente och nybörjaren måste alltid pågå. Och det 

är just i interaktionen mellan människor som kunskap och färdigheter får liv” (Säljö, 2000 s. 

250). 

 

Att bli förtrogen med ny kunskap och lära sig behärska medierande redskap, kan ske genom 

att lära sig av en person med mer kompentens inom ämnet. Det kan vara en ny digital artefakt, 

där den som vägleder använder sig av sin kompetens till den lärande under läroprocessen. Ett 

exempel kan vara att ett barn i förskolan använder sig av en digital artefakt, en lärplatta. 

Eftersom barnet inte är förtrogen med en lärplatta är det beroende av förskollärarens 

kompetens. Under tidens gång, med stöd från förskolläraren sker ett lärande hos barnet. Från 

att ha varit beroende som lärande, utvecklas ett oberoende successivt när kunskapen 

behärskas, det vill säga det sker en appropriering (Säljö, 2000). När barnet samarbetar eller 

samspelar med en kamrat eller en vuxen, kan det innebära att barnet konstruerar ny kunskap. 

Det blir då ett viktigt moment mellan lärande och utveckling, vilket Vygotskij benämner som 

den närmaste utvecklingszonen. Om ett barn får möjlighet att lära sig en metod för att tänka 

eller en ny struktur, kan det leda till en möjlighet att utveckla ny kunskap. ”Ett steg i 

inlärningen kan betyda hundra steg i utvecklingen” (Vygotskij, 1934/1999, s. 307). Det 

sociokulturella perspektivet på utveckling och lärande handlar om att människor lär sig och 

utvecklas i interaktion med andra människor (Säljö, 2000). 

 

Pedagogical Content Knowledge - förskollärarens ämnesdidaktiska kunnande 

Förskollärarnas dagliga möte med barnen i deras lek, lärande, intressen och behov skapar en 

komplex arbetssituation för förskollärarna. Eftersom dennes förmåga, att oavsett tidpunkt på 

dagen, intressera, uppmuntra och utmana barnen inom bland annat teknik har en stor 

betydelse för att bidra till barnens lärande. Detta är betydelsefullt, att ta vara på barnens frågor 

och nyfikenhet i undervisningssituationer. Undervisning bygger på att intressera barnet för 

aktiviteten menar Lindqvist (1999) och att förskolläraren har en betydande roll att vägleda 

barnet. Nilsson (2015) betonar att arbeta med naturvetenskap i förskolan och lyfter fram 

förskollärarens profession som inkluderar att barnen får möta meningsfulla lärandesituationer.  

Lee. S. Shulman myntade 1986 begreppet Pedagogical Content Knowledge (PCK) och lyfte 
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fram innebörden av ämnesdidaktisk kunskap hos lärare (Shulman, 1986). Shulman 

intresserade sig för hur ett ämnesinnehåll omsätts i daglig praktik i ett 

undervisningssammanhang. Det vill säga vilka förmågor en lärare bör besitta som främjar 

elevers lärande, vilket även är relevant för förskolans verksamhet. 

 

Begreppet PCK innebär en samverkan av pedagogisk kunskap och ämneskunskap som 

handlar om förståelse för hur ämnen eller frågor är organiserade, representerade och 

anpassade till elevers olika intressen och förmågor samt hur det förstås av eleverna (Nilsson 

& Loughran, 2011). Shulman (1986) menade att forskningen missade frågorna om innehållet i 

lektionerna. Varifrån kommer lärarnas förklaringar? Hur uppstår kunskapen och hur bildas ny 

kunskap? Enligt Shulman inkluderar en lärares PCK förståelse om hur elever uppfattar 

innehållet som behandlas, är det lätt eller svårt att förstå eller att lära sig om ett specifikt 

ämne. Om barnet inte förstår eller har misstolkat behöver läraren kunskap om alternativa 

tillvägagångssätt för att bidra till elevens förståelse av ämnesinnehållet. Det är viktigt hur 

lärare undervisar och förklarar så att eleverna förstår och att det blir ett meningsfullt lärande 

(Shulman, 1986). Vidare föreslår Shulman att en lärare använder olika undervisningsstrategier 

som illustrationer, metaforer, analogier, förklaringar och exempel för att göra ämnet 

förståeligt och meningsfullt för sina elever (Nilsson 2014). Shulmans beskrivning har likheter 

med undervisning i förskolans kontext. Förskollärare undervisar innehållsområden integrerat. 

Detta arbetssätt framträder genom olika metoder och undervisningsstrategier, där exempelvis 

leken har en stor betydelse (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2013). 

 

Shulmans (2004) beskrivning av lärares yrkeskunnande omfattar: 

 

• Kunskaper om ämnet vilket omfattar lärarens förståelse för ämnet som ska undervisas. 

• Kunskaper om pedagogik vilket innebär kunskap och generell kunskap och strategier 

om det pedagogiska. 

• Kunskaper om läroplanen, läroplanen är ett styrdokument vilket förenar 

undervisningen i skolan, vilket kan bland annat innefatta vad som ska läras ut.  

• PCK, ämnesdidaktisk kunskap, utgör en sammansmältning av ämneskunskap och 

pedagogik, vilket är lärarnas egen speciella form av professionell förståelse.  

• Kunskap om elever och deras egenskaper, det vill säga kunskap om hur enskild elev 

lär sig.  

• Kunskap om utbildningssammanhanget i skolans kontext, vilket omger kunskap om 

klassrumsarbetet. 

• Kunskap om undervisningsfilosofi och historia, vilket omfattar värderingar och 

historiska sammanhang inom skolan.  

 (Shulman, 2004, s. 227) 

 

Shulmans beskrivning av lärares yrkeskunnande stämmer överens med förskollärares uppdrag 

som inkluderar undervisning i förskolan. Vilket bland annat innebär kunskap om barnets 

utveckling, lek, lärande och lärprocesser (Doverborg, m.fl. 2013) samt att förskolläraren 

ansvarar för de innehållsområden som behandlas i förskolan.  
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Fördjupning av PCK 

PCK-begreppet har utvidgats och utvecklats av olika forskare sedan Shulman införde 

begreppet 1987. Magnusson, Krajcik och Borko (1999) lyfter fram lärares yrkeskunskaper 

genom att föreslå att PCK består av fem komponenter som omfattar en erfaren lärares PCK. 

Den första komponenten består av målsättning med undervisning, till exempel kunskap om 

ämnet, föreställningar om det, och hur man undervisar det. Den andra komponenten består av 

kunskap om läroplanen, vad och när man ska undervisa. Den tredje komponenten består av 

kunskap om bedömning, varför, vad och hur man bedömer. Den fjärde komponenten består av 

kunskap om elevernas förståelse av ämnet och den sista komponenten består av kunskap om 

olika undervisningsstrategier (Magnusson m.fl. 1999, s 97, min översättning). Andra som 

lyfter fram dessa fem komponenter av PCK är bland annat Park och Oliver (2008) som menar 

att dessa fem komponenter av PCK är kärnan i en lärares professionalism. De betonar bland 

annat betydelsen av lärarnas kunskap om elevernas förståelse av ämnet och att lärare 

utvecklar sin PCK genom att analysera och reflektera över undervisningen. Även Loughran, 

Berry och Mulhall (2006) belyser att PCK är kunskap som en lärare utvecklar genom sin 

erfarenhet av undervisning, alltså hur läraren undervisar så att eleverna får ökad förståelse för 

ett ämne. Det är viktigt att en lärare integrerar olika delar av PCK inom en lektion och att 

varje lärare sedan utvecklar dessa komponenter som ett resultat av olika erfarenheter och 

kunskaper. Det vill säga utifrån sin erfarenhet utvecklar läraren sin kunskap om elevernas 

behov av lärande och hur deras undervisningsmetoder har hjälpt eleverna att förstå 

ämnesinnehållet (Park & Oliver, 2008; Nilsson & Loughran, 2011).  

 

Under de senaste 20 åren har olika strategier för undervisning undersökts. Mishra och Koehler 

(2006) lyfter fram PCK. Pedagogical Knowledge (P) står för pedagogisk kunskap, vilket 

bland annat avser att läraren har kunskap om hur det ska undervisas, utformning av miljön 

och att anpassa undervisningen efter barnets förståelse. Content Knowledge (C) står för 

ämneskunskap, det vill säga att läraren har kunskap om det ämne som ska undervisas. När 

dessa samverkar med varandra hos en lärare framträder Pedagogical Content Knowledge 

(PCK), vilket framgår i figur 2.  

 

 

Figur 2. Modell för hur PCK, ämnesdidaktisk kunskap, framträder (Mishra & Koehler, 2006, 

s. 1022).   
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I förskolans kontext kan PCK innebära att förskolläraren har förmåga att framställa ett 

ämnesinnehåll och göra det förståeligt för barnen. Åkerblom (2016) menar att PCK bland 

annat är ett förhållningssätt där förskolläraren omsätter ämnen som exempelvis 

naturvetenskap och teknik i undervisning med barnen och detta sker genom att möta och 

utmana barnen utifrån deras intressen och erfarenheter. I förskolan integreras ämnen med 

varandra och PCK är ett redskap att synliggöra förskolans innehåll. Vidare menar Larsson 

(2016) att: 

 

PCK tar fasta på hur, och om, läraren kan göra ett innehåll begripligt. Det kan till exempel ske 

genom kunskap om strategier för att utmana barns lärande samt metoder för detsamma. 

Betydelsefullt är också att den som undervisar vet vilka innehåll som kan innebära en 

utmaning för barn. Förutsättningar för undervisningen kan därmed utvecklas och bidra till att 

barn utvecklar kunskap (Larsson, 2016, s. 40).  

 

Dessutom betonar Larsson att förskollärarens kunskaper är viktiga, att barnen får möjlighet 

till att kommunicera och samspela med naturvetenskapliga innehåll och detta kan ske genom 

att undersöka, tala och leka. Förskollärares kunskap kan vara ” förmågan att förena kunskaper 

om yngre barns utveckling och lärande, förskoledidaktik, undervisningsuppdragets karaktär 

och det innehåll som ska undervisas” (Larsson, 2016, s. 49). 

 

Det är alltså betydelsefullt att förskolläraren har förståelse för vilket innehåll som blir en 

utmaning för barnet i undervisningen och vilka strategier och metoder som är betydelsefulla 

för att barnen ska få en förståelse för ämnet. Vidare menar Nilsson (2015) och Larsson (2016) 

att begreppet PCK blir allt mer framträdande inom forskning som behandlar förskolans 

kontext. Det åskådliggör vikten av att belysa hur förskollärare arbetar med ett ämnesinnehåll 

utifrån barnens utveckling, lärande och hur det synliggörs. 

 

I internationell forskning har innebörden av begreppet PCK diskuterats (Loughran, Mulhall & 

Berry, 2004; Mishra och Koehler, 2006; Park & Oliver, 2008; Nilsson & Loughran, 2011) och 

forskning inom PCK har utförts inom olika områden, bland annat har de undersökt hur PCK 

förändras med tiden hos lärare. Det har även utvecklats olika metoder för att förstå lärarnas 

kunskap inom undervisning och exempelvis utvecklade Loughran, Milroy, Berry, Gunstone 

och Mullhall (2001) ett underlag för att illustrera lärares PCK. Detta underlag heter Content 

Representation (CoRe) och har använts av flera forskar för att undersöka olika 

lärarkategoriers PCK (Loughran m.fl. 2004; Nilsson & Loughran, 2011; Nilsson & Elm, 

2017).  

 

Content Representation (CoRe) 

I följande avsnitt beskrivs CoRe,  vilket används som underlag av  lärare när de reflekterar 

kring och planerar sin undervisning. Content Representation, även förkortat till CoRe (bilaga 

1) är det underlag som stödjer lärare i sin planering och är utformad för att ge möjlighet för 

lärare att reflektera över och analysera sin undervisning och sin egen PCK (Loughran, Milroy, 

Berry, Gunstone & Mullhall, 2001). Underlaget sätter fokus på frågorna vad, hur och varför i 
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förhållande till ett visst undervisningsobjekt/ område och därutöver illustrerar det lärarnas 

PCK. I CoRe:n finns begreppet Big Ideas (Specifik kunskap) vilket erbjuder lärare ett sätt att 

tänka hur ett innehållsområde kan avgränsas. Behandlas ellära kan en Big Idea vara att det 

krävs en sluten krets för att få ström (Skolverket, 2012). Att formulera en Big Idea är en 

betydelsefull utmaning för lärare och det utgör vad och varför eleverna ska lära sig inom detta 

ämne (Nilsson & Loughran, 2011). 

 

Australiensarna Loughran, Milroy, Berry, Gunstone och Mullhall (2001) har under flera års 

studier försökt identifiera lärares PCK och menar att lärare har en tyst kunskap samt att de 

sällan reflekterar med kollegor över sin klassrumspraktik. Utifrån dessa studier utvecklade 

Loughran m.fl. (2001) underlaget CoRe där lärare har arbetat med att formulera Big Idea 

(Bilaga. 1). PCK är ett komplext begrepp menar Loughran, Mulhall och Berry (2004) och 

betonar att med hjälp av CoRe illustrerats lärares PCK. CoRe är även ett stöd för lärare att 

fokusera på vad som är betydelsefullt inom ett innehållsområde och även att reflekterar över 

undervisningen och hur den ska genomföras (Loughran m.fl. 2004). I föreliggande 

magisterarbete används CoRe av förskollärare när de arbetar med teknik som lärområde och 

det är betydelsefullt eftersom det är en väsentlig utgångspunkt i intervjuerna som ligger till 

grund för analysen. 

 

Att avgränsa innehållet inom det undervisningsinnehåll som ska behandlas är en viktig aspekt 

av lärarens PCK. När lärare i naturvetenskap använder sig av Big Ideas hjälper det dem att 

fokusera och avgränsa ett viktigt innehåll menar Loughran, Mulhall och Berry (2004). Det 

leder till att lärarnas undervisning har ett tydligt syfte och att de fokuserar på ett 

innehållsområde. Big Idea bryter ner svåra begrepp och tydliggör vad eleverna ska lära sig 

(Loughran, 2004, egen översättning). Utifrån de åtta frågeställningarna i CoRe reflekterar 

lärarna utifrån Big Idea (Bilaga. 1). CoRe innehåller detaljerade frågor som rör hur ett 

ämnesinnehåll omsätts i den dagliga praktiken, till exempel vad förväntar du dig att eleverna 

ska lära sig? Varför är det viktigt att eleverna vet just detta? Underlaget innehåller även frågan 

om hur elever lär, olika strategier för undervisning som, vilka undervisningsmetoder ska du 

använda dig av och av viken särskild anledning har du valt just dessa? Andra frågor som 

underlaget innehåller är att som lärare ta reda på hur och om eleverna har lärt sig det som var 

målet med undervisningssituationen. Det vill säga, fokus i frågorna är vad, hur och varför ett 

ämne undervisas (Loughran, m.fl. 2001; Skolverket, 2012). 

 

Sammanfattning  

I det här kapitlet har det redogjorts för teoretiska utgångspunkter, sociokulturellt perspektiv 

som kompletteras med Shulmans teoretiska ramverk PCK. Betydelsefulla begrepp, mediering 

och artefakter härleds från sociokulturellt perspektiv. Mediering innebär för studien att vid 

analys och tolkning av materialet riktas uppmärksamheten till informanternas utsagor 

angående barns lärande och lärprocesser. Uppmärksamheten riktas även till informanternas 

utsagor angående språkliga och fysiska redskap så kallade artefakter. Det teoretiska 

ramverket Pedagogical Content Knowledge (PCK) används och lärares ämnesdidaktiska 

kunnande synliggörs genom underlaget Content Representation (CoRe), vilket är ett stöd i 
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planerandet av och reflekterandet över teknik som lärområde i förskolan. I den fortsatta texten 

skriver jag endast CoRe. Jag kommer därutöver att skifta mellan användning av förskollärare 

och informanter i den föreliggande studien.   
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Tidigare forskning  
 

I det här kapitlet redogörs för en avgränsad del av tidigare forskning inom teknik och 

naturvetenskap som har relevans för studien. En stor del av kapitlet behandlar undervisning i 

teknik och naturvetenskap i grundskolan, vilket har stor relevans för den här undersökningen. 

Begreppen barn och elever används och avser då barn i förskolan respektive elever i skolan. 

De databaser som litteratursökningen har utgått ifrån är Discovery, ERIC (EBSCOhost) och 

Libris. I sökningen framkommer att en stor del av studierna inriktar sig på digital teknik, i det 

här kapitlet redogörs studier som bearbetar teknik i vardagen. 

 

Teknik- ett angeläget forsknings- och lärområde i förskolan 

Inom förskolan är teknik ett angeläget forskningsområde eftersom det inte finns beskrivet så 

mycket forskning om förskolebarn och teknik som lärområde. I den inledande delen av 2000-

talet fördes ett sådant resonemang av Fleer (2000) som påvisar att den forskning som 

behandlar barn och teknik främst utförts med elever från åtta år och uppåt. Nilsson (2005) 

lyfter fram att elever i grundskoleåldern är mindre intresserade av ämnesområdena teknik och 

naturvetenskap i jämförelse med andra ämnen och betonar vikten av att elever i tidig ålder får 

möta teknik och naturvetenskap för att skapa en positiv bild av dessa ämnen. I en rapport från 

Vetenskapsrådet (2015) lyfts det fram att framsteg har skett i den didaktisk forskning under de 

senast 20 åren och då främst inom naturvetenskapen. Trots denna utveckling finns det behov 

av forskning som fokuserar på yngre barn och elever (Vetenskapsrådet, ibid.). Även 

Björkholm (2015) betonar att det finns behov av studier som är utförda kring yngre barn och 

teknik. Vidare lyfter hon fram att elever i grundskolan inte får tillräckligt med stöd av läraren 

i sin kunskapsutveckling inom just teknikundervisningen. Björkholm (ibid.) menar att det 

behöver tydliggöras vad eleverna ska lära sig samt att lärarna bör skapa förutsättningar för det 

lärandet. 

 

Språklig kommunikation, skapande och fysiska redskap 

En studie utfördes av Fleer (1999) under en termin i Australien med elever i åldrarna 5–6 år 

och 10–11 år. Syftet med studien var att undersöka förbindelsen mellan det elever skapar, det 

vill säga deras egna konstruktioner, och den tekniska aktiviteten. Eleverna började med att 

konstruera en ritning för att sedan bygga en egen modell av en Cubby buildning, vilket är en 

byggnad/koja som barn har möjlighet att gömma sig i när de leker (egen översättning). Fleer 

betonar att eleverna hade tidigare erfarenheter av dessa Cubbys hemifrån. Under arbetets gång 

konstruerade de inte bara en byggnad utan de formulerade även intervjufrågor för att intervjua 

varandra om deras Cubbys, de skrev även reklam för att sälja sin egna byggnad. Resultatet 

visar bland annat att när lärarna använder sig av en tillåtande lärandemiljö har de möjlighet att 

observera och göra en bedömning av elevernas tekniska kunnande. Eleverna utvecklade egna 

frågor och kommunicerade sina tekniska idéer tillsammans med andra. Detta arbetssätt bidrog 

även till att de hittade tekniska lösningar med hjälp av olika material. 

 

 



 

 

 

18 

Fleer (2000) redovisar i ytterligare en studie att yngre barn i förskoleåldern som deltar i 

tekniska aktiviteter, uttrycker sig muntligt och använder sig av konkreta föremål som de 

konstruerar. Studien bygger på en grupp yngre barn, där det yngsta barnet var 3 år och 10 

månader och det äldsta 5 år och 3 månader. I studien berättade läraren för barnen om en 

varelse hon träffat i sin trädgård. I slutet av berättelsen fick barnen i uppgift att skapa en vän 

åt den ensamma varelsen. Resultatet visar att barnen skapade vännen till varelsen med olika 

material samt att de döpte sina varelser (konstruktioner) till någonting de var bekanta med, 

som till exempel giraff, elefant eller fjäril. Av sexton barn som deltog i studien skapade tolv 

varelsen eller ett hus till denne. Slutsatsen i studien visar att yngre barn använder sig av både 

verbalt och visuellt innehåll när de deltar i tekniska aktiviteter. Fleer (2000) lyfter fram att i 

arbete med yngre barn och teknik är det betydelsefullt att låta barnen samtala när de arbetar 

praktisk och att de får stöd av förskolläraren i arbetet. Vad är hållbart? Vilka olika material 

och tekniker finns att använda sig av, och att de får stöd och möjlighet till att omarbeta och 

förbättra produkten.  

 

Betydelsen av språk och kommunikation i arbete med naturvetenskap lyfts fram i en studie 

utförd av Nilsson (2005) som heter ”Barns kommunikation och lärande i fysik genom 

praktiska experiment.” Studien är utförd med elever i 11-årsåldern där de inför en 

experimentdag i en nöjespark, resonerar om fysikaliska fenomen i samband med 

naturvetenskapliga experiment i klassrummet. Nilsson betonar vikten av språklig 

kommunikation via samspel, genom att eleverna diskuterade kring olika tankar och idéer, 

vilket leder till att de utvecklade sin kunskap inom ämnet naturvetenskap. Författaren menar 

vidare att lärandet i skolan bygger på socialt samspel och kommunikation mellan lärare och 

elever. Genom att använda sig av denna metod, det vill säga att skapa lärandesituationer 

genom praktiska experiment, att låta eleverna diskutera vad som hände och vilka resultat de 

kom fram till, ledde till att 11-åringarna diskuterade fysikaliska begrepp och andra fysikaliska 

fenomen på ett engagerat sätt där de använde både vardagligt och vetenskapligt språk.  

 

Siry, Ziegler och Max (2012) har utfört en studie i Luxemburg där de studerade barn i 

åldrarna fyra till sex år som undersökte och lekte med vatten utomhus. Förskollärarna 

arrangerade lärande situationer i tre olika vattenstationer och barnen rörde sig fritt mellan 

dessa ute på gården. Vid en av stationerna använde några barn vattenbehållare, där de 

samtalade med varandra på två olika språk och fyllde varandras behållare med olika mängd 

vatten. Resultatet visar att lärandet är lustfyllt och att leka och undersöka vatten engagerade 

barnen. De samspelade och turades om att hälla vatten som de fördelade i behållarna. Barnen 

samtalade på två olika språk, portugisiska och luxemburgiska. De undersökte vatten i olika 

mängder och det fanns inga avbrott i aktiviteten. När en av behållarna var full hällde de ut 

vattnet och började om. Förskolläraren fanns vid deras sida, samtalade om vissa ord och 

begrepp som till exempel vilken behållare det var mest vatten i. För övrigt visade resultatet i 

den här aktiviteten (stationen) vikten av att barnen får tillgång till att samtala, samspela och 

utforska naturvetenskap praktiskt. 
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Ovanstående studier har redovisats för att lyfta fram betydelsefulla aspekter kring lärarnas 

olika förmågor i undervisningen och deras användning av fysiska redskap, skapande och 

kommunikation med barnen.  

 

Lärandemiljöer 

En studie av Tu (2006) där barn mellan 3–5 år medverkade, syftade till att undersöka 

naturvetenskapliga lärandemiljöer och material i klassrum samt på förskolegården. Författaren 

betonar att läroplanens olika ämnesområden ska integreras i förskolans verksamhet och 

barnens ska utveckla en förståelse för olika begrepp kopplat till de olika ämnesområdena. Tu 

(ibid.) lyfter fram lärarens roll i att undervisa och stimulera små barns lärande och menar att 

läraren ska undervisa genom att arbeta med tema eller projekt kopplat till olika 

ämnesområden/målområden. Genom att arbeta med naturvetenskap integrerat med till 

exempel matematik, design, språk, musik och litteratur utvecklas barnens lärande. 

Naturvetenskaplig undervisning ska börja i tidig ålder och miljön är viktig för barnens 

lärande. Resultatet visar vikten av att förskollärare är engagerade och skapar en utvecklande 

naturvetenskaplig miljö för barnen. Naturvetenskaplig miljö kan vara mycket enkel och Tu 

(ibid.) betonar vikten av att ta vara på den. Ett exempel är att förskollärarna ska ta vara på det 

som finns i barnens miljö, som att sortera olika frön, använda sig av att flyta - sjunka vid 

diskbänken eller att laga mat tillsammans.  

 

I en studie som genomfördes på en skola i Nya Zeeland framhåller Milne och Edwards (2011) 

femåringars kunskap inom ämnet teknik. De lyfter fram vikten av att eleverna erfar hur en 

teknisk process framgår för att få förståelse för ämnet teknik. I studien får eleverna ta del av 

en miljö utanför skolan genom att besöka en chokladfabrik. För att få förståelse för hur en 

tekniks process går till, det vill säga att de fick uppleva hur chokladen tillverkades. Eleverna 

fick möjlighet att använda sina sinnen, att se och uppleva tillverkning av choklad, vilka 

ingredienser och maskiner som användes, ta del av ljud och känna doften samt smaka. Milne 

och Edwards intervjuade eleverna vid fyra tillfällen, före och efter besöket, när de hade 

tillverkat chokladen samt efter sex månader. Resultatet visar att det finns ett samband mellan 

elevernas språkutveckling och ett djupare tekniskt tänkande. Det framkom att de oftast 

koncentrerar sig på materialet och inte den tekniska processen. Utifrån en 

upplevelse/erfarenhet och språklig kommunikation som även innefattar att eleverna använde 

sina händer/gester till att förklara, kunde de överföra sin förståelse av en teknisk process till 

en annan person.  

 

I ”Design för lärandet - barns meningsskapande i naturvetenskap” av Elm Fristorp (2012) 

betonas naturvetenskap och läromiljöers design i förskola, förskoleklass och skolans tidiga år. 

I avhandlingen läggs tonvikt på de val som barnen gör och på så vis uppmärksammas barns 

meningsskapande i naturvetenskap. Syftet med studien var att undersöka, beskriva och 

analysera läromiljöernas design. Vidare syfte var att ta reda på hur barnen i undersökningen 

skapar mening och lär utifrån de läroresurser de erbjuds inom naturvetenskapliga aktiviteter 

som var planerade av förskollärare och lärare. I studien deltog 36 barn från åldrarna tre till sju 

år samt fem lärare. Barnen i studien visade både intresse och engagemang gällande 
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naturvetenskapliga uppgifter och de skapade mening på olika sätt. Resultatet antyder bland 

annat att lärarna inte uppmärksammar en del av barnens kunnande, vilket leder till att lärandet 

osynliggörs. Det framkommer att av alla olika aspekter att kommunicera är det barns verbala 

yttrande som värderas som kunnande. Elm Fristorp menar att barn gestaltar sin färdighet inte 

enbart verbalt utan även via bild, drama och musik. Vidare betonas barns utforskande, 

nyfikenhet och kreativitet för naturvetenskap (Elm Fristorp, ibid.).  

 

De studier som presenteras i det här avsnittet är betydelsefulla för det föreliggande arbetet 

genom att det lyfter fram lärarnas förmågor till att ta vara på lärandemiljöer för barn och 

elevers möjlighet till lärande inom teknik och naturvetenskapliga ämnen. 

 

Att undervisa yngre barn inom teknik och naturvetenskap 

Berg, Löfgren och Eriksson (2007) lyfter fram betydelsen av hur elever undervisas i de 

naturvetenskapliga ämnena i de yngre åldrarna årskurs 1–5. Författarna menar att detta lägger 

en grund hos eleverna, vilket blir avgörande hur intresserade de är i ämnet när de blir äldre, 

det vill säga i grundskolans senare år. Det övergripande syftet med studien är att belysa vilket 

kemiinnehåll som görs tillgängligt – konstitueras – under pågående laborationer i en klass i 

årskurs 4. I studien undersöker de elevernas kunnande i naturvetenskap där lärare använder 

sig av en tillåtande lärande miljö. Eleverna får tillgång att forska och pröva själva som till 

exempel att laborera/ experimentera för att väcka deras intresse för ämnet. När eleverna 

laborerar/ experimenterar använder de språklig kommunikation och de använder även olika 

redskap. I resultatet beskriver de att elevernas lärande genom laborationer/experiment i 

naturvetenskap inte utvecklar ett visst kunnande automatiskt, ämnet blir inte alla gånger 

tydliggjort. 

 

När eleverna ska sätta etiketter på naturvetenskapliga fenomen men inte behöver förstå varför 

de uppkommer blir allt ganska ”enkelt”. Kemi som skolämne kan därmed komma att framstå 

som ett ämne där det mesta kan vara rätt och där det är viktigast att göra, uppleva och lära in 

några begrepp. Lärarens ambitioner att väcka lust och nyfikenhet och värnandet om elevernas 

okränkbara upplevelser kan sägas ”skymma” det potentiella kemiinnehållet. (Berg m.fl., 2007, 

s.161) 

 

En slutsats som lyfts fram i studien är att eleverna erbjuds en undervisningspraktik som är 

lustfylld men med ett begränsat kemiinnehåll som till och med ibland kan bli felaktigt.  

 

Klaar och Öhman (2012) har utfört en studie i en svensk förskola. Syftet med studien var att 

undersöka förhållandet mellan förskollärarens naturvetenskapliga undervisning och barns 

lärande. Studien är utförd på barn mellan 1–3 år i aktiviteter som genomförs utomhus och i 

studien lyfts fyra utvalda tillfällen fram: Mellanmål under en utflykt till skogen, plantering av 

smultronplantor på förskolegården, att flytta en sten under en utflykt till skogen och att glida 

ner från en backe på förskolegården. I resultatet framgår det bland annat att undervisning om 

naturen integreras i verksamheten, där barnen får kunskap om att inte lämna skräp kvar och 

att vara rädd om miljön och naturmaterial. Vidare resultat visar på att ta tillvara på utemiljön 

till exempel gällande friktion. Klaar och Öhman beskriver hur ett barn som är ett år och elva 
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månader utforskar sin kunskap om att komma upp för en liten kulle som var lerig och isig, där 

förskolläraren fanns nära, bekräftade och utmanade barnet i den lärandesituationen. 

Förskollärare har en betydelsefull roll när det gäller naturvetenskap och författarna betonar 

även att undervisning och omsorg integreras i förskolans kontext (Klaar & Öhman, ibid.). 

 

I en studie av Larsson (2013) beskrivs arbetet med att undervisa förskolebarn i det fysikaliska 

fenomenet ljud. Studien är utförd tillsammans med förskollärare i en svensk stad där tio 

förskolebarn i åldrarna 4–6 år medverkade. Larsson deltog vid tio tillfällen som varade i 

ungefär 1,5–2 timmar. Hon filmade aktiviteter då barnen lekte med det fysikaliska ämnet ljud. 

Förskollärarnas arbetssätt bidrog till att barnen var intresserade och aktiva genom att leka och 

utforska ljud på olika sätt, vilket bland annat bestod av att spela på olika instrument. 

Resultatet visar hur de kombinerar lek och lärande i undervisningen och hur detta bidrog till 

naturvetenskaplig kunskap hos barnen. Förskollärarna använde sig av metoder så som 

utforskande, lek och lärande vilket bidrog till att barnen utvecklade förståelse för 

vetenskapliga begrepp i vardagen. 

 

Undervisning inom teknik har undersökts av Björkholm (2015) i två delstudier utförda på 

elever från förskole klass – åk 2. Syftet med studien var att utveckla och beskriva innebörden 

av att kunna konstruera en länkmekanism för överföring och omvandling av rörelse. Studien 

syftade även till att kunna möjliggöra för lärare att utforma undervisningen så att den 

underlättade för elevers lärande. Björkholm betonar att när elever använder olika verktyg till 

att koppla olika material identifierades detta som ett teknikkunnande. 

 

Kunnandet kom främst till uttryck i relation till hårda pappmaterial som kartong och wellpapp. 

Val av lämpliga verktyg som sax, kniv och såg samt hanterandet av dessa på ett 

ändamålsenligt och säkert sätt utgjorde aspekter av kunnandet. (Björkholm, 2015, s. 82) 

 

Resultatet visade bland annat att beroende på vilket material eleverna använde påverkade det 

resultatet och att elever från sex års ålder klarade av att konstruera en länkmekanism som 

överför och om-förvandlar rörelse. 

 

Betydelsefulla aspekter av undervisning inom teknik och naturvetenskap lyfts fram i 

ovanstående studier. De betonar även lärarnas förmågor till att inom förskolan fånga barnens 

intresse på ett lustfyllt sätt. 

 

Pedagogical Content Knowledge och Content Representation 

Pedagogical Content Knowledge i förskolans kontext 

Förskollärare har en viktig uppgift att skapa meningsfulla lärandesituationer för barnen menar 

Nilsson (2015) som har utfört en studie inom naturvetenskap där syftet var att fånga hur 

förskollärare utvecklat sitt lärande och självförtroende i naturvetenskaplig undervisning (egen 

översättning). Studien utfördes under ett år i Sverige, där nio förskollärare ingick från tre 

olika förskolor. Förskollärarna träffades fyra gånger på universitet, där de läste litteratur, 

diskuterade och planerade naturvetenskapliga projekt som de sedan utförde i barngrupperna 
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på sina förskolor. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv och kollegialt lärande betonar Nilsson 

vikten av att förskollärare uppmuntras till att reflektera över sin undervisning tillsammans 

med kollegor. Genom reflektion får de möjlighet att sätta ord på sin egen undervisning och 

därmed synliggöra om den kan utvecklas. Dessa komponenter är viktiga för förskollärarnas 

utveckling inom PCK samt hur naturvetenskapliga fenomen ingår i den dagliga verksamheten 

i förskolan. Resultatet visar att förskollärarna utvecklade nya kunskaper inom naturvetenskap 

och även att kollegial planering och reflektion är betydelsefullt för att utveckla 

naturvetenskaplig undervisning i förskolan. Förskollärarnas PCK och självförtroende inom 

naturvetenskaplig undervisning ökar genom synliggörandet vilket innebär att ämnesinnehållet 

blir hållbart i förskolan (Nilsson, 2015).  

Content Representation 

Nilsson och Loughran (2011) utförde en studie med lärarstudenter under en termin där de 

använde sig av CoRe för att få syn på och utveckla studenternas PCK, vilket även var studiens 

syfte. Studenterna arbetade med innehållsområdet luft där de bland annat formulerade tre Big 

Ideas: Den första beskriver att luft tar upp plats, det vill säga att den finns där och bör tas 

hänsyn till. Den andra att varm och kall luft har olika egenskaper, att det finns skillnader i 

beteende och karaktäristik mellan varm och kall luft och den sista, att luft har en vikt, att den 

väger. Resultatet visar att det lärarstudenterna upplevde var svårast med användandet av CoRe 

var att finna en Big Idea. När lärarstudenterna reflekterade CoRen:s frågor började de förstå 

länken mellan ämnet och pedagogiken, vad som var viktigt och varför i undervisning om luft. 

Att skriva en Big Idea utvecklades på så vis hos lärarstudenterna menar Nilsson och Loughran 

(ibid.). Deras Big Idea blev enklare men tydligare beskriven med tiden och lärarstudenterna 

utvecklade kunskap om vad de ville uppnå med sin undervisning. Det vill säga, de utvecklade 

ett ämnesinnehåll och det blev då lättare att skapa en Big Idea.  

 

Tidigare forskning i användandet av CoRe i förskolan har länge varit obefintlig, både 

internationellt och nationellt. Först ut att undersöka detta var Nilsson och Elm (2017) som 

utförde en studie 2015 som publicerades 2017.  De utförde en studie i Sverige med 46 

förskollärare som hade 15–25 års erfarenhet i yrket. Studiens syfte var att undersöka om 

underlaget CoRe kan hjälpa förskollärare i deras arbete med naturvetenskap och teknik samt 

om deras PCK utvecklas. Författarna beskrev en kurs som deltagarna läste på universitet som 

innehöll ämnet naturvetenskap och teknik, även strategier för hur de kan främja barnens 

lärande i ämnet samt att de arbetade med CoRe: n. Förskollärarna började med att identifiera 

en Big Idea vilket är det första steget och nödvändigt i användandet av CoRe. Det innebär 

även att omvandla ämnesinnehållet så att det passar den barngrupp som förskollärarna arbetar 

med. Varje Big Idea reflekterades sedan utifrån de åtta frågorna i CoRe:n, vilket 

förskollärarna gjorde i sina arbetslag på respektive förskola. I samband med reflektionerna 

använde sig förskollärarna även av dokumentationer från undervisningen i förskolan. 

Dokumentationerna bestod till exempel av intervjuer med barnen, fotografier och skriftliga 

observationer. Nilsson och Elm omformulerade frågorna i underlaget till förskola/barn, för 

övrigt var det den befintliga CoRe:n. I analysen framkom det tre grundläggande PCK hos 

förskollärare i allmänhet vilka är: Kunskap om barns lärprocesser, hur förskollärare synliggör 

barns lärande samt kunskap om ämnesinnehållet. I resultatet redovisades att förskollärarna 
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upplevde det svårt i början av kursen att formulera en Big Idea och poängterade även att det är 

viktigt med reflektionstid tillsammans med kollegor. Vidare framkom att förskollärarna 

använde sig av kritiska reflektioner och diskussioner där CoRe:n utgjorde ett stöd, vilket 

ledde till att de diskuterade på ett annat sätt än vad de tidigare gjort (Nilsson & Elm, 2017).  

 

Studierna ovan lyfter fram PCK och CoRe i förskolans kontext och betonar förskollärares 

PCK. Dessa studier blev betydelsefulla eftersom samtliga synliggör naturvetenskap och 

teknik. Vidare betonar de förskollärarstudenter och förskollärares arbete med underlaget 

CoRe. 

 

Sammanfattning 

I det här kapitlet presenteras forskning som riktar sig mot teknik och naturvetenskap med 

fokus mot yngre barn. Det framkommer i forskningen att det är betydelsefullt för barn att få 

möta teknik i tidig ålder för att de ska får en positiv bild av både teknik och naturkunskap. 

Den forskning som lyfts fram i början av kapitlet behandlar områden som språklig 

kommunikation, skapande och fysiska redskap. Det visar sig att i samband med teknik och 

naturvetenskaplig undervisning är det betydelsefullt att barnen arbetar praktiskt, till exempel 

genom att leka och bygga med olika fysiska redskap. Även kommunikation, samspel och tid 

till reflektion är betydelsefullt, för att barn och elever ska befästa sin kunskap och utveckla 

både ett vardagligt och ett vetenskapligt språk. Vidare framkommer det också att barn som 

arbetar med teknik, till exempel bygg och konstruktion eller med naturvetenskap, exempelvis 

vatten, använder sig av muntlig kommunikation samtidigt som de arbetar/ leker med fysiska 

redskap.  

 

Andra aspekter som lyfts fram i detta kapitel är lärandemiljöer inom förskolan. I studierna 

framkommer även att lärandemiljöer som finns utanför förskolan och skolans kontext kan 

bidra till att synliggöra tekniska processer och teknik i samhället. En annan viktig aspekt som 

lyfts fram är vikten av att förstå barns nyfikenhet och meningsskapande i förskolan och 

skolan.  

 

Den avslutande delen i kapitlet belyser studier angående Pedagogical Content Knowledge 

(PCK) och Content Representation (CoRe). Studierna som lyfts fram är utförda med 

lärarstudenter och förskollärare för att undersöka om underlaget CoRe kan hjälpa dem i deras 

naturvetenskapliga arbete, samt för att upptäcka och utveckla deras PCK; Hur förskollärare 

synliggör barnens lärande, kunskap om ämnesinnehållet och kunskap om barns lärprocesser.  

Resultatet visar att CoRe kan vara ett användbart redskap i naturvetenskap och teknik. Detta 

blev betydelsefullt för den föreliggande studien och lägger grunden till syfte och 

forskningsfrågor. 
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Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med studien är att undersöka vad förskollärare säger om sitt arbete inom teknik som 

lärområde i förskolan. Därutöver syftar studien till att undersöka och synliggöra aspekter som 

kan vara betydelsefulla i förskollärares undervisning i teknik och utfallet av det lärande som 

sker tillsammans med barn genom användning av CoRe. 

 

Övergripande forskningsfrågor: 

 

 

• Vad har användningen av CoRe haft för betydelse för förskollärare i arbetet med 

teknik tillsammans med barnen?  

 

• Vilka faktorer betonas av förskollärare som särskilt viktiga i undervisningen för att 

möta och synliggöra barns lärande i teknik?  

  



 

 

 

25 

 

 

Metod 
 

I det här kapitlet redogörs för val av metod, urval, genomförande av studien och bearbetning 

av data. Under rubriken urval och genomförande lyfts etiska ställningstagande fram. Studiens 

trovärdighet åskådliggörs löpande i texten.  

 

Val av metod 

Studien är gjord tillsammans med förskollärare, där deras medverkan bestod av att arbeta med 

Content Representation CoRe och att sedan bli intervjuade. I denna studie medför det en 

djupare förståelse för den sociala verkligheten, det vill säga den praktik som 

undersökningspersonerna befinner sig i (Bryman, 2011). Studien består av en kvalitativ ansats 

som innebär en vilja att bidra till en djupare förståelse för förskollärares arbete med teknik i 

förskolan.  

 

Genomförandet av studien har skett i två delar. I den första arbetade förskollärarna med CoRe 

(bilaga 1) som stöd för att reflektera kring och planera sin undervisning. Detta  samlades 

sedan in för granskning och utgjorde underlag för att konstruera en intervjuguide för 

genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna.  

 

I den andra delen genomfördes intervjuer med förskollärarna (bilaga 2), där frågorna växte 

fram utifrån en granskning av de insamlade CoRe underlagen. Jag utgick ifrån den 

semistrukturerade intervjuguiden där frågorna beskrivs mer allmänt formulerade vilket ger 

utrymme för följdfrågor, enligt Bryman (2011). Vidare lyfter Kvale och Brinkmann (2009) 

vikten av följdfrågor och att samspela med informanten genom att nicka och visa sitt intresse, 

vilket kan uppmuntra informanten att fortsätta att utveckla sina beskrivningar. Anledningen 

till att jag valde en semistrukturerad intervju är för att få en djupare förståelse för vad 

förskollärare säger om sitt arbete inom teknik samt användning av CoRe. Det innebar att jag 

valde bort andra metoder som till exempel deltagande observationer eller fokusgrupper.  

 

Deltagande observationer innebär att jag skulle ha observerat förskollärarna under en längre 

tid för att få en bild av deltagarna och deras miljö. Om jag intervjuat förskollärarna i 

fokusgrupper hade det inneburit att jag försökt belysa interaktionen mellan informanterna, 

alltså hur de diskuterar och resonerar kring vissa frågor eller teman. Vid användande av 

semistrukturerad intervju ges tillfälle till dialog med den enskilda informanten vilket kan leda 

till mer detaljerade svar samt tillfälle till följdfrågor (Bryman, 2011). Detta låg till grund för 

valet av metod eftersom studien grundar sig i att bidra till en djupare förståelse för 

förskollärares ämnesdidaktiska kunnande inom teknik.  

Urval 

Studien utfördes i två kommuner. I en kommun deltog en förskola med två arbetslag, vilka 

inte har en uttalad teknikprofilering. I den andra kommunen deltog en förskola med ett 
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arbetslag som arbetar profilerat med natur och teknik. En sådan profilering innebär att de 

medvetet och aktivt arbetar med natur och teknik, vilket framgår i deras profilbeskrivning. 

Min avsikt med att två kommuner inkluderades var för att få ett bredare urval i studien. 

Kommuner använder sig av olika underlag gällande arbetsplan, handlingsplan och 

utvärdering/reflektionsunderlag och detta bidrar då till ett bredare och djupare urval. 

Studiens undersökningsgrupp består av sex förskollärare och tre barnskötare, vilket framgår i 

följande tabell. Samtliga informanter har fingerade namn, med hänsyn till deras anonymitet, 

det vill säga att omöjliggöra identifiering av enskilda personer (Vetenskapsrådet, 2011).  

  

Tabell 1. Översikt av informanter som medverkar i undersökningen. 

 

 

Kommun 1 

Inte teknikprofilering 

 

 

Arbetslag A 

 

 

2 förskollärare 

Gun och Åsa 

 

 

 

2 barnskötare 

Anki och Märta 

 

Kommun 1 

Inte teknikprofilering 

 

Arbetslag B 

 

2 förskollärare 

Stina och Birgitta 

 

 

 

Kommun 2 

Teknikprofilering 

 

 

Arbetslag C 

 

2 förskollärare 

Ulla och Inga 

 

1 barnskötare 

Rut 

 

 

Kommun 1 består av två arbetslag. I arbetslag A deltar två förskollärare och två barnskötare. I 

arbetslag B deltar två förskollärare. Kommun 2 består av arbetslag C och där deltar två 

förskollärare och en barnskötare.  

 

Genomförande 

 

I november 2015 kontaktades två förskolechefer i de två olika kommunerna per telefon. I det 

samtalet presenterades studiens syfte. Båda förskolecheferna blev intresserade av att 

medverka i studien och de hade förslag på några olika förskolor samt arbetslag som skulle 

kunna delta. Nästa kontakt skedde via mejl efter att förskolecheferna förankrat studien med de 

föreslagna förskollärarna och deras arbetslag. De tillfrågade arbetslagen var positiva till att 

mötas och datum för första träffen bokades in, vilket skedde under januari 2016.  

 

Under hela studien följdes Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2011). Ett informationsbrev skapades och 

presenterades vid första mötestillfället (bilaga 3). Informationsbrevet bestod av en 

presentation om mig själv, syftet med studien samt att allt insamlat material kommer att 

behandlas konfidentiellt . Därutöver informerades informanterna om att studien är frivillig 

och deltagare kan när som helst välja att avbryta den, samt att studien kommer att publiceras i 
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högskolans databas DIVA. Informationsbrevet bestod även av att förskollärarna och 

barnskötarna gav medgivande till att delta i studien (bilaga 3).  

 

I kommun 1 skedde första mötet på arbetslag A och B:s förskola där båda arbetslagen deltog. 

En vecka senare skedde mötet med Kommun 2 (arbetslag C) som ägde rum på deras förskola. 

Medverkande personer fick information om studien vid första mötestillfället, då jag gick 

igenom informationsbrevet muntligt och delade även ut det till informanterna. Vid samtliga 

möten med arbetslagen avsattes tid till att bekanta mig med miljön på deras förskolor, för att 

få intryck av informanternas vardagliga praktik.  

 

Vid det första mötestillfället med samtliga arbetslag, presenterades reflektionsunderlaget 

CoRe noggrant. Detta innebar att vi diskuterade arbetslagens olika verksamheter, mål och 

lärområdet teknik kopplat till CoRe, samt granskade dess struktur. För att ge en bild av hur 

andra förskollärare utvecklat sin verksamhet inom naturvetenskap och teknik med hjälp av 

CoRe som underlag, visades ett par CoRe från ett tidigare projekt i södra Sverige (Nilsson & 

Elm, 2017). 

 

Alla tre arbetslagen valde att få frågorna från CoRe i en färdig mall (bilaga 1) med inspiration 

av Nilsson och Elm (2017). Informanterna fick även förfrågan om att det fanns möjlighet att 

omformulera reflektionsunderlaget CoRe genom att lägga till och ta bort frågor, för att passa 

förskolans verksamhet. De informerades även om och gav samtycke till att de tre arbetslagens 

CoRe skulle komma att samlas in för granskning och användas som grund till intervjufrågor. 

Förskollärarna samtyckte även till att bli intervjuade. Efter första mötet hade vi kontinuerlig 

kontakt via telefon och mejl för vidare information hur arbetet fortgick. När de tre arbetslagen 

arbetat med CoRe underlagen sände de dem till mig, vilket skedde efter ca 11–12 veckor. De  

ifyllda CoRe underlagen lästes noggrant igenom upprepade gånger och det visade sig vara en 

bred variation av arbetsformer. 

 

Det väckte frågor hos mig, som till exempel hur förskollärarna upplever att det fungerar att 

arbeta med CoRe. Andra faktorer som synliggjordes för mig rörde språklig kommunikation 

och fysiska redskap. Även ytterligare tankar väcktes hos mig som till exempel på vilket sätt 

de olika arbetslagen dokumenterar. Funderingarna hade stöd i mina centrala begrepp 

mediering, artefakter och de tre grundläggande PCK hos förskollärare; Kunskap om barns 

lärprocesser, hur förskollärare synliggör barns lärande och kunskap om ämnesinnehållet 

(Nilsson & Elm, 2017).  

 

Utifrån denna granskning växte frågor fram som en grund till de semistrukturerade 

intervjufrågorna (bilaga 2). Designen på intervjufrågorna utgår från en övergripande och 

konkret fråga angående CoRe, för att sedan komma närmare hur informanterna upplever 

barnens lärprocesser samt hur barnens lärprocesser dokumenteras i förskolan. Avslutande 

frågor handlar om att utveckla CoRen inom förskolans kontext. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att frågorna i intervjun bör vara korta och enkla, samt att den inledande frågan kan 

bestå av en konkret situation. Dessa frågor kan ge viktiga aspekter om informantens 

upplevelser och även rika beskrivningar. Alla intervjuerna avslutades med en fråga om 
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informanten ville tillägga någonting. Den avslutande frågan om tillägg står inte med i bilaga 

2.  

 

Intervjuerna genomfördes på de olika förskolorna och tid avsattes även till att bekanta mig 

med informanternas miljö genom att möta barnen och andra förskollärare och barnskötare. 

Med stöd av Bryman (2011) som betonar vikten av att skapa en god relation med 

informanterna. Det gavs även tillfälle till att betrakta dokumentationer som bestod av bilder 

och text samt olika alster från arbetet med teknik, samt att barnen berättade för mig om deras 

projekt på förskolan. Utsatt tid samt intervjufrågorna skickades ut till informanterna i förväg, 

allt för att de skulle känna sig bekväma i situationen. Avsatt tid för intervjuerna var 45 

minuter, då ingick tid för ett mer informellt samtal före och efter intervjun som kunde handla 

om exempelvis vardagligt småprat om förskolans ute och innemiljö. De semistrukturerade 

intervjuerna skedde i ett avskilt rum för inte blir störda, det vill säga i en miljö för att skapa 

god kontakt med intervjupersonen samt vikten av att få en bra ljudkvalité på intervjuerna, 

vilket förstärker trovärdigheten och tillförlitligheten i en intervjustudie enligt Kvale och 

Brinkmann (2009). Intervjuerna spelades in på både iPad och mobiltelefon för att minska 

risken för tekniska problem. Efter intervjuerna antecknades även några viktiga aspekter som 

jag reflekterade kring. Det kunde handla om förskollärarnas kommentarer utöver 

intervjufrågorna, vilket skulle kunna bidra till ett ytterligare diskussionsunderlag i mitt analys- 

och tolkningsarbete (Kvale & Brinkmann, 2009; Bryman, 2011). 

Bearbetning av data 

 

Granskning av innehållet gjordes i nära samband efter intervjuernas genomförande, det vill 

säga intervjuerna lyssnades igenom och begrundades för att jag skulle få en närhet till vad 

som sades. Transkriberingen av intervjuerna skedde ordagrant och i nära anslutning till 

intervjutillfällena. I enlighet med Bryman (2011) som menar att om forskaren ger en så 

trovärdig beskrivning som möjligt av de situationer som skildras, skapar detta tillförlitlighet, 

vilket är ett led i valideringen av studien. Det är även viktigt med noggrannhet vid 

transkribering och att den som skriver ut materialet bör ha samma slags erfarenhet och 

utbildning som den som genomfört intervjuerna (Larsson, 2005; Bryman, 2011). I denna 

studie är allt genomfört av mig och jag har lyssnat igenom vid upprepade tillfällen och 

transkriberat ordagrant för att därefter lyssnat igen och jämfört med mina utskrifter. 

 

Alla deltagare har genom responsvalidering erbjudits att ta del av redogörelsen för vad de har 

sagt under intervjun. Tre av sex förskollärare valde att läsa igenom utskriften av intervjun och 

alla bekräftade att det stämde. Detta tillvägagångssätt har stöd i Bryman (2011) som betonar 

att genom responsvalidering får forskaren bekräftat att beskrivningen som förmedlas stämmer 

och detta ger en högre tillförlitlighet  

 

Därefter började arbetet med att analysera det transkriberade datamaterialet. Jag valde 

tematisk analys med inspiration från Braun och Clarke (2006). Enligt dem är tematisk analys 

en metod för att identifiera, analysera och redogöra mönster (teman) från dataunderlaget (min 
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översättning). Även Bryman (2011) talar om tematisk analys. Den är ett av de vanligaste 

arbetssätten för att söka efter teman och kan ingå i olika analysmetoder.  

 

Den tematiska analysen skedde i sex olika steg. För det första lästes materialet igenom 

upprepade gånger, därefter kodades informanterna i olika färger och sorterades in under 

intervjufrågorna. I samband med detta började sökandet efter teman, även här med stöd av de 

centrala begreppen mediering, artefakter och de tre grundläggande PCK hos förskollärare, det 

vill säga förskollärares kunskap om barns lärprocesser, hur förskollärare synliggör barns 

lärande och kunskap om ämnesinnehållet (Nilsson & Elm, 2017). I nästa skede omarbetades 

och sorterades teman och efter detta skedde ytterligare en omarbetning. Det avslutande arbetet 

resulterade i ett utfall av två teman med underteman. Första temat: CoRe som bidrag till 

kollegialt lärande med underteman: Kollegialt lärande-  för ökad systematik i arbetet med 

teknik, kollegialt lärande-att avgränsa ett innehållsområde inom teknik samt anpassning av 

CoRe till förskolans verksamhet. Andra temat: Barns lärande/ samlärande i förskolan kontext, 

med underteman:  Teknik i förskolan-  att skapa rika kommunikativa miljöer, barns 

delaktighet i ämnet teknik- att utgå från barnens erfarenheter och intressen, utveckling av 

arbetssätt- att använda fysiska redskap tillsammans med barnen, dokumentationer- mångfald 

av barnens erfarenheter, intressen och åsikter och lärandemiljöer inom teknik i förskolan.  

 

I nästa kapitel redovisas resultatet, vilket består av två teman med underteman. Ett 

förtydligande är att i texten benämns CoRe som underlag av informanterna. Det är inte alltid 

hela svaren citeras, då används tecknet /…/. och (paus) vid paus. 
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Resultat 
I det här kapitlet presenteras studiens resultat. Två huvudteman har framkommit i en tematisk 

analys vilket syns i hur resultaten presenteras. Dessa teman är CoRe som bidrag till kollegialt 

lärande och Barns lärande/samlärande i förskolans kontext. Redovisningen av resultatet sker 

enligt följande struktur: 

 

Tema 1. CoRe som bidrag till kollegialt lärande 

Inom det första huvudtemat framgår att arbetet med CoRe har bidragit till det kollegiala 

lärandet inom varje arbetslag. I analysen av informanternas utsagor blev det möjligt att 

synliggöra variationer av det kollegiala samlärandet vilket presenteras under följande 

kategorier:  

 

• Kollegialt lärande för ökad systematik i arbetet med teknik. 

• Kollegialt lärande- att avgränsa ett innehållsområde inom teknik. 

• Anpassning av CoRe till förskolans verksamhet. 

 

Tema 2. Barns lärande/samlärande i förskolans kontext 

Inom det andra huvudtemat framgår barns samlärande inom lärområdet teknik. I analysen 

framkom variationer i undervisningen  i arbetet med teknik tillsammans med barnen vilket 

presenteras under följande kategorier: 

 

• Teknik i förskolan - att skapa rika kommunikativa miljöer. 

• Barns delaktighet i ämnet teknik - att utgå från barnens erfarenheter och intressen. 

• Utveckling av undervisning - att använda fysiska redskap tillsammans med barnen. 

• Dokumentationer - mångfald av barnens erfarenheter, intressen och åsikter. 

• Lärandemiljöer inom teknik i förskolan. 

 

 

Redovisning av resultat 
 

Tema 1: CoRe som bidrag till kollegialt lärande 

Resultatet visar att arbetet med CoRe i samband med planering innebär ett kollegialt lärande 

där arbetslagets utveckling av arbetssättet har blivit en central faktor. Detta har bland annat 

lett till ökat systematiskt kvalitetsarbete. Därutöver har även förmågan att avgränsa 

innehållsområdet inom de aktiviteter i teknik som förskollärarna arbetar med tillsammans med 

barnen förbättrats.  
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Kollegialt lärande för ökad systematik i arbetet med teknik 

Det framkommer att arbetslagen har diskuterat ämnet teknik utifrån förskolans verksamhet 

kopplat till CoRe och detta skedde under deras verksamhetsplanering. I det inledande mötet 

angående frågorna i CoRe framträder olika faktorer så som att frågorna inte var självklara 

utan krångligt formulerade. Birgitta och Stina ger sina åsikter om dem och lyfter fram hur de 

arbetade vidare med frågorna gemensamt i arbetslaget: 

 

Vad vill du ha ut av det? Vad är det för mening? Varför har du ställt sådana frågor? Vi 

har diskuterat dem ganska mycket. Det var lite krångliga frågeställningar. (Birgitta) 

 

Vi tänkte vilka frågor som var viktigast för oss och om vi skulle göra om 

frågeställningarna /…/. Vi har planerat mycket med frågeställningarna, sedan kom 

man in i ”tänket.” Vi var lite frågande första gången. (Stina) 

 

Vidare visar resultatet att frågorna som formulerats i CoRe har varit ett stöd i förskolans 

kvalitetsarbete. Följande citat är ett exempel på hur ett arbetslag synliggör barnens 

lärprocesser: 

 

Vi har suttit i arbetslaget på våra planeringstider och diskuterat bilder och gjort 

kompendiet som innehåller bilder och text om resans gång som vi har kommit fram till 

/…/.  Det har varit lättare för vi har kunnat kolla frågorna, sedan bilderna och 

observationerna. Det blir som ett pussel allt ihop, som man får ner i en text och man 

kan gå vidare med den till föräldrarna. Barnen tittar i kompendiet och visar sina 

föräldrar, och de kommer till oss om de har några funderingar. Så får vi ta det vidare 

när vi har utvecklingssamtal och vi har tänkt ha det här som underlag. (Åsa) 

 

Ulla betonade att det genom diskussioner i arbetslaget gavs nya insikter i yrkesrollen som 

förskollärare och att teknik synliggjordes: 

 

Först trodde jag det skulle bli svårt eftersom man är van att jobba med ett annat 

reflektionsunderlag /…/. Här blev det mer specificerat hur jag som förskollärare ska 

tänka, samtidigt blir det ju också arbetslaget. Det blir faktiskt lite annorlunda jämfört 

med det underlag vi har jobbat med /…/.  Ja, så var det inga konstigheter sedan när vi 

fyllde i det, vart efter vi jobbade med det varje vecka. Vad har vi gjort den här veckan 

med barnen angående ljud? Vi skrev ner och tog fram dokumentationerna. Hur 

upplevde barnen det här och analyserade det och skrev in det/…/. Jag tycker det har 

varit bra, inte något krångligt alls, man önskar det fanns i något mer ämne. (Ulla) 

 

Det framkommer att förskollärarna har haft stöd via CoRe:n, i mötet med barnen i deras 

lärande då de bland annat använt arbetsmaterial från NTA. 4 Tillsammans har det lett till en 

ökad kvalitet. 

                                                 
4 Naturvetenskap och Teknik för Alla - NTA-lådor innehåller olika experiment inom ämnena NO och teknik 

(Skolverket, 2009). 
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Nu blev det mer detaljerat, hur vi verkligen har gjort exakt och det blev mera 

ingående. I reflektionsunderlag står det annars när man har gjort en aktivitet, vi har 

erbjudit barnen NTA med ljud. Då har dom fått göra ljudlekar, lyssnat på ljud i grupp, 

kanske någon mer extra grej, som dom har dokumenterat i Pic Collage, det står inte så 

mycket /…/ Här blir det mer specificerat, det här har vi verkligen gjort med den här 

gruppen. (Inga) 

 

I resultatet framkommer att förskollärarna diskuterar de ämnesdidaktiska frågorna kopplat till 

kvalitetsarbete i förskolans kontext. En av förskollärarna betonar att CoRe:n kan utgöra ett 

viktigt komplement för arbetslaget, vilket följande citat synliggör: 

 

Jag har tänkt att man skulle kunna sätta in frågeställningarna härifrån som ett stöd. För 

nu är vi lite hemmablinda, vi som har jobbat länge tar mycket som självklart, 

tankeprocessen /…/. Ja, det kan bli ett komplement och ett stöd när man sedan ska 

skriva reflektioner och resultat och hur det har gått. (Stina) 

 

CoRe:n diskuterades under verksamhetsplaneringarna och där framkommer det att frågorna 

till en början inte var självklara för förskollärarna. Med tiden blir de tydligare och ett stöd för 

dem och deras arbetslag i kvalitetsarbetet. Vidare lyfter förskollärarna fram att deras yrkesroll 

blir tydligare i samband med undervisningssituationer. 

 

Kollegialt lärande- att avgränsa ett innehållsområde inom teknik 

Genom arbetet med CoRe:n förbättrades diskussionerna i arbetslaget. Förskollärarna kunde 

lättare hålla fokus på ämnesinnehållet och avgränsa bland annat begrepp och material: 

 

Först var vi lite osäkra, vad det var för mening med det hela, men jag inser att om man 

har is och vatten, och man bryter ner det till smälta/frysa först, så tänker jag att det 

måste vara själva processen. Vad vill vi att barnen ska lära sig för någonting? Så har vi 

diskuterat mycket, hur tanken och frågeställningarna var, så pratade vi på 

avdelningsmöten /…/. Underlaget har varit ett stöd, hypotetiska frågeställningar och 

att vi får in tankeprocessen /…/. Att vi förskollärare håller oss kunskapsmässigt till 

ämnet för att se vilket intresse som finns, här hade vi stöd av frågeställningarna. 

(Stina) 

 

Vi satt tillsammans och diskuterade. Vad förväntar du dig att barnen ska lära sig om 

just denna specifika kunskap? Vi pratade om olika saker, hur man hade tänkt sig. Vi 

hade diskuterat innan att vi skulle jobba med återvinningsmaterial och skapande så vi 

var redan inne på det. (Gun)  

 

Arbetslagens diskussioner som behandlade barns lärande i samband med teknikinnehållet 

kom även att belysa hur undervisningssituationen genomförs, vilket följande citat ger exempel 

på: 
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Vi diskuterade vilka förväntningar vi kan ha av barn som är fem år och vi hade 

diskussioner om vad man tillexempel ska kunna på Specifik kunskap A, där vi alla 

tyckte olika /…/. Vi bröt ner frågorna och kopplade ihop dem till det material vi har att 

arbeta med, vad vill vi att de ska lära sig? /…/. Underlaget hjälper förskollärare att se 

sin egen roll som lärare. Har jag fått till en bra undervisningssituation i teknik? /…/. 

Genom underlaget får vi fram en bra sammanfattning från vad barnen har varit med 

om och vilken erfarenhet och kunnande de har. (Ulla) 

 

Inga lyfter fram att CoRe bidrar till stöd i arbetet och att det konkretiserar ämnet teknik i 

förskolans kontext: 

 

Underlaget som stöd för förskollärare, jag vill veta hur jag ska rikta mina frågor, jag 

vet min roll genom underlaget och det önskar jag att jag visste oftare /…/. Bra sätt att 

arbeta med underlaget och vi kan skriva i det innan, det är svårt annars/…/. Det är 

skönt som förskollärare att använda ett underlag som är nedbrutet konkret. (Inga) 

 

Genom arbetet med CoRe:n avgränsades ämnet teknik och att hålla sig kunskapsmässigt till 

innehållsområdet. Förskollärarna betonar att CoRe har varit ett stöd i arbetet med barnen för 

att se deras intressen och för att få möjlighet till att utforma en undervisning. 

Anpassning av CoRe till förskolans verksamhet 

Av resultatet framkommer att CoRe bidrar till en tydligare struktur i arbetet vilket resulterade 

i att det blev enkelt att arbeta med teknik i förskolans kontext: 

 

Det har varit tydligt upplagt tycker jag. Att det är rutmönster och man kan följa, det är 

tydligt visuellt för mig. Bra att man kan utgå från rubriker att fullfölja temat synligt. 

Det blir inte grötigt och rörigt, det är en bra mall tycker jag. (Inga) 

 

CoRe:ns frågor diskuterades i arbetslagen utifrån förskolans kontext. Förskollärarna och 

kollegorna resonerade kring CoRen:s samtliga frågor kopplade till förskolans verksamhet, 

vilket följande citat visar på: 

 

Det var ett bra underlag, att komma igång och starta någonting nytt. Det jag kände var 

att det var väldigt många frågor och lite svårt hur man skulle formulera /…/. Definitivt 

ska första frågan vara med. Vilka svårigheter och begränsningar, den är bra att tänka 

på tycker jag, man har med den i beräkningarna och sedan vad barnen har lärt sig. Lite 

hur, var och varför frågor så man får tänka till lite och se var det tar vägen. Det blir ett 

långt projekt (paus) så hålla fokus hjälper frågorna till att göra.  (Åsa) 

 

En annan faktor som framkommer i resultatet är att arbetet med CoRe innebar ett stöd i att 

möta utmaningen av att följa barns intressen: 
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Det handlar om utmaningar, om att utmana barnen, att vara öppen för deras frågor och 

det är det som är grejen, du märker om barnen är intresserade, om de vill vidare. 

(Birgitta) 

 

Resultatet visar även att diskussioner kring mål, metoder, undervisningssyfte och 

förskollärares kunskap inom ämnet teknik i förskolans kontext är betydelsefull: 

 

Den här första, vad förväntar du dig att barnen ska lära sig, man sätter ju upp ett mål för 

någonting. När man börjar med någonting så får man styra mot målet. Utveckla sin 

kreativitet och lära känna olika material, det målet tycker jag vi har uppnått (paus) man 

skulle kunna göra det lite mindre och enklare så man inte behöver tänka på så mycket, 

kanske lättare att komma igång. (Gun) 

 

Vilka undervisningsmetoder kan användas för att det ska passa alla barn i gruppen? Det är 

många personligheter i en grupp och en tillåtande atmosfär, så den frågan är viktig. Vad 

förväntar du dig att de ska lära sig? Du måste veta vad du är ute efter så du vet vilken 

kunskap du ska förmedla, det är väsentligt. Kunskap och barns begreppsuppfattningar, det 

är med i början, alla frågor är viktiga. (Stina) 

 

Ett arbetslag utformade en viss anpassning av CoRe:n, vilket redovisas i tabell 2 nedan.  

Följande citat ger ett exempel på hur man diskuterade kring utformningen för att den skulle 

passa deras verksamhet: 

 

Många av frågorna var fler än vad som finns i ett normalt reflektionsunderlag. De här 

är ungefär som för gymnasieelever, men vi gjorde om dem så att de passade bättre till 

den ålder vi har, blivande sexåringar som ska gå över till skolan /…/. Vi tog bort en 

del som vi tycker var mer riktade mot skolan, då blev det rätt så bra. (Ulla) 

 

Diskussioner i arbetslaget utifrån CoRe:ns frågor betonar kunskap om barns lärande och 

lärprocesser och lärområdet teknik i förskolans kontext, vilket följande citat ger exempel på: 

 

Vi började med fråga ett, vad förväntar du dig att barn ska lära sig? Det kändes som en 

fråga vi ville börja svara på, då diskuterade vi vad vi ville, vad vi ville få ut av den och 

varför vi ville jobba med det här. Vi tyckte allihopa att det var en bra formulering, det 

här att lära sig om, inte bara vad vi vill erbjuda barnen utan vad förväntar vi oss att de 

ska lära sig, det blir mer tydligt så /…/. Vad förväntar vi oss att de ska lära sig? Varför 

är det viktigt?  Hur går vi tillväga? Hur dokumenterar vi? Och utvärdering, det känns 

som basic /…/ I underlaget har vi skrivit hur vi har dokumenterat konkret, vilket är 

viktigt. (Inga) 

 

Ulla och Inga från kommun 2, arbetslag C, formulerade om frågorna vilket framgår i följande 

tabell. 
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Tabell 2. Omformulering och tillägg av frågor. 

Tema 

Grupp 

Specifik kunskap A Specifik kunskap B 

 

Specifik kunskap C 

 

Vad förväntar vi oss 

att barnen ska lära sig 

om just denna 

specifika kunskap? 

   

Varför är det viktigt 

att barnen får lära sig 

just detta? 

   

Hur går vi tillväga? 

 

   

Hur dokumenterar vi? 

 

   

Utvärdering 

 

   

 

I tabellen ovan framkommer det att kommun 2, arbetslag C valde ut fyra frågor som de 

formulerade om och lade även till en sista fråga i underlaget som handlar om utvärdering.  

 

De fyra frågorna som valdes ut från CoRe (bilaga 1) och formulerades om var: Vad förväntar 

du dig att barnen ska lära sig om just denna specifika kunskap? Varför är det viktigt att barnen 

vet just detta? Vilka undervisningsmetoder ska du använda och av vilken särskild anledning 

har du valt just dessa metoder? Vilka specifika sätt tänker du dig att du ska använda för att ta 

reda på att barnen lärt sig det du vill att de ska lära?  

 

Att anpassa CoRe:n till förskolans verksamhet diskuterades i de olika arbetslagen. Det 

framkommer att frågorna är många och anpassade till skolans kontext, men även att det är bra 

frågor och ett stöd i arbetet med barnen inom förskolan.  

 

Tema 2: Barns lärande/samlärande i förskolans kontext 

Resultatet visar att arbetet med teknik i förskolan bland annat innebär att skapa rika 

kommunikativa miljöer, att beakta barns delaktighet och att utgå från deras erfarenheter och 

idéer. Andra faktorer som synliggjordes i resultatet var användning av fysiska redskap 

tillsammans med barnen samt betydelsen av dokumentationer, där en mångfald av barns 

funderingar och idéer användes för att synliggöra deras lärprocesser. Av resultatet framgår 

vikten av lärandemiljöer inom förskolan, som att utgå från barnens erfarenheter och intressen. 
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Teknik i förskolan - att skapa rika kommunikativa miljöer  

Resultatet visar att språklig kommunikation, dialog och samspel i relationer mellan barn och 

barn och relationer mellan barn och förskollärare, är betydelsefullt för arbetet med teknik. 

Mediering i förskolans kontext lyfts fram och betydelsen av att arbeta kontinuerligt under en 

längre tid med ord, begrepp, aktiviteter och lek inom ämnet teknik. 

 

Förskollärarnas arbetssätt att utmana barnen med hjälp av tekniska redskap samt att de utgår 

från en kommunikativ miljö framkommer i resultatet. Inga lyfter fram framgången av detta 

arbetssätt, att arbeta med teknik och synliggöra barnens lärprocesser i arbetet med ljud, att 

lyssna och verbalt uttrycka sig: 

 

Vi har pratat om vad ljud är, att få en tanke. När vi sedan arbetade med memory och 

fickminnet hade de en förförståelse. Sedan när det väl kom till lek eller övning hade de 

väldigt många tankar eller ord som bubblade ur dem. Vi hade dem i mindre grupper 

för att tillgodose deras lärande och då hade de varandra. Vi tog in fyra barn och gjorde 

ljudstationer. De satt med ryggen emot varandra och bara att höra från en vagn med 

olika grejer, då fick de idéerna, när de hörde varandra och vågade. Om någon sa att 

”det där låter som en sten som ramlar i golvet”, ”men jag tycker att det låter som”… så 

det är bra/…/.  Ljud-memory och ljudvagnen var att lyssna men inte se. Att sitta själv 

hade inte varit samma sak för lärandet tror jag, att sitta fyra stycken, då hör man, lär av 

varandra och vågar prata, ha idéer. (Inga) 

 

Förskollärarnas kunskap om teknik framkommer i resultatet. Att använda sig av bygg och 

konstruktion och språklig kommunikation, att möta barnen i deras lärande samt att utmana 

dem, vilket följande citat visar på:  

 

Kretsloppet med slutet vatten, att det ska sluta med att vattnet ska gå runt, runt det var 

liksom det vi tänkte när vi gjorde vår plan, men sedan fick vi se med tidens gång. Vi är 

väldigt mycket i skogen och har naturliga förutsättningar, jag menar vattnet rinner ju 

neråt och vi gör bäckar och floder. Hur kan vattnet rinna ner? Och för oss blir det en 

naturlig grej, vi gör ett hinder här. Och var tar vattnet vägen någonstans? Varför kan 

inte vattnet rinna uppför? /…/. Det vi har sett är att de flesta barn vågar prova och det 

är väl det som är grejen /…/. Att få dem att prata och diskutera. (Birgitta) 

 

Vikten av att använda sig av varierande undervisningsmetoder i förskolans kontext 

framkommer i resultatet. Att lyssna till olika ljud och förknippa ljudet till en händelse/tidigare 

erfarenhet samt att uttrycka sig verbalt, är ett redskap för att synliggöra teknik i förskolan. 

Ulla lyfter fram mötet med barn i lärande och lärprocesser: 

 

När vi har varit ute har de direkt relaterat… hörde ni det här? Det här är också ett ljud, 

så har vi diskuterat det när vi har kommit tillbaka. Barnen har också gjort kollage. De 

har spelat in och fotat det och fast det har varit en stillbild har de ändå ”det lät så 

här”/…/. Ja och vi har pratat om det, ”det låter som”… ” här lät som det”… hur kan 
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det här låta? som om det vore olika saker. Och sedan kan de ha ändrat sig, när de har 

lyssnat igen, från det de har sagt först ”nä det där lät som…” och så har de associerat. 

Associera har varit hela tiden, jag tänker, vilken värld som har öppnat sig. Det låter 

som en knäckemacka men man kanske har stampat runt i snön. Det låter som man 

spikar fast man har klippt med saxen vid inspelningen. Jag tänker vilket ordförråd de 

får ändå när de associerar, från att ha jobbat med ett specifikt ämne får man en oerhörd 

bredd i ordförrådet. Det gagnar ju språkutvecklingen, att beskriva någonting du inte 

ser, men du kan ändå associera till det. (Ulla)  

 

Varierande kommunikativa miljöer är framträdandet inom arbetet med teknik i förskolan. 

Kommunikation och samspel är betydelsefullt för att möta barnen i deras lärande och 

förskollärarna använder sig av olika metoder kopplat till språklig kommunikation. 

 

Barns delaktighet i ämnet teknik - att utgå från deras erfarenheter och intressen 

Resultatet visar att det är betydelsefullt att utgå från barnens kunskap och intresse i arbetet 

med ämnet teknik i förskolan. Stina lyfter fram betydelsen av att möta barns lärande och 

delaktighet i förskolans kontext. Hur de arbetar vidare med barnens intressen utifrån ett 

tidigare projekt där de byggt ett fartyg av mjölkkartonger och barnens frågor om vatten 

väcktes, vilket följande citat visar: 

 

Vi hade ett tema på hösten med ett fartyg. Vi byggde ett fartyg av mjölkkartonger och 

då blev det så här, tänk om fartyget fryser fast, vad händer då? Så det blev mycket 

vattenfrågor, lika så vad är det för färg på vattnet? (Stina) 

 

Vidare visar resultatet att i arbetet med teknik i förskolan används bland annat material från 

NTA-lådor. Ulla betonar att vara lyhörd som förskollärare till barnens erfarenheter, 

funderingar och idéer, vilket kan väcka ytterligare frågor inom ämnet teknik i förskolans 

kontext:  

 

Vi hade en bok att följa med olika experiment, men sen är det ju också så att lyssna in 

barnen när de började spåna om det här med ljud, då blev det ”jaha” för oss, det hade 

vi inte tänkt på. Vi fick helt andra infallsvinklar från dem vilket resulterades i att saker 

byttes ut. När de väl förstod att det här är också ljud, fick man ta till sig det och ta vara 

på förslagen som kom. Tankekartan de gjorde över ljud, den var helt fantastisk /…/. 

Som vuxen har man målat upp en bild, så här tänker de nog i första hand, så gör de 

inte det. Det är det som är så spännande och så blir man själv så förvånad och nyfiken. 

(Ulla) 

 

Förskollärarna lyfter fram barns delaktighet och intressen genom bland annat att utgå från 

deras erfarenheter och frågor, vilket bidrar till flera aspekter i arbetet med barnen. Vidare 

visar resultatet att fysiska redskap och språklig kommunikation är framträdande samt att 

förskollärare använder sig av NTA-lådor i teknikundervisningen.  
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Utveckling av undervisning – att använda fysiska redskap tillsammans med barnen 

I analysen framkommer det att förskollärarna i arbetet med teknik använt sig av nya metoder 

och redskap för att möta barn i deras lärande. Följande citat ger exempel på att använda sig av 

fysiska redskap tillsammans med barnen när de byggde en raket: 

 

Vi hade sett att de inte var så vana med skapande det har varit mycket lek som har 

varit i fokus tidigare. Vi kände att de behövde kreativt arbete, många visste inte hur 

man tillexempel använde lim, så vi fick börja med att visa och förklara /…/. Vi 

borrade och skruvade med skruvmejsel och gjorde hål och stoppade i saker /…/. Hela 

raketen var ett nytt lärande för dem. (Gun) 

 

Vi spelade in ljud med hjälp av gammeldags fickminne som de hade förr i tiden, man 

spelar in på en liten manick, så fick de lyssna på ljud på den. Vi spelade in något ljud 

så har några barn också fått spela in själva, ljud och valt ut ljud eller pratat in sin röst. 

(Inga) 

 

Resultatet visar att förskollärarna möter barnens intresse i arbetet med teknik. På så vis lyfts 

deras delaktighet fram och de använder sig av fysiska redskap och estetiska inslag, vilket 

följande citat är ett exempel på: 

 

Så det blev mycket vattenfrågor lika så varför det är olika färger på vattnet, de fick 

måla himmel och vatten, vi hällde ut färg så fick de börja måla med pensel först och 

sedan måla med händerna, då blev det olika nyanser, då kom de på att det är olika 

färger på vattnet /…/. Utan att man som vuxen har sagt någonting har barnen kunnat 

säga så här ”får vi ta ut såpbubblor och blåsa ute?”  Fast det är vinter har vi testat vad 

som händer. (Stina) 

 

I resultatet framkommer att förskollärarna har arbetet med hur information blir till kunskap 

genom fysiska redskap. Detta sker genom varierande undervisningsmetoder för att bemöta 

barnens lärande och hur lärprocesser synliggörs, vilket följande citat visar på: 

 

Dels så har de fått sätta ord på vad ljud är tillexempel och det är en process i sig. Sen 

har de fått spela in ljud och spelat upp för varandra och även filmat. Dagens ljud har 

varit en stående punkt. Ett barn har fått gå iväg själv och spelat in, sedan gå tillbaka till 

gruppen och så har gruppen fått gissa. Vi har gett ledtrådar till vad det har kunnat vara. 

(Ulla) 

 

I arbetet med teknik är det framträdande att använda sig av fysiska och estetiska redskap. I 

ovanstående citat framkommer att barnen tagit del av varierande undervisningsmetoder i 

relation till teknik.  
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Dokumentationer- mångfald av barnens erfarenheter, intressen och åsikter 

Resultatet visar att förskollärarna dokumenterar på olika sätt och genom dessa synliggörs 

barnens lärprocesser. Följande två citat ger exempel på det: 

 

Vi började visa skräp och frågade, vad är skräp? Så fick de komma med sina tankar 

och funderingar. Sedan visade vi lite hur man sorterade. Några kunde och andra visste 

ingenting, det var så vi började. Sedan visade vi att av en flaska kan man göra en 

gubbe och man kan måla burkar och göra blomvaser och ljuslyktor. Sedan spann de 

vidare på det och det blev mer och mer, så började de tillverka raketer av toarullar och 

hushållsrullar, det var så vi kom in på raketen /…/. Vi dokumenterade, knäppte kort, 

skrev vad vi pratade om och sedan satt vi i samlingen, pratade och diskuterade vad vi 

hade lärt oss (paus) och skrev upp det de sa /…/. När vi skulle rita raketerna märkte vi 

att de var väldigt osäkra, de hade svårt att komma igång. Att sätta upp barnens 

teckningar och dokumentationer på väggen gav inspiration och reflektion.  (Gun) 

 

Vi har använt oss av många fotografier för att se vad som sker och sedan har vi haft 

block som vi har skrivit ner i vad de har sagt. I samlingarna har vi pratat kring 

återvinning. Då har en av oss hållit i samlingen och en bredvid antecknat vad vi har 

sagt och vad barnen har sagt. På så sätt har vi fått reda på vad de har lärt sig under 

tidens gång. (Åsa) 

 

Av ovanstående citat framkommer en betoning på att verbala yttranden värderas men det 

framkommer inte hur förskollärarna arbetar med uppföljning av bilddokumentationer 

tillsammans med barnen. Vidare visar resultatet att förskollärarna dokumenterar bland annat 

genom att använda foton som underlag. Diskussioner som uppstått i samband med att 

resonera kring de didaktiska frågorna i CoRe:n kopplat till dokumentationer har bidragit till 

att förskollärarna kunnat synliggöra barnens lärprocesser på ett annat sätt än tidigare, vilket 

följande resultat lyfter fram: 

 

När vi har arbetat i grupperna har vi dokumenterat det barnen har sagt. Vi har knäppt 

kort på det hela så man har sett det förändrade kunnandet från början, det har gått 

framåt mycket/…/. Vi har upptäckt saker vi inte har sett i kameran förut. (Stina) 

  

Arbetslagen provade nya arbetssätt att dokumentera för att få syn på barnens kunskap och 

funderingar, vilket följande citat ger exempel på: 

 

Vi diskuterade och sedan provade vi våra egna idéer, som när de fick rita en teckning 

… när vi hade kommit så långt som att rita. Vi fortsatte på raketspåret med att rita en 

teckning på hur de tyckte en raket såg ut. Det var för att vi skulle veta om det var en 

rymdraket de menade eller en fyrverkeriraket /…/. Annars har det varit mycket barnen, 

deras idéer, tankar och spår vi följt, så de har fått utlopp för att vara kreativa. (Åsa) 
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Genom att förskollärarna reflekterar utifrån CoRe:ns didaktiska frågor kopplade till 

varierande dokumentationer synliggörs barnens lärprocesser. Inga lyfter fram hur de har 

arbetat med dokumentation och reflektion utifrån CoRe:n: 

 

När barnen har varit i smågrupperna och gjort ljudlekar har vi antecknat, vad som 

sagts och vad det är för ljud. Vi har även fotat och gjort kollage så att man vet vad som 

har hänt. Framför allt för att komma ihåg vad vi gjorde för någonting men även för att 

jobba vidare med underlaget också. Dokumentationerna för sig, ljudmässigt, har varit 

att skriva ner, vilka säger vad. Sedan är det själva kollaget, brainstorm-karta och 

filmen är också dokumentationer, som vi kan gå tillbaka och titta på och komma ihåg 

vad vi gjorde och skriva ner det i underlaget under tiden. (Inga) 

 

I resultatet framkommer även hur förskollärare funderar kring verksamhetsutveckling 

gällande att dokumentera i förskolans kontext. Följande citat är ett exempel på att 

vidareutveckla arbetet kring dokumentationer för att synliggöra lärandet för barnen: 

 

Att vi skulle kunna använda ”kanonen” man tar datorn och tar kanonen så kan de 

diskutera tillsammans så det tänkte jag att jag skulle prova och utveckla. Om man 

tänker på samspel och kanske ser sitt eget lärande om man tar fram och de tittar 

tillsammans på storbild, blir det lite mer ”wow-känsla”, det är ju sådan man kan 

utveckla hela tiden /…/.  Sedan har vi tänkt att de kanske ska rita också, vad de 

upplevde och berätta om det. (Stina) 

 

Att dokumentera barns lärande sker genom olika redskap till exempel genom kamera, film 

och att barnen själva ritar vad de arbetar med. Förskollärarna reflekterar från CoRe:n och 

kopplar denna till olika dokumentationer. Vidare visar resultatet att förskollärare funderar på 

att vidareutveckla arbetat med dokumentationer i verksamheten för att synliggöra barnens 

lärande. 

Lärandemiljöer inom teknik i förskolan 

Lärandemiljöer och undervisningssituationer betonas i resultatet. Följande citat lyfter fram att 

förskollärarna utmanade barnen i arbetet med återvinningsmaterial:   

 

Vissa barn hade lite kunskap om ämnet, vad skräp och sortering är /…/. Vi visade på 

olika tekniker och skapande. Utifrån det spann barnen vidare och det blev mer och mer 

och vi utmanade dem med nya aktiviteter och där såg vi ett lustfyllt lärande /…/. 

Barnens lärprocesser har utvecklats under arbetets gång. (Gun) 

 

I resultatet framgår betydelsen av varierande lärandemiljöer i förskolan, att utifrån barnens 

intressen tillgodose alla barns lärande inom teknik. Stina betonar hur de arbetar med barnen 

genom att använda sig av konkreta föremål vid upprepande tillfällen, vilket följande citat 

visar på: 
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Och när vi arbetade med fartyget blev det tal om Vasaskeppet, hur man lastar… som 

med att sjunka och flyta. Sjunka, lastar man allting på en sida så kan det vicka. I 

början, när vi började med att flyta, sjunka, var det att uppleva med alla sina sinnen. 

Då var det inte så intressant med flyta - sjunka utan upplevelsen. Sedan när vi gjort det 

några gånger, så blev det ”vad händer om vi lägger allt på mitten?” (Stina) 
 

Vidare visar resultatet att barnen verbalt uttrycker sitt eget lärande angående lärområdet 

teknik, vilket Ulla i följande citat lyfter fram: 

 

Det var så härligt förra veckan då fem av tjugo barn konstaterat att ”vi tycker det är 

hemskt roligt men vi kan det här nu. (Ulla) 

 

Förskollärarnas flexibilitet i lärande situationer och att förutsättningarna kan ändras fort inom 

förskolans kontext, både vad det gäller lokaler och barngrupp visar sig i resultatet. Birgitta 

lyfter fram lärande i olika miljöer och att synliggöra barnens lärande för föräldrarna: 

 

Det handlar om att utmana barnen och att utgå från deras intressen, det är viktigt /…/. 

Barnens lärande sker när vi är i skogen och ställer vad, hur och varför frågor /…/. Vi 

hängde upp bilder som tydligt kopplade till projektet och där tittade föräldrarna och 

det var jättebra. (Birgitta) 

 

Förskollärarna betonar undervisning, ämneskunskap och att möta barnens lärande. Ulla lyfter 

fram förskollärarens yrkesroll och arbetet med teknik i förskolan: 

 

Viktigt att lyfta frågan om förskollärarens yrkesroll, att vi lärare i förskolan bedriver 

undervisning. Vi ska inte luta oss emot att vi har erbjudit alla barn, hur har vi erbjudit 

alla barn? /…/. Man måste gå in mer på djupet om man ska se sin egen roll som lärare 

och det är nästan så man fördjupa sig för att se om jag verkligen fått till en bra 

undervisning i teknik. /…/. Jag tänker att vi i förskolan står för att påbörja en 

utbildning och vi borde ta första steget till att använda olika begrepp i olika ämnen. 

(Ulla) 

 

Inga framhåller förskollärarens yrkesroll och att det inom förskolan inte är tydligt hur det ska 

undervisas: 

 

För övrigt är förskolearbetet brett, man skulle kunna jobba med vad som helst och det 

är det som jag tycker kan vara svårt, det är största utmaningen. Att man inte har någon 

bok att gå efter som de har i skolan, inget kapitel som man jobbar med just nu, som det 

här, vi måste själva bestämma dom bitarna. Det kan vi göra i underlaget, lite så känns 

det. (Inga) 

 

Vidare visar resultatet vikten av att möta barns lärande. Att ta reda på deras kunskap inom 

området teknik innan projektet börjar för att skapa bra förutsättningar för lärandet, vilket 

följande citat ger exempel på: 
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Att ta reda på barnens kunskap först så att man kan utmana dom och att man från 

början vet, vad dom kan. När vi började med isen tänkte man på vad de inte visste, 

men på slutet hade de lärt sig att det inte går att ta in is, den smälter så de har lärt sig 

en process /…/. Undervisningsmetoder, för att man ska skapa metoder som passar alla 

barn i gruppen och vad de ska lära sig. Som förskollärare måste du veta vad du är ute 

efter, vilken kunskap du ska ha. (Stina) 

 

Varierande lärandemiljöer är betydelsefulla inom förskolan. Det framkommer att 

förskollärarna och deras kollegor använder sig av en varierad miljö både inne och ute, utifrån 

barnens intressen och behov.  

 

Sammanfattning 

I det första huvudtemat, det kollegiala lärandet för ökad systematik i arbetet med teknik, visar 

resultatet att arbetet med CoRe bidragit till ett systematiskt arbete. Kollegialt lärande, att 

avgränsa ett innehållsområde inom teknik, belyser att med hjälp av CoRe:n avgränsas 

diskussionerna till ämnet teknik, både i arbetslagen och med barnen. I anpassning av CoRe till 

förskolans verksamhet visar resultatet hur förskollärarna diskuterade de ämnesdidaktiska 

frågorna i CoRe:n. Sammanfattningsvis handlar frågorna om vad och hur barnen ska lära sig, 

varför de ska lära och hur förskollärarna och arbetslaget ska gå till väga samt hur de ska 

dokumentera och avslutningsvis utvärdera Big Idea A, B och C. Ämnesteorin anpassades till 

arbetet med barnen genom att de tog reda på deras kunskaper i ämnet teknik innan projektet 

påbörjades. Förskollärarna diskuterade vad de förväntade sig att barnen skulle lära sig inom 

ämnet, varför det var viktigt samt vilka undervisningsmetoder de skulle använda sig av. Ett 

arbetslag valde ut några frågor som de formulerade om.  

 

I det andra huvudtemat i kategorin teknik i förskolan - att skapa rika kommunikativa miljöer, 

betonas kommunikation i arbetet med teknik i förskolans kontext. Resultatet avseende barns 

delaktighet i teknik visar betydelsen av att utgå från deras intressen och att använda sig av 

olika metoder för att möta dem i deras lärande. Kategorin utveckling av undervisning – att 

använda fysiska redskap tillsammans med barnen, åskådliggör att arbetet med teknik med 

utgångspunkt i CoRe har bidragit till användning av bland annat, fysiska redskap så väl som 

språkliga redskap, det vill säga samtal, språk och kommunikation, estetiska inslag och digitala 

redskap. I dokumentationer, mångfald av barnens erfarenheter, intressen och åsikter visar 

resultatet att dokumentation i förskolan sker på varierande sätt. Genom att förskollärarna har 

arbetat med CoRe:n har de analyserat och diskuterat med varandra, vilket har lett till att de har 

avgränsat lärområdet teknik och  utvecklat barnens läroprocesser. 
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Diskussion 
 

Det övergripande syftet med studien var att undersöka vad förskollärare säger om sitt arbete 

inom teknik som lärområde i förskolan. Därutöver syftar studien till att undersöka och 

synliggöra aspekter som kan vara betydelsefulla i förskollärares undervisning i teknik och 

utfallet av det lärande som sker tillsammans med barn genom användning av CoRe. 

I kommande avsnitt diskuteras den valda metoden och därefter resultatet i relation till tidigare 

forskning. Kapitlet avslutas med reflektioner kring möjlig fortsatt forskning inom ämnet. 

 

 

Metoddiskussion 

I den här studien har jag behandlat förskollärares arbete med teknik i den dagliga 

verksamheten, vilket har skett utifrån ett sociokulturellt perspektiv och det teoretiska 

ramverket PCK. Den metod jag valt för problemområde och frågor har fungerat väl och i 

fokus för min studie står tre förskoleavdelningar med sex förskollärare och dess arbetslag som 

har behandlat CoRe i sin verksamhet. De semistrukturerade intervjufrågorna skapades utifrån 

de tre arbetslagens CoRe, och är alltså baserade på förskolans praktik.  

Det är av vikt att reflektera över min roll som intervjuare. Innan intervjuerna genomfördes var 

jag i god tid på informanternas förskoleavdelningar, där pratade jag med barnen och 

personalen. Barnen visade mig även dokumentationer som vi samtalade kring och detta gav 

mig möjlighet att se och bilda mig en uppfattning om verksamheten vilket bidrog till att skapa 

ett sammanhang inför intervjuerna. Kontakten med informanterna upplevde jag var bra.  

Vi satt ostört och det blev bra ljudkvalité på inspelningarna. Däremot att distansera sig, och 

lämna perspektivet förskollärare och anta rollen intervjuare, var inte enkel då jag är väl insatt i 

förskolans verksamhet och arbetssätt. En tanke är att min erfarenhet av att intervjua 

förskollärare inte är så stor och det kan ha påverkat informanternas utsagor, vilket medförde 

att betydelsen av informanternas svar i studien består mer av generella svar. Flera följdfrågor 

bestående av djupare frågor kanske skulle ha gett djupare svar och en annan förståelse hade 

framkommit. Under tidens gång när jag analyserade materialet föddes det fler frågor som jag 

hade kunnat ta tillvara under intervjuerna. Detta har givit mig en erfarenhet som intervjuare 

och att vara tryggare i den rollen, men det är fortfarande en pågående process hos mig.  

 

Bearbetning av materialet har skett i omgångar. Från början skrev jag ner informanternas 

utsagor ordagrant för att sedan tolka materialet utifrån mina centrala begrepp, mediering och 

artefakter. Vidare analyserades det transkriberade datamaterialet med tematisk analys, vilket 

var en ny arbetsform för mig. I diskussion med andra har jag distanserat mig till materialet 

och med detta menas inte att jag har diskuterat själva innehållet utan vissa ord, begrepp och 

arbetssätt i förskolans kontext som jag kom att fundera över. En erfarenhet att ta lärdom av, 

trots att jag planerat studien noggrant och läst hur intervjuer genomförs, transkriberas och 

behandlas, inser jag att det är en sak att läsa sig till fakta och är en annan sak i praktiken.  

 

Studiens urval var lämpligt och skapade en bredd tack vare att den genomfördes i två 

kommuner. För att olika kommuner vanligtvis använder olika underlag i kvalitetsarbetet. För 
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att uppfylla studiens syfte valdes att undersöka förskollärares generella arbete med teknik i 

förskolans kontext. Detta är en mindre studie där förskollärare tillsammans med respektive 

arbetslag diskuterat CoRe:ns frågor kopplat till arbetslagets ämnesinnehåll. Jag var med och 

presenterade CoRe samt följde upp deras arbete under tidens gång, men har inte varit 

involverad i hur, vad eller varför de har arbetat på ett visst sätt. Anledningen till detta var att 

resultatet i min studie ska vara så objektiv som möjligt, eftersom jag vill undersöka teknik 

som lärområde i förskollärares arbete med barnen. Den tidsmässiga ramen kring 

examensarbetet är en annan anledning till att jag inte har varit mer delaktig i arbetslagens 

arbete med CoRe. Förskollärarna arbetade tillsammans med sina arbetslag med CoRe:n under 

en begränsad tid som innebar att efter ca 11–12 veckor samlades de in för granskning. Som 

tidigare nämnts, väcktes det frågor hos mig utifrån de tre arbetslagens CoRe som ledde vidare 

till semistrukturerade intervjufrågor. Efter att jag fått distans till detta inser jag att min 

kunskap har vuxit och att jag genom min erfarenhet kan bemöta arbetslag på ett annat sätt. 

Detta innebär till exempel att om jag skulle genomföra en sådan undersökning igen, skulle jag 

finnas närmare arbetslagen i deras arbete med underlaget. Att delta i deras diskussioner och 

höra hur de diskuterar kring CoRe:n och vilka följdfrågor som framkommer ger en möjlighet 

att analysera materialet djupare. Även att använda sig av videoobservation i arbetslagens 

diskussioner kring underlaget samt att göra anteckningar bidrar till möjlighet att analysera 

materialet på ett djupare sätt.  

 

Frågor jag ställer mig är exempelvis: Hade resultatet sett annorlunda ut om jag varit mer 

delaktig i förskollärarnas arbete? Hade jag varit aktiv i deras diskussioner och ställt frågor 

som drivit dem framåt eller hade jag varit mer passiv? Hade förskollärarna gjort någonting 

annorlunda om jag varit mer aktiv i deras arbete? Vidare forskning inom ämnet kan även 

bidra med ett djupare urval, till exempel att jämföra profilering på de olika förskolorna, om 

förskollärarna har en speciell NT- inriktning och även hur många år inom yrket de olika 

förskollärarna har. Genomförandet av den här studien har inneburit att mitt ”görande” har 

vuxit. 

 

Resultatdiskussion  

I kommande avsnitt diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning och till de 

övergripande forskningsfrågorna för studien. Vad har användningen av CoRe haft för 

betydelse för förskollärare i arbetet med teknik tillsamman med barnen? Vilka faktorer 

betonas av förskollärare som särskilt viktiga i undervisningen för att möta och synliggöra 

barns lärande i teknik? 

CoRe som stöd i förskollärarens yrkesroll 

Frågorna som utgör CoRe:n bygger på Loughran, Milroy, Berry, Gunstone och Mullhall 

(2001) och är utformade för att lärare ska reflektera och analysera sin undervisning. Som en 

vidareutveckling av deras slutsatser påvisar denna studies resultat att det är betydelsefullt att 

arbeta i ett underlag som CoRe eftersom det är ett ”levande dokument.” Med det menas, att de 

didaktiska frågorna ingår i det dagliga arbetet i förskolans kontext. Även Åkerblom (2016) 

betonar att förskollärares PCK ingår i det dagliga arbetet med barnen. Shulman (1986) menar 



 

 

 

45 

att det är viktigt att lärare undervisar så att det blir ett meningsfullt lärande för eleven och 

denna studies resultat visar också vikten av att synliggöra barnens lärprocesser i förskolan. 

Kansanen, Hansén, Sjöberg och Kroksmark (2011) lyfter fram den didaktiska relationen 

genom den didaktiska triangeln. Här synliggörs relationen mellan förskollärare, valt innehåll 

och barn samt barn, valt innehåll och förskollärare. Vidare betonas bland annat förskollärares 

val av arbetssätt då olika lärområden ska behandlas, exempelvis, vilka metoder använder sig 

förskolläraren av för att barnen ska lära sig. Något att poängtera som också framkommit i 

resultatet är den interaktion som uppstår mellan förskollärare och barn och förskolans 

innehåll. Denna didaktiska relation är betydelsefull för barnets lärande. Detta synliggörs i 

resultatet bland annat då förskollärarna använder sig av nya redskap och metoder i 

undervisningen. 

 

Systematik, kollegialt lärande samt vikten av att analysera och utvärdera förskolans 

verksamhet lyfter Skolverket (u.å.) fram, för att en framgångsrik skolutveckling ska ske.  

Den kontext vi befinner oss i har en stor betydelse och är en förutsättning för lärandet och vad 

barnet lär sig vilket bland annat Vygotskij (1934/1999), Lindqvist (1999) och Säljö (2000) 

lyfter fram. Min studie visar att förskollärarna hade stöd av CoRe:n i samband med att se på 

sin roll som förskollärare och hur de undervisade. De lyfter fram att underlaget varit ett stöd i 

arbetet med barnen, eftersom de har diskuterat och medvetet valt vilka undervisningsmetoder 

de ska använda. Förskollärarna lyfter fram CoRen:s frågor, pedagogiska dokumentationer och 

det material de arbetar med. De beskriver i sina utsagor vilka olika metoder de använt sig av 

för att utveckla barnens lärprocesser och hur de sedan analyserade dem i arbetslaget. En 

förskollärare betonar ingående hur de skrev i underlaget och tog fram dokumentationer där 

arbetslaget reflekterade kring barnens lek och lärande utifrån innehållsområdet för att sedan 

skriva vidare i CoRe: n. Detta ligger i linje med Loughran, Mullhall och Berry (2004) som 

betonar underlaget CoRe och Big Idea, vilket hjälper förskollärare och lärare att avgränsa ett 

viktigt innehåll i undervisningen. Detta går att jämföra med Nilssons (2015) studie som visar 

att förskollärare utvecklade kunskap om vad de ville uppnå med undervisningen och att de 

även utvecklade ett ämnesinnehåll med stöd av CoRe:n. Resultatet visar även att med stöd av 

CoRe:n kunde förskollärarna konkretisera innehållsområdet samt vilka frågor de kunde 

utmana barnen med. Kvalitetsarbetet har utvecklats vilket visar sig bland annat genom att 

förskollärarna utformat underlag till utvecklingssamtal och lyft fram barnens lärande inom 

lärområdet till föräldrarna. Vidare framkommer det att de avser använda CoRen:s frågor i 

fortsatt utvärderingsarbete. 

 

Didaktiska utgångspunkter för förskollärares arbete med teknik som lärområde 

Nilsson och Loughran (2011) lyfter fram CoRe i sin studie där de påvisade att det svåraste för 

lärarstudenterna var att finna en Big Idea. Något som med tiden utvecklades hos dem och blev 

enklare. Nilsson och Loughran såg också att lärarstudenterna utvecklade ett ämnesinnehåll 

under arbetet med CoRe. Detta resonemang stödjer även Nilsson (2015) samt Nilsson och 

Elm (2017) i sina studier, där förskollärarna utvecklade nya kunskaper inom 

naturvetenskapliga ämnen. Detta går i linje med det resultat denna studie påvisat, nämligen att 

det har skett en utveckling hos förskollärarna under tiden som de använt sig av CoRe. I början 
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uppfattades underlaget som svårt att ta till sig med många didaktiska frågor och det var precis 

som i studien av Nilsson och Loughran (2011) svårt för dem att hitta en Big Idea. När 

arbetslagen använt sig av CoRe under en längre period förändrades deras upplevelse av 

svårighetsgraden. 

 

Utvärdering, uppföljning och utveckling av förskolans verksamhet lyfter Skolverket (2010, 

u.å.) fram, även att dokumentation är ett betydande redskap i kvalitetsarbetet. I föreliggande 

studies resultat framkommer det att planering och reflektion är betydelsefullt för förskollärare 

i deras verksamhet och att deras diskussioner utvecklades med stöd av CoRe:n. Dessutom 

poängteras i resultatet att när förskollärare tillsammans med sina kollegor kritiskt granskar sin 

verksamhet, analyserar och utvärderar undervisningen leder det till ökad kunskap hos barnen. 

Verksamhetsplanering är en viktig faktor, lärområden som bland annat teknik och 

naturvetenskap ingår i den dagliga verksamheten i förskolan och tid till kollegiala samtal är 

betydelsefullt för att bevara och utveckla kvalitén där.  

 

 

Att synliggöra barns lärprocesser  

Kommunikation i varierande lärmiljöer 

Att arbeta med ett utforskande och undersökande arbetssätt i förskolan är något som betonas 

av Elstgeest (1996) och Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner- Godée (2014). De lyfter fram 

vikten av att ställa produktiva frågor till barnen, att som förskollärare använda sig av 

produktiva frågor som leder till ett undersökande där barnens kreativitet och idéer utmanas. I 

resultatet framkommer det att barns lärprocesser synliggörs i förskollärarnas arbete med 

teknik i förskolan tillsammans med barnen. Genom bland annat mångfaldiga arbetssätt där 

kommunikation av olika slag och samspel är betydelsefullt. Att de använder sig av varierande 

miljöer och ett undersökande arbetssätt, att undervisning sker både inomhus och utomhus. 

 

Resultatet visar även att förskollärarna betonar att barnen provar och utforskar teknik i olika 

miljöer där det finns naturliga förutsättningar för lärandet. Detta stämmer överens med Tu 

(2006) som i sin studie påvisar vikten av att förskollärare använder en varierande lärande 

miljö som att bland annat upptäcka teknik utomhus. Precis som resultatet för denna studie 

visar där det framkommer att förskollärarna tar vara på den miljö som barnen vistas i genom 

att utgå ifrån deras nyfikenhet och ställa produktiva frågor, till exempel när de är i skogen 

eller på promenad där de letar ljud. Vidare framkommer det i resultatet att barnen ges 

möjlighet till varierande läromiljöer inomhus exempelvis att de arbetade med ljud i mindre 

grupp, och förskollärarna lyfter fram vikten av både språkliga och fysiska redskap. Barnen 

lyssnade och associerade till olika ljud i samspel med kamrater och resultatet visar att de har 

utvecklat en bredd i sitt ordförråd. Detta går att koppla till Nilsson (2005) som i sin studie 

lyfter fram användandet sig av lärande situationer där barnen arbetar praktiskt och samtidigt 

resonerar med varandra och med läraren som något som bidrar till att barnen utvecklar ett 

intresse för ämnet samt utvecklar sitt språk med naturvetenskapliga och tekniska ord och 

begrepp. Även Siry, Ziegler och Max (2012) betonar i sitt resultat att det är betydelsefullt att 
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barnen får tillgång till samspel i form av exempelvis samtal och att utforska naturvetenskap i 

av form av olika miljöer. 

 

I forskning från Fleer (1999, 2000) lyfts betydelsen fram av att barn får tillgång till att arbeta 

praktiskt med teknik och samtidigt samtala. Fleer menar att när barnen samtalar skapar de 

egna frågor och att kommunicera sina idéer tillsammans med andra. Något som styrks av 

denna studies resultat, då förskollärarna lyfter fram en intressant aspekt när de nämner att 

barnen arbetat praktiskt utifrån ett specifikt innehållsområde och samtidigt verbaliserat sina 

handlingar. Det framkommer också att barnen fått en ny förståelse för till exempel ljud när de 

arbetat praktiskt och via leken har det sedan kommit fram mängder av ord och begrepp. Även 

Elm Fristorp (2012) betonar i sin avhandling att barns verbala yttranden värderas som lärande, 

men att de åskådliggör sina färdigheter även genom bland annat bild, drama och musik. Det 

vill säga, barn uttrycker sin kunskap på olika sätt och det är betydelsefullt att använda sig av 

deras kreativitet i undervisningen och att förskollärarna är uppmärksamma på detta. Precis 

som i denna studie vars resultat tydligt påvisar vikten av samspel, interaktion och 

kommunikation av olika slag i undervisning och som även visar på betydelsen av att 

uppmärksamma barnens olika sätt att uttrycka sitt kunnande. Kommunikation är inte bara 

barns verbala yttranden och det är viktigt att ta vara på bland annat gester, miner som barnen 

uttrycker och att erbjuda dem olika skapande former och varierande miljöer, vilket är 

betydelsefullt för barns lärprocesser. 

Undervisning i förskolan 

Sjøberg (2010) lyfter fram de didaktiska frågorna, vad, hur och varför- frågor som lärare bör 

ställa sig om sin undervisning. Resultatet från den föreliggande studien visar att förskollärarna 

utgår från de didaktiska frågorna, dels utifrån CoRe:n som bygger på dessa frågor, men även 

utifrån barnens intressen och erfarenheter. I de tre arbetslagen som deltog i studien använder 

de sig av olika metoder, bland annat av tankekarta för att se vilka kunskaper barnen hade om 

ämnet innan projektet påbörjades. Detta är en viktig aspekt, att undersöka  vilken kunskap 

barnen har om innehållsområdet innan arbetet börjar och utifrån det kan förskollärarna 

utmana barnen med nya tankeprocesser. Detta har också stöd hos Vygotskij (1934/1999) och 

Lindqvist (1999) som lyfter fram vikten av att utgå från barnets erfarenhet för att det ska 

utveckla en ny föreställning och kunskap. Även Bjurulf (2013) som menar att lustfyllt lärande 

lägger en god grund för barnen och att förskollärare ska utgå från metoder som främjar 

barnens intresse. Att förskollärarna enligt resultatet i denna studie, använder sig av barnens 

tankekartor ger dem möjlighet att se vilken kunskap barnen har och samtidigt lyssna in 

barnens tankar och funderingar, vilket kan leda till metoder som utgår från barnens intressen. 

 

Vikten av att låta barn experimentera, leka och upptäcka i tidig ålder lyfter Berg, Löfgren och 

Eriksson (2007) fram. Att läraren använder sig av en tillåtande miljö i sin undervisning bidrar 

till en betydelsefull grund till ämnet. Berg m.fl. (2007) studie visar att barnen inte utvecklade 

tillräckligt med kunskap under dessa lektioner, men att eleverna utvecklade lust och glädje till 

ämnet. Resultatet i denna studie visar att förskollärarna i studien använder sig av olika 

redskap och metoder i undervisningen, bland annat genom att barnen får experimentera och 

undersöka för att de ska utveckla sitt kunnande. Vidare resultat visar att det är betydelsefullt 
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inom förskolan att barnen i tidig ålder upptäcker lusten att lära i dessa ämnen som i det här 

fallet teknik. Att förskollärare visar på ord, begrepp genom lek och att utmana barnen till 

fortsatt nyfikenhet. Harlen (1996) lyfter fram att det är viktigt att yngre barn möter teknik i 

tidig ålder för att de bättre ska förstå sin omvärld. Resultatet överensstämmer också med vad 

Fleer (2000) och Shulman (2004) påvisar, didaktik i samband med teknik och vilka frågor 

förskollärare ställer sig om undervisningen och barns lärande. Hur undervisar lärare för att 

eleverna ska förstå innehållet? Vilka strategier använder sig läraren av för att eleverna ska få 

en förståelse för ämnet? (Shulman, 1986). Detta är viktiga frågor, att förskollärare och lärare 

granskar sin egen roll, hur kan jag som lärare undervisa för att barnen ska få en förståelse för 

ämnet? Magnusson, Krajcik och Borko (1999) lyfter fram fem komponenter som omfattar en 

lärares PCK det vill säga, kunskap om ämnet, kunskap om läroplanen, kunskap om 

bedömning, kunskap om elevernas förståelse för ämnet och olika undervisningsstrategier. Att 

en lärare integrerar dessa komponenter i undervisningen är betydelsefullt för en gynnsam 

undervisningssituation och min tanke är att det ligger till grund även inom förskolans kontext. 

Detta visar sig i resultatet från den föreliggande studien då förskollärarna har kunskap i ämnet 

och läroplanen, samt har tagit vara på barnens intressen och undersökande i undervisningen i 

teknik och naturvetenskap.  

 

Det framkommer även i studien att förskollärarna i arbetet använde sig av olika artefakter, 

bland annat fickminne och även estetiska inslag. Resultatet visar även att förskollärarna har 

använt sig av nya fysiska redskap och metoder när de arbetade med teknik i förskolan, vilket 

var en utmaning för dem. Barnen har bland annat använt skruvmejsel, borrat hål och limmat 

samt använt olika digitala redskap. Detta i enlighet med Björkholm (2015) studie som betonar 

att när barn använder verktyg kopplat till olika material påvisas det som teknikkunnande. 

Säljö (2000) menar att i lärandet möts barnens erfarenheter med den teoretiska. Det Säljö 

betonar blir tydligt i detta resultat eftersom förskollärarna utmanar barnen från deras 

erfarenheter vidare till att prova att använda nya redskap, till exempel olika verktyg vilket 

bidrar till ett nytt lärande. Här synliggörs betydelsen av hur barn lär och vilka metoder och 

strategier förskollärarna använder sig av i undervisningen, vilket är i likhet med Shulman 

(2004) beskrivning av lärares yrkeskunnande.  

Varierande sätt att dokumentera  

Att dokumentera är ett sätt att kunna gå tillbaka och se barns lärprocesser (Skolverket, 2010) 

vilket ligger i linje med Shulman (1986) som betonar en kunskapsbas för undervisning och att 

som lärare undervisa och använda sig av olika metoder och strategier så att eleverna förstår. I 

den föreliggande studien framkommer vikten av att dokumentera barnens lärande. Det sker en 

stor variation av pedagogisk dokumentation som exempelvis då barnen själva har 

dokumenterat via fickminne och kollage. Förskollärarna har skrivit ned vad barnen har sagt 

och barnen har ritat till exempel raketer och teckningar har satts upp på väggen för vidare 

reflektion och inspiration. Thulin (2010) menar att det är viktigt att ta barnens frågor på allvar 

och att det även ger möjlighet som förskollärare att introducera teknik i förskolans kontext. 

När barnet reflekterar tillsammans med exempelvis en förskollärare över en dokumentation, 

kan det medföra att barnets delaktighet i sitt lärande ökar. Vygotskij (1934/ 1999) menar att 

när ett barn samtalar med en vuxen, kan det innebära att barnet utvecklar ny kunskap. I likhet 
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med Shulman (ibid.) och Thulin (ibid.) visar denna studies resultat att genom pedagogisk 

dokumentation menar förskolläraren att barns delaktighet ökar, samt att förskolläraren också 

kan få syn på undervisningsmetoden, alltså huruvida de olika metoderna och strategierna 

passade barnet. Förskollärarna i denna studie har använt bland annat datorer för att visa 

barnen och föräldrarna bilder och dokumentationer från arbetet med teknik. Vidare har man 

även arbetat med mindre grupper där de bland annat har tillverkat filmer och spelat in ljud. 

Förskollärarna har genom dokumentationer erhållit barnens kunskap och intresse. De har 

omorganiserat temat och undervisningen utifrån detta. Det synliggörs även att genom detta 

arbetssätt kan de möta barnens lärande och följa deras intresse utifrån ämnet.  

 

Resultatet visar att förskollärarna använder sig av olika metoder och lärandemiljöer där 

verbala yttranden i arbetet med barnen är betydande, men det framkommer inte hur de har 

arbetat med uppföljning av dokumentationerna tillsammans med barnen. Vilka aspekter 

synliggör förskollärarna? Talar de med barnen om vad de har gjort utifrån 

dokumentationerna? Vilket material de har använt? Vilken teknik? Vilka verktyg? Genom 

samtal kan de öka barns medvetenhet och förståelse kring teknik. Detta i enlighet med Bjurulf 

(2013) som lyfter fram vikten av att synliggöra teknik i vardagen och att som förskollärare 

benämna teknikrelaterade ord. Resultatet visar även att förskollärare kan låta barnen skapa 

mer genom att designa ritningar och teckningar eller använda sig av fler estetiska inslag i 

teknikarbetet där de utmanar barnens lärande, och att sätta ord på tekniska artefakter. Detta 

ligger också i linje med vad Anning (1997) betonar, när barn ritar, skapar egna skisser och 

ritningar utvecklar de tekniska idéer och när de kommunicerar med andra utvecklas deras 

tankar och idéer. Jag vill argumentera för att detta är ett utvecklingsområde inom förskolans 

kontext, att utmana barn, men även förskollärare inom detta lärområde. Teknik är en stor del 

av barnens vardag och att som förskollärare lyfta fram, synliggöra och utmana barnens 

lärande inom detta lärområde är betydelsefullt. För att barnen ska utveckla en förståelse för 

vad vardagsteknik är. Här kan förskollärare bland annat använda sig av pedagogisk 

dokumentation som medför att barnens delaktighet i sitt eget lärande ökar. 

 

Att möta barnens lärande i arbetet med teknik 

I en studie gjord av Milne och Edwards (2011) betonas betydelsen av att upptäcka teknik i 

samhället, ett exempel på sådant innehåll är, genom att barnen får uppleva hur choklad 

tillverkas. Tillvägagångssättet återspeglas i resultatet i den föreliggande studien som visar att 

barnen bland annat upptäckte teknik i samhället genom att de var ute och letade efter ljud med 

hjälp av fickminne och lärplatta. Med hjälp av dessa artefakter spelade barnen bland annat in 

olika ljud. De tillverkade raketer i olika material och storlekar samt undersökte dess 

egenskaper och här finns det många olika metoder att arbeta vidare med. I likhet med Milne 

och Edwards studie är det ett ypperligt tillfälle att visa barnen all teknik som finns runt 

omkring oss i samhället. Resultatet visar också att arbetslaget inte nödvändigtvis behöver ta 

med barngruppen till t.ex. en fabrik för att upptäcka tekniska processer, det går att upptäcka 

dem genom att gå på en ”teknik - promenad” som syftar till att rikta barnens uppmärksamhet 

på teknik i samhället och fortsätta med arbetet hemma på förskolan. I den föreliggande 

studiens resultat framkommer det att naturvetenskap är starkt integrerat med teknik i 
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förskolan. Teknik synliggörs i arbetet med barnen genom exempelvis visuellt lärande och 

diskussioner om bygg och konstruktion etc. samt genom att använda tekniska artefakter. 

Resultatet visar även att ett arbetslag arbetade med teknikskapande och använde sig av olika 

fysiska artefakter. En fråga som uppstår i det här sammanhanget är om det behövs mer 

utbildning inom vardagsteknik. Hur lyfter förskollärare fram vardagsteknik i arbetet med 

barnen? En viktig del i detta är att ta vara på den teknik som finns utomhus och inomhus via 

olika fysiska artefakter, exempelvis aktiviteter som bygg och konstruktion, lego och att 

använda olika fysiska redskap. 

 

Slutsatsen är, att CoRe har varit ett gynnsamt verktyg för förskollärarna och deras arbetslag i 

arbetet med teknik som lärområde. Det har bidragit till kollegialt lärande för ökad systematik i 

arbetet och att avgränsa ett innehållsområde. Ett arbetslag anpassade underlaget till sin 

förskolas kontext och sitt eget arbete där. Vidare har det bland annat framkommit att 

kommunikation i varierande läromiljöer, undervisning, dokumentation och att möta barnens 

lärande är betydelsefullt för arbetet med teknik i förskola. 

 

 

Fortsatt forskning 

Detta arbete har förhoppningsvis bidragit till en fördjupad förståelse  för både förskollärare 

och förskolechefer vad gäller teknik som lärområde i förskolan. Under processen i arbetet har 

flera frågor uppstått. Mina efterforskningar inom ämnet teknik i förskolan har visat att digital 

teknik är överrepresenterat medan det förekommer ytterst få studier om teknik i vardagen. Det 

finns alltså ett glapp vad gäller denna typ av forskning.  

 

Denna studie bidrar till en insyn i förskollärares arbete med lärområdet teknik tillsammans 

med barnen. Vidare forskningsområde skulle också kunna vara att följa barns lärprocesser 

med vardagsteknik i förskolan. Detta kan även genomföras utifrån ett genusperspektiv. 

Ovanstående studier skulle då kunna genomföras via att videodokumentera barns lek och 

lärande inom lärområdet med fokus på teknik i barnens vardag. 
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Bilaga 1 (3) 

Underlag till intervjuguide: Content Representation CoRe 

 

Tema: 

 

Ålder på barnen: 

 

Specifik kunskap A 

(Big Idea A) 

Specifik kunskap B  

(Big Idea B) 

Specifik kunskap C 

(Big Idea C) 

Vad förväntar du dig 

att barnen ska lära sig om 

just denna specifika 

kunskap? 

 

   

Varför är det viktigt att 

barnen vet just detta? 

 

   

Vad vet du mer om just 

denna idé som du inte 

anser att barnen behöver 

lära sig just nu? 

 

   

Vilka 

svårigheter/begränsningar 

kan förekomma i samband 

med undervisningen av 

det specifika 

ämnesområdet dvs. vilka 

problem kan uppstå i 

undervisningssituationen? 

 

   

Vilken är din kunskap om 

barnens 

begreppsuppfattningar/ 

missuppfattningar i ämnet 

och hur påverkar dessa din 

undervisning? 

 

   

Andra faktorer som kan 

påverka din undervisning i 

det här området: 

 

   

Vilka 

undervisningsmetoder 

skall du använda och av 

vilken särskild anledning 

har du valt just dessa 

metoder?  

 

   

Vilka specifika sätt tänker 

du dig att du ska använda 

för att ta reda på att barnen 

har lärt sig det du vill att 

de ska lära? 
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Bilaga 2 (3) 

 

Intervjuguide 
 

 

• Berätta för mig, hur upplever du att arbeta med ett underlag som CoRe? 

 

• Hur diskuterade ni CoRen:s frågor i arbetslaget? 

 

• Om ni provade nya innehåll i verksamheten, hur gjorde ni för att tillgodose barnens 

lärande? 

 

• På vilka sätt har ni synliggjort barnens lärprocesser? 

 

• På vilka sätt har ni dokumenterat barnens lärprocesser? 

 

• Vilka frågor anser du är mest aktuella i CoRe om du ska arbeta vidare med 

underlaget?  

 

• Om frågorna förändrades, hur förändrades de? 
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Bilaga 3 (3) 

Informationsbrev 

Januari 2016 

 

Mitt namn är Maria Björklund och jag arbetar som förskollärare, under senare år har jag allt 

mer kommit att intressera mig för hur jag kan arbeta med teknik tillsammans med barn i 

förskolan. Det har lett till att jag nu fördjupar mig i studier som leder till en magisterexamen 

inom didaktik på Högskolan i Gävle. 

 

Syftet med studien är att undersöka vad förskollärare säger om sitt arbete inom teknik som 

lärområde i förskolan. Därutöver syftar studien till att undersöka och synliggöra aspekter som 

är betydelsefulla i förskollärares undervisning i teknik tillsammans med barn. För att kunna 

genomföra detta önskas din medverkan. Tillsammans med dig och ditt arbetslag kommer vi 

att arbeta med ett underlag som benämns Content Representations (CoRe). I vårt samarbete 

kommer jag att intervjua dig under våren 2016. Intervjuerna kommer att spelas in för att 

därefter att analyseras. Det underlag som arbetslaget arbetar med kommer att samlas in och 

analyseras för att sedan utgöra ett delresultat i studien.  

 

Allt insamlat material kommer att behandlas anonymt avidentifierat i enlighet med 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk - samhällsvetenskaplig 

forskning.  

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/  Studien publiceras i högskolans 

databas DIVA. 

 

Medverkan i studien är frivillig och deltagare kan när som helst välja att avbryta sin 

medverkan.  

 

Du är välkommen att höra av dig om du har några frågor. 

 

Maria Björklund     

E-post: XXXXX 

Telefon: XXXXX 

 

Handledare:  

Fil.dr., Annika Elm Fristorp 

Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi 

E-post: XXXXX 

 

Jag har tagit del av informationen ovan och ger mitt samtycke till att delta i studien enligt 

ovan.  

 

Ort och datum_________________________________________ 

 

 

Underskrift____________________________________________   

 

 

Namnförtydligande_____________________________________ 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
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