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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete var att beskriva förskolepedagogers upplevelser av fenomenet barns 

lärande i vardagsteknik i förskolan. Då vi ville närma oss varje individs perspektiv och beskriva deras 

upplevelser, valde vi att utgå från fenomenologi som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Enskilda 

intervjuer gjordes med åtta förskolepedagoger som arbetar med barn på två profilerade teknikförskolor i 

en kommun i södra Sverige. Som datainsamlingsmetod användes ljudupptagning och fältanteckningar. 

Materialet har analyserats med inspiration från en fenomenologisk analysmodell framtagen av Amadeo 

Giorgi. 

 

Centrala teman har skapats genom analysen av empirin, dessa teman innehåller förskolepedagogernas 

upplevelser av fenomenet. Majoriteten av förskolepedagogerna har gett uttryck för att barns lärande i 

vardagsteknik framträder genom barnens vardagstekniska begreppsanvändning, därmed utgör temat 

Lärandet framträder som begreppsanvändning av barnen den mest väsentliga upplevelsen av vårt 

utforskade fenomen. Förskolepedagogernas upplevelser av barns begreppsanvändning innehåller flertalet 

nyanser, från att innebära att barnet ännu inte äger språket och det är pedagogen som benämner begreppet 

på det som barnen identifierat, till att barnet både kan identifiera ett vardagstekniskt föremål med flera 

korrekta begrepp beroende på föremålets användningsområde.  

 

Andra upplevelser av det utforskade fenomenet, men som inte är lika generella bland 

förskolepedagogerna, är inordnade under följande teman: Lärandet framträder som spekulation hos 

barnen kring vardagstekniken ur ett större sammanhang; Lärandet framträder som aha-upplevelser hos 

barnen; Lärandet framträder som självständighetsutveckling hos barnen; Lärandet framträder som 

konstruerande och skapande hos barnen; och Lärandet framträder som en samverkan mellan tanke och 

handling hos barnen.  

 

Ovanstående teman har inordnats i antingen en teoretisk-, en praktisk- eller en teoretisk-praktisk 

dimension på barns lärande i vardagsteknik. Det som kännetecknar de teman som inordnats inom 

dimensionerna är att förskolepedagogerna upplevt att ett lärande i vardagsteknik har skett hos barnen och 

dessa upplevelser inrymmer ett målmedvetet förhållningssätt till barns lärande i vardagsteknik. Men 

förskolepedagogerna har även beskrivit upplevelser som mer är relaterade till att de möjliggjort ett 

lärande där resultatet för lärandet inte är i fokus eller inte formulerat, dessa upplevelser har inordnats i 

temat När barns lärande inte är resultatfokuserat. Ett fåtal pedagoger har belyst en viss osäkerhet i 

huruvida de yngsta barnen lärt sig vardagsteknik då de bland annat saknar det verbala språket, men 

förskolepedagogerna upplever att barnen testar och provar vardagstekniska föremål, dessa upplevelser har 

inordnats i temat När barns lärande är svårt att ta fasta på. Däremot har även dessa två teman kopplingar 

till antingen teoretiska-, praktiska- eller teoretisk-praktiska dimensioner på barns lärande men är inte 

inordnade i en specifik dimension.  

 

Nyckelord: Förskola, teknik, vardagsteknik, pedagogers upplevelser, barns lärande 

 

  



 

 

Förord 
Området för detta examensarbete valdes då författarnas intresse för teknik i förskolan väcktes 

under en kurs på högskolan. När det talas om teknik, både i samhället i stort, inom 

utbildningen och ute på förskolorna, är våra upplevelser att fokuset mestadels riktas mot 

digitala medier och IKT (Information- och Kommunikationsteknik), därmed har vi medvetet 

valt bort dessa aspekter och istället valt att fokusera på all annan teknik som barn möter i sin 

vardag på förskolorna. Området för detta examensarbete valdes även för att ingen av oss 

författare har någon nämnvärd erfarenhet av att arbeta med området teknik i förskola och har 

inte heller observerat förskolepedagoger synliggöra eller arbeta med området tillsammans 

med barnen i förskolan, därmed har inte heller barns lärande i vardagsteknik fokuserats. Vi 

vill rikta ett stort tack till de förskolepedagoger på förskolorna som tagit sig tid att dela med 

sig av sina upplevelser av barns lärande i vardagsteknik i förskolan. Vi vill även tacka 

varandra för ett gott samarbete.   

 

Arbetsfördelning 
Detta examensarbete har författats genom att vi främst har träffats hemma hos varandra eller 

på högskolan, på detta sätt har texten arbetats fram gemensamt. Vissa delar av 

examensarbetet har skrivits fram på olika håll men då har vi haft kontakt via telefon eller på 

sociala medier för att se till att vi båda är överens om framskrivningen. När det gäller den 

tidigare forskning vi presenterar i examensarbetet har vi sökt, läst och bearbetat artiklar på 

varsitt håll och sedan sammanställt den gemensamt. Examensarbetet har författats i Google 

Dokument därmed har vi båda haft tillgång till dokumentet samtidigt när text producerats. 

Vårt arbetssätt har präglats av en öppenhet för varandras perspektiv. Båda har varit 

närvarande och aktiva under samtliga intervjuer.  
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1 Inledning 
I detta avsnitt presenteras problemområdet, syftet, frågeställningen och betydelsefulla 

begreppsdefinitioner.  

1.1 Problemområde 

I dagens samhälle är våra liv kantade av en mängd olika tekniska uppfinningar som används 

för att underlätta vår vardag och för att uppfylla de behov och önskemål vi har. De flesta av 

dessa uppfinningar är så självklara för oss att vi kanske inte ens reflekterar över dem, utan det 

är först när de inte fungerar som vi inser deras betydelse i våra liv (Bjurulf, 2011). Vidare 

skriver Bjurulf kring framtidens behov av att hitta tekniska lösningar för att hushålla med 

jordens resurser för våra kommande generationers skull och överlevnad. För att kunna 

åstadkomma detta är det viktigt att skolans undervisning bidrar till elevers intresse för och 

kunskap inom teknik. En förutsättning för detta är att synliggöra tekniken och göra den 

lättförståelig för eleverna (ibid.). Sundqvist (2016) skriver att förskolan, som första steg i 

utbildningssystemet har som uppdrag att lägga grunden för barns livslånga lärande. Det 

innebär att de kunskaper som barn ska ges möjlighet att utveckla genom skolväsendet bör 

påbörjas i förskolan (ibid.). Dock visar forskning att flera förskolepedagoger och lärare i 

grundskolan ofta är osäkra på förhållningssätt och metoder i teknikämnet, det vill säga vad 

som ska läras inom teknikämnet och hur (Hellberg & Elvstrand, 2013; Skolinspektionen, 

2014). Pedagoger saknar kunskap kring ämnet, hur det ska begreppsliggöras och det finns en 

osäkerhet om hur teknik kan och bör synliggöras i vardagen, men även hur den kan anpassas 

till förskolebarn för att skapa förståelse för den (Hellberg & Elvstrand, 2013). I läroplanen för 

förskolan går det att läsa att förskolan ska sträva efter att varje barn “utvecklar sin förmåga 

att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” och “utvecklar sin 

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” 

(Skolverket, 2016, s. 10). Men när det gäller denna vardagsteknik i förskolan har ingen av oss 

författare särskilt mycket erfarenhet, vi har inte heller observerat förskolepedagoger 

synliggöra och arbeta med området tillsammans med barnen, därmed har inte heller barns 

lärande i vardagsteknik fokuserats. Förhoppningen om att det kan finnas en annan, mer 

medveten, erfarenhet ute i förskolans verksamhet, än den som forskning och vår erfarenhet 

visat på, har drivit oss att utföra denna studie kring vardagsteknik i förskolan.  

 

Fleer (2000) menar att det är betydelsefullt att pedagoger studerar och utvärderar barns 

tekniska kunskaper för att de ska ha möjlighet att skapa bättre förutsättningar i planeringen 

för barns lärande (ibid.). Eftersom det är pedagogerna som utformar verksamheten för barnen 

i förskolan anser vi det betydelsefullt att vända oss till förskolepedagogerna för att beskriva 

deras upplevelser av barns lärande i vardagsteknik i förskolan. Larsson (1986) skriver att 

individens förståelse, kunskap och medvetenhet om en specifik aspekt av sin egen praktik, 

kan utvecklas om denne ges möjlighet att reflektera och uttrycka sina föreställningar om 

denna specifika aspekt (ibid.). Betydelsefullt är även om dessa individer ges möjlighet att ta 

del av andra personers föreställningar om samma specifika aspekt (Larsson, 1986; Blomdahl, 

2007). Utifrån detta resonemang menar vi att de upplevelser som förskolepedagogerna får 
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möjlighet att förmedla leder till att de själva får sätta ord på sina upplevelser, synliggöra 

barns lärprocesser och därmed ges möjlighet att vidareutveckla kunskapsområdet 

vardagsteknik i förskolan. Dessutom finns en möjlighet att förskolepedagogernas upplevelser 

förmedlade genom detta examensarbete kan ge andra pedagoger nya infallsvinklar att se på 

sin egen praktik. Precis som Tiller och Helgesen (2014) skriver så förväntar sig det moderna 

kunskapsbaserade samhället att pedagoger kan sätta ord på vad för lärande som faktiskt sker i 

verksamheten, istället för att pedagoger hamnar i ett löst tyckande och kännande kring 

lärande. Eftersom vi fokuserar på pedagogernas upplevelser av barns lärande i vardagsteknik 

är vår avsikt att närma oss den medvetna inställningen till lärande. På detta sätt menar vi att 

vårt examensarbete blir ett bidrag till den ringa kunskap som finns om teknik i förskola och 

barns lärande i teknik.  

1.2 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att beskriva förskolepedagogers upplevelser av fenomenet 

barns lärande i vardagsteknik i förskolan. Syftet genererar därmed följande forskningsfråga: 

1.3 Frågeställning  

Hur upplever förskolepedagoger barns lärande i vardagsteknik i förskolan? 

1.4 Begreppsdefinitioner 

Vardagsteknik: I detta examensarbete använder vi begreppet vardagsteknik då vi inte avser 

att fokusera på digitala medier eller IKT (informations- och kommunikationsteknik) i 

förskolan. Exempel på denna vardagsteknik kan vara föremål såsom blixtlåset, vattenkranen 

och vispen, eller de tekniska system föremål kan vara en del av (exempelvis vattenkranen och 

hur det kommer vatten ur den), det vill säga teknik som finns runt omkring barnen i vardagen 

på förskolan. Med begreppet vardagsteknik vill vi inte heller utesluta konstruktion, byggande 

och skapande i förskola.  

 

Förskolepedagoger: I detta examensarbete använder vi begreppen förskolepedagoger och 

pedagoger för att beteckna de pedagoger som arbetar inom förskolans verksamhet det vill 

säga barnskötare, förskollärare eller lärare med annan pedagogisk utbildning men som arbetar 

i förskolan.  

2 Forskningsläge 
I detta avsnitt presenteras forskningsläget av relevans för vårt område. Forskningsläget vad 

gäller teknik i förskolan och barns lärande i teknik i förskolan är begränsad i sin omfattning, 

därmed kommer forskning presenteras med inriktning förskola såväl som grundskola. Första 

huvudtemat är: Teknik som innehålls- och kunskapsområde i förskola och skola med 

underrubrikerna Teknikaktiviteter och lärande, Betydelsen av reflektion och variation och 

Betydelsen av att relatera tekniklärandet till andra kontexter. Nästa huvudtema är: 

Förutsättningar för barns lärande i teknik med underrubrikerna Pedagogens kompetens, 

Pedagogens förhållningssätt till lärande och Den fysiska miljöns betydelse. Slutligen 

kommer en sammanfattning av forskningsläget.  
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2.1 Teknik som innehålls- och kunskapsområde i förskola och skola 

2.1.1 Teknikaktiviteter och lärande 

I Turja, Endepohls-Ulpe och Chatoneys (2009) studie analyseras läroplaner för förskolan från 

sex europeiska länder (Österrike, Estland, Finland, Tyskland, Frankrike och Skottland), för 

att ta reda på vilket innehåll i teknikämnet som är centralt i läroplanerna och hur innehållet 

kan behandlas. Det visar sig att läroplaner inte bidrar med mycket hjälp för lärare att lista ut 

varför och hur teknik skall undervisas i förskolan, och vad som skall läras. Därmed blir 

lärarens egen tolkning av läroplanerna central (ibid.). Denna öppenhet för tolkning av läraren 

är central även i en svensk utbildningskontext då Sundqvist (2016) i en enkät- och 

intervjustudie undersöker vad förskolepersonal utifrån den svenska läroplanen för förskola 

inkluderar i teknikämnet som arbetsområde och hur innehållet gestaltas i förskolan. Det visar 

sig att konstruktion, skapande och artefakter är betydelsefulla innehållsliga aspekter i 

förskolans teknikundervisning enligt förskolepersonalen. När det gäller artefakternas centrala 

plats är fokus riktat mot att barn skall ges möjlighet att lära sig använda, skapa och förstå 

dem, i viss mån behandlas även tekniska system. Förskolepersonalen uttrycker att barn lär sig 

hantera artefakter genom att testa sig fram att använda dem, vilket anses betydelsefullt då 

artefakter (såsom blixtlåset och saxen) fyller en viktig roll i vår vardag. Andra innehållsliga 

aspekter av teknikämnet i förskolan men som belyses av förskolepersonalen i mindre 

omfattning, är problemlösning med hjälp av artefakter, förståelse av teknikbegreppet och att 

utföra experiment (ibid.). En liknande svensk studie är gjord av Elvstrand, Hallström och 

Hellberg (2018) som genom intervjuer undersöker förskolepersonals uppfattningar om och 

erfarenheter av teknik och teknikundervisning i förskolan. Även här ses konstruktion som en 

central aspekt av förskolans teknikämne, då pedagogerna är av uppfattningen att teknik i 

förskolan består av att barn får konstruera med klossar och att barnen utför problemlösning i 

deras egna konstruktionslekar (ibid.). Turja, Endepohls-Ulpe och Chatoney (2009) skriver att 

olika teknikaktiviteter i förskolan möjliggör barns utveckling av olika typer av förmågor och 

färdigheter, men gemensamt är att tekniskt begreppserövrande är centralt i alla dessa 

aktiviteter. Teknikaktiviteter som är inriktade på olika artefakters användning låter barn 

studera deras funktion och användbarhet. Observationsaktiviteter är mer centrerade på att 

finna tekniska lösningar. Skapande arbete, med fokus på tillverkningsprocessen, låter barn 

tänka på metoder, tekniker, verktyg, säkerhet, procedurer och att organisera produktion till att 

överensstämma med riktlinjer. I designaktiviteter ges barn möjlighet att lära sig vikten av att 

göra val kring material, form och färg i enlighet med riktlinjer kring funktion och design 

(ibid.). När det gäller designaktiviteter undersöker Fleer (2000) i en australiensisk 

intervjustudie, 3-5 åriga förskolebarns förmåga att designa och sedan använda sig av 

designen i sitt skapande. Resultatet visar att barnen inte alltid följer sina designritningar när 

de sedan skapar, då ritningarna inte är tillräckligt tydliga och barnen influeras av andra barns 

skapande. Därmed behöver barnen stöd i skapandet av dessa ritningar och i konstruerandet. 

Resultatet visar även att barn använder sina erfarenheter från tidigare konstruktionsövningar 

när de designar och konstruerar, men uttrycker vissa svårigheter med att sammanfoga 

materialet. Sammantaget drar Fleer slutsatsen att barn i treårsåldern, med stöd av lärare, kan 

engagera sig i muntliga och visuella planeringar som en del av att skapa saker. 

Designaktiviteter blir därmed en metod att studera och utvärdera barns tekniska kunskaper 
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på, detta anses nödvändigt för att lärare ska kunna skapa bättre förutsättningar i planeringen 

för barns lärande (ibid.). 

2.1.2 Betydelsen av reflektion och variation 

Bjurulf (2008) riktar sig mot grundskolans senare år i sin forskning och undersöker hur 

teknikämnet kan gestaltas med utgångspunkt ur läroplanen. Med en narrativ- och en 

variationsteoretisk ansats, undersöks fem lärares arbete och undervisning i teknikämnet. En 

faktor som Bjurulf lyfter av särskild vikt för elevernas tekniklärande, är möjligheten elever 

har att få uppleva teknik på ett sätt som visar på olika variationsmönster, exempelvis att 

problem har olika lösningar. När elever ges möjlighet att vara delaktiga i 

klassrumsdiskussioner får de möjlighet att vidga sin förståelse för tekniken och genom 

reflektion inse konsekvenserna av sina handlingar och val (ibid.). Denna uppfattning delar 

Mawson (2010) som med hjälp av en mixad metod (bestående av rituppgift, bilduppgift och 

en enkät) undersöker hur förståelsen för begreppet teknik förändras hos sju barn under deras 

sex första skolår (från de att dem är 5 år till 10 år). Slutsatsen är att barn skall ges möjlighet 

att delta i gemensam reflektion och diskussion med andra, därmed ges de möjlighet till 

utveckling av sin teknikuppfattning. Barn skall även ges möjlighet att uttrycka sig på ett 

varierat sätt (med olika rit- och modelluppgifter), på detta sätt ges de fler språk att använda 

för att visa på sina tekniska idéer (ibid.). Vikten av reflektion och utvärdering för att hjälpa 

eleverna vidare i sin teknikgestaltning belyser även Blomdahl (2007) som en viktig del av 

teknikundervisningen. I studien intervjuas två lågstadielärare som observeras i sin 

teknikundervisning under ett läsår. Syftet är att undersöka hur teknik som skolämne formas 

till pedagogisk handling och analysen utgår från Heideggers och Deweys filosofiska 

tänkande, och ett ramfaktorteoretiskt perspektiv. Undervisningsmomenten (både teoretiska 

och praktiska) utgår från att aktivt lärande är gynnsamt för barns lärande i teknik, vilket 

lärarna menar bidrar till att eleverna i större mån söker svaren själva och att de istället kan 

studera vad eleverna säger och gör, för att sedan utmana dem vidare. I de praktiska 

momenten blir erövrandet av tekniska begrepp centralt, eftersom ordens betydelse enligt 

Blomdahl har möjlighet att befästas och utvecklas när de används i handling. Blomdahl 

menar att denna begreppsförståelse är nödvändig i teknikämnet för att eleverna ska ha 

möjlighet att förstå den teknik som finns i deras omgivning (ibid.).  

2.1.3 Betydelsen av att relatera tekniklärandet till andra kontexter 

Bjurulf (2008) menar att ett problem med teknikämnet är att tekniklärandet sällan är 

kontextöverskridande, därmed finns en risk att eleverna upplever det oviktigt att lära sig 

teknik. Ett exempel på detta är att de artefakter barnen tillverkar inte är “verkliga” artefakter 

som fyller en funktion i samhället. Därmed menar Bjurulf att det är betydelsefullt att lärare 

utvecklar elevers förståelse för att teknik som skolämne, är relaterat till den framtida 

samhällsutvecklingen (ibid.). Samstämmig med denna uppfattning är Mawson (2013) som 

menar att det är viktigt att som lärare bidra med förståelse för teknik ur ett större perspektiv, 

ett exempel är att belysa hållbar utveckling. Studien består av två etnografiska fallstudier 

riktade till förskolebarn och pedagoger och vänder sig till förskolor i Nya Zeeland (ibid.). 

Även Mawson (2010) belyser vikten av att inte endast fokusera på “görandet” i teknikämnet, 

utan även relatera teknikundervisningen till ett större sammanhang, för att barn skall ges 
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möjlighet till en vidare förståelse för teknik (ibid.) Men teknikämnets kontextöverskridanden 

kan även problematiseras, vilket Kilbrink, Bjurulf, Blomberg, Heidkamp och Hollsten (2014) 

gör. I sin lärstudie kring teknikundervisning och lärande av specifika lärobjekt i en svensk 

förskoleklass, kommer de fram till att det å ena sidan är betydelsefullt att avgränsa specifika 

lärobjekt i teknik med praktiskt material. Detta då det för att vara specifikt bör fokuseras och 

därmed inte relateras till olika kontexter. Å andra sidan anses det betydelsefullt att skapa en 

helhetssyn på teknikämnet och därmed relatera lärobjektet till andra kontexter, för att bidra 

med meningsfullt lärande för barnen. Men för att denna kunskap, skapad i en viss kontext, 

ska kunna användas i andra sammanhang behövs det stöd av lärarna (ibid.).  

2.2 Förutsättningar för barns lärande i teknik 

2.2.1 Pedagogens kompetens 

I Elvstrand, Hallström och Hellbergs (2018) studie framträder en gemensam föreställning hos 

förskolepersonalen att allt är teknik. Detta uttryck problematiseras av författarna då risken 

med att se teknik som något som innefattar allt, gör att teknik som ämne förlorar sina särdrag 

och leder till att det blir svårt att “ta på” som förskolepedagog (ibid.). Sundqvists (2016) 

studie visar att även andra lärandemål, än själva lärandet i teknik, ofta är i fokus när 

teknikaktiviteter utförs i förskolan. De i personalen som uttrycker en mer medveten 

undervisning i teknik menar att barn får möjlighet att lära sig teknikens syfte, beståndsdelarna 

av en artefakt, hur olika artefakter är sammansatta och om olika tekniska system (ibid.). 

Denna medvetna inställning till teknikundervisning belyser även Turja, Endepohls-Ulpe och 

Chatoney (2009) då de drar slutsatsen att det är viktigt att lärare tänker på den meningsfullhet 

och lekfullhet som en viss teknikuppgift bidrar med, då leken ses som ett betydelsefullt sätt 

för barn att lära sig på (ibid.). Elvstrand, Hallström och Hellberg (2018) lyfter betydelsen av 

pedagogers teknikutbildning då denna möjliggör ett mer medvetet förhållningssätt som 

främjar barns tekniklärande. Bristen på kunskap i teknikämnet leder till att 

förskolepersonalen anser att de inte kan förklara tekniska fenomen med rätt ämnesspecifika 

begrepp, vilket kan resultera i att barnens begreppserövrande i teknik blir lidande. Personalen 

belyser även att de behöver kunskap om hur samtal om teknik kan stimuleras och hur 

tekniken kan medvetandegöras i vardagen (ibid.). Mattson (2012) belyser relationen mellan 

teknikkompetens, teknikundervisning och elevers intresse för teknik. Detta görs utifrån en 

konstruktivistisk syn på kunskapsbildning med hjälp av lärarintervjuer och elevenkäter. Det 

visar sig att elevers intresse för teknik tenderar bero på om läraren använder sig av en 

variationsrik och kreativ undervisning, vilket är mer vanligt om läraren har teknikutbildning 

och teknikdidaktisk kompetens. En slutsats som dras av studien är att läraren bör ha ett 

målinriktat syfte, annars riskerar målet med teknikundervisningen även upplevas otydligt för 

eleverna (ibid.).  

2.2.2 Pedagogens förhållningssätt till lärande 

Sundqvist, Nilsson och Gustafsson (2015) låter, i sin omfattande enkätstudie, 

förskolepersonal få beskriva begreppet teknik. De konstaterar att förskolans undervisning inte 

alltid kan planeras i förväg utan lärandesituationer uppstår i pågående situationer. Detta 

innebär att förskolepedagoger även bör kunna utmana barnen i sitt intresse för teknik när 

detta uppstår i vardagliga situationer, för att barn skall ges bästa förutsättningarna för lärande 
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(ibid.). Förskolepersonalen i Sundqvist (2016) studie belyser att det är viktigt att barnen ges 

möjlighet att utforska artefakter för att lära sig teknik. Men i detta utforskande lyser 

personalens egen roll som stöttare av lärinnehållet med sin frånvaro, vilket problematiseras. 

Ser personalen barns självständighet som lärandeobjekt, istället för teknikämnet, finns risken 

att personalen blir passiva och viktig teknikkunskap kan gå förlorad. Istället menar Sundqvist 

att förskolepersonal bör vara aktiva medforskare till barnet, för att stimulera samtal kring 

artefakters användning (ibid). I Elvstrand, Hallström och Hellbergs (2018) studie uttrycker 

förskolepersonalen att de inte anser sig ha en målinriktad teknikundervisning, istället menar 

de att teknikämnet handlar om att synliggöra tekniken i barnens egna utforskande i förskolans 

vardag. Dock ger förskolepersonalen en något motsägelsefull syn på sin egen roll i 

teknikundervisningen. Å ena sidan uttrycker de att de vill arbeta mer målinriktat med teknik, 

detta gäller både i planerade teknikaktiviteter som i spontana aktiviteter. I de spontana 

aktiviteterna innebär detta att involvera sig i barnens fria lek och stödja tekniklärandet, när 

teknik utforskas. Å andra sidan uttrycker pedagogerna även en vilja att inte störa barnen i 

deras fria lek (ibid.). Båda studierna visar att personalen tar avstånd från att involvera sig i 

barnens utforskande i teknik, detta är något som Fleer (2009) problematiserar. I sin studie 

fokuseras begreppsförståelsens betydelse i barns lärande, men med fokus på pedagogens 

betydelsefulla roll i barnens begreppserövrande. Den sociokulturella studien undersöker hur 

4-5 åringar på två förskolor i Australien utvecklar, genom appropriering (vilket betyder att 

tillägna sig kunskap), vetenskaplig begreppsförståelse i naturvetenskap och dess relation till 

vardaglig begreppsförståelse. Observationer av barns lek i barngrupp och intervjuer med 

deras lärare används som undersökningsmetod. De materialrika miljöer som lärarna 

tillgodoser barnen med leder till lärande, då barnen utforskar materialen. Men avsaknad av 

lärare med kunskap inom ämnet och som involverar sig i barnens utforskande för att mediera 

högre nivåer av tänkande, bidrar endast till vardagligt utforskande och begreppserövrande hos 

barnen (ibid.). Mawson (2013) menar med utgångspunkt ur sin studie att en demokratisk 

pedagogik gynnar barns tekniska lärande och kunskap, då barnen får en större kontroll över 

de uppgifter som de blivit introducerade för. Om barns intresse tas tillvara i 

teknikundervisningen, om barnen känner att de äger lärsituationen och lärare tillåter 

autentiska lärupplevelser leder det med stor sannolikhet till tekniskt fördjupad kunskap och 

praktik. Detta kan även resultera i att barn engagerar sig i kamratlärande och löser problem 

gemensamt (ibid.). Även Mawson (2010) menar att teknikundervisningen borde utgå mer 

från barns erfarenheter utanför skolan, för att bidra med bättre resultat inom teknik genom att 

eleverna skulle se den mer relevant (ibid.). När det gäller att utgå från barns intresse i 

teknikundervisningen menar Elvstrand, Hallström och Hellberg (2018) att det å ena sidan 

anses viktigt av förskolepersonalen att tillvarata barns intresse, perspektiv och initiativ i 

teknikundervisningen. Å andra sidan belyses det att detta förhållningssätt även riskerar att 

utgöra ett hinder eftersom det innebär att barns möjligheter att nå kunskap om teknik, läggs i 

stor utsträckning på det enskilda barnets initiativtagande och vetgirighet, men hänger även 

ihop med om pedagogerna kan bidra med väsentliga svar på barnens frågor (ibid.).   

2.2.3 Den fysiska miljöns betydelse  

I en amerikansk studie undersöker Tu (2006) den naturvetenskapliga miljön i 20 förskolor. 

Metoden som används är tre olika instrument: två checklistor för observation och ett formulär 
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till lärarna. En slutsats som dras är att barn behöver en upplevelserik förskolemiljö i vilken de 

kan få utlopp för sin inneboende nyfikenhet och passion för att utforska (ibid). Samstämmig 

med detta är Blomdahl (2007) som menar att en betydelsefull organisatorisk faktor som 

tenderar ha betydelse för teknikundervisningens genomförande, är den fysiska miljöns 

utformning och tillgång på material och verktyg i miljön (ibid). Sundqvist (2016) menar att 

förskolepersonalen ger uttryck för att barn skall erbjudas lättillgängligt, inspirerande och 

variationsrikt material för att de skall ha möjlighet till konstruktion och skapande, som enligt 

förskolepersonalen i studien har en central plats i förskolan när det gäller tekniklärande 

(ibid.). Elvstrand, Hallström och Hellberg (2018) belyser att även förskolepersonalen i deras 

studie menar att detta material måste vara lättillgängligt för att barnen ska ha möjlighet att 

använda det i sina egeninitierade lekar med fokus på teknik (ibid.). När det gäller betydelsen 

av den fysiska miljöns utformning för teknikundervisningens gestaltning menar Bjurulf 

(2008) att både det material den fysiska lärmiljön erbjuder och storleken på elevgruppen 

resulterar i olika typer av arbetsuppgifter. En stor elevgrupp leder till mer teoretiska 

arbetsuppgifter och en liten elevgrupp leder till mer praktiska arbetsuppgifter, vilket får 

betydelse för vilka förmågor eleverna erbjuds att utveckla i teknikämnet (ibid.).  

2.3 Sammanfattning av forskningsläget 

I förskolans teknikverksamhet är konstruktion och skapande centrala aspekter (Sundqvist, 

2016; Elvstrand, Hallström & Hellberg, 2018) och användning, skapande och förståelse av 

artefakter (Sundqvist, 2016). Olika teknikaktiviteter visar sig bidra med olika typer av 

lärandemöjligheter för barnen (Turja, Endepohls-Ulpe & Chatoneys, 2009; Fleer, 2000). 

Vikten av reflektion och variation i teknikundervisningen lyfts som betydelsefulla för barns 

lärande (Bjurulf, 2008; Mawson, 2010; Blomdahl, 2007), och betydelsen av att koppla 

tekniklärandet till andra kontexter utanför den institutionaliserade verksamheten (Bjurulf, 

2008; Mawson, 2013; Mawson, 2010; Kilbrink, Bjurulf, Blomberg, Heidkamp & Hollsten, 

2014). Förutsättningar för barns lärande i teknik är kopplat till pedagogens kompetens 

(Elvstrand, Hallström & Hellberg, 2018; Sundqvist, 2016; Turja, Endepohls-Ulpe & 

Chatoney, 2009; Mattson, 2012), pedagogens förhållningssätt till barns lärande (Sundqvist, 

Nilsson & Gustafsson, 2015; Sundqvist, 2016; Elvstrand, Hallström & Hellberg, 2018; Fleer, 

2009; Mawson, 2013; Mawson, 2010), och den fysiska miljöns utformning (Tu, 2006; 

Blomdahl, 2007; Sundqvist, 2016; Elvstrand, Hallström & Hellberg, 2018, Bjurulf, 2008).  

3 Fenomenologi som vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
I vår studie har vi valt att utgå från den vetenskapsteoretiska utgångspunkten fenomenologi 

som är en teori om intentionalt medvetande vilket enligt Szklarski (2015) innebär att 

medvetandet är riktat och meningsskapande. Med riktat medvetande menas att medvetandet 

alltid är riktat mot ett objekt som forskaren avser att studera. Fenomenologins grundare var 

den tyska filosofen Edmund Husserl som skapade en ny filosofi som skulle fokusera på det 

som beskrivs utifrån den erfarenhet en individ har. Målet är att gå till huvudkällan för att 

därifrån undersöka och redogöra för det som visar sig för det mänskliga medvetandet. Det 

handlar om att försöka förstå saker och ting från varje individs perspektiv (ibid.). Enligt 

Denscombe (2009) innebär det att fokus riktas mot subjektivitet, beskrivning, tolkning och 
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medverkan. Fenomenologins forskning använder sig utav kvalitativa metoder, ett 

tillvägagångssätt används som lägger fokus på individens upplevelse, uppfattning och 

personliga erfarenhet (ibid.), varav vi fokuserar på begreppet upplevelser. Fejes och 

Thornberg (2015) skriver att den ontologiska utgångspunkten inom fenomenologin är den 

upplevda verkligheten och den epistemologiska utgångspunkten handlar om att se 

människans medvetande som källan för kunskap (ibid.).  

 

Szklarski (2004) hänvisar till Giorgi som menar att den klassiska inriktningen av 

fenomenologi som forskningsmetod har tre kriterier för att forskning skall få utgöra sig för att 

vara fenomenologisk: det krävs att metoden är beskrivande, fenomenologisk reduktion är 

centralt i tillämpningen och forskaren söker efter det aktuella fenomenets essens/er (ibid.). 

Fenomenologisk reduktion innebär att all förförståelse som är kopplad till det aktuella 

fenomenet sätts inom parentes, detta kallas för epoché (Szklarski, 2015). Det är även 

betydelsefullt att som forskare i analysarbetet inte på förhand se en viss upplevelse av det 

utforskade fenomenet som mer väsentlig än någon annan, detta kallas för horisontalisering 

(ibid.). Eftersom det anses svårt, om inte omöjligt, att bortse från all förförståelse är strävan 

istället att nå så hög grad av öppenhet och förutsättningslöshet gentemot fenomenet som 

möjligt (Szklarski, 2004).  

 

Fenomenologin kännetecknas av begreppet induktivt förhållningssätt som innebär att empirin 

skapar teorier genom analysen, den vägleds därmed inte av någon bestämd teori på förhand. 

För att detta induktiva förhållningssätt ska kunna garanteras krävs det att forskaren utför en 

empiritrogen analys (Szklarski, 2015). När forskaren ska finna den mest väsentliga 

upplevelsen (essensen) av det utforskade fenomenet tillämpas eidetisk reduktion, vilket 

innebär att söka invarianser (de mest väsentliga upplevelserna, så kallade essentiella 

konstituenter) och varianser (de mindre väsentliga upplevelserna, så kallade existentiella 

konstituenter) i empirin (ibid.). För att förtydliga så innebär essensen att ta reda på det som är 

beständigt i det material som samlats in, kopplat till det aktuella fenomenet (Fejes & 

Thornberg, 2015). Även begreppet förståelseinriktning är centralt inom fenomenologin, detta 

innebär att forskaren intresserar sig för de “betydelser som objekten har för individer”, denna 

förståelse nås genom tolkning (Szklarski, 2015, s. 110). I detta examensarbete är 

förskolepedagogers upplevelser av fenomenet barns lärande i vardagsteknik i förskolan i 

fokus.  

4 Metod 
Vi kommer i detta metodavsnitt att inledningsvis beskriva det urval vi gjort i studien för att 

sedan beskriva vårt val att använda oss av intervju som undersökningsmetod. Därefter följer 

en beskrivning av genomförande, etiska ställningstaganden, studiens tillförlitlighet och 

bearbetning av det empiriska materialet.  

4.1 Urval 

Vi kontaktade förskolepedagoger på två uttalat profilerade teknikförskolor då vi såg det som 

intressant eftersom dessa förskolor har den profil vi valt att skriva vårt examensarbete om. På 



9 

 

detta sätt kan vårt urval av intervjupersoner ses som ett målinriktat urval (Bryman, 2011). 

Vecka 5 år 2018 kontaktade vi, via telefon, förskolepedagoger på två tekniskt profilerade 

förskolor i en kommun i södra Sverige för att undersöka om det fanns ett intresse hos 

förskolepedagogerna att delta i vår studie om vardagsteknik i förskolan. Den information som 

gavs till förskolepedagogerna var restriktiv eftersom det var i ett tidigt skede, det som delgavs 

var att vi var intresserade av att skriva vårt examensarbete om vardagsteknik i förskolan, att 

vi var intresserade av att använda intervju som metod, att vi var intresserade av att vända oss 

till förskolepedagoger på tekniskt profilerade förskolor, och att intervjuerna troligtvis skulle 

komma att ske i april månad. De förskolepedagoger vi samtalade med var nyfikna och 

intresserade, vi bad om att få återkomma när vi hade mer information att delge.  

 

Vi kontaktade återigen förskolorna under vecka 15 och 16, år 2018, och bokade totalt in åtta 

intervjuer under samma veckor vi kontaktade dem. I denna studie deltar åtta 

förskolepedagoger (en av förskolepedagogerna är utbildad barnskötare, sex av 

förskolepedagogerna är utbildade förskollärare och en av förskolepedagogerna har en annan 

flerårig pedagogisk utbildning) från fem förskoleavdelningar på två olika tekniskt profilerade 

förskolor, en kommunal och en privat. Av intervjupersonerna är en man och sju kvinnor, 

deras ålder är mellan 23-60 år. Deras fiktiva namn är följande: Per, Amanda, Frida, Tanja, 

Sofia, Ylva, Gunilla och Ingrid. Flera av förskolepedagogerna gav uttryck för att de efter sin 

pedagogiska utbildning fått kompetensutveckling i teknik via kommunens teknikcentrum. 

Fem av förskolepedagogerna uttryckte att det var deras intresse för teknik som gjorde att de 

valde att arbeta på en förskola med teknisk profil. Förskolepedagogerna arbetar på 

avdelningar med barn i åldern 1-3 år (Ingrid, Sofia, Tanja, Frida), 3-5 år (Per) och 1-5 år 

(Ylva, Amanda, Gunilla). Valet av att vända oss till förskolepedagoger från både 

yngrebarnsavdelningar och äldrebarnsavdelningar var för att möjliggöra en mer nyanserad 

inblick i deras upplevelser av barns lärande i vardagsteknik i förskolorna.  

4.2 Intervju 

Då vi var intresserade av att närma oss förskolepedagogers perspektiv och beskriva deras 

upplevelser av barns lärande i vardagsteknik i förskolan, föll valet på att använda intervjuer 

för att samla in data, därmed är vårt metodval kvalitativt. Patel och Davidsson (2003) skriver 

att den kvalitativa intervjuns syfte är att identifiera egenskaper hos något. Bryman (2011) 

skriver att det inom den kvalitativa forskningstraditionen är vanligt att använda intervjuer 

som metod för att nå fördjupad kunskap om ett valt undersökningsområde. När det gäller 

kvalitativ forskning handlar det om att skapa förståelse av ett utsnitt av den sociala 

verkligheten och människors tolkning av densamma. Genom intervjuer har den som 

intervjuas möjlighet att ställa frågor till forskaren kring innehållet i intervjun för att nå ökad 

förståelse (ibid.). Szklarski (2004) skriver att intervjuer som görs inom det fenomenologiska 

fältet syftar till att nå uttömmande beskrivningar av den intervjuades erfarenheter (ibid.). 

 

Szklarski (2015) skriver att datainsamlingsmetoden inom det fenomenologiska fältet är 

hänvisat till att samla in kommunikativa data, ofta genom ostrukturerade- eller 

semistrukturerade intervjuer. Det som kännetecknar fenomenologiska intervjuer är att de är 

mer samtalsliknande, där forskaren är en aktiv lyssnare och ställer öppna frågor (ibid.). 
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Följdfrågor kan inom semistrukturerade intervjuer ställas för att nå fördjupad information till 

de svar som uppfattas som viktiga (Bryman, 2011). Med detta som utgångspunkt har vi valt 

att i detta examensarbete använda oss av semistrukturerade intervjuer som innebär att vi 

skapat en intervjuguide i förväg (se Bilaga 1). Patel och Davidsson (2003) skriver att det är 

vanligt att inleda en intervju med några mer neutrala frågor så som bakgrundsvariabler hos 

intervjupersonerna, vilket vi gjorde med ett antal frågor om intervjupersonernas bakgrund, 

och gick sedan över till en intervju som utgick från temat Förskolepedagogers upplevelser av 

barns lärande i vardagsteknik. Under detta tema hade vi huvudfrågor, underfrågor och vi 

skapade även ett stöd för ytterligare följdfrågor. Å ena sidan skriver Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) att en svaghet med intervjuer som metod är att de är ett resultat av den 

specifika situation de genomförs i och påverkas av intervjupersonens uppriktighet, vilket kan 

resultera i ett missvisande resultat och är därmed viktigt att ta i beaktande som forskare 

(ibid.). Å andra sidan menar Bjørndal (2005) att intervjuer har en fördel på det viset att 

detaljer kan uppdagas och en djupare uppfattning om den intervjuades tankar och känslor kan 

erhållas. Dessutom finns möjligheten att vid oklarheter i den intervjuades svar, fråga den 

intervjuade igen för att undvika missuppfattningar (ibid.). Med utgångspunkt ur ovanstående, 

och med tanke på vår fenomenologiska ansats, valde vi enskilda intervjuer då vi ville komma 

så nära den enskilde intervjupersonens upplevelse som möjligt.  

4.3 Genomförande 

När det gäller intervju som metodval skriver Patel och Davidsson (2003) att det är viktigt att 

intervjupersonen delges intervjuns syfte och att forskarna belyser att dennes bidrag i 

undersökningen är betydelsefullt. Utöver detta är det viktigt att klargöra hur 

intervjupersonens bidrag till forskningen kommer användas (ibid.). Av denna anledning 

informerade vi först kring vår studies syfte och hur lång tid det skulle ta när vi bokade in 

intervjuerna via telefon. Trost (1997) belyser vikten av att få intervjupersonerna att känna sig 

bekväma på platsen de blir intervjuade på men menar dock att majoriteten av platser har både 

positiv och negativ påverkan ur en intervjusynpunkt. Sker intervjun på en plats som inte 

känns bekväm för intervjupersonen kan denne känna sig i underläge gentemot den som 

intervjuar (ibid.). Vi lät därmed intervjupersonerna både bestämma tid och plats för intervjun. 

Vi har vid intervjun tänkt på att försöka placera oss på ett sådant sätt att intervjupersonen inte 

ska känna sig obekväm då vi varit två som intervjuat en person. Vidare har vi försökt göra 

intervjun så lättsam som möjligt på så sätt att vi ställt följdfrågor även till sådant som inte 

varit relevant för just vår studie men som intervjupersonerna ändå har velat berätta. Allt för 

att göra situationen så bekväm och okonstlad för intervjupersonerna som möjligt.  

 

I samband med respektive intervju lämnade vi ut en samtyckesblankett (se Bilaga 2) med 

information om vår studie (syftet med studien, tidsåtgången och hur vi förhåller oss till de 

etiska riktlinjerna) och där intervjupersonen godkände sitt deltagande genom att underteckna 

blanketten. Som datainsamlingsmetod användes ljudupptagning via mobiltelefon och 

fältanteckningar. Fältanteckningar användes i vår studie för att garantera att samtalet skulle 

kunna dokumenteras om tekniken skulle strula. Att använda ljudinspelningar som 

datainsamlingsmetod menar Bjørndal (2005) har flera fördelar då den möjliggör att små 

detaljer, som kan bli avgörande för förståelsen av materialet, finns kvar. Sammantaget gör 
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detta att en djup och detaljerad förståelse av en konversation kan erhållas. Vidare skriver 

Bjørndal att ljudupptagning ger värdefull data om dialogen som är intressant att studera men 

viktigt att tänka på är att ljudinspelningar inte är en avbildning av verkligheten och han menar 

att verkligheten enbart blir representerad (ibid.). Varje intervju tog ca 30 minuter att 

genomföra. Fem av intervjuerna genomfördes på förmiddagen, tre intervjuer genomfördes på 

eftermiddagen. Vi har transkriberat största delen av datamaterialet tillsammans. En av oss har 

skrivit ned intervjupersonens svar medan den andra har skött uppspelningen av det inspelade 

materialet. I enstaka fall har vi transkriberat enskilt för att spara tid. Bryman (2011) skriver 

att allt material som samlas in under en intervju inte behöver användas om det inte fyller 

något syfte. Vi har transkriberat alla intervjuer ordagrant men valt att utesluta skratt och 

harklingar ur transkriberingen.  

4.4 Etiska ställningstaganden 

Varje intervju inleddes med att intervjupersonen informerades om vår studies syfte och vad vi 

avser med begreppet vardagsteknik, det vill säga att vi inte fokuserar på digitala medier och 

IKT. Vi har tagit hänsyn till de fyra etiska forskningsprinciper som Vetenskapsrådet (2002) 

belyser. Genom att vi delgav deltagarna information om studien, att deltagandet var frivilligt 

och kunde avbrytas närsomhelst under intervjuns gång, tar vi hänsyn till informationskravet. 

Deltagarna och förskolornas namn är fiktiva, på det viset tar vi hänsyn till 

konfidentialitetskravet. Deltagarna informerades om att det material vi fick in enbart skulle 

användas till detta examensarbete och hanteras på ett sådant sätt att det inte riskerade 

spridning, därmed tar vi hänsyn till nyttjandekravet. Genom att intervjupersonerna 

undertecknade en samtyckesblankett (se Bilaga 2) försäkrar de att de godkände premisserna 

för studien, därmed tar vi hänsyn till samtyckeskravet. Under tiden intervjuerna pågick 

använde vi våra mobiltelefoner för ljudupptagning. Dessa var inte uppkopplade till något 

nätverk och vi hade ställt in dem på flygplansläge för att minimera risken att inspelningen 

skulle kunna åka upp i ett lagringsmoln som obehöriga eventuellt kan komma åt. Efter 

insamlingen av empirin förde vi över allt material på ett USB-minne vilket bara vi hade 

tillgång till.   

4.5 Studiens tillförlitlighet 

Bryman (2011) skriver att bedömning och värdering av kvalitativa studier utgår från andra 

kvaliteter än kvantitativa studier. I kvalitativa studier blir begreppet tillförlitlighet relevant. 

Tillförlitligheten består av fyra delkriterier: Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet och 

Möjlighet att styrka och konfirmera. Bryman (2011, s. 354-356) skriver om dessa:  

- Trovärdighet innebär att bedöma om forskarens tolkning av andra personers utsagor 

är korrekta, detta kan göras genom att vända sig till de personer som studerats för 

bekräftelse.  

- Överförbarhet innebär främst i kvalitativ forskning att ha fokus på det unika i det 

studien studerar och skapa fylliga detaljrika beskrivningar. Dessa beskrivningar får 

sedan andra avgöra huruvida de är överförbara till den kontext de befinner sig i.  

- Pålitlighet innebär att forskaren ser till att skapa en fullständig och tillgänglig 

redogörelse för forskningsprocessens alla steg. 
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- Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att som forskare säkerställa att hen 

agerat i god tro och inte påverkat undersökningens resultat genom personliga 

värderingar eller teoretisk inriktning.  

 

Då vår studie vänt sig till förskolepedagoger för att fånga deras upplevelser av barns lärande i 

vardagsteknik är deras svar kopplade till deras specifika upplevelser och behöver 

nödvändigtvis inte överensstämma med vad barnen faktiskt lär sig på förskolorna i 

vardagsteknik, vilket inte heller varit vårt fokus. När det gäller att vända sig till 

teknikförskolor gjordes detta val för att förskolorna har den profil vi valt att skriva vårt 

examensarbete kring. Vi är medvetna om att det å ena sidan finns en risk att pedagogerna på 

dessa förskolor, just eftersom det är teknikförskolor de arbetar på, kan bidra med förskönande 

beskrivningar av barns lärande i vardagsteknik eftersom det kan antas att de vill förmedla en 

mer medveten inställning till barns tekniska lärande. Å andra sidan upplever vi att 

pedagogerna bidragit med beskrivningar på autentiska situationer där de upplevt ett lärande 

hos barnen, dessutom uttrycker vissa pedagoger att barns lärande är svårt att ta fasta på vilket 

vi menar styrker trovärdigheten för att pedagogerna talar sanning. På grund av studiens 

tidsbrist har vi inte haft möjlighet att nå styrkande från intervjupersonerna själva att resultatet 

överensstämmer med det de velat förmedla. I analysprocessen har vi däremot varit noga med 

att pendla mellan transkriptioner och analys för att se till att vi inte förvrängt 

intervjupersonens uttryck för sina upplevelser av barns lärande i vardagsteknik, vilket är 

förenligt med fenomenologins empiritrogna förhållningssätt. Vi är införstådda med att vi som 

intervjuare kan ha påverkat intervjupersonernas svar och faktumet att en av oss författare har 

en flyktig bekantskap med ett fåtal av de intervjuade kan ha påverkat pedagogerna till att de 

känner att de vill försöka svara så “korrekt” som möjligt. Vi upplever ändå att vår studie är 

tillförlitlig då vi är transparenta i hur vi gått tillväga.  

4.5.1 Egen förkunskap  

Inom den klassiska fenomenologin anses det viktigt att som forskare sätta sin egen 

förkunskap inom parentes eller iallafall att sträva efter att vara så objektiv som möjligt 

gentemot det utforskade fenomenet (Szklarski, 2004). Det är därmed viktigt att belysa att vi 

båda författare varit inlästa på det aktuella området och har därmed haft en 

bakgrundskunskap som vi i största möjligaste mån försökt sträva efter att sätta inom parentes. 

Vi har upplevt det svårt att både sträva efter att skapa ett öppet samtalsklimat i intervjuerna 

och hjälpa intervjupersonerna vidare i sina berättelser, men samtidigt inte lägga orden i 

munnen på dem eftersom vi har den förförståelse vi har. Därmed har vi i intervjuerna fått 

tänka på att vänta in intervjupersonernas svar.    

4.6 Bearbetning av empiriskt material 

Vi har valt att inspireras av en fenomenologisk analysmodell framtagen av Amadeo Giorgi då 

vi såg den som ett stöd att utgå från för att kunna analysera vår empiri, som innebär att 

bearbeta och strukturera den. Denna analysmodell är den mest kända fenomenologiska 

analysmodellen och används med fördel i fenomenologiska studier med mindre omfattande 

datainsamling (Szklarski, 2015). Under rubriken Giorgis analysmodell följer en beskrivning 

av de fem steg såsom Szklarski (2015, s. 137-142) skriver om dem. Under rubriken Vårt 
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analysförlopp beskrivs hur vi gått tillväga och varför vi valt att endast inspireras av 

analysmodellen.  

4.6.1 Giorgis analysmodell 

Första steget är: bestämning av helhetsbetydelsen 

I detta steg försöker forskaren först överblicka sitt material och komma fram till vad det 

handlar om genom att läsa materialet flera gånger. I detta steg ska även det material som inte 

ses som begripligt och som inte har fokus på det aktuella fenomenet sållas bort.  

 

Andra steget är: avgränsning av meningsbärande enheter. 

Detta steg innebär att varje text som blivit kvar efter sållningen läses igenom detaljerat för att 

bryta ned materialet och avgränsa meningsbärande enheter, det vill säga skiftningar i 

intervjupersonernas uttryck för sina upplevelser kring samma fenomen. Varje enhet (enstaka 

fraser eller meningar) som väljs ut skall innehålla någon ny information om fenomenet, detta 

kallas för inledning. Ytterligare sållning görs för att ha fenomenet i fokus. I detta steg skall 

även en sammanställning göras som innebär att ändra respektive meningsbärande enhet från 

förstaperson till tredjepersonsform. 

 

Tredje steget är: transformering av vardagliga beskrivningar. 

Detta steg innebär att det görs en kontextuell analys av de olika meningsbärande enheterna 

genom att enheterna från varje text ställs i relation till varandra och till sammanhanget de är 

en del av. Detta steg innebär att forskaren tar i beaktande både implicita (metaforer och 

liknelser) och explicita (språkliga) uttryck i de intervjuades svar. Texten kortas i detta steg 

ned genom att vardagliga beskrivningar transformeras och skrivs kortfattat och precist med 

mer abstrakta begrepp.  

 

Fjärde steget är: framställning av fenomenets situerade struktur. 

I detta steg sammanställs de bearbetade meningsbärande enheterna ihop till en enhetlig 

berättelse utifrån de undersökta upplevelserna och återger därmed fenomenets situerade 

struktur. Det är alltså av yttersta vikt att se till att alla meningsenheter syns i den situerade 

berättelsen. Texten komprimeras ytterligare men det är viktigt att innebörden av 

meningsinnehållet inte tappas bort eller inte uttrycker sanningen. 

 

Femte steget är: framställning av fenomenets generella struktur. 

I detta steg analyseras de situerade berättelserna för att finna deras centrala innebörd. Denna 

process leder till att forskaren skapar centrala teman och detta förfarande sker steg för steg 

mellan steg 3-5 i analysmodellen. När forskaren funnit de centrala temana påbörjas en 

eidetisk reduktion för att finna essensen av fenomenet. Genom detta förfarande kommer 

forskaren fram till de teman som varierar, “de varianta”, och de teman som inte varierar, “de 

invarianta”. De teman som inte varierar utgör således fenomenets essentiella konstituenter. 

Essensen speglar därmed fenomenets generella struktur, det vill säga den bygger på en 

överensstämmelse i alla intervjupersoners upplevelser. De teman som varierar kallas för 

fenomenets existentiella konstituenter.  
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4.6.2 Vårt analysförlopp 

Vi började vårt arbete med att precis som i steg ett av analysmodellen läsa igenom 

transkriberingarna ett flertal gånger och sedan sålla bort de frågor och svar som vi insett inte 

har fokus på vårt aktuella fenomen barns lärande i vardagsteknik i förskolan. I enstaka fall 

har våra frågor varit normerande, därmed har även dessa frågor och tillhörande svar sållats 

bort. Vi upplever generellt att begripligheten på datamaterialet varit god, endast vissa 

oklarheter har uppstått. Dessa oklarheter gäller om förskolepedagogerna pratar om de andra 

pedagogerna på avdelningen eller om barnen, om förskolepedagogerna talar utifrån sina 

upplevelser, vissa av pedagogerna har använt sig av utfyllnadsord vilket stundtals har gjort 

det svårt att förstå sammanhanget och vissa förskolepedagoger skiljer inte på teknik och 

naturvetenskap. I dessa fall har vi repeterat läsningen av materialet och försökt skapa oss en 

förståelse för vad som sägs och endast valt det material som vi tolkar är tillräckligt tydligt för 

att beskriva förskolepedagogernas upplevelser av fenomenet. Vi har inte uteslutit de utsagor 

där förskolepedagogerna talar kring naturvetenskap eftersom det är en del av deras bild av 

vardagsteknik. De icke-relevanta utsagorna och bakgrundsinformationen om 

intervjupersonerna har färgkodats i olika färger. Bakgrundsinformationen har sedan använts 

för att skriva kring vårt urval i vårt metodavsnitt. De utsagor som vi identifierat som relevanta 

för fenomenet har vi kopierat och klistrat in i ett nytt dokument där vi fortsatt analysen. 

Därmed har det material som gått vidare till andra steget endast varit datamaterial där vi 

identifierat förskolepedagogers upplevelser av barns lärande i vardagsteknik.  

 

I det andra steget började vi söka efter nyanser i de upplevelser förskolepedagogerna gett 

uttryck för som är kopplade till fenomenet, detta har vi gjort från respektive intervju. Vi har 

därmed separerat meningsbärande enheter ur texterna utifrån dess innehåll och färgkodat 

dessa för att lättare överblicka materialet. Dessa färgkoder innehöll upplevelser av teoretisk 

karaktär på barns lärande (såsom reflektion, tänkande och spekulation kring 

vardagstekniken), upplevelser av praktisk karaktär på barns lärande (såsom utforskande och 

göranden kring vardagstekniken), upplevelser av teoretisk-praktisk karaktär på barns lärande 

(där både teori och praktik samverkar). Vi identifierade även empiriskt material som handlar 

om upplevelser av möjliggörande lärande i vardagsteknik och enstaka upplevelser av att 

barns lärande är svårt att identifiera. Vi har sedan sållat ytterligare för att ha vårt fenomen i 

fokus då vissa upprepningar identifierats i vissa intervjupersoners svar.  

 

Vi har endast inspirerats av följande steg, steg 3-5, av analysmodellen för att skriva fram vårt 

resultat. Detta då vi upplevt att analysstegen tangerar varandra och därmed blivit svåra att 

följa strikt, vi har dessutom ansett att analysmodellens steg lägger en större vikt vid 

omskrivning, “transformering”, av alla meningsbärande enheter än vad vi valt att göra. Vi har 

istället valt att förstärka fenomenologins induktiva förhållningssätt genom att låta citat 

hämtade från vår empiri utgöra kärnan i vår resultatredovisning, därmed närmar vi oss en så 

hög grad av öppenhet och förutsättningslöshet gentemot fenomenet som möjligt, vilket 

Szklarski (2004) belyser. Vi har dock uppmärksammat att flera av intervjupersonerna svarat 

på flera av intervjufrågorna utifrån en specifik upplevelse de haft av barns lärande i 

vardagsteknik. Eftersom dessa meningsbärande enheter varit textmässigt omfattande har viss 

transformering ändå ansetts nödvändig för att komprimera delar av de meningsbärande 
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enheterna. Transformeringen gjordes för att tydliggöra för läsaren sammanhanget det 

efterföljande citatet är en del av eller för att förtydliga vad citaten handlar om. I dessa 

transformationer används tredjepersonsform och mer abstrakta begrepp. De meningsbärande 

enheter (citat) vi identifierat i steg två har alltså kortats ned för att tydliggöra innebörden av 

dem. I de citat som presenteras används: [...], för att markera att viss transformering har gjorts 

av det stycke som föregås av tecknet, men tecknet används även då oväsentlig information 

utelämnats från citaten. Denna oväsentliga information består av utfyllnadsord eller felaktig 

meningsbyggnad som intervjupersonen sedan rättar till i efterföljande uttryck. Dessa klamrar: 

[], har även använts för att ersätta feluttalade ord, för att ersätta namn som kan vara 

utpekande, för att tydliggöra om pedagogen talar om pedagoger eller barn, eller för att 

förtydliga annan information vi ansett framgått otydligt i citatet. I de fall där vi velat 

förtydliga att pedagogen talar som att hen lever sig in i situationen hen belyser, har vi använt 

citattecken. Vi har färgmarkerat implicita uttryck i citaten för att komma ihåg att lyfta dessa 

för att förtydliga för läsaren dess innebörd vid senare sammanställning av citat från samtliga 

intervjuer. Vi har lagt vikt vid att se till så att de komprimerade citaten fortfarande förhåller 

sig till sanningen eftersom vissa delar av citaten transformerats och ersatts av [...], detta har vi 

gjort genom att pendla mellan transkriptionen och analysdokumentet.  

 

Eftersom färgkoderna (vi identifierade i steg två) fortfarande ansetts vara relevanta för oss, 

har dessa namngetts och fått utgöra dimensioner på barns lärande i vardagsteknik, dessa är 

följande: en teoretisk-, en praktisk- och en teoretisk-praktisk dimension. Slutligen har vi fört 

samman citat inom färgkoderna, genom att finna gemensamma nämnare och därmed skapat 

teman. Dessa teman består alltså av förskolepedagogernas upplevelser som presenteras 

genom citat och transformeringar. Två teman är dock fristående från dessa dimensioner på 

barns lärande i vardagsteknik. De citat som presenteras i våra teman visar på en nyansering 

av upplevelser trots att de har gemensamma nämnare och temana har döpts utifrån vad citaten 

behandlar. Efter att ha identifierat dessa centrala teman påbörjade vi en eidetisk reduktion för 

att identifiera de invarianta och de varianta temana. Det invarianta innebär att finna den mest 

väsentliga upplevelsen av vårt utforskade fenomen, detta tema utgör därmed vår essentiella 

konstituent. Det varianta blir således de resterande upplevelserna, dessa teman utgör därmed 

våra existentiella konstituenter. I analysarbetet har vi förhållit oss till epoché som innebär att 

som forskare sätta sin egen förförståelse inom parentes, och till horisontalisering som innebär 

att som forskare i analysarbetet inte på förhand se en viss upplevelse av det utforskade 

fenomenet som mer väsentlig än någon annan. Detta gjorde vi genom att vara empiritrogna 

då vi presenterar citat i resultatredovisningen och låter våra teman döpas efter citatens 

innebörd. Hela analysprocessen kännetecknas av att vi som forskare har anammat 

fenomenologins förståelseinriktning, detta innebär att vi intresserat oss, och skapat oss en 

förståelse, för hur förskolepedagogerna upplever fenomenet barns lärande i vardagsteknik. I 

resultatredovisningen kommer de olika temana, bestående av förskolepedagogernas 

upplevelser, som vi skapat ha en inledande text som sammanfattar temat, våra 

transformationer av citaten presenteras för att förtydliga de efterföljande citatens 

sammanhang och transformationer används även för att förstärka citatens innebörd. I de fall 

implicita uttryck (metaforer) presenteras i citaten förklaras även deras innebörd utifrån det 

sammanhang de är en del av.  
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5 Resultat 
Syftet med detta examensarbete är att beskriva förskolepedagogers upplevelser av fenomenet 

barns lärande i vardagsteknik i förskolan. Nedan presenteras vår studies resultat som svarar 

på frågan: Hur upplever förskolepedagoger barns lärande i vardagsteknik i förskolan? 

Genom att analysera vår empiri har tre dimensioner på pedagogers upplevelser av barns 

lärande i vardagsteknik framträtt, dessa är: en teoretisk-, en praktisk- och en teoretisk-

praktisk dimension. Den teoretiska dimensionen innehåller följande tema: Lärandet 

framträder som spekulation hos barnen kring vardagstekniken ur ett större sammanhang.  

Den praktiska dimensionen innehåller följande teman: Lärandet framträder som aha-

upplevelser hos barnen, Lärandet framträder som självständighetsutveckling hos barnen och 

Lärandet framträder som konstruerande och skapande hos barnen. Den teoretisk-praktiska 

dimensionen innehåller följande teman: Lärandet framträder som en samverkan mellan tanke 

och handling hos barnen och Lärandet framträder som begreppsanvändning av barnen. Det 

som kännetecknar de teman som inordnats inom dimensionerna är att förskolepedagogerna 

upplevt att ett lärande i vardagsteknik har skett hos barnen. Vi har även skapat två teman som 

inte är inordnade inom dimensionerna då dessa teman inte belyser vilket lärande som skett, 

dessa teman är följande: När barns lärande inte är resultatfokuserat och När barns lärande 

är svårt att ta fasta på. Däremot har även dessa teman kopplingar till antingen teoretiska-, 

praktiska- eller teoretisk-praktiska dimensioner på barns lärande. Efter att ha skapat dessa 

teman påbörjade vi en eidetisk reduktion för att identifiera de invarianta och de varianta 

temana. Det invarianta innebär att finna den mest väsentliga upplevelsen av vårt utforskade 

fenomen, detta tema blir således vår essentiella konstituent. Det varianta blir således de 

resterande upplevelserna, dessa teman utgör därmed våra existentiella konstituenter. I 

resultatredovisningen varvar vi våra egna transformationer av empirin med citat ur empirin 

för att bidra med en fyllig beskrivning av det observerade fenomenet och samtidigt förhålla 

oss till fenomenologins induktiva förhållningssätt där vi vill närma oss en så hög grad av 

öppenhet och förutsättningslöshet gentemot fenomenet som möjligt (Szklarski, 2004). Våra 

intervjuade förskolepedagoger har fått fingerade namn och arbetar med olika åldrar på 

barnen: 1-3 år (Ingrid, Sofia, Tanja, Frida), 3-5 år (Per) och 1-5 år (Ylva, Amanda, Gunilla). 

Citat som belyser naturvetenskap istället för vardagsteknik kommer även presenteras då detta 

ingår i vissa av förskolepedagogernas uttryck för sina upplevelser av barns lärande i 

vardagsteknik.   

5.1 Den teoretiska dimensionen 

5.1.1 Lärandet framträder som spekulation hos barnen kring vardagstekniken ur ett 

större sammanhang 

Förskolepedagogerna beskriver sina upplevelser av att barns vardagstekniska lärande 

framträder genom att barnen, med pedagogernas hjälp, spekulerar kring vardagsteknik ur ett 

större perspektiv, därmed har lärandet en teoretisk dimension. Gunilla utmanar barnen till att 

tänka kring vardagstekniken ur ett historiskt sammanhang. Hon uttrycker följande:  

 
 [...] jag brukar säga till barnen en sån enkel grej som “hur var det förr”. Nu är ju inte mormor 

och farmor så särskilt gamla, men barnen kan ändå tänka, “hur var det ja, hur gjorde vi innan 
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vi hade gräsklipparen”. Man kan bara ställa den frågan sen behöver man inte säga mer för då 

vet man att de [barnen] börjar fundera. Sen kanske det går en dag eller två sen kommer de 

“Gunilla, jag har frågat min farmor” och så har de snappat upp, och så vill de berätta det i 

samlingen (Gunilla).  

  

Gunilla ifrågasätter även förgivettagna uppfinningar i vardagen. Hon uttrycker följande: 

 
[...] vi ska gå ut säger vi, och sen “Ja just det, hur gjorde man om det inte fanns ett handtag, 

hur skulle vi komma ut då genom dörren”. Det [...] blir ett tydligt lärande för att då börjar de 

[barnen] tänka [...] “ja just det” och så säger de kanske inget mer i den stunden. Men sen 

kanske när vi går in så har de sprungit och lekt och funderat lite och då säger de “Men 

Gunilla, man kan ju faktiskt göra såhär, vi har skjutdörr hemma”. [...] bara så ett litet frö, en 

liten fundering och se vart det lärandet tar vägen, det tycker jag är spännande (Gunilla).  

 

Gunilla märker av att barnen har begrundat hennes frågor genom att barnen kommer med 

svar på tal, antingen genom att inhämta information (att fråga farmor) eller genom att relatera 

till sina egna erfarenheter (vi har skjutdörr hemma), som de sedan förmedlar verbalt till sina 

kamrater i samlingen eller direkt till Gunilla. Metaforen “snappat upp” kan i ovanstående 

citat ses som ett implicit uttryck för att barnet tagit till sig kunskapen, och metaforen “så ett 

litet frö” kan i ovanstående citat ses som ett implicit uttryck för att väcka barnens tankar kring 

vardagstekniken. Även i ett köksbygge-projekt, som Per haft på sin avdelning, sätts 

vardagstekniken i ett större sammanhang. I projektet spekulerar barn och pedagoger 

tillsammans kring vardagstekniken ur ett ekonomiskt hållbart perspektiv där 

konsumtionsbehov ifrågasätts. Han uttrycker följande:  

 
[...] Det har vi märkt med den gruppen [barngruppen] vi hade innan att när vi [pedagoger och 

barn] byggde köket, att det startade med att de [barnen] ville leka kök, vi hade inga grejer, och 

då började vi fundera på vad vi skulle ha och kom fram till att då kan vi faktiskt bygga vi 

behöver inte köpa (Per). 

 

Per belyser även att han tillsammans med barnen fokuserat på att en specifik vardagsteknisk 

företeelse kan ha olika utseenden, han upplever då att barnen kommer till insikt. Han 

uttrycker följande: 

 
[...] Alla [barnen] började med att titta hemma hur deras kök såg ut, och så fick vi bilder på 

alla barnens kök, så kunde vi [pedagoger och barn] liksom sitta och titta på [fotografierna] 

“Oj de här köken såg väldigt lika ut” [...] och då kunde de [barnen] komma och “jaha” och då 

kunde vi ju komma fram till att det beror på att nästan alla här bodde i lägenheter. Det var de 

[köken] som inte var lika, de [barnen] bodde i egna hus “jaha” det var för att de bestämde 

kanske själva hur de [köken] skulle se ut (Per).  

5.2 Den praktiska dimensionen 

5.2.1 Lärandet framträder som aha-upplevelser hos barnen 

Förskolepedagogerna beskriver sina upplevelser av att barns vardagstekniska lärande 

framträder då de märker av att barnen får “aha-upplevelser”. “Aha-upplevelsen” kan ses som 
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ett implicit uttryck som i viss mån tenderar att vara svårdefinierbar av förskolepedagogerna 

men det kan uttydas att den har en praktisk dimension som innebär att barnen utforskar 

vardagstekniska föremål. I samband med detta utforskande märker förskolepedagogerna att 

barnet “plötsligt” förstår ett tekniskt föremåls funktion. Ingrid beskriver att pedagoger och 

barn arbetat med den enkla maskinen, kilen, praktiskt genom att barnen fått använda den för 

att testa att klyva två klossar. “Aha-upplevelsen” beskrivs av Ingrid som att barnen känner 

glädjen i att lyckas utföra praktisk vardagsteknik. Hon uttrycker följande:  

 
Men de [barnen] får ju aha-upplevelser, alltså känslan av att dem, att se att, hur ska jag 

uttrycka mig [...] att de [barnen] tycker att det är spännande […] att det funkar, att det är 

såhär, de [barnen] blir ju glada när de, “wow jag kunde [...] använda en kil till att klyva, att 

den är mycket lättare att använda än att dra isär de här klossarna”. [...] men det är ju så med 

alla grejer, att när man lyckas med nåt blir man glad och det blir en aha-upplevelse för alla 

människor. Att barnen får lov till att lyckas med det de gör (Ingrid).  
 

För att kunna märka av barnens “aha-upplevelser”, och därmed deras lärande, anser Sofia det 

nödvändigt att som förskolepedagog vara närvarande i barnens utforskande i 

vardagstekniken. Sofia beskriver en situation där ett barn på hennes avdelning står och 

trampar på en pedalhink och pedalhinkens lock lyfter sig. Hon uttrycker följande: 

 
[...] då kan man [som pedagog] ju tänka att [barnet] står där och trampar, vad kul, men där får 

man [som pedagog] ju bara[...] “Nej men oj vad händer här” [...] och så går man 

[tillsammans] in och tittar hur den ser ut invändigt. Och när de [barnen] får den här aha-

upplevelsen “jaa det beror ju på att jag trampar där”, när de kopplar, ja kopplingen, det kan 

jag nog säga. Att de [barnen] får upptäcka själva och att man [som pedagog] är med och 

upptäcker med barnen och när man [som pedagog] ser att det händer någonting [...] står du 

[som pedagog] inte där och inte bryr dig om att [barnet] står med den här pedalhinken [...] då 

kan du ju inte heller se om det blir något lärande (Sofia).  
 

Metaforen “när de kopplar” kan i ovanstående citat ses som ett implicit uttryck för att barnen 

förstått ett föremåls funktion. Sofia beskriver “aha-upplevelsen” som att barnet förstår att de 

utför en teknisk handling. Hon uttrycker följande:  

 
[...] jag hörde ju en jätteliten på min avdelning häromdagen som drog upp sin dragkedja och 

sa “nu teknikar jag”, för då har vi pratat om att det är teknik [...]. Då är det ju en aha-

upplevelse, då har ju jag varit med som pedagog och liksom att [barnet] fick den här [aha-

upplevelsen]. […] men det är ju när barn kommer på själva att, när man [som pedagog] ser de 

här aha-upplevelserna (Sofia). 

5.2.2 Lärandet framträder som självständighetsutveckling hos barnen 

Förskolepedagogerna beskriver sina upplevelser av att barns vardagstekniska lärande 

framträder i att barnen blir mer självständiga i sitt användande av vardagsteknik, därmed har 

lärandet en praktisk dimension. Det handlar om att som förskolepedagog låta barnen själva 

utforska ett föremål och prova att använda det. Sofia uttrycker följande: 
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[...] det är nog mycket det här i tamburen tror jag, det här med kardborreband, skosnören, 

dragkedjor och knappar [...].  Men där [tamburen] tycker jag att man nästan varje dag ser att 

de [barnen] lär sig någonting nytt [...] om man inte är för snabb med att hjälpa dem [barnen]. 

Utan de [barnen] får stå och krångla lite, tillslut så kan man det liksom (Sofia).  

 

Ylva belyser att barnens självständighetsutveckling kan innebära att pedagogen eller en 

kompis visar barnet hur ett föremål skall användas som barnet sedan imiterar. Hon upplever 

att barnet är stolt genom att barnet förmedlar sig verbalt när de lärt sig behärska tekniken. 

Hon uttrycker följande: 

 
Ja men kunskap är att de [barnen] blir mer självständiga när de lär sig ta på sig själva. Och vi 

[pedagoger] brukar uppmuntra att de försöker först, sedan får man hjälp [...] man kan kanske 

knäppa en knapp, tillslut när de lärt sig så är de så stolta. Det var en fyraåring som då inte 

kunnat ta på skorna som då kunde det, så var han ju jättestolt och sa “Titta jag kunde ju” [...] 

Men i och med att de får försöka och testa själv [...] så brukar de ju lära sig. Och barn lär ju 

barn, så de större [äldre barnen] lär ju de mindre [yngre barnen] och de [yngre barnen] tar 

efter (Ylva). 

5.2.3 Lärandet framträder som konstruerande och skapande hos barnen 

Förskolepedagogerna beskriver sina upplevelser av att barns vardagstekniska lärande 

framträder i deras praktiska göranden så som att barnen konstruerar och skapar med olika 

material, därmed har lärandet en praktisk dimension. Här ser pedagogerna att barnens lärande 

stegvis växer fram med olika moment som bygger på varandra och som leder till att barnet 

når målet med lärandet. Frida beskriver ett projekt de har kring bilbygge på hennes avdelning. 

Hon uttrycker följande:  

 
[...]vi har en stor kartong, där [...] vi [pedagoger och barn] skulpterat ut en bil, lagt på 

fönsterruta och så ska vi lägga på ratt och så ska vi göra ett släp [...]. Då har ju barnen gjort 

det mesta utav det (Frida). 
 

Amanda beskriver ett husprojekt som startades upp utifrån att barnen visat intresse för 

husbyggen. Här utgör även ritningar en central del i barnens lärande. Hon uttrycker följande:  

 
[...] barnen kunde göra egna tegelstenar i små gjutformar [...] Och sedan så byggde vi upp en 

stad med de här tegelstenarna och de [barnen] göt och så. Och det var jätteroligt för vi gjorde 

ju ritningar och så då, och i början hade de [barnen] ritat ett hus, ja lite sådär, och sedan 

slutade det med att flera av barnen ritade sådana där [...] 3D [...], både på längd och bredd och 

djup, teckningar av hus. [...] vi har ju inga uppnåendemål, men på något sätt blir det ju ändå 

det. Man når ju fram till ett mål och man har barnen med sig (Amanda). 

5.3 Den teoretisk-praktiska dimensionen 

5.3.1 Lärandet framträder som en samverkan mellan tanke och handling hos barnen  
Förskolepedagogerna beskriver sina upplevelser av att barns vardagstekniska lärande 

framträder genom att barns tänkande och handlande går hand i hand, därmed har lärandet en 

teoretisk-praktisk dimension. Förskolepedagogerna beskriver att barnens lärande i 

vardagsteknik innefattar problemlösning. Det kan handla om att barnen identifierar ett behov 
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av en uppfinning som inte redan finns i deras tillvaro och utför sedan praktisk 

problemlösning. Amanda beskriver att de haft ett projekt på hennes avdelning där barnen fått 

vara Minisnillar och fokuserat på att lösa olika problem i vardagen. I samband med detta 

märker hon av att barns lärdomar från projektet hänger med in i andra situationer. Hon 

uttrycker följande:  

 
[...] Då hade vi en pojke som uppfann en, för han kunde inte plocka ner äpplen från 

äppelträdet, så då tog han någon pinne och så satte han en sådan här gammal leksak [korg] 

som man skjuter bollar med [...] Så tog han korgen och [...] tejpade fast krattgrejer på den [...] 

och så drog han ner äpplena, ner i korgen. Och den funkade ju liksom, smart. [...]. Och någon 

flicka tyckte soppan var för varm, “ja hur ska vi lösa det då”, “jo jag skulle behöva en fläkt”, 

“ja då får du göra en fläkt” och så gjorde hon en fläkt av papper och motor och så. Sen att det 

inte fungerar, det är inte det, det är att du har tänkt. [...]. Tänket är en sorts kunskap, att tänka 

kring teknik (Amanda).   

 

I ett annat fall är det förskolepedagogen som ordnar problemlösningssituationer åt barnen där 

barnen tar med sig de lärdomar de gjort till andra situationer som de ställs inför. Gunilla 

beskriver ett projekt där pedagogerna använder en maskot och introducerar barnen för olika 

problem som maskoten råkar ut för som barnen får möjlighet att hjälpa till med att lösa och 

sedan samtala kring. Hon uttrycker följande:  

 
[...] där blir lärandet väldigt tydligt för [...] de [barnen] sitter inte bara och lyssnar [...] de 

ställer hypoteser och liksom provar själva. Det blir liksom lärande genom ett görande. [...] då 

får man [barnen] brainstorma och så lägger vi [pedagoger] fram olika material och så testar de 

[barnen] och provar och så pratar vi [tillsammans]. [...] det sätter igång en tanke hos barnen 

sen går de och klurar på det och så testar de om det är nåt annat ute liksom. Då får de med sig 

det. “Men vi kan kanske göra såhär, hur tror ni att [maskoten] hade gjort?” (Gunilla).  

 

Per beskriver ett köksbygge-projekt de haft på hans avdelning som utgått från att barnen 

identifierat ett problem där pedagog och barn tillsammans utfört praktisk problemlösning. 

Barnens lärande framträder genom deras handlingar som innefattar att de sågar och 

dokumenterar och att de verbalt förmedlar sina kunskaper till utomstående. Per uttrycker 

följande:  

 
[...] dels har de fått lära sig hur ett kök fungerar och lära sig att vi måste ha ritningar, [...] vilka 

material man kan använda [...] det startade med att de [barnen] ville leka kök, vi hade inga 

grejer, och då började vi [pedagoger och barn] fundera på vad vi skulle ha och kom fram till 

att då kan vi faktiskt bygga, vi behöver inte köpa [...] några [barn] var med och gjorde en 

ritning [...] sen tog vi bilder på det och satte upp på väggen och så stod det ”nu har vi gjort 

detta, nu får ni titta på ritningen till nästa gång” [...] sen var det nästa grupp då sågade vi det 

som skulle vara bänkskiva [...] och sen skrev dem då vad de hade gjort. Och så kom de på att 

det skulle ju målas vitt [...] och då kunde man konstatera att “jaha vi kan ju inte måla detta 

gult nu för det står ju, vi har ju bestämt nu att det ska vara vitt” [...] när de [föräldrar och 

politiker] varit hos oss [på förskolan] och hälsat på så har det ju varit barnen som har berättat. 

Då har ju dem ju berättat att [...] man måste ju ha en ritning för att göra, läsa av ritningar 

(Per).  
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Förskolepedagogerna belyser även andra projekt där barnens lärande framträder tydligt 

genom barnens egna dokumentation. Gunilla beskriver ett projekt de har på hennes avdelning 

där barnen dokumenterar olika tekniska uppfinningar i en dokumentationsbok. Hon uttrycker 

följande:  

 
[...] Här har vi då en gräsklippare [visar ett fotografi i dokumentationsboken] och så säger han 

[barnet] då, att den klipper vårt gräs, sen så har de då när den uppfanns, lite hur den gick 

[fungerar], hur det var för länge länge sen. [...] så hela denna [dokumentationsboken] är såhär 

teknik i vardagen, uppfinningar liksom. [...] så det är liksom teknik i vardagen ett sätt som jag 

tycker att lärandet blir så tydligt (Gunilla).  

 

Dokumentationen kan även placeras i ett historiskt sammanhang och resultera i att barnen 

sedan står och samtalar om dokumentationen. Amanda beskriver ett projekt de har på hennes 

avdelning. Hon uttrycker följande:  

 
[...] varje vecka så får de [barnen] ta med sig [maskoten] hem och så får de visa honom någon 

teknik som de har hemma då. Sen tar de med sig en bok och skriver lite om det [det tekniska 

föremål barnen identifierat] och tar lite kort [på det tekniska föremålet] och så tar de med sig 

det hit och berättar för sina kompisar då ju. Och sedan slänger vi upp [fotografierna] på våran 

såhär tidslinje [på lärväggen] när klockan uppfanns och så gräsklipparen [...] och allt vad det 

nu kan vara, vardagsteknik [...] Sen hänger det ju där [på lärväggen] så står de [barnen] ju där 

och pratar om det (Amanda). 

5.3.2 Lärandet framträder som begreppsanvändning av barnen 

Majoriteten av förskolepedagogerna (alla utom en intervjuperson) beskriver sina upplevelser 

av att barns vardagstekniska lärande framträder då barnen använder sig av vardagstekniska 

begrepp. Därmed blir detta invarianta tema så nära en essentiell konstituent vi kan komma av 

vårt utforskade fenomen. Förskolepedagogernas upplevelser av barns begreppsanvändning 

innehåller flertalet nyanser, från att barnet ännu inte äger språket och det är pedagogen som 

benämner begreppet på det som barnen identifierat, till att barnet kan identifiera ett föremål 

med flera korrekta begrepp beroende på föremålets användningsområde. Detta innebär att 

barns vardagstekniska begreppsanvändning kan innefattas i den teoretisk-praktiska 

dimensionen. Flera av förskolepedagogerna beskriver att de är måna om att använda rätt 

begrepp i rätt sammanhang för att främja barnens lärande och att de upplever tillfredsställelse 

när de märker av att barnet erövrat tekniska begrepp. Gunilla belyser barns 

begreppsanvändning som att barnet ännu inte äger språket, därmed är det hon som benämner 

det barnen identifierat. Hon uttrycker följande: 

 
De [barnen] går fram [till lärväggen] och pekar “där” och då kan ju du som pedagog använda 

rätt begrepp och prata. ”Ja titta där, det var ju [...]ytspänning eller vad vi nu gjort [...]”. De 

[barnen] är ju så nyfikna, de är som svampar de bara suger kunskap oavsett om de har språket 

eller inte (Gunilla). 
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I ovanstående citat kan metaforen “de är som svampar de bara suger kunskap” ses som ett 

implicit uttryck för att barn ständigt vill lära sig ny kunskap. Tanja belyser barns 

begreppsanvändning som att barnet kan benämna ett vardagstekniskt begrepp. Hon gör detta 

genom att hänvisa både till sina egna erfarenheter och genom att hänvisa till föräldrars 

beskrivningar av deras barns lärande som kommit till uttryck i hemmet. Hon uttrycker 

följande: 

 
[...] när man [som pedagog] hör [begreppen av barnen] som när vi undervisar. Jag har också 

hört från föräldrar ”nu säger dem [barnen] till exempel hävstång” [...]. Det som vi [pedagoger] 

jobbar mycket med är begreppen [...] till exempel inte “gå och hämta den” då säger vi “gå och 

hämta en hammare” (Tanja). 

 

Förskolepedagogerna belyser barns begreppsanvändning som att barnet både identifierat ett 

vardagstekniskt föremål och benämnt det med rätt begrepp.  

 
[...] Ett barn kom och sa “Det här är en vinkelhake”. O du vet det är liksom, hon är två år [...] 

det är så man [som pedagog] vet att det kommer fram, att de [barnen] verkligen har lärt sig 

nånting (Frida).   
 
[...]de [barnen] kunde ju visa på rören att de här är element, de använde orden. Vi [pedagoger] 

är väldigt noga med att vi säger de riktiga [orden] (Per).  

 

Förskolepedagogerna belyser barns begreppsanvändning som att barnet kan benämna ett 

föremål med rätt begrepp och identifiera det i andra sammanhang än där de lärts in.  

 
[...] säg att vi sitter vid matbordet, så kniv och gaffel, då kan de [barnen] ju “titta, detta är ju 

också kilen ju”. Alltså de kan överföra det till andra situationer också (Per).  

 
[...] man [som pedagog] ser ju mycket samtal där som jag inte har varit med om innan på en 

lärvägg [...] Och ja där kan man ju höra de små [de yngsta barnen] på deras språk givetvis [...] 

“där var ju färgsnurran”, “där skruvar vi ju” [...]“där använder vi vinkelhake” det har de ju lärt 

sig nu när de varit i verkstaden (Sofia). 

 
[...] de [barnen] kan gå ut och benämna det ute “men det här är ju en hävstång” alltså att de 

förstår [...] det blir väldigt konkretiserat när man [som pedagog] ser att de hittar en pinne att 

det kan vara en hävstång (Ingrid).  

 

Frida belyser barns begreppsanvändning som att barnen kan göra begreppslig skillnad på 

olika närbesläktade föremål. Hon uttrycker följande:  

 
[...] “detta är en skruv och detta är en spik”. De [barnen] kan liksom skillnaden, och ja då 

känner man [som pedagog] alltså att man lyckats att nå fram (Frida).  

 

Förskolepedagogerna belyser barns begreppsanvändning som att barnen identifierat ett 

vardagstekniskt föremål eller fenomen i sin vardag med rätt begrepp och vet vad detta 
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föremål ska användas till eller förklarar fenomenet. I vissa fall beskrivs det som att föremålet 

även används.  

 
[...] vi har en förälder som berättade [...] att de [föräldern och barnet] hade suttit och skruvat 

ihop en Ikeamöbel och så hade hon [barnet] [...] kommit: “Detta är en skruvmejsel” och så 

skruvade in, du vet. Alltså det är såna grejer vi [pedagoger] lär ut som de [barnen] ändå. Man 

[som pedagog] bara liksom åh vad kul, så det kommer ändå fram (Frida). 

 

[...] man [pedagogerna] ska inte vara rädd för att använda de rätta orden för barn är smarta, de 

lär sig det liksom. Nu har vi [pedagoger och barn] jobbat mycket med friktion, och det är flera 

föräldrar som har kommit och sagt att “Hon förklarar friktion, har ni pratat om det?” och ja 

det har vi ju. Så ja det fastnar ju (Amanda). 

 
[...] när något barn ska åka rutchkana då säger de [...] “vi åker på lutande planet” (Tanja).  

 

En variant av denna begreppsanvändning är att barnet uttrycker ett behov av ett föremål med 

rätt begrepp och vet vad det skall användas till. Amanda uttrycker följande: 

 
[...] så säger de [barnen] “Hämta fogsvansen jag måste såga”. Jajemen, då känner man [som 

pedagog] ju hoppsan det har fastnat (Amanda).  

 

En annan variant av denna begreppsanvändning är att det är pedagogen som benämner ett 

föremål som barnet sedan identifierar, hämtar och använder. Tanja uttrycker följande: 

 
[...] man kan se i hallen, när vi går ut [...] då säger vi [pedagoger] till dem [barnen] att gå och 

hämta [skoknekten] för att ta av skorna och sedan går de [barnen] och hämtar, då fattar man 

att de “ahaa” (Tanja).  

 

Per belyser barns begreppsanvändning som att barnen kan identifiera ett föremål med flera 

begrepp och vet att föremålet har flera användningsområden. Han uttrycker följande: 

 
[...] de [barnen] kan ju sitta och säga så här: “Här har vi en gaffel och ja det är ju flera enkla 

maskiner. Det är ju hävstången för att jag ska kunna hålla i den och du kan dela med den och 

då är det kilen” (Per).  

5.4 När barns lärande inte är resultatfokuserat  

Förskolepedagogernas upplevelser av barns vardagstekniska lärande fokuserar inte 

nödvändigtvis på resultatet av lärandet. Istället kan upplevelsen vara relaterad till processen 

eller möjliggörandet av ett lärande. Förskolepedagogerna anser det viktigt att den fysiska 

miljön erbjuder teknikinriktat material för att stimulera barnens tänkande och utforskande 

kring tekniken.  

 
[...] de [yngre barnen] testar ju och grejar så där, så det upplever jag [...] det finns ju material, 

det är ju viktigt för att kunna [testa] (Ingrid). 

 



24 

 

[...] mycket att de [barnen] kan ju mer och mer om de får öva med materialet som våra 

tekniklådor. [...] det roliga är att de väljer de här tekniklådorna, de är jättepopulära (Sofia). 

 

Det teknikinriktade materialet kan även stimulera barnens samtal kring tekniken. Amanda 

uttrycker följande: 

 
[…] och så har vi hängt upp lite grejer i taket, tepåsar och nåt kaffefilter och sådär. Där [taket] 

fyller vi på lite ibland när vi tänker på det. Då blir det naturliga samtal kring det när man sitter 

och äter. Så det tycker jag är jättebra. [...] Och så har vi köpt in ett lutande plan och lite olika 

underlag som de [barnen] kan testa, och då testar de att den bilen med de stora hjulen den 

rullar mycket lättare än den med små hjul. Det sätter igång deras tankar och det är så kul att 

lyssna vi behöver inte vara med, de pratar själva om det (Amanda). 

 

Förskolepedagogerna lyfter även sin egen roll som viktig i möjliggörandet av barns lärande i 

vardagsteknik. 

 
[...] det är ju de [yngre barnen] som har den där tekniktavlan 1-3 år. Där lär vi ju på ett annat 

sätt, där är ju vi [pedagoger] tydligare. [...] “Vill du [barnet] prova detta och försöka och titta 

och känna”. Det blir mer på den nivån, det verbala kommer när de blir lite äldre (Gunilla). 

  
Så man [som pedagog] försöker ju hela tiden varje dag att de [barnen] ska tänka till då, så det 

är ju mest det här enkla [...] att barnen ska tänka att varför har man glas och att det är någon 

som uppfunnit det [...] och uppfinningar är spännande och så gör man experiment och så 

(Ylva). 

 
[...]”titta på termosen den är kall, det är kaffe i den, men min mugg den är varm, oj vad 

konstigt”. Men så att man [som pedagog] hela tiden pratar om det och får dem [barnen] att 

reflektera över vad som händer omkring dem. Och då tänker jag att det är bra att man har 

grejer uppe så att de ser och som de kan fundera kring. Ser man det inte så finns det ju inte 

(Amanda).  

5.5 När barns lärande är svårt att ta fasta på 

Förskolepedagogerna beskriver sina upplevelser av att de yngsta barnens vardagstekniska 

lärande är svårt att ta fasta på. Men förskolepedagogerna märker av att barnen testar och 

provar vardagstekniska föremål. Frida beskriver ett projekt där barnen fått vara med och 

skapat figurer till en saga som barnen själva kommit på. I det sammanhanget har de bland 

annat arbetat med lufttryck och installerat elektricitet med hjälp av sladdar och batterier. Hon 

uttrycker följande: 

 
[...] det har de [barnen] ju varit med och gjort, så de har ändå sett och provat på hur man gör 

[...] Alltså de har ju lärt sig ganska mycket tycker jag, sen vet man ju inte om de har fått med 

sig det. Men de har ju varit med under processen och gjort det, sen behöver man upprepa det 

för att det ska vara kvar (Frida).  

 

Tanja beskriver att hon tillsammans med barnen lagt ett särskilt fokus på att arbeta med 

hävstången då hon upplevt att barnen har svårt med hävstången och dess användning. Hon 
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upplever en osäkerhet kring de yngre barnens lärande till skillnad mot de äldre då de yngre 

ännu inte har det verbala språket att uttrycka sig med. Hon uttrycker följande: 

 
[...] en ettåring kan ta och lyfta en grej men man vet inte om det bara händer eller om det är 

något mer. Men de andra [tre-fyraåringarna] säger det är en hävstång vi lyfter (Tanja). 

5.6 Resultatsammanfattning 

I den teoretiska dimensionen beskrivs förskolepedagogernas upplevelser av barns lärande i 

vardagsteknik som att barnen, med pedagogernas hjälp, spekulerar kring vardagstekniken ur 

ett större sammanhang som innefattar historiska aspekter, ifrågasättanden av förgivettagna 

uppfinningar i tillvaron, ett ekonomiskt hållbart perspektiv och genom att se variationen på 

olika vardagstekniska företeelser. I den praktiska dimensionen beskrivs förskolepedagogernas 

upplevelser av barns lärande i vardagsteknik som: att barnen får “aha-upplevelser” när de 

genom att utforska vardagstekniken praktiskt förstått ett föremåls funktion och att barnet vet 

att de utför en teknisk handling; att barnen lär sig att behärska vardagstekniken mer 

självständigt antingen på egen hand, med hjälp av en kompis eller pedagog; och att barnen 

konstruerar, skapar och gör ritningar. I den teoretisk-praktiska dimensionen beskrivs 

förskolepedagogernas upplevelser av barns lärande i vardagsteknik som: att tanke och 

handling går hand i hand i barns problemlösning och egna dokumentation; och barns 

begreppsanvändning som majoriteten av förskolepedagogerna (alla utom en intervjuperson) 

belyser. Detta är den mest väsentliga upplevelsen hos förskolepedagogerna och utgör därmed 

det närmsta vi kan komma en essentiell konstituent av vårt utforskade fenomen.  

Förskolepedagogernas upplevelser av barns begreppsanvändning som essens innehåller 

flertalet nyanser, från att innebära att barnet ännu inte äger språket och det är pedagogen som 

benämner begreppet på det som barnen identifierat, till att barnet både kan identifiera ett 

vardagstekniskt föremål med flera korrekta begrepp beroende på föremålets 

användningsområde. Flera av förskolepedagogerna beskriver att de är måna om att använda 

rätt begrepp i rätt sammanhang för att främja barnens begreppsliga lärande.  

 

Det som kännetecknar de teman som inordnats inom dimensionerna är att 

förskolepedagogerna upplever att ett lärande i vardagsteknik har skett hos barnen. Men 

förskolepedagogerna beskriver även upplevelser som mer är relaterade till att de möjliggjort 

ett lärande, i detta fall är inte resultatet för lärandet i fokus eller inte formulerat. Här upplevs 

den fysiska miljöns teknikinriktade material och pedagogens roll som betydelsefulla för att 

stimulera barnens tänkande och utforskande kring tekniken. Dessa upplevelser har inordnats i 

temat: När barns lärande inte är resultatfokuserat. Ett fåtal pedagoger belyser även en viss 

osäkerhet i huruvida de yngsta barnen lärt sig vardagsteknik bland annat då de inte har det 

verbala språket att uttrycka sig med, men förskolepedagogerna upplever att barnen testar och 

provar vardagstekniska föremål. Dessa upplevelser har inordnats i temat: När barns lärande 

är svårt att ta fasta på. Dessa båda teman är inte inordnade inom dimensionerna men har 

ändå kopplingar till antingen teoretiska-, praktiska- eller teoretisk-praktiska dimensioner på 

barns lärande i vardagsteknik.  
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Då vi identifierat vår essentiella konstituent av vårt utforskade fenomen (Lärandet framträder 

som begreppsanvändning av barnen) blir således de övriga temana (Lärandet framträder som 

spekulation hos barnen kring vardagstekniken ur ett större sammanhang, Lärandet 

framträder som aha-upplevelser hos barnen, Lärandet framträder som 

självständighetsutveckling hos barnen, Lärandet framträder som konstruerande och 

skapande hos barnen, Lärandet framträder som en samverkan mellan tanke och handling hos 

barnen, När barns lärande inte är resultatfokuserat och När barns lärande är svårt att ta 

fasta på) våra existentiella konstituenter, då ett fåtal förskolepedagoger ger uttryck för 

upplevelser som kan inordnas inom dessa teman. Resultatet av studien visar även att flertalet 

pedagoger uttrycker att de upplever tillfredsställelse när de märker av barnens lärande i 

vardagsteknik, vissa pedagoger uttrycker specifikt sin egen roll som betydelsefull för att 

kunna utmana barnen i sitt lärande men det kan även uttydas att det krävs att pedagogerna är 

närvarande i barnens utforskande för att kunna märka av barnens lärande.  

6 Diskussion 
I nedanstående avsnitt kommer vi först att diskutera resultatet av vår studie och sedan 

kommer en metoddiskussion.   

6.1 Resultatdiskussion 

Vi kommer här att diskutera resultatet av vår studie i relation till den tidigare forskning vi 

presenterat i examensarbetet. Förskolepedagogernas upplevelser av barns lärande i 

vardagsteknik har inordnats i tre dimensioner: en teoretisk-, en praktisk- och en teoretisk-

praktisk dimension. Vad som kännetecknar de teman som inordnats inom dimensionerna är 

att förskolepedagogerna upplever att ett lärande i vardagsteknik har skett hos barnen och 

dessa upplevelser inrymmer ett mer målmedvetet förhållningssätt till barns lärande i 

vardagsteknik. När lärare har ett målinriktat syfte med teknikundervisning ges barn större 

möjlighet att uppleva målet med undervisningen tydligt (Mattson, 2012), vilket främjar barns 

tekniklärande (Elvstrand, Hallström & Hellberg, 2018). Men förskolepedagogerna beskriver 

även upplevelser som mer är relaterade till att de möjliggjort ett lärande där resultatet för 

lärandet inte är i fokus eller inte formulerat, och ett fåtal pedagoger belyser en viss osäkerhet 

i huruvida de yngsta barnen lärt sig vardagsteknik då de bland annat inte har det verbala 

språket att uttrycka sig med, men förskolepedagogerna upplever att barnen testar och provar 

vardagstekniska föremål. Däremot har även dessa upplevelser kopplingar till antingen 

teoretiska-, praktiska- eller teoretisk-praktiska dimensioner på barns lärande.  

 

Majoriteten av förskolepedagogerna (alla utom en intervjuperson) ger uttryck för att de 

upplever att barns lärande framträder i barns vardagstekniska begreppsanvändning. Därmed 

utgör temat Lärandet framträder som begreppsanvändning av barnen det närmsta vi kan 

komma en essentiell konstituent av vårt utforskade fenomen barns lärande i vardagsteknik i 

förskolan, eftersom det är den mest väsentliga upplevelsen. Således blir de andra temana vi 

identifierat (Lärandet framträder som spekulation hos barnen kring vardagstekniken ur ett 

större sammanhang, Lärandet framträder som aha-upplevelser hos barnen, Lärandet 

framträder som självständighetsutveckling hos barnen, Lärandet framträder som 
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konstruerande och skapande hos barnen, Lärandet framträder som en samverkan mellan 

tanke och handling hos barnen, När barns lärande inte är resultatfokuserat och När barns 

lärande är svårt att ta fasta på) så kallade existentiella konstituenter av fenomenet barns 

lärande i vardagsteknik, då ett fåtal förskolepedagoger ger uttryck för upplevelser som kan 

inordnas inom dessa teman. Studien visar även att vissa pedagogers beskrivningar av sina 

upplevelser kan inordnas i flera olika teman medan andra pedagogers utsagor endast är 

inordnade i ett fåtal teman. 

 

Barns vardagstekniska begreppsanvändning som essens innehåller flertalet nyanser av 

upplevelser på begreppsanvändning och innefattar teoretisk-praktiska dimensioner på barns 

lärande. Dessa nyanser är följande: att pedagogen benämner det barnen identifierat då barnet 

ännu inte äger språket; att barnen kan uttrycka ett vardagstekniskt begrepp; att barnen både 

kan identifiera ett vardagstekniskt föremål och benämna det med rätt begrepp; att barnen kan 

benämna ett vardagstekniskt föremål med rätt begrepp och identifiera det i andra 

sammanhang än där det lärts in; att barnen gör begreppslig skillnad på olika närbesläktade 

vardagstekniska föremål; att barnen kan identifiera ett vardagstekniskt föremål eller fenomen 

i sin vardag med rätt begrepp och vet vad detta föremål ska användas till eller förklarar 

fenomenet; och att barnen kan identifiera ett föremål med flera korrekta begrepp beroende på 

föremålets användningsområde. Förskolepedagogerna framhåller själva att det är viktigt att 

som pedagog använda rätt begrepp för att ge barnen de bästa förutsättningarna att tillskansa 

sig ett tekniskt vokabulär. När sedan barnen använder dessa begrepp upplever pedagogerna 

detta som ett bevis på att de lyckats nå fram och känner därmed tillfredsställelse. Fleer (2009) 

menar att pedagoger bör ha kunskap inom ämnet och involvera sig i barnens utforskande för 

att bidra med en mer vetenskaplig begreppsförståelse hos barnen, annars är risken att barns 

begreppsförståelse endast hamnar på en vardaglig nivå (ibid.). När tekniska begrepp används 

i handling, har orden möjlighet att befästas och utvecklas, vilket anses nödvändigt för att barn 

ska ha möjlighet att förstå den teknik som finns i deras omgivning (Blomdahl, 2007). Detta 

bör således innebära att som pedagog inte nöja sig med att endast använda rätt begrepp på 

tekniska föremål utan att även aktivt involvera sig i barnens utforskande för att utveckla 

barnens begreppsförståelse och uppmuntra barnen att använda begreppen. Å ena sidan visar 

resultatet av vår studie att det är svårare att ta fasta på barns lärande i vardagsteknik när 

barnen saknar språket, och då flera delar av vårt resultat visar att lärandet framträder genom 

barns språkande, indikerar detta att barns verbala språk är betydelsefullt för att som pedagog 

uppleva barns lärande i vardagsteknik. Å andra sidan kan de tekniska aktiviteter 

(problemlösningssituationer, dokumentationsaktiviteter, skapande-, konstruktion- och 

designaktiviteter) som lyfts i vår studie, ses som att de erbjudit barnen möjligheter att 

uttrycka sig på ett variationsrikt sätt. Variationsrika sätt att uttrycka sig på bidrar till att barn 

ges fler uttryckssätt att använda för att visa på sina tekniska idéer (Mawson, 2010). Olika 

typer av tekniska aktiviteter anses även bidra till att barn ges möjligheter att utveckla olika 

tekniska förmågor och färdigheter, men gemensamt är att tekniskt begreppserövrande är 

centralt i alla dessa aktiviteter (Turja, Endepohls-Ulpe & Chatoney, 2009). När pedagoger 

tillämpar en variationsrik teknikundervisning bör det således bidra till att barn ges fler vägar 

till kunskap, men ger även pedagoger möjlighet att uppleva barns lärande på fler sätt än 

genom det verbala språket. Resultatet av vår studie belyser förskolepedagogernas upplevelser 
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av att barnen lärt sig vardagsteknik när de varit med och praktiskt utfört något i relation till 

skapande- konstruktion- och designaktiviteter, därmed kan dessa aktiviteter ses som 

betydelsefulla delar av teknikundervisningen i förskolan. Detta förhållningssätt kan jämföras 

med vad förskolepedagogerna i Sundqvists (2016) och Elvstrand, Hallström och Hellbergs 

(2018) studier belyser, nämligen att det är viktigt att barn ges möjlighet att skapa och 

konstruera för att lära sig teknik. När det gäller designaktiviteter visar resultatet av vår studie 

att barns ritningar resulterat i att pedagogerna upplever ett lärande hos barnen då ritningarna 

utvecklats stegvis och barnen lärt sig följa dem i sitt konstruerande. Fleer (2000) belyser att 

designaktiviteter kan utgöra en metod för att studera och utvärdera barns tekniska kunskaper 

på, detta anses nödvändigt för att lärare ska kunna skapa bättre förutsättningar i planeringen 

för barns lärande.  

 

Resultatet av vår studie visar att pedagogerna anser att det är viktigt att bidra med en 

materialrik miljö då de upplever att barnen visat intresse för, testat och provat tekniska 

material i förskolemiljön, däremot är inte resultatet för detta lärande i fokus. En materialrik 

miljö anses vara en betydelsefull faktor för att stimulera barns tekniska lärande (Fleer, 2009; 

Sundqvist, 2016; Tu, 2006; Elvstrand, Hallström och Hellberg, 2018). Dock lyser 

pedagogerna ofta med sin frånvaro i detta utforskande, vilket riskerar att leda till att viktig 

teknikkunskap går förlorad (Sundqvist, 2016; Elvstrand, Hallström & Hellberg, 2018). I 

kontrast till föregående studier visar resultatet av vår studie huvudsakligen att pedagogers 

närvaro i barns utforskande är nödvändigt för att de ska ha möjlighet att uppleva barns 

lärande och utmana barnen vidare i sitt teknikutforskande. Samtidigt hänvisar dock vissa  

förskolepedagoger till föräldrars upplevelser av deras barns lärande som kommit till uttryck i 

hemmet, och i vissa fall hänvisar pedagogerna till barns dokumentation där de får syn på 

barnens lärande. I de fall då pedagogen är närvarande i barnens utforskande kan det jämföras 

med att pedagogerna har ett riktat och meningsskapande medvetande som är fokuserat på 

barns lärande, vilket Szklarski (2015) beskriver som ett intentionalt medvetande. I detta 

sammanhang lyfts i vår studie att pedagoger har ett val att göra när de ser att ett barn visar 

intresse för och undersöker ett vardagstekniskt föremål. Antingen väljer de att endast 

konstatera att ett barn står och undersöker föremålet, eller så gör de som intervjupersonen och 

tar tillfället i akt och utmanar barnet vidare i sitt undersökande. Eftersom förskolans 

undervisning inte alltid kan planeras i förväg, utan lärandesituationer uppstår i pågående 

situationer, anses det betydelsefullt att pedagoger kan fånga lärandesituationer när de uppstår, 

därmed ges barn bättre förutsättningar för lärande (Sundqvist, Nilsson & Gustafsson, 2015). 

Genom att fånga barnens intresse finns det en stor sannolikhet att barn får en tekniskt 

fördjupad kunskap (Mawson, 2013; Elvstrand, Hallström & Hellberg, 2018), detta genom att 

förskolepersonal är aktiva medforskare till barnet och stimulerar samtal kring artefakters 

användning (Sundqvist, 2016). Resultatet av vår studie visar att pedagogerna, genom att 

involvera sig i barnens utforskande, upplever att barnen får aha-upplevelser. Aha-upplevelsen 

innebär att barnen, genom att utföra praktiskt utforskande, förstår ett vardagstekniskt 

föremåls funktion eller förstår att de utför en teknisk handling. Aha-upplevelsen upplevs av 

pedagogerna som ett bevis på att barnet lärt sig vardagsteknik, detta trots att aha-upplevelsen 

i sig är något svårdefinierad av förskolepedagogerna, den beskrivs i likhet med att barnet får 

en plötslig insikt som pedagogerna märker av. Förskolepedagogerna belyser även sina 
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upplevelser av att barns lärande i vardagsteknik hänger samman med barnens 

självständighetsutveckling. Detta kan jämföras med vad förskolepersonalen i Sundqvists 

(2016) studie uttrycker kring barns lärande i teknik, det vill säga att det handlar om att barn 

lär sig hantera artefakter genom att testa sig fram att använda dem, vilket anses betydelsefullt 

då artefakter (såsom blixtlåset och saxen) fyller en betydelsefull roll i vår vardag. När det 

gäller att se barns självständighet som lärandeobjekt finns det dock en risk att personalen blir 

passiva och viktig teknikkunskap kan gå förlorad (ibid.). Detta innebär således att pedagoger 

i dessa situationer bör involvera sig i barnens utforskande och belysa vardagstekniken ur en 

mer teoretisk aspekt.  

 

Resultatet av vår studie belyser att förskolepedagogerna upplever att barnens lärande i 

vardagsteknik framträder genom att pedagoger och barn tillsammans spekulerar kring 

vardagstekniken ur ett större sammanhang. Detta vidare sammanhang innebär att 

förskolepedagogerna sätter vardagstekniken i relation till historiska aspekter, ifrågasätter 

förgivettagna uppfinningar i tillvaron, men handlar även om att belysa aspekter på ekonomisk 

hållbarhet (såsom att ifrågasätta konsumtion) och genom att belysa specifika vardagstekniska 

företeelsers olika utseenden. Det är betydelsefullt att relatera tekniklärandet till större 

sammanhang för att barn och elever skall ges en vidare förståelse för teknik och nå förståelse 

för att tekniken är relaterad till den framtida samhällsutvecklingen (Bjurulf, 2008; Mawson, 

2010; Mawson, 2013), på detta sätt kan lärande upplevas mer meningsfullt av barnen 

(Kilbrink, Bjurulf, Blomberg, Heidkamp & Hollsten, 2014). Resultatet av vår studie indikerar 

att det finns en möjlighet att barnen, som pedagogerna hänvisar till, upplever just denna 

meningsfullhet eftersom de på eget initiativ kommer med svar på tal på de frågor som 

pedagogen ställer genom att antingen inhämta information eller relatera till sina egna 

erfarenheter. Pedagogerna upplever även att barnens lärande i vardagsteknik formas i det 

sociala sammanhang barn och pedagoger är en del av genom den gemensamma reflektion och 

dialog som förs mellan pedagog och barn. Pedagogerna verkar således veta hur de ska 

samtala om teknik med barnen till skillnad mot förskolepersonalen i Elvstrand, Hallström och 

Hellbergs (2018) studie som uttrycker att de behöver kunskap om hur samtal om teknik kan 

stimuleras och hur tekniken kan medvetandegöras i vardagen (ibid.).  

 

Resultatet av vår studie visar att teori och praktik är tätt sammankopplade när det gäller barns 

lärande i vardagsteknik. När det gäller problemlösning som ett sätt på vilket 

förskolepedagogerna upplever att barns lärande framträder, handlar det om att barnen 

antingen själva identifierar ett behov av en uppfinning som inte redan finns, eller så är det 

pedagogen som bidrar med problemlösningssituationer åt barnen. I det senare fallet framhålls 

att barn får ställa sina hypoteser, testa olika lösningar praktiskt och sedan följs detta av 

gemensamma reflektionstillfällen med både pedagoger och andra barn. Detta kan jämföras 

med vad Blomdahl (2007) belyser, då lärarna i hennes studie anser det gynnsamt för barns 

lärande i teknik när teoretiska och praktiska moment i teknikundervisningen utgår från aktivt 

lärande. Detta innebär att barnen själva aktivt söker svaren och att pedagogerna är där för att 

utmana dem vidare (ibid.). Även gemensam reflektion och utvärdering anses bidra till barns 

utveckling av sin teknikuppfattning (Mawson, 2010). Resultatet av vår studie visar att när 

barnen uppmärksammats på olika variationsmönster av problemlösningar, upplever vissa 
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förskolepedagoger det som att barnen reflekterar kring sina lärdomar och testar dem i andra 

sammanhang de är delaktiga i. Detta kan jämföras med vad Bjurulf (2008) skriver kring att 

barn ges möjlighet att vidga sin förståelse för teknikens syfte då de får uppmärksamma olika 

variationsmönster av problemlösningar i sociala sammanhang.  

 

I kontrast till tidigare forskning där det påvisats att pedagoger saknar kunskap kring 

teknikämnet, hur det ska begreppsliggöras, att en osäkerhet finns gällande förhållningssätt 

och metoder i teknikämnet, hur teknik kan och bör synliggöras i vardagen, men även hur den 

kan anpassas till förskolebarn för att skapa förståelse för den (Hellberg & Elvstrand, 2013), 

visar resultatet av vår studie att det finns en teknisk medvetenhet hos pedagogerna. Denna 

medvetenhet innebär att flera av förskolepedagogerna beskriver att de bland annat är måna 

om att använda rätt begrepp i rätt sammanhang för att främja barnens vardagstekniska 

begreppsanvändande, att pedagogerna lyfter tekniken ur ett större sammanhang genom att 

utmana barnen med ifrågasättanden kring historiska aspekter och förgivettaganden, och att de 

ger sig i kast med att utföra praktiska moment tillsammans med barnen. Sundqvist (2016) 

menar att denna tekniska medvetenhet hos pedagoger gynnar barns möjlighet till 

tekniklärande. Det är dock svårt att med säkerhet uttala sig om vad denna tekniska 

medvetenhet hos förskolepedagogerna i vår studie beror på, en möjlig förklaring är att 

förskolepedagogerna arbetar på teknikförskolor och dessutom har flera av pedagogerna valt 

att arbeta på dessa förskolor på grund av sitt intresse för teknik. Dock visar resultatet av vår 

studie även att ett fåtal förskolepedagoger belyser naturvetenskap när de ger uttryck för sina 

upplevelser av barns lärande i vardagsteknik. Detta går att jämföra med forskning som 

belyser att förskolepersonals föreställningar att allt är teknik riskerar resultera i att 

teknikämnet förlorar sina särdrag (Elvstrand, Hallström & Hellberg, 2018), och att andra 

lärandemål än lärandet i teknik hamnar i fokus (Sundqvist, 2016). Å ena sidan bör detta 

således få negativa konsekvenser för barns tekniklärande. Å andra sidan är teknikämnet tätt 

sammankopplat med just naturvetenskap vilket kan ses som att tekniken sätts i ett större 

sammanhang om detta görs på ett medvetet sätt och pedagogerna vet skillnaden på 

naturvetenskap och teknik, men även belyser denna skillnad för barnen. Vad som framgår av 

resultatet av vår studie är att tekniska föremål har en central plats när det gäller barns lärande 

i vardagsteknik, vilket är samstämmigt med vad Sundqvist (2016) belyser att 

förskolepersonalen i hennes studie ser som en viktig innehållslig aspekt av teknikämnet. I 

kontrast till tidigare studier där pedagogerna inte behövt sätta ord på vad barnen lärt sig, visar 

resultatet av vår studie att förskolepedagogerna upplever att barnen lärt sig att 

begreppsliggöra, förstå, uppfinna, skapa, konstruera, designa och använda vardagstekniska 

föremål.    

6.2 Metoddiskussion 

Vi är medvetna att vårt val att intervjua förskolepedagoger om deras upplevelser av barns 

lärande i vardagsteknik kan ses som en andrahandskälla kring barns lärande. Trots detta är 

det ett genomtänkt val att vända sig till pedagogerna då det är pedagogerna som utformar 

verksamheten för barnen och planerar för barnens fortsatta lärande. Därmed är det högst 

relevant att förskolepedagogerna ges möjlighet att beskriva sina upplevelser av barnens 

lärande. Det är betydelsefullt att belysa att resultatet av vår studie inte nödvändigtvis ger en 
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heltäckande bild av upplevelser som intervjupersonerna har av fenomenet. Detta eftersom 

situationsbundna faktorer såsom tidsbrist och intervjusituationen i sig kan ha påverkat 

intervjupersonernas uttryck för sina upplevelser. Även individuella förutsättningar hos 

intervjupersonerna kan ha påverkat då det möjligtvis kan upplevas svårt att återberätta 

upplevelser utan att få möjlighet att förbereda sig på intervjufrågorna. Intervjupersonerna 

hade dock vetskap om ämnet och tiden för intervjun i förväg.  

 

Under vårt arbete med att skapa en intervjuguide insåg vi att det var en utmaning att få ihop 

frågor som skulle svara mot syftet med studien. Men valet att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer som metod upplever vi har fungerat väl då vi kunnat ställa öppna 

frågor och följdfrågor för att nå uttömmande beskrivningar av intervjupersonerna. 

Majoriteten av frågor vi ställt har varit relevanta för studien och vårt specifika ämne med 

undantag för ett fåtal frågor som vi insett inte närmar sig intervjupersonernas upplevelser. I 

övrigt upplever vi att frågorna varit tydligt formulerade då intervjupersonerna svarat på dem 

utan att behöva fråga oss om hur de ska tolkas. Intervjuerna har genomförts som ett samtal 

mellan intervjupersonen och oss där vi har behövt vara lyhörda för vad intervjupersonen 

berättar för att kunna ställa rätt följdfrågor, undvika att vara normerande och för att få 

uttömmande svar. Efter att ha gjort två intervjuer la vi till en fråga i vår intervjuguide som vi 

ansåg behövdes för att ha möjlighet att fånga fler nyanser av pedagogernas upplevelser av 

barns lärande i vardagsteknik, denna fråga behövde vi därmed komplettera genom att vända 

oss till dessa intervjupersoner i efterhand. Detta gjorde vi genom att ringa upp respektive 

intervjuperson och fråga om de ville och hade möjlighet att komplettera denna fråga över 

telefon. Båda intervjupersonerna hade möjlighet till detta och deras svar dokumenterades. I 

ett annat fall var en intervju tvungen att avbrytas på den intervjuades begäran då en akut 

situation uppstod i verksamheten. Intervjupersonen ville ändå bidra med sina svar på de 

resterande frågorna och bad om att få mejla oss svaren på dessa. 

 

Några av intervjupersonerna har hämtat dokumentation under pågående intervjuer för att visa 

oss vad de arbetat med. Dessa delar har varit svårare att transkribera utifrån ljudinspelningen 

då det inte varit mycket samtal, endast de delar av transkriptionen som varit tydliga har 

använts i analysarbetet. Vårt val att använda oss av ljudupptagning har i övrigt varit till en 

fördel för vår studie då vi på ett enkelt sätt kunnat fokusera på vad som sägs och haft 

möjlighet att vid transkriberingen repetera ljuduppspelningen för att transkribera intervjuerna 

korrekt. Ljudupptagningens kvalitet har varit god under alla inspelade intervjuer. Dock har 

vårt val att använda oss av ljudupptagning och enskilda intervjuer lett till att det blivit mycket 

material att transkribera då även de delar som inte setts som relevanta har transkriberas. 

Under arbetets gång har vi funderat på om den fenomenologiska ansatsen varit rätt val för vår 

studie då vi har sett det som svårt att veta om förskolepedagogerna gett uttryck för sina 

upplevelser istället för visioner om barns lärande. Trots att det varit svårt att veta om vi 

verkligen fångat just upplevelserna av barns lärande anser vi ändå att vi närmat oss 

pedagogernas upplevelser, därmed har fenomenologin som vetenskapsteoretisk ansats 

fungerat i vår studie.  
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7 Slutsats 
Vår studie har visat att majoriteten av förskolepedagogerna (alla utom en intervjuperson) gett 

uttryck för att barns lärande i vardagsteknik framträder genom barnens vardagstekniska 

begreppsanvändning. Därmed utgör temat Lärandet framträder som begreppsanvändning av 

barnen vår essentiella konstituent, det vill säga den mest väsentliga upplevelsen av vårt 

utforskade fenomen. Förskolepedagogernas upplevelser av barns begreppsanvändning som 

essens innehåller flertalet nyanser, från att innebära att barnet ännu inte äger språket och det 

är pedagogen som benämner begreppet på det som barnen identifierat, till att barnet både kan 

identifiera ett vardagstekniskt föremål med flera korrekta begrepp beroende på föremålets 

användningsområde. Andra upplevelser av det utforskade fenomenet, men som inte är lika 

väsentliga och därmed utgör våra existentiella konstituenter, är följande teman: Lärandet 

framträder som spekulation hos barnen kring vardagstekniken ur ett större sammanhang; 

Lärandet framträder som aha-upplevelser hos barnen; Lärandet framträder som 

självständighetsutveckling hos barnen; Lärandet framträder som konstruerande och 

skapande hos barnen; Lärandet framträder som en samverkan mellan tanke och handling hos 

barnen; När barns lärande inte är resultatfokuserat och När barns lärande är svårt att ta 

fasta på. Förskolepedagogernas upplevelser av fenomenet barns lärande i vardagsteknik i 

förskolan består således av både den essentiella- och de existentiella konstituenterna.  

8 Didaktiska implikationer och förslag på vidare forskning 
Vår studie har gjort det möjligt att lyfta pedagogers upplevelser av barns lärande i 

vardagsteknik i förskolan. Studiens didaktiska implikationer är att den kan ha betydelse för 

pedagogerna som vi intervjuat då vi menar att genom att pedagogerna medvetandegör sina 

upplevelser av barns lärande i vardagsteknik kan det resultera i att de kan göra didaktiska val 

i sin undervisning som ger barn bättre förutsättningar för lärande. Studien kan även ha 

betydelse för andra yrkesverksamma pedagoger då de ges möjlighet att börja fundera kring 

hur de upplever barns lärande i vardagsteknik i just sin verksamhet. Studier kring människors 

upplevelser är intressanta ur en fenomenologisk utgångspunkt just för att vi alla är människor 

och har subjektiva upplevelser av olika fenomen. Därmed är det viktigt att synliggöra olika 

perspektiv för att kunna inspireras av varandra och nå förståelse för varandras perspektiv. Då 

forskningen är begränsad i sin omfattning med inriktning teknik och barn i förskoleåldern, 

hade ett förslag på vidare forskning varit att vända sig till barnen för att nå deras upplevelser 

av teknikens betydelse i deras vardag eller vad de upplever att de lär sig i teknik. Viktigt att 

tänka på är om det är möjligt att fånga barns upplevelser med endast intervju som metodval, 

här hade eventuellt annat material för stöd av samtalet behövts såsom bilder. I detta fall är det 

viktigt att tänka på huruvida fenomenologin passar som vetenskaplig ansats eftersom 

objektiviteten inför empirin riskerar att minska om material som stöd används för att fånga 

upplevelserna.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Intro - Innan intervjun börjar försäkra oss om att intervjupersonen känner till:  

- syftet med vår studie, 

- påminn om att vi inte fokuserar på digitala medier och IKT, 

- att materialet behandlas konfidentiellt med fingerade namn,  

- att det är frivilligt deltagande och går bra att avbryta deltagandet när som,  

- att intervjun spelas in och att vi kommer anteckna under tiden,  

- att de får ta del av uppsatsen när den är färdigställd,  

- att materialet endast används i vårt examensarbete, av oss.  

 

Bakgrund 

- Ålder, 

- Utbildning, om teknik ingick i någon kurs som en del av utbildningen, eventuell 

ytterligare utbildning/fortbildning,  

- Yrkestitel (förskollärare/barnskötare), 

- Antal år inom yrket och på den aktuella förskolan, 

- Ålder på barnen på avdelningen intervjupersonen arbetar på, 

- Varför intervjupersonen valt att arbeta på en förskola med teknisk profil 

- Krav för att arbeta på en förskola med teknikprofil 

- Vad intervjupersonen menar skiljer en teknikförskola från andra förskolor. 

 

Förskolepedagogers upplevelser av barns lärande i vardagsteknik 

- Vad upplever du är barns lärande i/om vardagsteknik? 

- Vilken kunskap upplever du att barn får chans att utveckla i/om vardagsteknik i 

förskolan?  

- Hur upplever du att barnen får chans att utveckla denna kunskap i/om 

vardagsteknik i förskolan?  

- Hur upplever du att barnens kunskap i/om vardagsteknik visar sig/kommer till 

uttryck?  

- Hur upplever du din egen roll i förhållande till barns möte med vardagsteknik?  

- Vilka faktorer upplever du möjliggör/begränsar barns lärande i vardagsteknik på 

förskolan?  

- På vilket sätt upplever du att de faktorerna möjliggör/begränsar barns lärande?  

- Berätta om en/flera specifik/a situation/er som du upplever bidragit till barn lärande 

i/om vardagsteknik?  

- Vad upplever du att barnet lärde sig i den/de specifika situationen/erna? 

- Hur upplever du att barn görs delaktiga i sitt lärande i/om vardagsteknik? 

- Hur upplever du att barn har inflytande över sitt lärande i/om vardagsteknik? 

 

Stöd för följdfrågor: “Är det din upplevelse”, ”Vad menar du med det?”, ”Kan du berätta 

mer?”, “Hur kändes det?”  
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Bilaga 2 - Samtyckesblankett 

 

Hej! 

Vi heter Fanny Svensson och Pernilla Strömberg och läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet på Högskolan i Halmstad. Vi skriver just nu vårt examensarbete där 

vi kommer genomföra en intervjustudie om vardagsteknik i förskolan. Syftet med vår studie 

är att beskriva förskolepedagogers upplevelser av barns lärande i vardagsteknik i förskolan, 

därför vänder vi oss till dig för att höra om du skulle kunna tänka dig delta i vår studie och 

bidra med dina upplevelser. Vi vill informera om att vi använder begreppet vardagsteknik för 

att markera att vi inte avser att fokusera på digitala medier eller IKT (informations- och 

kommunikationsteknik) i förskolan. Vi syftar istället på all annan teknik som omger barnen i 

förskolans vardag som de har möjlighet att lära sig i/om. 

 

För att på ett korrekt sätt kunna återge era upplevelser (transkribera) kommer vi att spela in 

intervjun via ljudupptagning. Detta material kommer sedan ligga till grund för vår analys i 

examensarbetet. Intervjun kommer att ta mellan en halvtimme till en timme. 

  

Vi tar hänsyn till de fyra etiska forskningsprinciper som Vetenskapsrådet (2002) belyser. 

Genom att vi ger dig information kring studien och du samtycker till att delta är ändå ditt 

deltagande frivilligt och du kan när som helst avbryta det under samtalets gång. Med den 

informationen tar vi hänsyn till informationskravet. Ditt och förskolans namn kommer inte att 

uppges utan kommer att vara fiktiva, vi tar på det viset hänsyn till konfidentialitetskravet. 

Materialet kommer enbart att användas till examensarbetet och hanteras på ett sådant sätt att 

det inte riskerar att spridas. Med det sagt tar vi också hänsyn till nyttjandekravet. Genom att 

du godkänner ditt deltagande och skriver under denna samtyckesblankett har vi också tagit 

hänsyn till samtyckeskravet. 

  

Tack så mycket för att du tar dig tid till att delta i den här studien och bidrar med nya 

kunskaper! 

Har ni frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er! 

Med vänliga hälsningar Fanny och Pernilla 

  

Kontaktuppgifter: 

Fanny Svensson: fansve15@student.hh.se, 0733240606 

Pernilla Strömberg: perstr15@student.hh.se, 0763383684 

Handledare: Liselott Fritzdorf, lifr@hh.se, Annette Johnsson: annette.johnsson@hh.se 

  

_____ Ja, jag samtycker till att delta i studien och att materialet används till examensarbetet. 

  

Underskrift_________________________________________________________________ 
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