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Sammanfattning 

Att teknik finns på förskolan, det vet vi alla. Men i vilken utsträckning? Vad det är som styr 

hur mycket de använder sig av teknik i den pedagogiska processen? Och finns det intresse för 

teknik hos barnen? 

För att ta reda på just detta har jag valt att göra enkätundersökning, observationer av 

lokalerna, genomgång av materialet inom förskolan och en undersökning på ett bibliotek. Att 

barnen gillar och gärna håller på med teknik är lärarna överens om. De flesta av förskolorna 

använder sig ganska lite av teknik på sina lektioner, men anser ändå att teknik är ett mycket 

viktigt ämne för barn i förskoleålder. Detta gör det viktigt att belysa hur lite teknik det finns 

på våra förskolor, trotts att lärare anser det vara viktigt för barnen. 

 

Nyckelord:  

 Enkätundersökning 

 Förskolan 

 Könsneutral 

 Teknik 
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1 INLEDNING 

Barn använder sig dagligen av teknik i diverse former. Det är något som i dagens läge finns 

överallt runtomkring oss, allt från lego till bilbanor. Dock finns det mer eller mindre beroende 

på vilken förskola barnet går på och det är just det som forskningens huvudsyfte är. Att ta 

reda på hur mycket teknik vi har i våra förskolor idag och varför de har lite eller mycket 

teknik. Vissa anser att teknik är viktigt, att barnen får träna sina huvuden medan de skapar, 

medan andra anser att teknik kanske bara är överflödigt i en mångfald av andra ämnen som 

måste klämmas in under en dag på förskolan. 

1.1 Bakgrund  

Överallt finns det teknik, nästan allt man skapar är en form av teknik. Under praktiker och 

vikariat har vi som blivande förskollärare haft möjligheter att se många olika förskolor. När 

man då ställer frågor på en förskola som t.ex. om de håller på med teknik, svarar de oftast nej. 

Trotts att de håller på med teknik dagligen, inte minst i frilek. 

 

Däremot är det få som sätter ord på vad de gör. Därför vet barnen inte att de håller på med 

teknik. Inte heller är det alla som tycker sådant är roligt att ha på lektionerna och hoppar 

därför över den inplanerade tiden de kunnat spendera på teknik i förskolan. Intresset för just 

teknik fattas tyvärr på många förskolor, men det står med i läroplanen vilket inte många är 

medveten om. 

 

”Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och 

tekniker.” (Lärarförbundet 2006, s.31) 

 

Det finns så mycket material överallt som kan användas för att skapa något, inte minst 

tekniskt. Men det kräver ju ett visst engagemang att samla in allt material som man kan 

använda. Små saker som man kan göra är ju att samla in saker som gamla mjölkkartonger, 

som kan bli allt från en ”bil” till en ”tegelsten” i ett kungaslott. Det finns alla möjligheter i 

världen och endast vår fantasi sätter gränserna. Mathiasson (2004) beskriver enligt följande: 

 

”Pedagogens sätt att bedriva sin verksamhet är inte helt oberoende av i vilket samhälle och 

på vilken institution han eller hon befinner sig.....Vad som sker på samhällig och regional 

nivå präglar därför också vad som sker på micronivå, i klassrummet eller i förskolan.” 

(Mathiasson 2004, s.105.) 
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1.2 Litteraturgenomgång 

1.2.1 Läroplanen anpassad till teknik 

Läroplanen som rör förskolans verksamhet är Lpfö 98 och den står bl.a. skriven i Lärarens 

handbok, Lärarförbundet 2006. 

 

För alla barn som lär är det viktigt med en varierande verksamhet och att många olika 

lärsituationer uppstår. Man lägger betoning på hur viktigt det är att barnen får utvecklas och 

stimuleras. I Lpfö 98 kan man läsa att de anser att barnen ”Utvecklar sin förmåga att bygga, 

skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker.” (Lärarförbundet 2006, s.31) 

Att alla barn får en chans att utvecklas i sin egen takt och utifrån sig själv är också viktigt. Där 

kan man också läsa att barn skall ”Utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt 

stimuleras att använda hela sin förmåga.” (Lärarförbundet 2006, s.31) 

 

Men för att man ska lära sig saker, måste man också tycka att det är roligt, åtminstone så pass 

att man tar till sig vad pedagogen försöker förmedla. Lpfö 98 menar att barnen ”Upplever att 

det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker” (Lärarförbundet 2006, s.31) och det kan 

man stimulera genom t.ex. att ”Ställas inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra 

nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper.” (Lärarförbundet 2006, s.31) 

  

Kreativitet, skapande och lärande, går hand i hand. Man måste stimulera barnens fantasi för 

att få fram positiva resultat från barnen. Lpfö 98 anser att ”Verksamheten skall ge utrymme 

för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som 

utomhus.” (Lärarförbundet 2006, s.28) Att ha olika material, olika idéer och skapa en positiv 

bild av teknik, kan göra att barnen får en väldigt bra bild av teknikämnet. De ser att tekniken 

inte är något att vara rädd för, utan att det helt enkelt används överallt, runtomkring oss varje 

dag.  

 

Men teknik är också bra till så mycket annat, som t.ex. att stimulera motoriken. Att träna sin 

motorik genom teknik är väldigt effektivt. Man får bygga och lära sig hur kroppen fungerar 

samtidigt. Detta kan man också läsa om i Lpfö 98, att det är viktigt att ”Utveckla sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin 

hälsa och sitt välbefinnande.” (Lärarförbundet 2006, s.30) Detta kan barnen lära sig genom 
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att få vägledning av pedagoger och ”Får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling.” 

(Lärarförbundet 2006, s.31) 

 

Att förskolans verksamhet ska vara könsneutral, är nog en av de viktigaste punkterna i Lpfö 

98. Att alla barn oavsett kön ska få samma möjligheter inom alla ämnen. ”Förskolan skall 

motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha 

samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 

stereotypa könsroller.” (Lärarförbundet 2006, s.26) Teknik är ju ett ämne som många kan 

anse vara mansdominerat och just därför är det extra viktigt att i sådana ämnen, vara 

uppmärksam på hur barnen blir bemötta. 

 

1.2.2 Teknik i förskolan 

Enligt en studie som Nordin Hultman (2006) tar upp i sin bok så är teknik vanligt 

förekommande på förskolor. Dock anses det tekniska materialet vara gammalmodigt. Det är 

samma gamla vanliga tekniska saker hela tiden och inte alls det som barnen är vana vid 

hemifrån som de har sett på TV och upplevt hemma som är mycket mer modernt. Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2007) anser också att verksamheten ska anpassas efter barnen. Den 

ska ta hänsyn till och anpassas efter vad barnen har med sig hemifrån och vilka erfarenheter 

de har med sig till förskolan. 

 

Nordin Hultman (2006) tar upp att det tekniska och skapande material som finns på 

förskolorna oftast inte finns tillgänglig för barnen. Det kan ligga på hyllor som bara lärarna 

når och det kommer inte till användning i den vardagliga verksamheten av barnen, utan bara 

av lärarna i den planerade verksamheten. Men frilek med materialet ger en större inspiration 

till att fortsätta skapa. Knutsdotter Olofsson (1992) menar att ju längre man låter barnen skapa 

i den såkallade divergenta fasen, att låta det man håller på med bli vad det blir, desto större 

kunskap får man ut av materialet i fråga och desto större variation blir det i resultatet.  

 

”Lek med material och saker leder ofta till en form av kollektiv parallellek (Sandlådelek, 

vattenlek, lek med lera, med lego etc.) Men stora klossar och byggblock eller byggmaterial för 

kojor inspirerar till samlek. Stora kuddar, brädbitar, stora kartonger eller kullvälta stolar ger 

rika tillfällen till samspel och erfarenheter, som stimulerar social utveckling. (Knutsdotter 

Olofsson 1992, s. 48) 
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Att genom lek hitta samhörigheten och samspel är väldigt viktigt, inte minst genom tekniska 

lekar. Lek är enligt Knutsdotter Olofsson (1992) något som är fritt från allt hemskt som kan 

finnas runtomkring såsom stress och familjeproblem. Leken får barnen att glömma både tid 

och rum och är viktig för barnens bearbetningsprocess. På ett lustfullt och roligt sätt agerar 

barnen ut vad de har lärt sig. De tränar allt från motorik till uppfinningsrikedom. Mylesand 

(2007) skriver ”När barn bygger förhåller de sig till sina egna unika upplevelser av sin 

omvärld.” (Mylesand 2007, s.21) De bygger utifrån vad de själva ser runtomkring sig i 

samhället. När barnen skapar och bygger menar Knutsdotter Olofsson (1992) att det faller 

under en viss kategori av lek, nämligen Konstruktionslek. Detta kan utifrån påminna mer om 

arbete än lek, men uppfattas av barnen lika mycket som lek som vilken som helst, med den 

skillnaden att det blir ett resultat av leken i slutändan. 

 

Barn lär sig massor av teknik och andra aktiviteter på förskolan och hemma. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2007) förklarar att barn lär sig genom att själva vara delaktiga. Det är 

pedagogens ansvar att hjälpa barnen att strukturera upp tankarna som barnet får kring en 

händelse och få dem att tänka och dra egna slutsatser utifrån det. Piaget (1976) menar att barn 

uppfattar resultatet av en händelse innan de förstår tankarna som leder till resultatet. Det är 

viktigt att barnen har någon, i det här fallet pedagogen, som förklarar vikten av att förstå 

varför det blev ett visst resultat. Detta gör att barnen i framtiden kommer kunna dra egna 

slutsatser och själva kunna räkna ut varför och hur det kan bli på ett visst sätt. 

 

Att teknisk lek ska vara könsbunden, kommer ifrån att vi som vuxna, delar in barnen i 

könskategorier.  Mylesand (2007) skriver att bygghörnan anses av de flesta betyda pojkar som 

sitter och bygger med klossar. Men hon anser att bygghörnan ska vara en mötesplats för alla 

barn, inte utifrån vilket kön man har utan snarare intresset för bygglek. 

 

Att få barn att lära sig tekniska saker kan vara väldigt lätt och grundläggande egenskaper som 

vi använder i vår vardag hela tiden kan utnyttjas. Norkvist och Powell (1997) förklarar att det 

kan vara så lätt som att låta sina barn spola toaletten själva och att låta barnen vara med när 

man reparerar något. Barn kan lära sig åtskilligt bara man låter dem vara delaktiga. 
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1.3 Frågeställningar 

Utifrån syftet med denna uppsats så kommer jag utgå ifrån följande frågeställningar. 

 

1) Hur mycket teknik används idag i våra förskolor? 

2) Anser lärarna på förskolan att teknik är viktigt för barnen? 

3) Finns det möjligheter att använda mer teknik i förskolan? 

2 METOD 

Största delen av denna undersökning utgår ifrån en enkät. Den kommer ligga till grund för 

vad lärarna på de olika förskolorna anser om det ämne som valts att undersöka. Observation 

av lokalerna på de olika förskolorna och intervju med en bibliotekarie har också utförts. 

2.1 Urval 

Första valet var just vilka förskolor som skulle delta i denna undersökning. För att inte vara 

partisk valdes tre förskolor som inte hade något med varandra att göra och som inte jag har 

besökt tidigare, för att få ett så korrekt resultat som möjligt över hur det allmänt ser ut ute på 

våra förskolor. 

 

Enkäter valdes som den största delen av undersökning till detta arbete. Tre förskolor från 

samma kommun valdes slumpmässigt ut för att delta i undersökningarna och alla olika 

avdelningar på dessa förskolor fick vara med, sammanlagt sex avdelningar. All personal på 

dessa avdelningar tillfrågades om de ville vara med, oavsett vad de har för utbildning. Tolv 

pedagoger svarade på enkäten, varav åtta förskolelärare och fyra barnskötare.  

 

Härutöver intervjuades en bibliotekarie från samma kommun som förskolorna. För att se vad 

det finns för möjligheter att få tag i böcker som kan användas till tekniska lektioner. 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Enkäten var uppbyggd på ett sätt som ger möjlighet att göra olika jämförelser. Man kan 

jämföra hur de olika förskolorna svarade, hur de olika avdelningarna på en förskola svarade 

och även hur de olika yrkesrollerna svarade. Detta gjordes för att kunna få ut mer utförliga 

resultat från enkäten. 
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Observationer av lokalerna är också ett viktigt moment för att se hur mycket teknik som 

verkligen finns på de olika förskolorna. Förstår de begreppet teknik när de svarar att de inte 

håller på med teknik, trotts att man ser tekniska saker de gjort hänga överallt på väggarna 

exempelvis. 

 

För att få inblick i tillgång till lämplig och anpassad teknisk litteratur har en bibliotekarie i 

kommunens bibliotek intervjuas. Även en undersökning av databasen på biblioteket har 

genomförts för att se hur många resultat man får av de olika utvalda orden som knyter an till 

ämnet. 

2.3 Procedur 

Alla tre utvalda förskolor besöktes och tillfrågades om de ville vara med och besvara en 

enkät, se bilaga 1. Tolv pedagoger ville gärna vara med och fyllde i, medan andra inte riktigt 

hade tid. Under tiden undersöktes och observerades hur förskolorna såg ut, hur mycket de 

håller på med teknik (hur mycket tekniskt material de hänger upp eller visar upp) och hur 

mycket material de har som lämpar sig för teknik, samt fråga var de fått de ifrån. Den 

befintliga litteraturen studerades för att se hur många tekniska böcker som fanns. Även det 

tekniska materialet studerades för att bedöma om det är könsneutralt. 

 

Enkäterna har sammanställts och genomgåtts på många olika sätt och bearbetats för att få ut 

så mycket resultat som möjligt. De fick skriva vilken förskola de tillhörde och vilken 

avdelning, endast för att det ska gå att få ut så mycket som möjligt ur varje enkät och för att 

det ska gå att jämföra mellan avdelningar och förskolorna. Dock kommer namnen på 

förskolorna inte stå med i uppsatsen, utan de döps till förskola 1, 2 och 3.  

 

Många svarade i enkäten att de före en tekniklektion skulle leta på ett bibliotek för att få mer 

information. Därför genomfördes även en undersökning över hur mycket böcker det finns om 

teknik på ett bibliotek i samma kommun som förskolorna. Detta genomfördes med en sökning 

på datorerna i biblioteket, med sökord som kan passa ämnet. En kort intervju med 

bibliotekarien genomfördes också, där frågor som tillgång till litteratur som passar just för 

detta ändamål togs upp. 
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2.4 Analysmetoder 

I analysarbetet användes enkäter. Undersökningen bestod av enkätundersökning på tre 

förskolor, där alla lärare som ville vara med fick delta, oavsett vilken pedagogisk yrkesgrupp 

de tillhörde. För att analysera enkäterna gjordes ett diagram för alla förskolor (Diagram 1). 

Det är en översikt över alla svaren lärarna gav på första delen av enkäten. Sedan delades 

förskolorna in i förskola 1, förskola 2 och förskola 3. Varje förskola fick ett diagram, 

(Diagram 2, Diagram 3 och Diagram 4.) Resultatet av varje diagram analyseras i form av text 

i resultatdelen. Även den andra delen av enkäten lades in som citat i resultatdelen. Valet av 

diagram är just för att få så exakta svar som möjligt, så läsarna kan dra egna slutsatser av 

resultatet. De får svara och skriva med egna ord på skrivdelen av enkäten, vilket gör att det 

inte kan uppstå några missförstånd av vad de tycker som kunde uppstått vid t.ex. en intervju. 

 

Andra delen av undersökningen var en sökning på bibliotekets dator. Detta för att få fram 

exakta siffror på hur mycket böcker det finns om man letar efter tekniska böcker till sin 

förskola. Detta följdes sedan av en mindre intervju med bibliotekarien på samma bibliotek, för 

att undersöka om resultatet stämde från sökningen.  
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3 RESULTAT 

Enkätresultatet: 

Enkätens första del består av 1-5 skaligt frågeformulär, där 1 är lite och 5 är mycket. Det var 

12 personer som deltog, varav 8 förskolelärare och 4 barnskötare.  

 

Frågorna: 

1. Används teknik inom er förskola medvetet? 

2. Används teknik inom er förskola omedvetet? 

3. Tycker du teknik är viktigt för barn i förskoleålder? 

4. Tekniskt material på förskolan? 

5. Möjligheter att få in mer tekniskt material till förskolan? 

6. Intresse för teknik bland lärare? 

7. Intresse för teknik bland barnen? 

Resultatet redovisas i Diagram 1. 

 

Diagram 1. Resultat från samtliga deltagare i enkäten. De olika färgerna representerar de 

olika svarsalternativ som fanns, där skalan är från 1 (Lite) till 5 (Mycket). 

 

På de olika förskolorna skiljer det sig väldigt mycket hur mycket tekniska saker de har 

framme, håller på med och vad de anser vara teknik. Några använder det dagligen, medan 

andra anser det inte vara så viktigt och att barnen utför det endast i frilek. 
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Enkätens resultat visar bl.a. att de flesta var överens om att det var mellan viktigt till mycket 

viktigt på frågan ”Tycker du teknik är viktigt för barn i förskoleålder?” Ingen anser att teknik 

inte är en viktig del av förskolan, utan det bör finnas med i verksamheten. 

 

För att ta reda på vad de olika förskolorna anser sig ha för möjligheter att använda mer teknik, 

formulerades frågan i enkäten ”Möjligheter att få in mer tekniskt material till förskolan?” Där 

de kan svara från lite till mycket. De flesta ansåg att de hade mycket möjligheter att få in mer 

tekniskt material, men några höll inte med.  

 

En fråga i enkäten, där lärarna kunde själva fylla i med egna ord, lyder ”Om ni på er förskola 

bestämmer er för att använda er av mer teknik, vart skulle ni då leta för att förbereda era 

lektioner?”. Där gavs många olika tips på var de skulle kunna hitta material, men många 

ansåg att biblioteket var ett bra ställe att få material till lektioner ifrån. Eftersom de flesta 

svarade bibliotek, både förskollärare och barnskötare, så genomfördes också en mindre 

undersökning om just material som finns tillgängligt på ett bibliotek i samma kommun som 

förskolorna. Resultatet visar att det finns väldigt lite material som riktar sig till förskolor. 

Resultatet av sökningen på olika ord som hör till ämnet på bibliotekets databas visar sig enligt 

följande: 

 Teknik: 9859 träffar. 

 Teknik för barn: 41 träffar. 

 Teknik i förskolan: 1 träff. 

”Teknik” träffarna var bara om ämnet teknik av diverse slag och riktade mot en vuxen 

målgrupp. Träffarna för ”teknik för barn” var bara träffar som riktade sig mot äldre barn. 

Mycket av det var flygplansböcker och liknande. ”Teknik i förskola” fick en träff, och den 

boken fanns inte på biblioteket. För att undersöka vad som verkligen finns att låna i ämnet, 

fick en bibliotekarie frågan:  

- ”Har ni några böcker att låna som riktar sig till mindre barn? De ska användas till 

barn i förskolan.”  

- Hon svarade: ”Mot förskola, det är inte lätt det. Jag har själv jobbat på förskola och 

det finns inga sådana böcker som passar det att låna här.”  

Slutligen lånades inga böcker eftersom det inte fanns några som passade ämnet. 
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3.1 Förskola 1 

Enkät resultat för förskola 1. Fem personer på denna förskola deltog i undersökningen, varav 

två barnskötare och tre förskollärare. 

 

Frågorna: 

1. Används teknik inom er förskola medvetet? 

2. Används teknik inom er förskola omedvetet? 

3. Tycker du teknik är viktigt för barn i förskoleålder? 

4. Tekniskt material på förskolan? 

5. Möjligheter att få in mer tekniskt material till förskolan? 

6. Intresse för teknik bland lärare? 

7. Intresse för teknik bland barnen? 

Resultatet redovisas i Diagram 2. 

 

Diagram 2. Översikt av hur lärarna på förskola 1 svarade på frågorna. De olika färgerna 

representerar olika svarsalternativ, där skalan är från 1 (Lite) till 5 (Mycket). 

 

I det följande kommenteras resultatet. 
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1. Hur mycket teknik används idag i våra förskolor? 

På förskola 1 fanns det teknik överallt. När man kom in på avdelningen hängde det 

tygbollar i taket, hemmagjorda tavlor på väggarna och i ena hörnet stod ett träd, 

som barnen och lärarna gjort tillsammans av hönsnät och papper. I fönstret står 

lersaker som de gjort och i hyllorna är det fullt med målarsaker och andra 

pysselmaterial. Bara genom att kliva in här inspireras man av allt barnen gjort och 

man omringas av teknik.  

 

De har verkligen mycket teknik på denna förskola, vare sig de var medvetna om 

det eller inte. De hade dock inte så mycket böcker som var tekniskt inriktade till 

barn, endast några ”Mulle meck” böcker som är väldigt riktade mot pojkar. 

 

Enligt enkäterna, så har lärarna på denna förskola väldigt olika uppfattningar om 

hur mycket teknik de använder. På frågan om medveten användning av teknik, så 

är det väldigt olika svar. Allt från ganska lite till väldigt mycket. De verkar ha helt 

olika uppfattning om vad teknik är. På frågan om de använder teknik omedvetet, 

dvs. i frilek eller på oplanerad tid, så svarar de också väldigt olika. Dock ligger de 

flesta svaren på mycket, och bara en anser att det är väldigt lite. 

 

2. Anser lärarna på förskolan att teknik är viktigt för barnen? 

Resultatet från enkäterna visar att alla tyckte att teknik i förskolorna var ganska 

viktigt till mycket viktigt. De flesta anser också att de har rätt mycket tekniskt 

material på förskolan. 

 

När lärarna svarade på om det finns intresse bland barnen för teknik, så visade det 

sig klart att de flesta ansåg det. Några ansåg att det var mittemellan lite och 

mycket, men de flesta tyckte att det fanns mycket intresse. På skrivdelen av 

enkäten svarade många också på frågan ”Har du medan du jobbat sett att det finns 

intresse för mer teknik bland barnen?”  

 

- ”Barn tycker det mesta är kul och extra spännande är teknik. Det förgyller arbetet 

med barnen vid t.ex. experiment.” 

- ”O, ja. Barnen är fulla av idéer hela tiden. Det gäller bara att hänga med.” 
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- ”Barnen vill gärna ha mera och fortsätta.” 

- ”Har tagit material från mina egna barn till förskolan. Spännande att få en lampa att 

lysa och en klocka att ringa.” 

 

3.  Finns det möjligheter att använda mer teknik i förskolan? 

När de tillfrågades i enkäten om de tycker att det finns möjligheter att utöva mer 

teknik i förskolorna och få in mer tekniskt material, var alla positiva. Endast en 

ansåg att det fanns bara måttliga möjligheter medan alla andra ansåg att det fanns 

mycket möjligheter till det. 

 

Intresset för teknik kan ju vara det som mest spelar in på hur mycket en förskola 

håller på med teknik. På frågan om de anser att det finns intresse bland lärarna för 

ämnet teknik, så svarade alla mellan 3 till 5 på skalan, där 5 är mycket. Så de flesta 

har intresse för teknik och vill hålla på mer med det. 

 

Skulle de använda mer teknik på sin förskola, så skulle de leta på olika ställen för 

att få mer kunskap och mer material. Förslag som kom upp var enligt följande: 

Kataloger, andra förskolor, företag, föräldrar, bibliotek, nätet, ”Mulle meck,” 

utställningen och facklitteratur. 

Om ni på er förskola skulle använda mer teknik, vad skulle du vilja göra då? På 

den frågan gavs många olika alternativ enligt följande: 

 

- ”Ordna en tekniklåda som innehåller bl.a. batteri, kablar, lampor, ringklocka. Och 

detta är på gång här.” 

- ”Mer berikande tekniska material.” 

- ”Stora och små experiment.” 

- ”Få tips om mer experiment.” 

- ”Kunna använda mer spännande teknik i vårat bygg/konstruktion/skapande.” 
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3.2 Förskola 2 

Enkätresultat för förskola 2. Det var tre personer på denna förskola som deltog i 

undersökningen, varav en barnskötare och två förskollärare. 

 

Frågorna: 

1. Används teknik inom er förskola medvetet? 

2. Används teknik inom er förskola omedvetet? 

3. Tycker du teknik är viktigt för barn i förskoleålder? 

4. Tekniskt material på förskolan? 

5. Möjligheter att få in mer tekniskt material till förskolan? 

6. Intresse för teknik bland lärare? 

7. Intresse för teknik bland barnen? 

Resultatet redovisas i Diagram 3. 

 

Diagram 3. Översikt hur lärarna på förskola 2 svarade på frågorna. De olika färgerna 

representerar olika svars alternativ, där skalan är från 1 (Lite) till 5 (Mycket). 

 

I det följande kommenteras resultatet. 
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1. Hur mycket teknik används idag i våra förskolor? 

I hallen ovanför alla barnens hylla, hänger en tavla som barnen själva satt ihop. 

Det är en bild på barnet och ett klistermärke som de valt. Inne på förskolan hänger 

många bevis på verksamhetens skapande. En hylla i fönstret där det står många 

bilar på rad, som barnen gjort själva av mjölkartonger med flörtkulor till hjul. 

Bortom rummet, finns ett mindre rum där de förvarar allt pyssel och material. 

Hyllorna är helt fulla av allt material och det finns mycket att välja bland för 

barnen. Ett bord står vid ena kanten och där får barnen måla om de frågar en vuxen 

om lov.  

 

På förskola 2 har de också mycket material som de skulle kunna använda till 

teknik, men de håller inte på så mycket med just teknik. De förklarar att det som 

står på hyllorna har stått där rätt länge och just nu håller de mest på med 

matematik. Dock hoppas de kunna få in mer tid till teknik på deras förskola. De 

har också anmält sig till ett Projekt som heter ”Komtek” som samarbetar med 

skolor om just teknik, se bilaga 2. Av barnens böcker på förskolan så är endast en 

bok teknisk, och det är ”Mulle meck” som nämndes tidigare, är den inte 

könsneutral och riktar sig mycket mot pojkar. 

 

Enkäten visar att de anser att de inte använder så mycket teknik medvetet på deras 

förskola. De planerar inte in lektioner med teknik. Däremot använder barnen 

teknik som inte lärarna har planerat in på schemat, som sker omedvetet från 

lärarnas sida. Det är helt enkelt teknik i den fria leken. 

 

2. Anser lärarna på förskolan att teknik är viktigt för barnen? 

Enkäten visar att förskola 2 tycker de att teknik är mycket viktigt för barn i 

förskoleålder. De anser att de har ganska mycket tekniskt material på förskolan 

som de kan använda. 

 

När lärarna får frågan om ”Intresse för teknik bland barnen”, så tror lärarna att det 

finns ett intresse hos barnen att hålla på med just teknik. På skriftliga svarsdelen av 

enkäten, visar det sig att två av de tre tillfrågade lärarna anser att barnen visat ett 

intresse för att vilja ha mer teknik i förskolan. På frågan ”Har du medan du jobbat 

sett att det finns intresse för mer teknik bland barnen?” svarar lärarna: 
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- ”Ja barn är nyfikna, det visar sig när vi gör experiment eller visar nya spel så 

kommer barnens intresse för teknik fram.”  

- ”Ja, vid olika experiment.” 

 

3.  Finns det möjligheter att använda mer teknik i förskolan? 

Möjligheterna att få in mer tekniskt material på förskolan anser lärarna vara 

väldigt stora. De anser helt enkelt att det finns många möjligheter att få in mer om 

man bara försöker. 

 

Intresse för teknik bland lärarna kan man se i enkäten att det finns, dock inget 

överväldigande intresse. 

 

På frågan var de skulle leta för att förbereda tekniklektioner, svarar de flesta 

internet, böcker eller bibliotek. Men andra förslag kom också upp, som 

studiebesök på andra förskolor, besöka ”Mulle meck” utställningen och Komtek. 

När de får frågan ”Om ni på er förskola skulle använda mer teknik, vad skulle du 

vilja göra då?” svarar de:  

 

- ”Vardagsteknik, skruva på korkar, lära sig dra upp dragkedjan, trä i tråd i synålarna, 

knyta rosetter, laga mer saker.”  

- ”Teknik lego och vattenlek.”  

- ”Titta på hur olika saker fungerar som t.ex. få en lampa att fungera.” 
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3.3 Förskola 3 

Enkätresultat för förskola 3. Det var fyra personer på denna förskola som deltog i 

undersökningen, varav en barnskötare och tre förskollärare. 

 

Frågorna: 

1. Används teknik inom er förskola medvetet? 

2. Används teknik inom er förskola omedvetet? 

3. Tycker du teknik är viktigt för barn i förskoleålder? 

4. Tekniskt material på förskolan? 

5. Möjligheter att få in mer tekniskt material till förskolan? 

6. Intresse för teknik bland lärare? 

7. Intresse för teknik bland barnen? 

Resultatet redovisas i Diagram 4. 

 

Diagram 4. Översikt hur lärarna på förskola tre svarade på frågorna. De olika färgerna 

representerar olika svars alternativ, där skalan är från 1 (Lite) till 5 (Mycket). 

 

I det följande kommenteras resultatet. 
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1. Hur mycket teknik används idag i våra förskolor? 

När man kommer in i förskolans lokaler, finns det en lång ljus hall. Hallen är 

kal utan tavlor eller liknade på väggarna och leder vidare till olika rum på 

höger sida av hallen. Innanför dörren längst bort ligger målarrummet. Det är 

som en liten hall där det finns toaletter längre in, som nu inte används och 

istället bara står tomma. I ena hörnet av rummet står det ett gammalt 

matsalsskåp. Där förvarar förskolan sitt pyssel och målarmaterial. Rummet har 

en väldigt konstig lukt och lärarna förklarar att det är avloppet som luktar i 

detta rum, men att det försvinner om man spolar lite i kranen. Det finns inga 

bord eller stolar i rummet så det är endast förvaring av sakerna, som de sedan 

bär in till rummet där de ska hålla på med materialet. 

 

På förskolan finns inga tekniska saker framme. Inga tavlor på väggarna och 

inte heller några målningar som gjort av barnen. Efter en genomgång av deras 

barnböcker, så kan man också se att de nog inte håller på så mycket med 

teknik. Det fanns inga böcker alls som var tekniskt inriktade. 

 

När de får frågan i enkäten om de håller på medvetet med teknik i förskolan, 

gavs de väldigt olika svar. De var inte överens och svaren var allt från lite till 

mycket. Dock var de ganska överens om att de används mycket teknik ändå på 

förskolan, men inte inplanerad teknik. 

 

2. Anser lärarna på förskolan att teknik är viktigt för barnen? 

De flesta var överens om att det var mycket viktigt med teknik i förskolan. Det 

var endast en som inte tyckte det var lika viktigt som de andra, men ändå 

ganska viktigt. När det kommer till material så var de inte lika överens. De 

svarade väldigt olika, men ingen tyckte att det fanns lite material.  

 

Beträffande intresset bland barnen för ämnet teknik, svarar alla att det är 

väldigt stort. Det finns ett klart engagemang från barnen och det kan lärarna se. 

När de blir tillfrågade om har de sett att barnen under tekniska lektioner visar 

ett intresse för att vilja ha mer teknik, svarar de: 
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- ”Att skapa och se resultat ger barnen glädje och jag tror att om vi hade mer material 

skulle deras skapandelust öka ytterligare.” 

- ”Ja, de är alltid positiva när vi erbjuder detta!” 

- ”Det finns ett stort intresse hos barnen, det kommer alltid många frågor och 

funderingar från dem.” 

 

3. Finns det möjligheter att använda mer teknik i förskolan? 

När de tillfrågas hur mycket möjligheter de finns för att få in mer tekniskt 

material på förskolan, svarade de väldigt olika. Vissa ansåg att det inte finns 

mycket möjligheter alls att få tag på mer material, medan andra var mer 

positiva och tror att det är mycket möjligt. Men de var helt klart inte överens i 

denna fråga. 

 

De tillfrågades också om det fanns intresse för teknik bland lärarna, vilket alla 

ansåg var måttligt. Ingen var mycket intresserad och ingen var lite, men 

däremellan, fanns samtliga. 

 

På frågan var de finner inspiration och material för att förbereda en 

tekniklektion, svarade alla biblioteket. Men även internet, hemma och 

studiebesök på andra förskolor som är mer tekniskt inriktade. 

När de svarade på frågan om vad de skulle vilja göra om de skulle använda 

mer teknik på deras förskola, svarade de: 

 

- ”Kanske skapa saker av ”skräp” (Kartonger, burkar, rör) men även få in nytt 

byggmaterial (just nu är det köpstopp.)” 

- ”Det finns mycket inom teknik jag vill jobba med bl.a. olika typer av experiment.” 

- ”Konstruera med flickorna.” 
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4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

Alla förskolor har ju någon form av teknisk verksamhet i sina barngrupper, vare sig de förstår 

vad teknik är eller ej. De vanligaste är väl att man pysslar, men mycket pyssel kan anses som 

teknik. När de får frågan om de medvetet använder teknik på förskolan, var det väldigt 

spridda svar. De flesta ansåg dock att de inte medvetet använde mycket teknik på förskolan, 

men desto fler ansåg att de omedvetet använde teknik. Men även på frågan om omedveten 

användning så var de inte överens och det kom in väldigt många olika svar. De förstår att de 

använder väldigt lite teknik, men vad är det då som hindrar dem? Intresse? Enligt 

undersökningen verkade det inte alls finnas ett bristande intresse. Endast en ansåg att lärarna 

inte hade intresse för teknik, men alla de andra röstade mer mot mycket intresse. Men om det 

finns intresse, vad är det då som hindrar dem? Inte heller kan man skylla på att det inte står i 

läroplanen att det är bra med teknik. Läroplanen nämner specifikt värdet av teknik, men också 

delar som motorik och finmotorik kan hänvisas till teknik. Då återstår ju frågan varför de inte 

håller på med mer teknik. Ett annat resultat som kom fram var ju att de flesta skulle leta på ett 

bibliotek om de skulle förbereda en teknisk lektion. Men på biblioteket säger bibliotekarien 

att det inte finns tekniska böcker som är riktade till förskolan tillgängliga. Så det måste nog 

vara svaret. Det är inte så lätt att få tag i lämpliga tekniska böcker på biblioteket och då kan 

det vara svårt att bli inspirerad. Det gör ju att tekniken inte når ut till alla och därför kanske 

man t.ex. tar en bok om någonting helt annat istället. 

 

4.2 Tillförlitlighet 

I en enkät, får varje person svara efter hur de tolkar frågan och utifrån sig själva. De får en 

obegränsad tid att skriva sina åsikter och de blir inte styrda som t.ex. i en intervju eller att 

svara som de tror att man vill att de ska svara, eftersom enkäten är anonym.  

 

Att välja just personalen på förskolan, oavsett om de är barnskötare eller förskollärare, är ett 

medvetet val för att nå ut till alla som jobbar där, dvs. inte bara de som har högst utbildning. 

Alla är ju där under dagarna och alla spenderar lika mycket tid med barnen och kan därför 

svara på en sådan enkät som rör barnen. 

 



20 

 

Men som med allt så finns det ju nackdelar och fördelar. En nackdel kan nog vara att de 

kanske missuppfattar en fråga eller inte förstår själva innebörden av ordet teknik. Därför 

kanske de har svårt att svara på frågor om just teknik och samtidigt vill man ju inte styra in 

dem för mycket på ett visst spår genom att förklara, eftersom teknik är ett väldigt brett ämne. 

Men som tidigare påpekat så kan teknik vara så mycket och många av dem kanske håller på 

med mer eller mindre teknik än vad de svarar. I Diagram 2 kan man se att de på samma 

förskola svarade helt olika på frågan hur mycket de håller på med teknik, vilket antyder att det 

är en definitionsfråga. Men man kan ju inte veta, för oavsett vad man använder sig av för sätt 

att ta reda på sina svar, så kan verkligheten alltid friseras en aning av den svarande. Man får 

helt enkelt lita på sitt resultat oavsett vilken teknik man använde sig av för att komma fram till 

resultatet. 

 

4.3 Teoretisk tolkning 

Dessa frågeställningar användes i uppsatsen: 

 

1) Hur mycket teknik används idag i våra förskolor? 

2) Anser lärarna på förskolan att teknik är viktigt för barnen? 

3) Finns det möjligheter att använda mer teknik i förskolan? 

 

Jag anser att utifrån de olika undersökningar som genomförts, så har en klar bild av hur det 

kan vara i de olika förskolorna kommit fram. Man kan se hur det kan skilja sig mellan olika 

förskolor med användningen av teknik och resultaten kan också ge svar på varför det är så 

mycket eller lite teknik som det är på förskolorna. Enligt Nordin Hultman (2006) så är teknik 

väldigt vanligt på förskolor. Men oftast använder vi väldigt omodern teknik. Hon påstår att vi 

måste modernisera tekniken lite för att nå ut till dagens barn. Tekniken måste tilltala dem och 

bli igenkänd, t.ex. vad de sett på TV. Så innan vi köper samma gamla vanliga teknik, borde vi 

kanske bygga en jättestor Pokemon, som de flesta barnen följer i dagens TV-program, just för 

att barnen ska kunna relatera till materialet. 

 

Lärarna var överens om att teknik är ett väldigt viktigt ämne för barn i förskoleålder, men 

trots det var det inte alla som fokuserade på teknik. Läroplanen stöder användning av teknik 

och det kan gynna barnen på många sätt att hålla på med teknik, men Nordin Hultman (2006) 

anser att det ofta finns tekniskt material på förskolorna, men att det är inte finns tillgängligt 
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för barnen. De kanske köper fina och roliga tekniska saker som de sedan ställer på en hylla 

högt upp så barnen inte kan använda dem. Men om de anser att teknik är så viktigt som denna 

studie visat, så borde de försöka uppmuntra barnen mer att hålla på med teknik. Tycker de att 

saker de köper in är för fina för barnen, då ska de inte heller köpa dem. 

 

Möjligheterna till att använda mer tekniskt material tyckte de flesta av de tillfrågade lärarna 

var väldigt stora. Men detta begränsas ju bara av oss som personal. Vill vi ha in mer teknik i 

våra förskolor, är det inte svårt att bara samla på saker som för vissa kan anses vara skräp, 

men för tekniken kan vara en byggsten. Knutsdotter Olofsson (1992) beskriver att ju längre 

man låter barnen skapa i den så kallade divergenta fasen, att låta det man håller på med bli 

vad det blir, desto större kunskap får man ut av materialet i fråga och desto större variation 

blir det. Det är endast vi själva som sätter gränserna för vad vi kan prestera, och därför kan vi 

lyckas med hur mycket som helst om vi bara vill. Det största hindret som undersökningen har 

stött på var biblioteket. Det fanns inte mycket material där som direkt riktas mot förskola och 

inte heller trodde bibliotekarien att det fanns andra böcker tillgängliga som skulle kunna 

användas mot förskolan. 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 

Av detta arbete har jag fått med mig en stor kunskap. Det är just att man inte kan tro att det 

finns material överallt bara för att det brukar finnas material till allt annat man håller på med 

på förskolan. Man kanske måste höra med någon som är duktigt på teknik för att bli 

rekommenderad några böcker som man kan köpa in till förskolan, istället för att låna en bok i 

några veckor från ett bibliotek. Då har man alltid materialet som man behöver för att bli 

inspirerad och för att genomföra de lektionerna man vill ha i sin barngrupp. 

 

För att bygga vidare på en sådan undersökning som jag genomfört, kanske man kunde besöka 

en förskola där de håller på med mycket teknik, intervjua de lärarna och kanske be dem om 

lite praktiska tips som andra förskolor kan ta del av för att gå vidare i sitt tekniska arbete. 

Observationer på en sådan förskola vore också väldigt givande.  

 

Man skulle också kunna skriva en teknisk bok som riktas mot förskolan, antingen en bok åt 

barnen eller ett undervisningsmaterial åt pedagogerna. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 

Hej 

Jag vill börja med att tacka alla för att ni tar er tid att fylla i enkäten. Jag kommer använda 

svaren i min B-uppsatts. Inga namn på personal, förskolor eller avdelningar kommer stå med i 

uppsatsen. Jag har endast med det för att jag ska kunna få ut mer resultat av enkäten, så man 

kan jämföra mellan de olika förskolorna. 

Förskola ______________________________________________ 

Avdelning_____________________________________________ 

 

Förskolelärare 

 

 

Barnskötare 

 

 

Fritidspedagog 

 

 

Pågående 

utbildning 

 

Outbildad 

 

 

 

Fyll i svaren som DU anser stämmer. Lite 1 2 3 4 5 Mycket 

 

1. Används teknik inom er förskola medvetet? 

      

 

2. Används teknik inom er förskola omedvetet? 

     

3. Tycker du teknik är viktigt för barn i 

förskoleålder? 

     

 

4. Tekniskt material på förskolan? 

     

5. Möjligheter att få in mer tekniskt material till 

förskolan? 

     

 

6. Intresse för teknik bland lärare? 

     

 

7. Intresse för teknik bland barnen? 
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Om ni på er förskola skulle använda mer teknik, vad skulle du vilja göra då?  

 

 

 

 

Om ni på er förskola bestämmer er för att använda er av mer teknik, vart skulle ni då leta för 

att förbereda era lektioner? 

 

 

 

 

Har du medan du jobbat sett att det finns intresse för mer teknik bland barnen?  

Om ja, beskriv. 

 

 

 

 

Övrigt 

 

 

 

 

 

 

Tack för hjälpen!  

/Annelie Norberg 
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Bilaga 2 

 

 


