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Abstract 

The aim of the study was to investigate how pre-school teachers educated at 

the new pre-school teacher education look at the dynamics between education 

and practical reality and to see in what conditions they are required to teach 

technology as a subject. 

The study's questions are as follows: 

• How is technology and technology education defined in preschool of newly 

educated preschool teachers? 

• What conditions do newly educated preschool teachers see for working with 

technology in preschool? 

   

The study was conducted with qualitative interviews with four pre-school 

teachers and a phenomenological analysis model has helped with the process-

ing of collected data during the interviews. 

The result of the study shows divided perspectives, since some believe that 

the education was very beneficial for a future profession while others point 

out that the education was not at all adapted to children in pre-school age. 

Another respondent means that they themselves create their prerequisites for 

an activity that is characterized by technology while another is offered 

training by the boss. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare utbildade på den nya 

förskollärarutbildningen ser på dynamiken mellan utbildning och praktisk 

verklighet och se vilka förutsättningar de får för att undervisa i teknik som 

ämnesområde. 

Studiens frågeställningar är följande: 

 Hur definieras teknik och teknikundervisning i förskolan av nyutbil-

dade förskollärare? 

 Vilka förutsättningar anser nyutbildade förskollärarna att det finns för 

att arbeta med teknik i förskolan? 

Studien är utförd med kvalitativa intervjuer tillsammans med fyra förskollä-

rare och en fenomenografisk analysmodell har hjälpt till med bearbetningen 

av insamlad data under intervjuerna. 

Resultatet av studien visar delade meningar då några menar att utbildningen 

var mycket gynnsam för en framtida proffesion samtidigt påpekar andra att 

undervisningen inte alls var anpassad för barn i förskoleåldern. En annan 

respondent menar att hon själv skapar sina förutsättningar för en verksamhet 

som ska präglas av teknik medans en annan erbjuds fortbildning av sin chef. 
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1 INLEDNING 

1.1 Inledning 

Människan lever idag i ett samhälle som ständigt utvecklas inom det tekniska 

spektrumet. Vårt moderna och industrialiserade samhälle är uppbyggt och 

beroende av tekniska hjälpmedel och dagligen introduceras det nya tekniska 

artefakter, funktioner, lösningar och konstruktioner på marknaden, med syfte 

att tillfredsställa människans behov och önskningar.   

Teknik finns runt om oss hela tiden och är något som funnits vid människans 

sida sedan begynnelsen (Sundin, 2006). 

Jag skriver den här studien då min upplevelse visar en rad olika direktiv om 

vad teknik innebär hos förskollärare som jag mött under min verksamma tid i 

förskolan. Flertalet förskollärare har i diskussioner förklarat det som något 

elektriskt, exempelvis en lärplatta
1
, att det är den som utgjort att förskole-

verksamheten förankrat teknikämnet. De har därför endast beskrivit teknik 

som en artefakt vilket inte är den hela sanningen, för vad är teknik och hur 

ska kunskapsområdet bedrivas i förskolan?  Det är just därför det finns ett 

engagemang och intresse att skriva en uppsats gällande teknik i förskolan.  

Varför finns intresse av förskollärares medvetenhet gällande teknik? Dels 

ökade intresset under utbildningens gång, mer specifikt under kursen Natur-

vetenskap, teknik, bild och drama 30 hp på Karlstads Universitet, dels för jag 

upplever att barn är nyfikna, kompetenta och har en gränslös vilja för att lära 

och förstå sin omvärld även sin konstruerade omvärld där teknik är en stor 

del. Men hur ska de kunna göra det när en del förskollärare själva inte är 

medvetna om hur och vad de ska lära ut? 

 

 

 

 

                                                 

 

 

1
 I begreppet lärplatta innefattas synonymer såsom surfplatta, Ipad, padda, pekplatta, med 

flera.  
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2 BAKGRUND 

Att arbeta som förskollärare omfattar vetskap om Läroplanens intentioner 

(Skolverket, 2016). Att förankra teknik i förskoleverksamheten innebär desto 

mer än att bara erhållas en lärplatta utan det handlar om att följa samhällets 

utveckling och göra teknik synlig och begriplig för barn. 

2.1 Förskollärarens roll i teknikundervisning 

Barn i förskolan ska ges möjlighet att utveckla en grundläggande förståelse 

för teknik och hur den kan användas för att underlätta och lösa grundläggan-

de vardagliga problem skriver Utbildningsdepartementet (2010) i rapporten 

Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. Rap-

porten beskriver de beslut om förändringar i förskolans Läroplan som trädde 

i kraft under 2011 och presenterar förtydliganden och kompletteringar. 

Pedagoger ska handleda och hjälpa barn att synliggöra tekniska lösningar 

genom iakttagelser och analysering. Genom detta ska barn få handlingsbered-

skap för individuell användning av teknik då kontakten med den från tidig 

ålder är ett faktum. Barn har ett naturligt intresse för att upptäcka och uppfin-

na och finner ett nöje i att tillverka olika saker och deras nyfikenhet och 

kreativitet bidrar till en rik potential för alla i verksamheten (Utbildningsde-

partementet, 2010). Det uppdrag som beskrivs i läroplanen (2016) gällande 

förskollärare är att de ska stimulera barnen och utmana deras intresse för 

naturkunskap och teknik, exempelvis att de utvecklar ett intresse och förstå-

else för naturen olika kretslopp och hur människan, naturen och samhället 

påverkar varandra. Förskollärare ska också sträva efter att varje barn utveck-

lar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur den enkla 

tekniken fungerar. Det ska även strävas efter att varje barn utvecklar sin 

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

och redskap. Därför krävs det att verksamma pedagoger i förskolan tillvaratar 

och vidareutvecklar barns intresse för ämnesområdet. Barn hanterar idag 

verktyg och redskap av olika slag, de cyklar, hjälper till med matlagning och 

manövrerar lärplattor, tv-apparater etc. Barn kan därför med handledning från 

pedagoger sträva efter att utveckla förmåga till att ta ställning till samhällets 

olika alternativ som erbjuds, exempelvis tekniska artefakter. De kan fundera 

på frågor som rör artefaktens användningsområde, funktion, material, kon-

struktion och utformning. Genom att barn får möjligheten till att se teknikens 

olika sidor och för och nackdelar kan det bidra till en ökad förståelse för 

barnet och därmed en större kunskap (Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

2.2 Styrdokument 

I versionen av läroplanen för förskolan från 2010 har ämnesområdet teknik 

fått ett eget område (Skolverket, 2010). Pedagoger i förskolan bär ett stort 

ansvar i att förena lek och lärande, att se till att de förenas i vardagliga 
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aktiviteter i verksamheten. De ska även synliggöra ämnesområdet teknik och 

utveckla barns erfarenheter inom det området. Skolverket (2016) framskriver 

målsättningar i förskolans läroplan som definierar att barn ska tillägna grund-

läggande tekniska kunskaper. Strävansmålen som kopplas till ämnesområdet 

säger att varje barn ska utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera 

med olika tekniker, material och redskap även att varje barn ska utveckla sin 

förmåga till att urskilja teknik i vardagen och utforska hur den enkla tekniken 

fungerar, samt att det ska strävas efter att barn ska utveckla ett intresse och 

förståelse för naturens olika kretslopp och hur människan, naturen och 

samhället påverkar varandra. Det är något som alla förskollärare ska ansvara 

för, att arbetet i barngruppen genomförs så att barn utmanas i sitt intresse för 

naturkunskap och teknik. (Skolverket, 2016). 

2.3 Förstärkt pedagogiskt uppdrag 

Ovan beskrivna skrivelser från Skolverket (2016) påvisar ett förstärkt peda-

gogiskt uppdrag hos alla verksamma pedagoger i förskolan och det innefattar, 

förskollärare, barnskötare och den högre pedagogiska ledningen, menar 

Utbildningsdepartementet (2010). Rapporten från Utbildningsdepartementet 

(2010) belyser även behovet av fortbildning och kompetensutveckling för 

verksamma och att kompetensen bör fördjupas och utökas. Detta är något 

som även betonas i Skolverkets (2013) satsning gällande teknik och natur-

kunskap i förskolan där det framskrivs att en ökad kompetens hos barn 

väcker frågor i relation till pedagogers kunskaper inom teknikområdet. 

Därför startades ett omfattande och fortbildningssatsning inom det så kallade 

Förskolelyftet för verksamma inom förskolan.  Skolinspektionen (2012) har i 

sitt uppdrag kunnat belysa att en stor majoritet av de förskolor som studerats 

behövde pedagoger fördjupa sin kunskap om hur de ska undervisa och arbeta 

med teknik. Vidare kunde det belysas att många uttryckte osäkerhet gällande 

ämnesområdet och att kompetens saknades om de skulle utveckla ett pedago-

giskt arbete.  

2.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare utbildade på den nya 

förskollärarutbildningen ser på dynamiken mellan utbildning och praktisk 

verklighet och se till vilka förutsättningar de får för att undervisa i teknik som 

ämnesområde. 

Frågeställningar 

 Hur definieras teknik och teknikundervisning i förskolan av nyutbil-

dade förskollärare? 

  Vilka förutsättningar anser nyutbildade förskollärarna att det finns 

för att arbeta med teknik i förskolan? 
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3 FORSKNINGSÖVERSIKT 

I det här avsnittet presenteras forskningsbakgrund utifrån vetenskapliga 

artiklar, avhandlingar samt litteratur som är relaterat till förskollärarens 

kunskaper och beskrivningar om ämnesområdet. 

3.1 Teknik som uppdrag i förskolan 

Teknik som ämnesområde är ett av de uppdrag som beskrivs i läroplanen 

(2016) och något som ska integreras i förskolans verksamhet av pedagogerna. 

Trots detta menar Bjurulf (2013) att en stor del av pedagogerna erhållit lite 

eller ingen utbildning i teknik överlag. För att kunna ta tillvara på barns 

nyfikenhet och kreativitet inom ämnesområdet bör miljön vara mångsidig 

med ofärdiga och ostrukturerade material som utmanar och synliggör ämnes-

området. Utbildningsdepartementet (2010) menar att material som gynnar 

barns fantasi och kreativitet öppnar upp för att undersöka, pröva, experimen-

tera och inbjuder till att testa att förbättra föremål samt beskriva förändringar 

och artefaktens olika egenskaper. Forskning som rör förskollärares förhåll-

ningssätt och deras teknikundervisning är begränsad men det som betonas i 

den forskning som existerar, är att en del förskollärare saknar kompetens och 

förmåga att undervisa i teknik, även självförtroende, menar Hallström, 

Elvstrand & Hellberg (2018) och Sundqvist (2016). 

3.2 Förskollärarens roll  

Hallström, Hellberg och Elvstrand (2018) påvisar i sin studie att pedagogerna 

sällan interagerade med barnen i deras lek samt att de barn som inte valde 

lekar som uppmuntrade tekniklärande, som bygg och konstruktionslekar inte 

heller uppmuntrades till det av personalen utan gavs frihet att välja sina 

aktiviteter själva. Studien gjordes på två förskolor med syfte att undersöka 

pedagogernas resonemang gällande ämnesområdet och vad de gör för att 

bidra till barns teknikkunskaper. Resultatet påvisade att på den ena förskolan 

var det endast en pedagog som var huvudansvarig inom naturvetenskap och 

teknikundervisningen och det var upp till dennes ansvar att planera och 

genomföra undervisningspass ensam tillsammans med de äldre barnen (3-5 

år). Resultaten visar även att undervisningspassen var vuxenstyrda. På den 

andra förskolan visar resultaten att alla teknikpass var barnstyrda och att 

lärmiljöerna utformats av pedagogerna för att ge barnen möjlighet till att 

bygga och konstruera. Gemensamt för båda förskolorna i studien var att 

pedagogerna kunde uttrycka en osäkerhet i sin roll som undervisningsansva-

riga. Osäkerheten låg i att använda rätt begrepp samt en bristande kompetens 

i hur utformningen av bidragande lärmiljö ska se ut. Vidare kunde det beskri-

vas att förskolepersonalen behövde fortbildning inom ämnesområdet men 

även faktorer som att de stora barngrupperna, brist på personal med kompe-

tens. Detta ska ha bidragit till att planeringen till att undervisa i teknik brister.  

Sundqvist (2015) undersökte i sin studie ett hundratal verksamma förskole-

pedagoger om deras definition gällande ämnesområdet. Det framkom resultat 
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att de hade en mer utvecklad förståelse för vad ämnesområdet teknik och vad 

det innebär än vad Skolinspektionen (2012) några år tidigare beskrivit.  

Ämnesområdet beskrevs i olika områden som, teknik är artefakter, teknik 

som användning av artefakter, teknik som konstruktion och skapande, teknik 

som något undersökande, teknik som problemlösning samt teknik som något 

mänskligt skapande och uppfinnande. Sundqvist kunde framhålla resultat 

som varierade gällande medvetenhet och säkerhet om att undervisa inom 

ämnesområdet. Många av studiens respondenter beskrev att de hade svårt att 

skilja på teknik och naturvetenskap och att dimensionen däremellan var 

svårdefinierad.  

3.3 Förskollärares kunskaper och utbildning i teknik 

Hall (2010) menar att det är viktigt att förskollärare har relevanta kunskaper 

gällande ämnesområdet teknik eftersom det har en stor inverkan på vilka 

kunskaper och färdigheter barn utvecklar. Enligt Halls mening är så inte 

faktum, utan förskollärare saknar idag tillräckliga kunskaper gällande ämnes-

området. En viktig aspekt i den artikeln är: de olika uppfattningarna gällande 

ämnesområdet och att dimensionen mellan naturvetenskap och teknik är 

diffus. Det finns alltså en svårighet i att skilja de olika ämnesområdena ifrån 

varandra. Hall framskriver att den undervisning som sker tenderar att endast 

handla om tekniska artefakter och att forskningen visar att de som är ansvari-

ga för teknikundervisningen inte har vetskap om vad ämnesområdet innebär. 

Risken finns därför att barns lärande försämras, något som även Hallström 

et.al (2018) påtalar. Vidare beskriver Sundqvist (2015) att teknik förklaras 

och betyder olika beroende på vem av respondenterna hon frågade. Sundqvist 

beskriver att lärosätena bör ge förskollärarstudenter bättre utbildning där de 

kan utveckla sin egen kompetens gällande teknik och även delges verktyg för 

hur de ska applicera det i förskolans praktik. Därtill menar hon också att 

fortbildning för redan verksam personal bör bli ett faktum med ett huvudsak-

ligt syfte: hur teknik ska praktiseras i verksamheten, både i barns lek och 

vardagliga situationer.  

I internationella studier om förskollärares definitioner gällande ämnesområ-

det teknik finns det delvis liknande resultat. Senesis (1998) studie om franska 

förskollärares attityder om teknik tar upp att det saknas en teoretisk bas för 

att undervisa i teknik. Fleer (2000) framskriver liknande resultat från austra-

lienska förskolor där kunskapsbrister leder till att de saknar kunskap i hur de 

ska hjälpa barn att utvecklas inom ämnesområdet. Även Bairaktarova, Evan-

gelou, Bagiati och Dobbs-Oates (2012) undersökte förskollärare i USA och 

hur deras föreställningar gällande teknik såg ut och slutsatsen blev att de 

inblandade förskollärarna i studien beskrev teknik som något typ av konstrue-

rande och skapande.  

Sammanfattningsvis visar forskningsöversikten att pedagoger saknar tillräck-

lig kompetens gällande ämnesområdet men också en osäkerhet i didaktiken 

och får därför svårt att stötta barnen i teknikmoment i förskolans verksamhet. 
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4 TEORI 

I den här delen presenteras och beskrivs den Fenomenografiska teorin som 

använts i studiens analys av insamlad data.   

4.1 Fenomenografi 

Studien utgår från fenomenografin, utvecklad för semistrukturerade intervju-

er i analysen. Metodansatsen ska vara lämpad för att beskriva och analysera 

respondenters tankar om olika fenomen i världen och uppmärksamheten 

riktas mot att förstå den variation som finns hos människor snarare än likhe-

terna. Fenomenografin handlar om att inse det faktum att alla människor 

uppfattar fenomen i sin omgivning på olika sätt. Om respondenterna i en 

studie får frågan om hur de uppfattar ett visst fenomen kommer forskaren 

kunna urskilja en rad olika sätt att uppfatta och förstå fenomenet och det är 

något man inom fenomenografin benämner vid ”utfallsrummet”. Dock bör 

det beaktas som forskare att denna inte kan vara säker på att upptäcka alla 

tänkbara sätt att uppfatta och förstå ett fenomen (Dahlgren & Johansson, 

2015).  

Med tanke på att respondenternas uppfattningar kan variera i en studie menar 

Dahlberg och Johansson (2015) att de kan sorteras efter mängden olika 

perspektiv och kopplas till respondenternas förståelse av olika fenomen. Det 

förklaras att forskare inom fenomenografin skiljer på en djup och ytlig 

förståelse av fenomen och att desto fler perspektiv som uppmärksammas i en 

respondents uppfattning ju djupare förståelse för ett specifikt fenomens finns. 

Antalet olika uppfattningar om ett fenomen kopplat till respondentens förstå-

else, uppfattningar och kunskaper gör att forskaren kan ordna eller sortera 

dem och därför komma fram till en variation gällande ett visst fenomen och 

därför erhålla resultat till sin analys senare i studien (Dahlgren & Johansson, 

2015). 
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5 METOD 

5.1 Datainsamlingsmetod   

Till metodval i studien har kvalitativa forskningsintervjuer valts då intresset 

är riktat mot respondentens ståndpunkter (Bryman, 2008). Intresse finns att 

förstå respondenternas uppfattningar och förutsättningar gällande studiens 

frågeställningar.  

I kvalitativa intervjuer är det önskvärt att låta intervjun ta olika riktningar 

eftersom det ger forskaren kunskap om respondentens åsikter om vad som 

uppfattas relevant och viktigt. Den här metoden ger forskaren möjlighet att 

avvika i stor uträckning från formulerade intervjufrågor eller frågescheman. 

Istället kan det ställas nya följdfrågor som anpassas av forskarens svar från 

respondenten. Det vill säga: flexibelt och följsamt förhållningsätt som följer 

respondentens riktning och som kan leda till att forskaren delges fylliga och 

mer detaljerade svar (Bryman & Christoffersen, 2011; Johannessen, 2015). 

Studien bygger på öppna intervjuer och är uppbyggd med öppna frågeställ-

ningar kring ett förbestämt tema och intervjun blir mer som ett samtal mellan 

respondent och forskare. Intervjuerna var uppbyggda på ungefärliga lika sätt 

med respektive respondent - samma grundfrågor (se bilaga 3) ställdes men de 

formulerades olika. Fördelen med den här typen av metod är att den skapar 

en informell atmosfär vilket kan göra att respondenten upplever att det är 

lättare att besvara frågeställningarna. Dessutom är intervjun öppen för re-

spondenternas individuella beskrivningar och frågeställningarna kan anpassas 

efter situationen (Christoffersen & Johannessen, 2015).  

Vid öppna intervjuer finns alltid en risk för att relationen mellan forskare och 

respondent blir avgörande för den information som framkommer. Forskaren 

kan påverka respondentens svar och det är ett faktum som en ska ha i åtanke 

under intervjun (Christoffersen & Johannessen, 2015).  

5.2 Urval 

Urvalet i denna kvalitativa studie är förskollärare utbildade under den nya 

lärarutbildningen och därför nyexaminerade tidigast 2014. Studiens respon-

denter är utbildade under samma förutsättningar i sin teknikundervisning på 

universitetet och har läst samma omfattning högskolepoäng inom förskollä-

rarutbildningen på samma universitet i Mellansverige. Vid kvalitativa inter-

vjuer bör forskaren begränsa sig mellan 4-8 respondenter då risken finns att 

vid fler intervjuer kan insamlad data bli ohanterligt och för stort beroende av 

den tidsram som finns (Trost, 2010) Vidare framhåller Trost (2010) att ett 

fåtal genomförda intervjuer med god kvalitet är att föredra framför ett högre 

antal med sämre kvalitet. I studien har fyra personer intervjuats alla utspridda 

på olika förskolor runt om i Sverige. Urvalet av förskollärare har gjort efter 

kontakter inom lärarkåren, även eftersökningar via relevanta lärarsidor på 

Facebook. 
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5.3 Genomförande 

Löfgren (2014) skriver om förtroendet mellan forskare och respondent och att 

det är något som det ska läggas stor vikt vid under en studie. Det kan bland 

annat handla om att delge respondenterna tydlig information om studiens 

syfte. Respondenterna kontaktades tidigt under studien, både personer med 

en personlig anknytning och personer som rekommenderats av andra på 

utbildningen. En kortare beskrivning om studiens syfte framskrevs i medde-

landet och information om att all insamlad data ska behandlas konfidentiellt. 

De som senare godkände sin medverkan delgavs också missivbrev (se bilaga 

1) som framskrivits till studien med allmän information. 

Plats och tid för intervju bestämdes senare och anpassades helt efter respon-

denten. Intervjuerna varierade från fysiska möten och telefonintervjuer. Tre 

av intervjuerna gjordes över telefon då förskollärarna befann sig på annan ort 

och en intervju gjordes i fysiskt möte. Respondenterna delgavs också i 

förhand de bilagor som framskrivits för intervjun för att de skulle kunna 

förbereda sig och reflektera kring frågorna. Detta sågs som en fördel för 

studien då det är gynnsamt att få reflektera över sina ställningstaganden och 

sin roll som förskollärare. Detta faktum utgjorde att jag delgavs utförliga och 

genomtänkta svar. Målet med intervjuerna var att respondenten skulle få 

känna sig trygg, bekräftad, bekväm och lyssnad till eftersom att majoriteten 

av dem inte var vana med att bli intervjuade. Respondenten i det fysiska 

mötet bekräftades med nickningar och ord, även de som intervjuades över 

telefon bekräftades med ord som bevisade att de var lyssnade på. Detta finns 

det dock delade meningar om då Christoffersen och Johannessen (2012) 

menar man ska undvika detta faktum då det kan signalera att forskaren håller 

med respondenten om vad hon säger. Vidare menar Dahlgren och Johansson 

(2015) att nickningar och bekräftande visar respondenten att denne blir 

lyssnad till och att forskaren visar att denne är beredd på att lyssna på mer 

utvecklade svar från respondenten. Detta var en svår balans eftersom, jag 

personligen gärna hade blivit bekräftad med nickningar och ord. Det var 

därför mitt ansvar att känna av respondenten och vad denne känner att den 

behöver för att ge utvecklande respons. Intervjuerna höll på mellan 20 och - 

35 minuter beroende på respondent och hur djupa samtalen blev. 
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5.4 Analysmetod 

5.4.1 En fenomenografisk analysmodell 

Nedan följer en förenklad version av den fenomenografiska analysmodell 

som presenteras av Dahlberg och Johansson (2015) som studiens insamlade 

data har analyserats med för att synliggöra förskollärares beskrivningar av 

teknik och deras förutsättningar för att arbeta med ämnesområdet.  

Steg 1 – Bekanta sig med insamlad data som sedan innan är noggrant tran-

skriberade. 

Steg 2 Kondensation – Försök till att skilja ut de mest utmärkande och 

betydelsefulla uttalandena under intervjun, genom att markera passager eller 

stycken. 

Steg 3 Jämförelse – Här sker en jämförelse mellan de olika passagerna och 

stycken som uttalats av respondenterna. Här ska likheter och skillnader 

mellan respondenterna urskiljas och synliggöras. 

Steg 4 Gruppering – Handlar om att gruppera respondenternas uttalade 

skillnader och likheter och försöka att relatera dem till varandra. 

Steg 5 Artikulera kategorierna – I det här steget ska respondenternas likheter 

stå i fokus och forskare försöker att finna kärnan av likheter 

Steg 6 Namnge kategorierna – I det här steget namnges kategorierna för att 

utmärkande uttalanden ska framträda. Namnen på kategorierna ska vara korta 

och beskrivande. 

Steg 7 Kontrastiv fas – Här jämförs kategorierna med varandra och går 

passager in i andra passande kategorier? Det handlar här om att minska på 

antalet kategorier till ett hanterbart sätt. 

5.1.2 Analysprocess 

Efter avslutade intervjuer transkriberades de direkt, detta för att de var 

nygjorda och att det skulle vara lättare att minnas vad respondenten menade. 

När transkriberingen var slutförd lästes texterna igenom ordentligt med ett 

syfte med att öka förståelsen och uttalanden från de intervjuade responden-

terna. Under kondensationsdelen färgmarkerades de mest utmärkande och 

betydelsefulla uttalandena från respondenterna med hjälpverktyg i Office 

Word. Detta ledde till en förenkling att gruppera upp kategorier och för att få 

en tydligare överblick som senare skulle ligga till grund för studiens jämfö-

relser, skillnader och likheter. I fokus stod det att hitta gemensamma nämnare 

och olikheter i respondenternas uttalanden och detta skulle lägga grunden för 

de kategorier som senare strukturerades upp (Dahlberg & Johansson, 2015). 

Kategorierna blev namngivna för att öka förståelsen och för att få en tydlig-

het om vad de handlar om. Kategorierna blev delvis utformade efter de 

grundläggande frågorna som ställdes respondenterna, vilket underlättade 

analysprocessen. Den kontrastiva fasen fanns med under hela analysproces-
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sen då jämförelser och likheter från respondenternas uttalanden framkom 

under intervjuns gång. De kategorier som utformades är: hur de intervjuade 

förskollärarna ser på dynamiken mellan utbildning och verkligheten, deras 

kunskaper och definitioner gällande ämnesområdet teknik samt vilka förut-

sättningar och fortbildningsmöjligheter de får för att undervisa i teknik.   

5.5 Studiens reliabilitet och validitet  

I all forskning som utförs ställs krav att den är genomförd och framställd på 

ett sätt som ger uttryck för en hög kvalitet och kompetens, det kan bland 

annat handla om hur noggrann och systematisk forskaren har varit och hur 

trovärdiga och tillförlitliga resultaten är (Thornberg & Fejes, 2015).  

Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) belyser detta som reliabiliteten vilket 

innebär hur väl en studie utförts, hur insamlad data hanterats och hur väl 

metodansatsen använts i analysdelen. Validiteten i en studie innebär i vilken 

utsträckning vi verkligen undersöker det vi avser att undersöka. 

Som tidigare beskrivet är studien utförd med kvalitativa intervjuer då intresse 

finns för att synliggöra respondenternas ståndpunkter gällande studiens 

frågeställningar. I studien har semistrukturerade intervjuer använts där antalet 

respondenter var fyra stycken. De intervjuade är förskollärare som har utbil-

dats enligt den nya lärarutbildningen på samma universitet i Mellansverige 

och de har därför haft samma förutsättningar i sin teknikundervisning och läst 

samma omfattning högskolepoäng under deras teknikutbildning på förskollä-

rarprogrammet. För att få en djupare förståelse till studien tillfrågades för-

skollärare som alla arbetar på olika förskolor, just för att se till deras perspek-

tiv kopplad till sin verksamhet. Reliabiliteten anses hög då respondenterna 

fått utgå från samma intervjufrågor men deras svar ser olika ut, beroende på 

egna värderingar, tankar och personliga erfarenheter, något som också är ett 

av studiens syfte. Reliabiliteten är hög då insamlad data behandlats konfiden-

tiellt och skyddats i datorn och endast tillgängligt med lösenord. Allt utskri-

vet material har förvarats, även här under säkra förhållanden. För att öka 

studiens reliabilitet har intervjuerna spelats in för att säkerställa att det är 

respondenternas ord som presenteras och inte något som tolkats, då studien 

utgår från att undersöka förskollärares uppfattningar och beskrivningar. 

Studien håller hög kvalitet då en fenomenografisk analysmodell har använts 

som verktyg och varit till ett stort hjälpmedel. Analysmodellen var till hjälp i 

den mån att det gav struktur i själva analysarbetet då den följdes steg för steg 

och utgjorde att inga viktiga uttalanden föll mellan stolarna. 

 

 

 

 



 

11 

 

5.6 Forskningsetik 

Löfdahl (2013) skriver att det är viktigt hur data och information hanteras 

under en forskningsstudie. Inget av de insamlad data får vara tillgängligt för 

någon utomstående och obehörig person.  

5.6.1 Forskningsetiska principer 

När en studie ska utföras är det viktigt att förhålla sig till vissa etiska över-

väganden och krav. Samtidigt som forskaren ska skydda individen ska 

forskaren även utföra en bra forskning. Allmänna krav framhålls från Veten-

skapsrådet (2011) och innefattar följande: 

Samtyckeskravet 

Information om studiens syfte ska med tydlighet framskrivas till responden-

ten som då kan lämna sitt samtycke för delaktighet i studien. Är respontdent-

gruppen under 15 år gamla ska samtyckesblanketten delges vårdnadshavare. 

Information om att respondenten har rätt att avbryta medverkan och att 

materialet då ska förstöras, ska stå med. 

Att se i Bilaga 1, har information i form av missivbrev delgetts respondenten 

om studiens syfte och rätten att avbryta sin medverkan med omedelbar 

verkan. Den data som insamlats ska därför förstöras omedelbart. 

Konfidentialitetskravet 

Det här kravet innebär att de respondenter som gett samtycke om att delta i 

studien inte ska vara identifieringsbara av utomstående parter. Även platser 

och namn ska avidentifieras och det ska undertecknas en förbindelse mellan 

de två parterna om den allmänna tystnadsplikten samt den gällande etiskt 

känsliga uppgifter. All insamlad data ska även förvaras och skyddas mot 

allmänheten under hela studiens gång, dvs. behandlas konfidentiellt .  

Intervjuerna har behandlats och bearbetats på ett säkert och konfidentiellt 

sätt. Ingen information om respondenternas identitet eller arbetsplats står med 

i studien, vilket också framgått i informationen till respondenterna i missivb-

revet (se bilaga 1). 

Det här kravet innebär att all insamlad data gällande enskilda respondenter i 

studien endast får användas för forskningsändamål. Krav finns att forskaren 

inte får låna ut eller sälja material som berört studien, exempelvis till sociala 

myndigheter. Studiens insamlade data får inte heller brukas för kommersiella 

syften eller andra ickevetenskapliga syften. 

Deltagarna i denna studie är informerade via missivbrev (bilaga 1) om att 

uppgifter och data endast kommer användas för uppsatsen och att allt inspelat 

och transkriberat material kommer att förstöras vid studiens slut. 
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6 RESULTAT 

6.1 Förskollärares kompetenser  

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare utbildade på den nya 

förskollärarutbildningen ser på dynamiken mellan utbildning och praktisk 

verklighet och se till vilka förutsättningar de får för att undervisa i teknik som 

ämnesområde. Nedan presenteras de resultat som framkommit från det 

material som samlats in genom semistrukturerade intervjuer som metod. I 

presentationen av resultaten har de intervjuade förskollärarna fått urskilj-

ningsnamn i form av: Anna, Eva, Tina och Malin – detta för att läsaren ska få 

en större tydlighet och möjligheten till att urskilja vem av de intervjuade 

förskollärarna som uttalat sig. 

6.1.1 Dynamiken mellan utbildning och praktisk verksamhet 

När det kommer till respondenternas uttalanden gällande vad de anser att de 

fick med sig från förskollärarutbildningen och den teknikutbildning de gavs 

finns det många delade meningar. Några menar att utbildningen i teknik på 

universitetet gett mycket praktiska kunskaper, medans andra menar att dessa 

inte var anpassade för barn i förskoleåldern. Anna menar att utbildningen gett 

mycket praktisk kunskap och att hon började se på teknik som ämnesområde 

på ett helt nytt sätt då det sedan innan någon som helst utbildning definierats 

som något elektriskt. Hon menar dock att det krävs lite uppfräschning om 

ämnet stundtals, genom att bland annat läsa litteratur kopplat till ämnesområ-

det. Detta menar Anna är något som tillhör förskollärarens professionsupp-

drag och beskriver vidare: 

Vi kan inte kunna allt, det måste vi inte utan vi ska ju lära tillsammans med barnen i 

många lägen – Anna. 

Eva ansåg att teknikundervisningen på universitetet var mycket givande och 

menar att hon erhölls bra exempel på hur förskollärare kan arbeta med teknik 

i förskolans verksamhet men att hon önskat att det getts fler praktiska exem-

pel - men att det är något som alltid önskas oavsett vilken kurs hon läst. Eva 

beskriver under intervjuns gång att det handlar om att kunna tänka steget 

längre med de saker som delgetts under utbildningens gång och praktisera det 

i verksamheten. Samtidigt menar hon att det vilar en viss osäkerhet i att 

anamma teknik som ämnesområde och att det handlar om att det saknas 

ämneskompetens inom ämnesområdet. Tina och Malin menar också att 

utbildningen var givande för förskollärarprofessionen. De menar likt de andra 

respondenterna att de delgets bra och praktisk kunskap på hur de ska syn-

liggöra och arbeta med teknik i förskolan. Tina väljer att trycka på ett bok-

projekt som innebar att studenterna skulle synliggöra teknik och naturveten-

skap i barnlitteratur och genomföra detta i aktiviteter och dramatiseringar ute 

på förskolor. Detta ska ha gett henne insikter om vilka områden teknik som 

ämnesområde täcker i förskolans verksamhet. Tina menar också att hon 

delgetts kunskaper om hur man ser på ämnesområdet och vilka områden som 

det täcker. Gemensamt för de både respondenterna är dock att, mycket av det 
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som introducerades på utbildningen som praktiska idéer inte var speciellt 

anpassade för barn i förskoleåldern. Samt att det som inte skulle passa barn i 

förskoleåldern på grund av respondenterna upplever att barn sällan har 

intresse, eller verksamheten inte har tid för att utföra längre och utförliga 

aktiviteter. Tina menar att verkligheten tyvärr arbetar emot en i många fall. 

Tina tog även upp hur diffusa hon ansåg att läroplansmålen kopplade till 

teknik är trots att hon påvisar en hög förståelse för vad teknik i förskolan 

innebär. Hon tror att undervisningen kan fallera när pedagogerna inte helt och 

hållet är införstådda av begreppen som läroplanen (2016) lyfter. Hon menar 

att en del verksam personal enbart ”kanske tror att det handlar om teknikpry-

lar, så som Ipads och Cd-spelare medans andra kanske menar att det är 

tekniska verktyg, exempelvis korken på mjölkpaketet”.  I vidare diskussion 

ansågs det: att detta är något som det behöver arbetas mer med på lärosätena 

runt om i landet – att lärare och studenter måste börja reflektera djupare över 

de strävansmål som står i läroplanen för förskolan, kopplat till teknik.  

6.2 Förskollärares definitioner av teknik i förskolan 

Samtliga förskollärare i studien beskrev att teknik är att förstå sin omvärld 

och dess artefakter människan har runt sig, som gör vardagen möjlig. Teknik 

är något som skapats av människan för att tillfredställa sina önskningar och 

behov. Teknik i förskolan förklarar samtliga respondenter som något under-

sökande och skapande. Eva och Tina beskrev att barnen bygger och konstrue-

rar medans Anna beskriver samma faktum men att hon också, tillsammans 

med barnen utforskar de vardagstekniska artefakterna som finns i vardagen. 

Anna beskrev att det finns delade meningar om vad teknik på hennes avdel-

ning är och att det upplevs att pedagoger tror att det innebär något elektriskt, 

vidare beskriver respondenten: 

Det handlar ju om så mycket mer än bara en Ipad. Vi ska utveckla barnens förmåga 

till att skapa och konstruera med olika material och bygga för den delen och vi ska 

lära barnen att urskilja teknik i vardagen och hur den fungerar, vi ska också under-

söka alla olika tekniska system som finns i vårt samhälle. Jag är glad att jag har den 

kunskapen med mig från universitetet, att jag kan lära mina kollegor – Anna 

6.2.1 Teknik som bygg och konstruktion 

Tina upplever att teknik som ämnesområde är diffust och att den teknikun-

dervisning som bedrivs på hennes arbetsplats är det som lyfts fram i barnens 

bygg och konstruktionslek. 

Det är där och då som vi samtalar om barnens konstruktioner – vad kan barnen 

göra bättre för att bygga mer stabilt och högre etc?– Tina 

Likt Tina, menar även Eva och Malin att teknik tenderar att hamna i 

barnstyrda bygg och konstruktionslekar och att barnen därifrån inkluderar 

pedagogerna. Eva menar att det oftast är barnen själva som ställer frågor 

om hur de kan konstruera för att göra det mer stabilt. Samtidigt menar 

hon att detta är något som pedagoger och barn endast reflekterar över för 

stunden och att det inte är något som de vidareutvecklar tillsammans med 
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barnen. Eva menar, att trots sin oro att bedriva undervisning på fel sätt så 

är hon och hennes kollegor duktiga på att poängtera vad barnen gör med 

rätt ord och begrepp. Detta menar hon att det ofta görs även om det anses 

att det saknas en bredare kompetens gällande ämnesområdet teknik. 

Gemensamt för alla respondenter är att de anser att förskollärare måste ta 

ett större ansvar när det handlar om att vidareutveckla barns projekt, att 

vara ytterligare lite mer närvarande tillsammans med barnen.  

För att avsluta delen om ”teknik som bygg och konstruktion” så beskrev 

Anna hur hon och hennes kollegor arbetade med ett projekt som innebar 

att reproducera välkända byggnader i världen men även i staden utanför 

förskolans dörrar. Barnen på avdelningen hade nämligen visat ett stort 

intresse för bygg och konstruktion och byggt mycket med det material 

som fanns tillgängligt på avdelningen. Pedagogerna kunde påvisa att 

barnen behövde utmanas i bygg- och konstruktionslek och de startade 

därför ett mindre projekt som handlade om att återskapa byggnader med 

material som fanns på avdelningen. Barnen fick därför med hjälp av 

avdelningens Ipad söka efter vad de ansåg som coola byggnader men 

även lämna förskolans arena för att fotografera byggnader i staden. 

6.2.2 Teknik som vardagsteknik 

Samtliga respondenter kunde uttala under intervjuerna att de sällan planerar 

för målstyrda processer kopplat till teknik som ämnesområde. De beskriver 

att teknik kommer mer naturligt under dagarna i verksamheten och mestadels 

på barnens initiativ. Detta går även att avläsa i tidigare avsnitt där de inter-

vjuade förklarar att tekniken framkommer i barns bygg och konstruktionslek. 

En stor del av respondenterna upplever att barnen ofta undersöker sin var-

dagsteknik, så som osthyvelns och knivens egenskaper, men också hur de ska 

bära sig åt för att servera sig själva mat med artefakter på ett smidigt sätt. 

Anna beskriver vidare att: 

Osthyveln finns ju där och den fungerar men hur ofta går vi närmre och kollar på 

konstruktionen egentligen? Vi vuxna har ju någon gång i tiden slutat reflektera över 

det här men att barnen fortfarande gör det och att detta öppnar upp för nya förstå-

else och fler frågor – Anna 

Samtidigt menar Malin att hon gärna vill arbeta mer med att synliggöra 

vardagstekniken i sin verksamhet men att det glöms bort för att andra saker 

prioriteras i dagsläget. Vidare beskriver hon: att efter denna intervju har hon 

fått upp ögonen för vardagsteknik och kommer att anamma uppdraget i större 

utsträckning. 

 



 

15 

 

6.3 Förskollärares förutsättningar att undervisa i teknik 

6.3.1 Tekniken hamnar i skymundan 

Ett återkommande svar från en majoritet av respondenterna var att teknikun-

dervisningen hamnar i skymundan, då andra ämnesområden prioriteras. Det 

som kopplas till teknik gör barnen mycket i sin fria lek. Tina menar att 

hennes verksamhet helt bygger på barnens behov och att det i dagsläget 

handlar om att barnen måste språkutvecklas och att teknik därför hamnar i 

skymundan. Eva och Malin beskriver liknande faktum, att andra ämnesområ-

den tenderar att prioriteras, men de båda hävdar att uppdraget att undervisa i 

teknik är minst lika viktigt som att undervisa i matematik. 

6.3.2 Förskolläraren skapar sina egna förutsättningar  

Anna menar att om hon inte erbjuds någon fortbildning så finns ett proffe-

sionsansvar – att hela tiden vilja lära sig mer, oavsett om det är av barnen, 

kollegor, litteratur eller via kurser. Hon menar att hon gärna läser egen 

litteratur, men även den från utbildningens gång eller den litteratur som 

erbjuds på arbetsplatsen. Anna menar att hon gör detta för att erhållas redskap 

om hur man ska kunna bedriva en undervisande verksamhet men också för att 

delge information till sina kollegor gällande olika ämnesområden som ska 

prägla förskolans verksamhet.  

Jag tycker att det handlar om vad jag vill som förskollärare. Vill jag undervisa i 

teknik så skapar jag förutsättningar för det och förhoppningsvis får jag backup från 

barn, kollegor och chef – Anna. 

Malin menar att om barnen inte visar något intresse för teknik överlag har 

pedagogerna även här ett proffesionsansvar att väcka intresse hos dem även 

om att det kan vara svårt. Hon beskriver vidare att det är det som är givande 

med förskolläraryrket, att förskolläraren har chansen att forma barn, ge dem 

intressen som gynnar förståelse och utveckling. Tina menar att teknik som 

ämnesområde är en generationsfråga och att den äldre skolade förskolläraren 

inte getts möjligheten att reflektera över vad teknik innebär. Hon menar att 

hon har ett ansvar som kollega att även skapa förutsättningar för dem som 

inte har kompetens.  

6.3.3 Förskollärarens fortbildningsmöjligheter  

”Teknik är i tiden” menar Tina och att det är något som hennes chef också 

anser och erbjuder därför en omfattande satsning på respondentens förskola. 

De har nämligen utnämnda IT-pedagoger som fått möjligheten att åka på 

utbildning kopplat till teknik i förskolan och därefter delgett kunskap till de 

andra pedagogerna på förskolan. Vidare beskriver Malin att hennes kollegor 

erbjudits en utbildning som handlar om att förskollärare ska få de rätta 

förutsättningarna och kunskaperna för att barn ska få upptäcka teknik och 

naturvetenskap. Hon önskar att hon själv fått gå den, men tror att det kommer 

fler tillfällen för det. Hon berättar även om att det till hösten kommer det ske 

en satsning på förskolan i form av ett projekt som handlar om att det ska ske 
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en samverkan mellan förskola och förskoleklass med huvudfokus i digitalise-

ring och hur lärare ska inkludera teknik och naturvetenskap. Både Anna och 

Eva beskriver att de inte erbjudits någon typ av fortbildning gällande teknik 

som ämnesområde sedan de kom ut som nyexaminerade förskollärare. Anna 

beskriver att hon skapar förutsättningarna själv genom att eftersöka kunskap 

på egen hand men att chefen är mycket driven i personalens utveckling. 

Vidare beskriver hon att möjligheten för att finns om hon vill gå på en före-

läsning eller liknande då chefen är mycket positiv till det. 
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7 DISKUSSION 

7.1 Resultatdiskussion 

I den här delen kommer forskningsresultaten att diskuteras i relation till de 

tidigare forskningsresultat som presenterats i studiens forskningsöversikt.  

7.1.1 Förskollärares ökade förståelse för teknik och teknik 

undervisning  

Samtliga förskollärare i studien beskrev att teknik är att förstå sin omvärld 

och dess artefakter människan har runt sig, som ska göra vardagen möjlig. De 

beskriver vidare att teknik är något som skapats av människan för att tillfred-

ställa sina önskningar och behov. Samtliga respondenter beskriver teknik som 

något undersökande och skapande, vilket är något som påvisar att responden-

terna har en hög förståelse för vad det innebär om man ska se till vad Sundin 

(2006) menar är definitionen av teknik. Precis som i Sundqvist (2015) studie 

påvisades det också att förskollärare idag har en mer utvecklad förståelse än 

vad Skolinspektionen (2012) fann. Detta kan kopplas till det förstärka kom-

petenskraven från Skolverket (2013) och att detta gett förskollärare idag en 

större förståelse för teknik som ämnesområde. Men är definitivt inte något 

som kan garanteras och studiens respondenter representerar inte en hel 

förskollärarkår. Men det kan bero på att förskollärare idag erbjuds fortbild-

ningar, skapar sina egna förutsättningar och att lärosäten satsar på en bra 

teknikutbildning. Detta är något som i internationella studier visar motsatsen, 

då förskollärare i bland annat Frankrike anses sakna en teoretisk bas för att 

undervisa i teknik (Senesis, 1998). Liknande resultat påvisas i Fleers (2000) 

studie som utgår från australienska förskollärare som också påvisar att de 

saknar kompetens om hur de ska undervisa i teknik.    

7.1.2 Teknik i förskoleverksamheten 

Majoriteten av respondenterna beskrev teknik som något de sällan planerar 

målstyrda processer för. Utan den teknikundervisning som bedrivs tenderar 

att vara barnstyrda och kopplas till barnens bygg - och konstruktionslek samt 

i utforskandet och reflekterandet kring vardagstekniska artefakter. En majori-

tet respondenterna i denna studie beskrev hur de arbetar med vardagsteknik 

och det är när de exempelvis reflekterar över vardagstekniska artefakters 

faktiska egenskaper. Detta kan kopplas till att förskollärarna, med god kvali-

tet arbetar med de strävansmål som är kopplat till teknik: att alla barn ska 

utveckla sin förmåga till att urskilja teknik i vardagen och utforska hur den 

fungerar (Skolverket, 2016) De aktiviteter, kopplat till bygg och konstruktion 

beskrevs av pedagogerna att själva blev inbjudna av barnen, detta för att 

reflektera om konstruktionens uppbyggnad exempelvis stabilitet. Liknande 

resultat framskrevs i Hallström, Hellberg och Elvstrands (2018) studie, här 

visar dock resultaten att pedagogerna sällan interagerade med barnen i 

samma utsträckning som i denna studie.  
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Endast Anna reflekterade över att förskollärare ska arbeta med tekniska 

system men gav inga exempel på hur. Hon beskrevs endast förskollärares 

uppdrag: att utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och 

för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra (Skolverket, 2016). 

Att respondenten reflekterar över detta läroplansmål ses som positivt och en 

anledning till att det inte arbetas med kan vara respondentens svar om att det 

finns delade meningar om vad teknik innebär kollegor emellan. Därför bör 

verksamma förskollärare börja diskutera och reflektera mera om vad teknik i 

förskolan innebär och vad förskolans läroplansmål syftar till?  

7.1.3 Dynamiken mellan utbildning och praktik 

Studiens resultat angående respondenternas uttalanden om vad de anser att 

utbildningen gav för verktyg för att bedriva en undervisande verksamhet 

kopplat till teknik som ämnesområde varierade från respondent till respon-

dent. Gemensamt för alla är att de alla upplevt att de erhållits verktyg som de 

i senare arbete kunnat applicera i verksamheten men att det ut av några 

respondenter beskrivs som att dessa inte var anpassade för barn i förskoleål-

dern. Däremot visar resultatet att Anna, Tina och Malin talar om att det 

skapar sina egna förutsättningar för att undervisa i teknik som ämnesområde. 

Det kan handla om att väcka barns intressen, att reflektera tillsammans med 

kollegor och att mer generellt skapa sina egna förutsättningar genom att 

fortbilda sig på egen hand. Då ställs frågan: Om en majoritet nu beskriver att 

de skapar förutsättningar för att undervisa i teknik, varför tar de inte tillvara 

på vad de erhållits på universitetet och omvandlar detta så att det anpassas till 

barn i förskoleåldern? Resultaten visar också att respondenterna har fått med 

sig en hög förståelse om hur teknik definieras vilket är en mycket bra grund 

för att skapa sina egna förutsättningar för att utveckla teknik i förskoleverk-

samheten. 

7.1.4 Förskollärares fortbildningsmöjligheter 

Tina bekräftade att hon under sina verksamma år i förskolan har erbjudits 

fortbildning inom ämnesområdet teknik. Hon menar att det har skett en 

omfattande satsning av förskolechefen som utnämnt IT-pedagoger som fått 

möjligheten att gå på utbildningar kopplat till teknik i förskolan. Vidare 

beskriver Malin att hennes kollegor erbjudits utbildningar som ska ge för-

skollärare de rätta förutsättningarna och kunskaper för att undervisa i teknik 

men att hon inte erbjudits någon typ av fortbildning själv. Dock framskriver 

Utbildningsdepartementet (2010) behovet av fortbildning och kompetensut-

veckling för verksamma pedagoger i förskolan och att den kompetens som 

finns bör fördjupas och utökas, vilket är något som också betonas i Skolver-

kets (2013) satsning gällande teknik och naturvetenskap. Rapporten belyser 

att den ökade kompetensen hos barn gällande väcker frågor i relation till 

pedagogers ämneskompetenser gällande teknik och på grund av detta faktum 

startades ett omfattande och fortbildningssatsande projekt vid namn ”Försko-

lelyftet” inom förskolor runt om i Sverige för att ge förskollärare de rätta 

förutsättningarna för att undervisa i teknik som ämnesområde.  
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Att skapa sina egna förutsättningar för att undervisa i teknik är något som 

både respondent Anna och Eva beskriver att de gör om eftersom att de inte 

erbjudits någon form av fortbildning. Anna beskriver att hon själv skapar 

förutsättningar för att bedriva undervisning om det upplevs att det brister. 

Vidare beskriver Eva att det finns en osäkerhet i att anamma teknikundervis-

ningen och beskriver likt Skolinspektionen (2012) att hon behöver fördjupa 

sina kompetenser om teknik som ämnesområde och för att bedriva ett utveck-

lande pedagogiskt arbete. Detta är något som Skolinspektionen framskriver 

som en stor majoritet av Sveriges förskollärare, att de idag behöver fördjupa 

sina kompetenser om teknik.  

Nu till det faktum att många tidigare forskningsresultat påvisar att förskollä-

rare de senaste åren uttalat att de saknar en teoretisk kompetens för att bedri-

va en undervisning i teknik, trots att det har skett en omfattande fortbild-

ningssatsningar från både Skolverket (2013) och Utbildningsdepartementet 

(2010). Hur kan det komma sig att förskollärare känner så, och är detta något 

som hamnat i skymundan hos kommuner runt om i Sverige? Detta tyder på 

vikten av att reflektera och diskutera med sina kollegor och tjänstemän - för 

hur ska man som förskollärare kunna utvecklas i sin proffesion och bedriva 

en gynnsam verksamhet för barn om man nu inte erbjuds fortbildningar?  

7.2 Metoddiskussion 

Under den här kvalitativa intervjustudien har fyra förskollärare deltagit och 

det var på förhand svårt att veta hur mycket arbete det skulle läggas till att 

transkribera och analysera intervjuerna som gjorts. Tre av intervjuerna 

gjordes över telefon då respondenterna befann sig på annan ort och möjlighe-

ten att ses var inte ett faktum. Därför gick studien miste om att se responden-

ternas kroppsspråk och andra väsentliga saker som ansiktsuttryck som kan ha 

varit relevanta för analysen i studie. Alla fyra intervjuer gav olika mycket, 

men en mättnad infanns med insamlad data och kategorier som utgjorde att 

jag kände mig nöjd.  

Pågrund av den begränsade och pressade tiden var antalet respondenter 

lagom för att kunna svara på studiens frågeställningar. Något som även Trost 

(2010) skriver om är faktum under uppsatsskrivande – att tiden ofta är knapp 

och att 4-8 respondenter kan räcka då transkriberingstiden kan bli lång. De 

svårigheter som upplevdes under studiens gång var att finna respondenter. 

Många av de personer som tillfrågades menade att de inte hade tid för inter-

vju eller att de kände att teknik som ämnesområde var otäckt. Detta kan ha 

påverkat studien resultat, då jag kanske hade fått fler svar från andra grupper 

av förskollärare – känner de att teknik som ämnesområde är otäckt för att de 

inte har en ordentlig grund att stå på?  

Alla förskollärares uppfattningar är relevanta för den här studien, oavsett vad 

de anser och känner. Det hade kanske varit lättare att finna respondenter att 

delta i studien om jag känt att jag haft mer tid att söka efter dem. Det bortfall 

som kan ha blivit på grund av detta är något att ha i åtanke om samma under-

sökning skulle göras på nytt för att få ett mer rättvisande resultat då denna 

studie inte talar för alla förskollärare och deras uttalanden. Något positivt i 
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studien är att alla förskollärare arbetar på olika förskolor deras uppfattningar 

om teknik inte var beroende av vilken förskola de arbetar på – utan alla har 

beskrivit sin uppfattning kopplat till egna förutsättningar på respektive 

förskola som alla ligger med lång radie ifrån varandra. Men för att få ett 

resultat som kan sägas gälla förskollärare generellt skulle många fler inter-

vjuer behöva göras. 

Semistrukturerade intervjuer var en bra metod för att få svar på studiens syfte 

och frågeställningar, eftersom det huvudsakliga syftet var att framskriva 

förskollärares uppfattningar om hur de definierar teknik och teknikundervis-

ning i förskolan samt vilka förutsättningar de får för det, därför anser jag att 

kvalitativa intervjuer lämpar sig. Men det finns även nackdelar med denna 

metod– det är nämligen bara respondenternas syn som synliggjorts och det 

går inte att uttala att det är såhär det går till i verkligheten. Observationer 

skulle kunnat komplettera intervjuerna och ge en större förståelse för hur 

förskollärare arbetar med teknikundervisning i förskolan. Men detta föll bort 

på grund av den begränsade tiden och den tid som behövt läggas på annat i 

studiens syfte. 

7.3 Avslutande kommentarer  

Personligen har studien bidragit med en större medvetenhet om teknikunder-

visning i förskolan. Förhoppningsvis gäller detta de intervjuade responden-

terna i studien också. En av respondenterna beskrev efter intervjun att hon 

kände att det var mycket givande att få reflektera över sin teknikdidaktik och 

det anses som ett bra kvitto på ett bra arbete! 

7.3.1 Fortsatt forskning 

Vidare vore det intressant att intervjua en större grupp förskollärare för att få 

en mer generell bild av hur de uppfattar teknikundervisning i och vilka 

förutsättningar de får samt hur de uppfattar vad utbildningen har gett de. Det 

vore även intressant att undersöka andra förskollärares syn på läroplansmålen 

kopplade till teknik (Skolverket, 2016). Detta med tanke på att det endast var 

en av respondenterna som tog upp hur diffusa hon tyckte att de är. Som 

skrivet i metoddiskussionen vore det intressant att komplettera intervjuerna 

med observationer för att kunna dra mer generella slutsatser gällande teknik-

undervisning.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

INFORMATIONSBREV TILL FÖRSKOLLÄRARE FÖR UTFÖRAN-

DE AV EXAMENSARBETE. 

 

Bästa förskollärare! 

Jag heter Sara Tönsberg och är förskollärarstudent. Jag studerar vid Karlstad 

universitet och läser i dagsläget kursen Förskolan och vetenskapliga perspek-

tiv (Termin 6/7) och i den ingår det att skriva ett examensarbete.  

Under utbildningen har ämnesområdet teknik fångat mitt intresse och jag har 

valt att skriva min uppsats om dynamiken mellan utbildning och den praktis-

ka verkligheten. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare utbil-

dade enligt den nya lärarutbildningen ser och arbetar med teknik i verksam-

heten.  

Jag har valt att använda mig av öppna interjuver och jag kommer att spela in 

intervjun och anteckna väsentliga saker för studien samtidigt. All dokumente-

rad data kommer att förvaras i säkerhet och behandlas konfidentiellt. Inspelad 

data kommer att användas under studiens gång, men förstöras vid avslutad 

studie. 

Det är frivilligt att delta och det är även tillåtet att avbryta sin medverkan 

under hela studiens gång. Det kommer inte vara möjligt att identifiera namn 

och platser i studien. 

 

Jag är mycket tacksam för att du vill medverka! 

Godkännande av intervju: 

Underskrift ___________________________________________________ 

Datum ______________________________________________________ 

Ort___________________________________________________________ 

 

Vid eventuella frågor kontakta mig på: 

076 xxxxxxxx 

Kvinna.93@hotmail.com 
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Bilaga 2 

INFORMATIONSBREV TILL REKTOER FÖR UTFÖRANDE AV 

EXAMENSARBETE 

Hej! 

Jag heter Sara Tönsberg och är förskollärarstudent. Jag studerar vid Karlstads 

universitet och läser i dagsläget kursen Förskolan och vetenskapliga perspek-

tiv (Termin 6/7) och i den ingår det att skriva ett examensarbete. Under 

utbildningen har ämnesområdet teknik fångat mitt intresse och jag har valt att 

skriva uppsatsen om dynamiken mellan utbildning och den praktiska verklig-

heten. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare utbildade enligt 

den nya förskollärarutbildningen ser och arbetar med teknik i sin verksamhet. 

För att utföra den här studien är jag i behov av respondenter och ber därför 

om din hjälp att komma i kontakt med förskollärare som utbildats enligt den 

nya utbildningen och gärna med ett uttalat intresse för ämnesområdet. 

Den undersökande studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Karlstads universitet och ni har självfallet möjlighet att ta del av den om 

intresse finns. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar, hör gärna av er till mig! Tack på 

förhand! 

Med Vänlig Hälsning, Sara Tönsberg 

 

 

 

Student: Sara Tönsberg 

Telefonummer: 076 xxxxxxxx 

 

E-post:Kvinna.93@hotmail.com 

 

Handledare: Jeanni Flognmann 
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Bilaga 3 

INTERVJUFRÅGOR 

Samtalet kommer att utgå från nedan följda frågor - följdfrågor kan förekomma 

*Kön ________________ 

*Ålder_______________ 

*Ålder på barnen i verksamheten__________________ 

*Utbildning 

Vilket år tog du examen från nya förskollärarutbildningen? 

Beskriv hur du uppfattar teknik i förskolan, vad innebär det för dig? 

* Svarar mot frågeställningen: 

 Hur definieras teknik och teknikundervisning i förskolan av förskollä-

rare? 

Vilka förutsättningar får du för att arbeta med teknik?  

* Svarar mot frågeställningen: 

 Vilka förutsättningar anser nyutbildade förskollärarna att det finns för 

att arbeta med teknik i förskolan? 

Hur ser du på dynamiken mellan utbildning och praktik inom ämnesområdet? 

Vad för typ av fortbildningar har du erbjudits av din tjänsteman inom ämnes-

området? 

Beskriv hur du arbetar med teknik i förskolan och skiljer sig ditt arbete mot 

andra förskollärare?  

Vilka möjligheter ger du barnen att leka, upptäcka, utforska och testa teknik? 

Vilka förutsättningar finns det att undervisa i teknik? 

Hur ser du på ditt uppdrag med att arbeta med teknik och ser det olika ut 

mellan dem du arbetar med? 

Varifrån får du dina idéer till att undervisa i teknik?  
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