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Sammanfattning 

 

Vårt examensarbete har bestått i att utforma ett teknikdidaktiskt arbetsmaterial för 

användning inom förskolans verksamhet. Arbetsmaterialet består av uppdragskort med 

aktiviteter för barnen att utföra. Uppdragskorten innehåller utöver aktiviteterna också 

kopplingar till läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) och aktuell forskning knutet 

till det aktuella ämnet teknik. För att fånga barnens intresse och göra uppdragen 

meningsfulla ingår en tygdocka i materialet. Tanken är att det är denna tygdocka som 

ger barnen uppdragen att utföra. Utgångspunkten var att utforma ett verktyg för all 

personal att använda i verksamheten för att undervisning i ämnet teknik inte ska kännas 

för stort och avskräckande.  

 

I denna text presenteras materialet där uppdragskort utgör huvuddelen, arbetsprocessen, 

den teori som ligger bakom samt hur materialet har fungerat att använda i 

verksamheten. Arbetsmaterialet är tänkt att fungera som ett verktyg för pedagoger i 

förskolan att använda i teknikundervisningen.  

I bilagan finns uppdragskorten presenterade samt det inspirationsblad som följer med 

materialet som en introduktion till pedagogen.  
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Inledning  
 

Samhället är uppbyggt av teknik, som kan beskrivas som ett samlingsord för saker som 

har att göra med föremål som människan skapat för att kunna uppfylla sina behov och 

önskningar. Människans strävan efter att förenkla sin vardag genom att använda fysiska 

föremål är teknik liksom att tillverka dessa föremål. Axell (2015) beskriver att när vi 

använder oss av begreppet teknik så är det ofta tekniska “prylar” och metoder som 

innefattas i den teknik vi menar. Författaren beskriver fyra skilda sätt att beskriva 

tekniken:  

• Objekt - Resultat av design/tillverkning 

• Aktivitet - När objektet tillverkas och används dvs. uppfinna, konstruera, 

hantverk mm. 

• Viljekraft - Att vilja tillverka något som behövs, krävs, effektiviserar vår 

vardag/värld. 

• Kunskap - Fingerfärdighet, förstå teknikens regler och moderna teorier 

 

För att barn ska kunna tillgodogöra sig kunskaper som är nödvändiga för att förstå 

omvärlden är teknikundervisning i tidig ålder en viktig del i det livslånga lärandet. 

Förskolan spelar en viktig roll i att utveckla barnens förståelse inom ämnet. Små barn är 

naturligt fyllda av nyfikenhet, kreativitet och upptäckarlust. Därför behöver det finnas 

medvetna vuxna som kan ta vara på och utmana barnen i deras lärande i teknik genom 

att uppmuntra och stödja deras frågor och problemlösningar. Ellervik (2014) beskriver 

att hjärnan belönar oss människor genom att utsöndra dopamin när vi upptäcker något 

nytt, ser nya samband eller upptäcker något oväntat och spännande. Dopaminets 

huvudsakliga funktion är att aktivera belöningssystemet i hjärnan vilket ger en bra 

känsla. 

 

Om förskolan kan erbjuda barn en verksamhet som gör det möjligt för barnen att få 

känna den tillfredsställelse nya upptäckter kan ge så läggs en bra grund för den fortsatta 

lusten att lära sig om teknik. Om kunskapen och medvetenheten i ämnet saknas eller är 

bristfällig hos förskollärarna kan det leda till osäkerhet som istället gör att de undviker 

ämnet. Tidigare forskning visar just att det råder en osäkerhet hos förskollärare kring 

vad teknik är och hur de kan undervisa barnen i ämnet (Hellberg & Elvstrand, 2009).  I 

vårt examensarbete har vi arbetat fram en produkt, ett didaktiskt material som är tänkt 
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att fungera som ett stöd för pedagogerna i förskolan att arbeta med teknik tillsammans 

med barnen.  

 

Ordet didaktik kommer från det grekiska ordet didaskein som betyder att undervisa. 

Sundberg, Areljung, Due, Ottander och Tellgren (2016) förklarar att didaktik inte 

betyder att undervisningen måste ske på ett visst sätt utan att det mer handlar om att ha 

en tanke med vilket lärande som kan ske utifrån den valda undervisningsformen eller 

aktiviteten. Författarna menar att hur-frågan är viktig som grund för den metod som 

läraren väljer att använda i undervisningen. Hur förskolläraren lägger upp 

undervisningen har betydelse för hur barnen tar till sig och upplever kunskapen.  

 

Syftet med vårt examensarbete är att skapa ett didaktiskt material inom teknik.  Genom 

att erbjuda ett färdigt didaktiskt material kopplat till teknikundervisning i förskolan är 

vår förhoppning att förskollärare ska få ett stöd i att våga utmana barnen och sig själva i 

lärande och undervisning. Materialet är utformat så att det ska kunna användas med små 

förberedelser. Vårt mål är att göra tekniken i förskolan rolig, lärorik och inspirera till 

fortsatt lärande inom området. Materialet knyter an till läroplan och forskning för att 

öka förståelsen för de didaktiska frågorna vad, varför och hur. 

Materialet innehåller kort med utmaningar i form av olika uppdrag för barnen att lösa. 

Ett uppdrag kan t.ex. vara att konstruera ett hus till en drake som behöver barnens hjälp. 

Tanken är att uppdragen ska väcka barnens nyfikenhet om teknik utan att läraren 

behöver ha specifika förkunskaper inom teknikämnet. 

 

Forskning vi tagit del av inom området visar en rädsla och osäkerhet hos en del 

förskollärare att arbeta med teknik i förskolan. Den visar även att stor del av 

förskollärarna har svårt att definiera vad teknik är och var den finns. Forskningen som 

ligger till grund för arbetet finns närmare presenterat i avsnittet bakgrund.  

 

I texten kommer vi att använda den gemensamma benämningen pedagoger på personal 

med olika utbildning i barngruppen. Vi använder även begreppet artefakter som betyder 

saker och föremål som används och tillverkas av människor. Vygotskij (1995) ansåg att 

artefakter är ett annat ord för redskap som vi människor använder för att uttrycka 

oss, kommunicera med och tänka. Exempel på artefakter är enligt honom allt från 
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leksaker, papper, penna, till språk. Artefakter kan både vara materiella (föremål) eller 

icke materiella (språk).  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) förklarar att det som skiljer lärandet i 

förskolan från när barn lär sig själva är att lärandet sker utifrån ett innehåll där 

undervisningen är planerad och att det finns mål med aktiviteten. Författarna menar 

även att detta kräver en medvetenhet hos förskollärarna vad de vill att barnen ska lära 

sig och det kräver också att de själva har en kunskap och ett tydligt förhållningssätt. 

I denna text presenteras det didaktiska materialet, både processen hur den arbetades 

fram och den forskning och litteratur som vi stöder oss på.  

 

 

Bakgrund 
 

I det här avsnittet vill vi ge en introduktion till hur man kan se på och förstå teknik på 

olika sätt. Avsnittet belyser också pedagogens och styrdokumentens roll och påverkan 

på teknikundervisningen i förskolan. Teknik är ett område som historiskt sett varit mer 

anpassat och tillåtande hos män än hos kvinnor. Dessa könsroller vill vi utjämna genom 

att väcka barnens nyfikenhet för teknik hos både pojkar och flickor. Genom att 

introducera alla barn i teknikens möjligheter redan från tidig ålder vill vi visa att det 

finns teknik som är öppen för alla att upptäcka, undersöka, skapa och uppfinna. 

Utbildningsdepartementet slår fast att utbildningen har en viktig del i barnens framtid, 

både i livet som helhet och i yrkeslivet. Det är därför viktigt att flickor och pojkar ges 

samma möjligheter och att de får en likvärdig utbildning (Utbildningsdepartementet, 

1995). 

 

Hellberg och Elvstrand (2009) beskriver i deras artikel hur man kan se på och förstå 

teknik på olika sätt. Det kan t.ex. vara att förstå varför något händer, eller hur saker 

fungerar. Lärandet sker spontant mellan barn i leken som de styr över själva, och i de 

aktiviteter som är planerade av lärarna. Författarna förklarar att både i den planerade 

aktiviteten och i den fria leken är det viktigt att läraren ställer reflekterande frågor och 

problematiserar barnens funderingar för att barnen ska få en tankeutveckling om 

tekniken omkring dem. Enligt författarna är det sällan det sker i den fria leken utan mest 

i den av läraren styrda teknikaktiviteten. 
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När författarna frågar förskollärare i studien om hur de arbetar med teknik i förskolan 

och vilka svårigheter de upplever med detta så är lärarnas brist på kunskap inom ämnet 

det som de anser vara största svårigheten. Förskollärarna vill ha djupare kunskap för att 

kunna ge barnen rätt benämningar och begrepp så att de ska få rätt grund att 

vidareutveckla lärandet inom ämnet. De anser även att det är svårt att på ett naturligt 

och spontant sätt visa på tekniken för barnen på förskolan i deras vardag p.g.a. av brist 

på kunskap. Lärarna beskriver även en osäkerhet att anpassa aktiviteter i teknikämnet 

för att de ska vara intressanta och lagom utmanande för en barngrupp där barnen är i 

åldrarna 1 - 5 år. Förskollärarna i studien anser att det som fattas är utbildning inom 

ämnet och helst en ordlista med begrepp för att kunna förklara de skilda teknik-fenomen 

som finns. Författarna kom efter studien fram till att det i vissa fall fattas en 

medvetenhet hos lärarna om hur och varför man har tekniska aktiviteter med barnen. 

 

Sundqvist (2016) framhåller vikten av att förskolan lägger grunden för barnens fortsatta 

lärande i teknikämnet. Genom att inspirera barnen och utveckla deras intresse kan 

undervisningen bidra till att förmågan att ta sig an tekniska utmaningar ökar. Författaren 

menar att för att barnen ska uppnå sådan förmåga är det viktigt att förskolan hjälper dem 

att utveckla en förståelse för den teknik som omger dem i deras vardag. Förskolans 

läroplan (Skolverket, 2016) påvisar vikten av teknik i förskolan. Den uttrycker att barn 

ska få en förståelse för hur teknik fungerar och även vilka kunskaper barnen behöver för 

att kunna göra och hantera tekniska hjälpmedel och lösningar. En målsättning i 

läroplanen för förskolan är pedagogernas strävan att barnen förvärvar grundläggande 

tekniska kunskaper. Förskolans verksamhet ska:   

• utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och 

kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik. 

  
• främja barnens utveckling i sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och 

utforska hur enkel teknik fungerar.  
   

• verka för att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och 

teknik.  
    (Skolverket 2016, s. 7–8) 

 

Enligt Skolverket (2015) är 83% av alla barn mellan 1–5 år inskrivna i förskolan vilket 

innebär att den utgör en viktig miljö för barnens lärande i teknikämnet. Lärarförbundet 

förespråkar att leken används i undervisningen. Genom leken är det möjligt att göra 

tekniken begriplig för barnen. Genom leken blir också undervisningen rolig. 
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Melker, Mellgren och Pramling Samuelsson (2018) beskriver i sin forskning att 

undervisning i förskolan handlar om att tillsammans intressera sig för något och att 

stötta barnen i deras utforskande. De menar att lärare som använder leken som metod i 

undervisningen har större möjligheter att nå framgång. Författarna beskriver en 

undersökning om barns konstruktionslek som visade att de barn som fick stöttning av en 

medveten lärare utvecklade en större förståelse och annorlunda erfarenheter jämfört 

med barn som hade en passiv lärare. Att använda material särskilt avsett för ändamålet 

med undervisningen leder till ett ökat lärande jämfört med om barnen använder 

regelrätta leksaker. När man använder ett lekbaserat lärande har det visat sig att valet av 

material har betydelse för vilket lärande som sker. Genom att hantera material lär sig 

barnen att hantera sin omvärld.  

 

Melker, Mellgren och Pramling Samuelsson (2018) beskriver även att artefakter i 

undervisningen kan bli redskap för barnens tänkande och deras förståelse för tekniska 

lösningar kan ökas. Detta har även en positiv inverkan på barnens språkliga utveckling 

då de får lära sig nya ord och begrepp. Författarna poängterar att fastän barn mestadels 

lär sig genom att “göra” så lyfts lekens betydelse i teknikundervisningen sällan fram. 

Författarna menar att genom leken så blir barnen designers, uppfinnare, producenter, 

konsumenter, reparatörer, mm. Att använda leken och fantasin i undervisningen av 

teknik i förskolan är något författarna därför vill lyfta fram som viktigt. De beskriver 

också att barnen i leken vågar tänja på sina gränser, prova sig fram och undersöka. I 

leken kan barnen utöka sin kunskap om olika fenomen, tekniker och material och även 

träna på att resonera och dra slutsatser och i leken kan barnen låta ett föremål bli en 

symbol för något annat. Lek som innehåller bygg och konstruktion menar författarna 

gynnar barnens teknikinlärning på ett positivt sätt då de ges utrymme att prova olika sätt 

att konstruera och på så vis kan de få en förståelse för olika tekniska lösningar. 

Mylesand (2007) tar upp hur barnen konstruerar och bygger i olika projekt innehållande 

både teknik och materialkännedom. Författaren beskriver att när barnen löser problem 

genom teknik så får de även öva på att samarbeta genom att lyssna på varandras idéer 

och pröva dessa. När barnen själva ges möjlighet att utforska olika material i lekar och 

aktiviteter och att de där får upptäcka dessa genom att konstruera och prova, kan de få 

en förståelse för tekniken. Förskollärare kan med hjälp av pedagogiskt arbete utveckla 

denna färdighet hos barnen.  
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Turja, Endepohls-Ulpe och Chatoney (2009) tar upp att i en allt mer teknologisk 

omvärld så krävs det att människan ständigt behöver följa med i utvecklingen och lära 

sig de färdigheter som behövs i livet. Barnen lever från födseln i en omgivning fylld 

med teknik och för att de ska kunna tillgodogöra sig denna är de viktigt att de tidigt får 

möjlighet att börja bygga en grund och utveckla en förståelse för ett varaktigt lärande 

inom teknikämnet.  

 

Elvstrand, Hallström och Hellberg (2018) lyfter att teknik påverkar och omger 

människor från tidig ålder och att dagens forskning visar vikten av att ta tillvara på 

barns naturliga upptäckarlust och nyfikenhet för att utveckla deras teknikkunskaper. 

Författarna menar att pedagogerna på förskolan har en viktig roll både i att synliggöra 

teknik och vad teknik betyder, men även att presentera den för barnen i vardagens 

aktiviteter på förskolan. Ett problem är att det är brist på utbildade lärare inom området 

och det behöver utvecklas en bredare kunskap i teknikämnet hos en stor del av lärarna. 

Författarna betonar också vikten av pedagogernas roll i att stötta barnen i sitt lärande vid 

arbete med praktiska teknikaktiviteter för att inte barnet ska fastna i olika problem. 

 

Lindahl, Nilsson och Wahlgren (2011) skriver om hur viktigt det är för barns lärande att 

undra tillsammans. Med det menar författarna att det för barn, liksom för vuxna, är 

viktigt att våga lyfta sina tankar och funderingar och reflektera kring dem tillsammans 

med andra. Även om aktiviteten från början är individuell kan den bli social när barnen 

börjar diskutera med varandra. Genom att utgå från en egen fråga kan barnen genom 

diskussioner få en förståelse för att olika personer kan se saker på olika sätt och att 

vuxna inte alltid har rätt. Författarna menar att i en verksamhet där barnen vågar dela 

sina tankar med varandra finns en god grund för dem att utveckla en förståelse för olika 

perspektiv och uppfattningar. Detta kan leda till att de lär sig lita på sig själva och att de 

blir nyfikna på andras sätt att tänka. Detta lägger en god grund för barnen att vara 

medskapare av sitt eget lärande.  

 

Axell (2015) tar i sin avhandling upp barnlitteraturen som ett annat medel för att vidga 

och fördjupa det teknikdidaktiska perspektivet. Författaren menar att genom 

barnlitteraturen kan tekniken göras mer synlig och även mer begriplig för barnen. På så 

sätt kan barnen inspireras och intresset kan ökas i ämnet. Hur viktig lärarens roll är i 

teknikundervisningen är återkommande i forskning knutet till ämnet. Lärarförbundet 
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(2012) anser att förskollärare behöver ha grundkunskaper om teknik för att det ska vara 

möjligt för dem att använda den kunskapen i undervisningen och anpassa den till 

barnens nivå. De menar också att teknikämnet i förskolan är lika viktigt som att 

förskolan ger möjligheter för barnen att utveckla andra grundläggande förmågor.  

 

Blomdahl (2007) lyfter i sin avhandling vikten av att lärare för yngre skolbarn intar en 

medforskande roll med barnen i undervisningen. Läraren behöver utveckla relationer 

och skapa kunskap tillsammans med barnen. Författaren menar att lärarens roll är viktig 

för att stödja barnen både när det gäller att utveckla relationer och för att skapa kunskap. 

Vidare skriver hon att barn är olika och det gäller även deras sätt att utforska. En del 

barn behöver mer stöd för att få ett sammanhang och för att få en förståelse i lärandet. 

Utan en medvetenhet hos läraren riskerar dessa barn att inte få ett lika rikt 

meningsskapande som de barn som får detta stöd.  

 

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2011) beskriver vikten av att 

förskollärare är kunniga inom olika ämnen. Författarna beskriver att lärare annars väljer 

bort ämnen de anser vara för svåra och väljer att uppmärksamma barnen på ämnen som 

de känner sig trygga inom. Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver om den rädsla som 

många förskollärare bär med sig för att inte vara en sann pedagog. De anser att det krävs 

mod för att överkomma rädslan och känna att det är okej att inte sitta inne på rätt svar 

till alla frågor. Författarna menar att rädslan kommer av bristen på kunskap som skapar 

en osäkerhet och en känsla av brist på kontroll vilket de menar att förskollärare behöver 

lära sig att hantera i sin yrkesroll. Författarna beskriver att förskollärare inte behöver 

ifrågasätta sin kompetens utan att det istället handlar om att hantera en osäkerhet i 

förhållandet till en pedagogisk praktik. Lärarförbundet (2002) skriver om vikten av att 

undervisa barnen i teknikämnet i förskolan men att förskollärare inte behöver ha alla 

svar utan att det viktiga är att lyssna på barnen och inte bli skrämd av deras frågor. Även 

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner - Godée (2011) ger tips att som lärare svara på 

barnens frågor och funderingar genom att ge dem produktiva frågor. Dessa kan leda till 

att barnen får idéer hur de kan finna svaren på sina frågor genom att undersöka vidare. 

Öppna produktiva frågor är viktiga i kommunikationen med barnen för deras lärande 

och meningsskapande. Istället för slutna frågor som ger ja eller nej svar ställer läraren 

dessa frågor som ger tillfälle för att barnen själva t.ex. kan räkna, mäta, jämföra, 

upptäcka och utforska för att komma närmare svaret på deras fråga. Pihlgren (2017) 
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beskriver att öppna frågor kan uppmärksamma barnen på likheter och olikheter genom 

att svaren på frågorna kan variera och därmed synliggöra olika sätt att tänka. Bowden 

och Marton (1998) skriver att det som är viktigt för att barn ska utveckla sin förståelse 

sällan tas med i undervisningen. De förespråkar att verksamheten riktar barnens intresse 

och medvetenhet mot ett specifikt område genom att låta dem lösa problem och ställa 

frågor.  

 

Lärarförbundet (2002) anser att tekniken behöver göras rolig och spännande för barnen. 

Genom att ta tillvara deras funderingar och söka svaren tillsammans blir förskolläraren 

en medupptäckare istället för att servera barnen de rätta svaren och på så sätt kan barnen 

göras mer delaktiga i undervisningen. Lättman-Masch, Wejdmark, Jacobsson, Persson 

och Ekblad (2014) påtalar även de att när det gäller teknikundervisning i förskolan är 

det viktigt att verksamheten erbjuder barnen upplevelser och att de får ställa frågor och 

utmanas genom problemlösning och skapande. De uttrycker att teknikundervisningen 

kan göras mer meningsfull för barnen genom att inte servera rätta svar utan att 

tillsammans utforska och finna svaren. 

 

I förskolans verksamhet är barns samlärande en viktig del vilket Williams (2006) 

beskriver. Hon menar att förskolläraren har en viktig roll i detta samlärande för att 

uppmärksamma barnen på att det finns olika sätt att lösa problem på och i en barngrupp 

finns en mångfald av tankar och idéer att ta tillvara i undervisningen.  

 

Den teori och forskning som vi tagit del av bekräftar att en osäkerhet hos pedagoger 

inom teknikämnet kan leda till att ämnet undviks i undervisningen. Forskningen påvisar 

också vikten av lärarens förhållningssätt, men också de positiva effekterna av att göra 

barnen delaktiga i undervisningen genom att den är rolig och meningsfull för barnen. 

Att göra uppdragskort som kan upplevas roliga för barnen har varit mycket viktigt för 

oss i utformningen av arbetsmaterialet. I vårt teknikdidaktiska material har vi också 

tagit fasta på vikten av att använda öppna frågor och det finns därför en uppmuntran och 

en förklaring till pedagogen varför öppna frågor är positiva.  
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Tillvägagångssätt 
 

 

Vårt arbete består av två delar, denna text som beskriver materialet och dess bakgrund 

samt det konkreta materialet bestående av en ryggsäck som innehåller en introduktion 

till pedagogen, aktivitetskort inom ämnet teknik, ett memoryspel och en tygdocka.  

När vi valt hur projektet skulle utformas så började vi med att söka forskning och annan 

litteratur som artiklar, avhandlingar och böcker inom teknikämnet. Sedan gjordes en 

grov tidsplanering för projektet. Bryman (2011) tar upp hur viktigt det är att göra en 

tidsplanering som är realistisk och väl tilltagen istället för att göra en optimistisk sådan. 

Vi utformade därför vår planering med god tidsmarginal. För att stimulera barnens 

nyfikenhet och fantasi kan figurer med fördel användas. Syftet med dem är att motivera 

barnen att anta olika utmaningar. (Lättman-Masch, Wejdmark, Jacobsson, Persson och 

Ekblad, 2014). För att fånga barnens intresse och göra uppdragen meningsfulla så 

införskaffade vi figuren Hedvig. Hedvig är alltså den tygdocka som nämns i avsnittets 

början. Det var en process att hitta rätt figur då vi var ute efter en som hade ett neutralt 

utseende och som ej tidigare var känd för barnen. Vi var noga med att figuren inte 

skulle förknippas med specifika egenskaper som t. ex Barbie eller Batman eftersom vi 

befarade att det skulle begränsa barnens fantasi. Vi valde att ge figuren namnet Hedvig 

eftersom teknik är något som historiskt setts som männens område. Genom att gestalta 

figuren som en flicka hoppas vi ge barnen en erfarenhet av att ämnet teknik inte är 

kopplat till ett kön. Hedvig är den som i materialet ger barnen uppdrag och problem att 

lösa.  

 

Till förvaring av uppgiftskorten och Hedvig skaffade vi en ryggsäck. Efter detta 

påbörjades utformning av uppdragskorten. Urvalet av aktiviteter till korten gjordes med 

tanke på att de ska vara lätta att utföra men samtidigt innebära en utmaning för barnen, 

inte kräva mycket material eller förberedelser och lämpa sig för barn i förskoleålder. 

Aktiviteterna som valdes ut till korten bygger på berövad erfarenhet då de tidigare är 

utförda inom förskolans verksamhet. Viktigt för oss i processen med att välja ut 

uppdrag var också att barnen ska kunna utföra uppdraget på sitt eget sätt och att de ger 

utrymme för barnens egen fantasi och lekfullhet. Det viktiga i uppdragen är barnens 

process och inte slutresultatet. Vi lade stor vikt vid att uppdragen inte skulle upplevas 

som svåra och krångliga av förskollärare och valde därför uppdrag som inte tar allt för 

lång tid att genomföra, men som ändå kan erbjuda ett fortsatt utforskande om barnen 
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visar ett sådant intresse. Materialet som krävs till aktiviteterna är sådant som vanligtvis 

finns tillgängligt i förskolan.  

Alla aktiviteter är vid ett tillfälle genomförda och testade av oss, utan barn och i 

samband med detta så fotograferades uppdragen till korten. Vid testet utan barn så 

genomförde vi uppdragen i enlighet med den beskrivning som finns på uppdragskorten. 

Fyra uppdrag är, vid ett annat tillfälle, dessutom testade med barn i verksamheten.  För 

att inte riskera att använda bilder som skyddas av upphovsrätten tog vi egna foton att 

använda på uppdragskorten.1  

 

Korten är utformade så att på förstasidan finns ett uppdrag till barnen från figuren 

Hedvig och en bild på aktiviteten. På baksidan finns tips och instruktioner till 

pedagogen hur man går tillväga och vilket material som behövs. Det finns även två 

kolumner, en från läroplanen och en med forskning som beskriver aktivitetens koppling 

till ämnet. 

 

Efter att större delen av korten var klara så testade vi två av uppdragen på en 

förskolegrupp bestående av 18 barn i ålder 3–5 år. Då en av oss har sitt ordinarie arbete 

på förskolan och den andra arbetar som timvikarie, utfördes testet inom ramen av det 

ordinarie arbetet. Av den anledningen behövdes inget informerat samtycke insamlas, 

men vi kan i efterhand se att det hade varit positivt att istället lämna ut information 

kring aktiviteten.  

 

Vår aktivitet ingick i ett lek-val som gruppen hade den veckan. Lek-val innebär att 

barnen får välja mellan ett visst antal aktiviteter. Det var fem barn som valde att delta i 

vår aktivitet. De två uppdrag som genomfördes var “pinnboken” och “ballongracet”. 

Eftersom det var två uppdrag som testades så genomförde vi varsitt så att båda fick 

känna på hur det var att arbeta med materialet i en barngrupp. Efter aktiviteten på 

förskolan så justerades materialet i ett av uppdragen vilket presenteras närmare i 

resultatdelen. 

                                                 
1 Enligt Sveriges lag 1 kap.1 § (SFS 1960:729) har den som skapat ett litterärt eller 

konstnärligt verk upphovsrätt till verket oavsett om det är fotografiskt verk eller något 

annat alster av bildkonst. 
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För att få ännu en bedömning av materialet tillfrågade vi en kollega till en av oss som 

arbetar inom yrket att prova materialet och ge synpunkter och tips på 

förbättringsområden. Kollegan provade materialet i den ordinarie verksamheten.  

Uppdragen som valdes var teknikglasögonen och teknikmemory. Efter att kollegan 

genomfört uppdragen i sitt arbete återkopplade hon sina synpunkter till oss.  När vi tagit 

del av kollegans feedback och vägt samman det med vår egen upplevelse av uppdragen 

kunde vi göra några sista justeringar och sammanställa materialet. De förändringar som 

genomfördes och hur det har påverkat det fortsatta arbetet med uppdragskorten 

redovisas i resultatdelen. Slutligen laminerades korten och stoppades i en ryggsäck 

utvald för ändamålet tillsammans med figuren Hedvig och därmed var materialet 

färdigställt. 

 

Det teknikdidaktiska materialet 
 

Vårt teknikdidaktiska material består av en ryggsäck innehållande en tygdocka som 

heter Hedvig, en beskrivning till pedagogerna, tio stycken uppdragskort och ett 

teknikmemory. Varje uppdragskort innehåller ett problem eller en utmaning för barnen 

att lösa. Alla uppdrag är kopplade till teknikämnet och på korten finns även beskrivning 

av aktuell forskning och läroplansmål till varje aktivitet.  

 

Här följer en kort beskrivning av uppdragen som finns i materialet. För att se några 

exempel i sin helhet, se Bilaga 1.  

• Pinnbok - I detta uppdrag får barnen tillverka en bok med hjälp av papper och en 

pinne som håller ihop boken.  

• Teknikglasögon - Här får barnen i uppdrag att sätta på sig osynliga 

teknikglasögon och ge sig ut på teknikjakt för att urskilja olika tekniska 

lösningar omkring dem. 

• Ballongrace - Här fäster barnen en uppblåst ballong på ett sugrör som löper 

utmed ett uppspänt snöre, när luften pyser ut så far ballongen iväg och racet är 

igång. 

• Konstruera en fallskärm - På detta kort är utmaningen att konstruera en 

fallskärm till dinosaurien som så gärna vill flyga. Barnen får själva konstruera 

och möjligheten finns att prova olika material för att undersöka vilket som 

svävar bäst.   
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• Slangtelefonen - Med hjälp av en slang kan barnen prova hur ljudet färdas 

genom att använda slangen som telefon. Ett barn pratar i ena änden och ett annat 

lyssnar i den andra änden.  

• Sugrörsbygge - Här behöver myrans kompisar hjälp med att bygga utkikstorn för 

att de ska kunna få utsikt. Barnens uppdrag går ut på att konstruera utkikstorn 

med hjälp av sugrör och tejp. 

• Teknikmemory - Består av bilder på olika tekniska artefakter som hör ihop två 

och två. Barnens uppdrag är att para ihop dessa par. 

• Husbygge - Då draken ätit för mycket blåbär och växt ur sitt lilla hus behöver 

han barnens hjälp att bygga ett nytt större hus.  

• Konstruera något som flyter - Bron över bäcken i skogen har rasat och 

dinosaurien som inte kan simma kan inte hälsa på sina vänner på andra sidan 

bäcken. Barnens uppdrag är att skapa något som dinosaurien kan flyta på. 

• Hissa upp draken - Här får barnen prova på effekten av hävstång eftersom 

draken vill hälsa på Hedvig men han kan inte klättra upp i trädet där hon bor. 

• Faller en faller alla - Uppdraget består i att bygga en bana med olika föremål för 

att prova på hur en kedjereaktion fungerar.  

 

 

Resultat  
 

 

I denna del av texten redovisas utfallet av produkten som består av en ryggsäck 

innehållande figuren Hedvig, en didaktisk inspiration till pedagogen, uppdragskort och 

ett teknikmemory. Produkten presenteras utifrån alla delar i materialet under respektive 

rubrik. En presentation av den feedback som framkommit efter att materialet har testats 

lyfts fram och slutligen redovisas också de ändringar som gjorts efter att materialet 

testades.  

 

Didaktisk inspiration till pedagogen 
 

I materialet finns en didaktisk inspiration i form av ett textblad för att ge pedagogen en 

trygghet i att undervisa barn i teknikämnet. Enligt tidigare forskning känner många 

pedagoger en osäkerhet för att arbeta med teknik i förskolan. Textbladet knyter an till 

den forskningen samtidigt som den innehåller en beskrivning om varför teknikämnet är 



 

13 

 

viktigt att arbeta med i verksamheten. Texten knyter an både till forskning och 

läroplanens mål för att ge en djupare förståelse för verksamhetens uppdrag. Alla 

pedagoger utifrån sina skilda kompetenser ska kunna använda materialet utan oberoende 

av sitt tekniska kunnande. Introduktionen lyfter också förslag och tips hur materialet 

kan användas och vad som kan vara bra att tänka på för att utmana barnen vidare. 

Texten lyfter även vilket förhållningssätt som kan vara framgångsrikt att ha för 

pedagogen. Det poängteras att det är barnens process och det lustfyllda lärandet i 

aktiviteten som är det viktiga och inte slutresultatet.  

 

Figuren Hedvig 
 

Figuren Hedvig är en liten docka i tyg som finns med för att inspirera barnen och väcka 

deras fantasi. Det är Hedvig som ger barnen de olika uppdragen, ibland för att hon 

behöver hjälp att lösa ett problem, ibland är hon bara busig och vill hitta på något skoj. 

Barnen som var med när uppdragen testades i verksamheten visade intresse för Hedvig 

genom att berätta och ställa frågor till henne. Hedvig gjorde det lätt att presentera 

uppdraget för barnen och att deras intresse för uppgiften underlättades genom deras vilja 

att hjälpa Hedvig. 

 

Uppdragskorten 
 

Materialet är skapat som ett verktyg för pedagoger i förskolan för att väcka barns 

nyfikenhet inom teknikämnet. Uppdragskorten är utformade för barn i förskolan främst 

i åldern 3 - 6 år. De är tillverkade av papper som sedan laminerats för att tåla upprepad 

användning. 

 

De uppdrag som finns på korten är kopplade till ämnet teknik och ger inspiration till att 

utforska och upptäcka hur tekniken kan användas i vardagen vilket stödjer barns 

utveckling avseende teknisk förståelse och färdigheter (Ellervik, 2014). Uppdragen 

innehåller olika sätt att ta sig an tekniken. Viljekraften är grunden till att tekniska 

artefakter skapas för att underlätta och effektivisera vår värld. Aktiviteten är processen 

då artefakter designas, konstrueras och tillverkas och slutresultatet blir ett objekt. Detta 

kräver kunskap i att förstå teknikens regler och teorier (Axell, 2015). Som ett exempel 

är uppdraget “husbygge” tänkt att stimulera barnens viljekraft och kreativitet till att lösa 

en drakes problem. Draken har ätit för mycket blåbär och vuxit ur sitt hus och behöver 
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hjälp av barnen att bygga ett större hus. I uppdraget “fallskärmskonstruktion” 

uppmuntras barnen att designa och tillverka en fallskärm till dinosaurien som vill flyga 

utan att slå sig. För att barnen ska få ökad förståelse och kunskap för betydelsen av olika 

tekniska artefakter finns ett teknikmemory med, se nästa avsnitt. 

 

Teknikmemory 
 

I materialet finns även ett teknikmemory bestående av bilder som visar olika tekniska 

artefakter samt det område de kan vara till nytta inom, t.ex. en potatis och en 

potatisskalare. I memoryt ska det tekniska hjälpmedlet paras ihop med rätt sak.  

Memoryt finns med som ett uppdrag, men det kan även användas som ett vanligt spel 

oberoende av teknik-uppdragen.  

 

Verksamhetsförlagd bedömning av materialet 
 

Tre av uppdragen och teknikmemoryt har testats i en barngrupp vid två separata 

tillfällen. Vid det första tillfället var det vi själva som tillsammans med en grupp om 

fem barn genomförde uppdragen pinnboken och ballongracet. Vid det andra tillfället 

genomfördes teknikmemoryt och teknikglasögonen av en kollega inom yrket. För att 

fånga barnens intresse och göra dem intresserade var det figuren Hedvig som var med 

och presenterade uppdragen. Vår upplevelse var att barnens intresse snabbt fångades 

med hjälp av figuren och att deras inlevelse och fantasi blev en drivkraft i utförandet av 

aktiviteten. Barnen reagerade på att figuren var framställd som en flicka vilket vi 

förknippar med att figurer oftast benämns som han utan att det är något som reflekteras 

över.  Vi uppfattade det som att barnen inspirerades av uppdragen och de visade glädje i 

aktiviteterna. Under aktivitetens gång fick vi byta ut delar av materialet för att 

uppdraget skulle fungera optimalt. Under uppdraget ballong-racet som går ut på att en 

ballong fastsatt på ett sugrör förflyttar sig på ett snöre då luften pyser ur den, upptäcktes 

att materialet inte var gångbart. Ändringarna som gjordes efter testet var att byta ut 

snöret då det var för grovt. Även sugröret byttes till ett med större dimension för att få 

bättre glid på snöret. Efter utprovningen av materialet så reflekterade vi tillsammans 

kring vår tolkning av barnens reaktioner och även hur vi bedömde materialets kvalité. 

Vi tog med oss denna erfarenhet i det fortsatta arbetet med att utforma uppdragskort och 

på det sättet att vi blev mer noggranna i beskrivningen av materialet. Vi var överens om 

att materialet ingav en trygghet i dess tydliga utformning och att de uppdrag som 
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provades lockade barnen till vidare aktiviteter i ämnet. Den slutsatsen kunde vi dra 

eftersom barnen visade stor nyfikenhet i sina frågeställningar och inte ville avsluta 

aktiviteten. Den kollega som också provat materialet uppgav att materialet var tydligt 

och lätt att arbeta utifrån. Det var även vår upplevelse efter testet och vi anser att 

materialet är en bra början att komma in i teknikämnet då det läggs ett högre tryck på 

ämnet i den nya läroplanen som börjar gälla i juli 2019 (Skolverket, 2018). 

Inspirationstexten till materialet ansåg kollegan gav en bra grund till att fortsätta med 

uppdragen. Det utvecklingsområde som hon kunde se var att det uppdrag hon provade i 

barngruppen, som var designat för barn 3–6 år, hade för hög svårighetsgrad för de 

tvååringar som deltog. Vår kollega uttryckte att det vore roligt med utveckling av 

materialet som riktar sig mer till undervisning av yngre barn. Men hon menade ändå att 

de yngre barnen visade intresse och trots att de iakttog mer än de deltog uttryckte 

kollegan att det i sig kan ses som positivt och ett första steg för att utveckla en ny 

förståelse hos barnen. När vi genomförde uppdraget ballongracet i barngruppen 

upptäcktes en svårighet att få ballongen att röra sig obehindrat på snöret då det var för 

grovt. Därför byttes sugrören ut mot ett med större dimension och snöret mot ett tunnare 

och då fungerade uppdraget tillfredsställande. Beskrivningen av vilket material som 

behövdes till aktiviteten uppdaterades på det aktuella uppdrags-kortet. Efter feedback 

från vår kollega byttes två föremål ut i det teknikmemory 

 som testats. De föremål vi tog bort var korkskruv/flaska samt stjärnmejsel/skruv. Dessa 

föremål var det inget av barnen som kände igen och därför valde vi att ta bort dessa.  

 

Diskussion 
 

Forskningen pekar på en osäkerhet och en bristande kompetens inom teknikämnet hos 

delar av yrkeskåren i förskolan. Vår tanke bakom korten är att medvetandegöra 

personalen om att det finns många i förskolans värld som känner osäkerhet att utföra 

teknikundervisning. Genom att belysa detta behöver pedagoger inte känna sig ensamma 

i sin osäkerhet och sporras till att prova dessa aktiviteter utan att ha någon särskild 

kompetens. 

 

Vår process i arbetet startade vi med en bred inläsning av artiklar och 

forskningsmaterial inom teknikämnet. Målet med vårt arbete har hela tiden vara att 

skapa ett material för att underlätta teknikundervisningen för pedagoger inom förskolan 
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och på samma gång väcka barnens nyfikenhet och upptäckarlust. På detta sätt har vår 

förhoppning varit att ge barnen en känsla av att teknik är något som är roligt och 

inspirerande. Med denna inställning hos barnen läggs en viktig grund för deras fortsatta 

lärande inom ämnet i framtiden.   

 

Figuren Hedvig 
 

I den verksamhetsbedömning som gjordes av materialet framkom att barnen stimuleras 

av figuren och lätt tog till sig uppdragen hon kom med. Men de visade också en reaktion 

över att figuren var gestaltad som flicka vilket vi tolkar som att barn oftast möter figurer 

framställda som manliga. Vi kan konstatera att det var bra att vi valde en flick-figur i 

materialet för att barnens tankar kring genus och vad som är möjligt för flickor 

respektive pojkar ska vidgas (Prop.1994/95:164). Just tekniken är ett ämne som 

traditionellt varit mansdominerat och därför vill vi också ge flickor en känsla att bära 

med sig att teknik är roligt och för alla. 

 

Uppdragskort 
 

Uppdragen lockar barnen till att upptäcka tekniken på olika sätt. Uppdragen har olika 

utmaningar och barnen får tillfälle att analysera, utveckla, skapa samt reflektera över 

olika lösningar i teknikens värld. Arbetet med uppdragen ger barnen en chans att ta del 

av varandras lösningar och idéer för att gemensamt komma till ett mål. Genom att 

barnen delger varandra sina tankar kan deras förståelse för olika lösningar och tankesätt 

öka och även deras kunskap om att världen kan ses på olika sätt. Vi kunde se att barnen 

inspirerades av uppdragen då de väckte nya frågor och funderingar hos barnen. De 

visade också en vilja att fortsätta med aktiviteten.   

 

 

Teknikmemory 
 

Memoryt har olika funktioner då det både kan användas som ett specifikt uppdrag för 

barnen att lösa, men det kan också användas separat som ett traditionellt spel. Men det 

finns också en möjlighet att använda bilderna i memoryt som bilder att samtala kring för 

att öppna barnens tankar kring olika tekniska hjälpmedel som finns runt om oss i vår 

vardag.  
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Under den verksamhetsbedömning som gjordes av memoryt framkom att det gav barnen 

en utmaning i att förstå sambandet mellan de tekniska lösningarna. Memoryt gav också 

en bra grund till samtal och vidare diskussioner med barnen kring teknik i vardagen.   

 

Verksamhetsförlagd bedömning av materialet 
 

Det framkom i resultatet att barnen tog till sig materialet och vår upplevelse var att 

uppdragen uppfattades som lustfyllda och gav en mersmak för nya utmaningar. 

Materialet är tack vare sin utformning tåligt att använda i barngruppen både inne och ute 

och kan användas många gånger utan att ta skada.  

 

Det är också användarvänligt och lätt att utgå ifrån med tydliga beskrivningar och 

bilder. Det som krävs för uppdragen är vanligt förekommande i förskolans verksamhet 

för att det inte ska krävas någon särskild förberedelse att arbeta med uppdragen.  

 

Sammanfattning och slutsats 
 

Materialets inspirationstext och uppdragen är utformade i enlighet med 

forskningsresultat som vi funnit i litteraturen. Alla delar är genomtänkta och fyller en 

funktion för att underlätta för all personal på avdelningen för att genomföra en teknik-

aktivitet som inte kräver förkunskaper eller mycket material. Vi fann i uppstarten av 

arbetet att det finns forskning som visar på att en del av yrkeskåren väljer bort att 

undervisa i teknik eftersom det anses som svårt och krångligt och man inte riktigt vet 

hur det ska gå till. Vi upplever efter vår test av uppdragen i barngrupp en ökad trygghet 

och ett stöd i materialet på grund av dess tydlighet och att uppdragen är enkla att 

genomföra. Responsen på materialet upplevde vi var positiv både från de barn som 

deltog och även från de vuxna som getts möjlighet att prova.  

 

Efter att ha testat materialet kan vi dra slutsatsen att uppdragen väcker barnens 

nyfikenhet och upptäckarlust då de inte ville avsluta aktiviteten och det hela tiden 

uppkom nya frågor och funderingar som de förundrades över. Vi kan därför konstatera 

att materialet är en bra grund för att arbeta med teknik i förskolan, och för att inspirera 

barnen till ett vidare utforskande och nya upptäckter. 
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Genom att ge figuren Hedvig mänskliga egenskaper och låta henne vara den som 

presenterar uppdragen för barnen var vår upplevelse att de genast är redo att hjälpa till 

och lösa problem. Vår reflektion kring detta är att barnen känner att deras medverkan 

blir betydelsefull och på det sättet blir också deras medverkan mer meningsfull för dem 

själva. Deras drivkraft att hjälpa och lösa problem blir en viktig del som kan leda till att 

tankar får fart och utvecklas vilket leder till en ökad förståelse och en bra grund i det 

fortsatta lärandet.  
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Bilaga 1 
 

Kul med teknik i förskolan – en inspirationstext till dig som 

pedagog 

 

Detta material är framtaget för att ge uppmuntran och inspiration i teknikämnet i 

förskolan. Ofta kan det kännas osäkert och svårt att leda aktiviteter som innehåller 

teknik. Viljan finns men kanske inte självförtroendet och kunskapen inom ämnet. 

Materialet kan även vara bra för att få lite nya idéer om fantasin tryter. 

Förskolans läroplan visar målen som vi ska arbeta med i verksamheten inom 

naturvetenskap/teknik: 

• Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och 

samtala om naturvetenskap och teknik. 

• Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen 

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

och redskap.  

 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, 

trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och 

barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. (Skolverket 2019). 

Sundqvist (2016) betonar vikten av att förskolan lägger grunden för barnens fortsatta 

lärande i teknikämnet. Genom att inspirera barnen och utveckla deras intresse kan 

undervisningen bidra till att förmågan att ta sig an tekniska utmaningar ökar.  

 

Detta material är en grund att arbeta med tillsammans med barnen i aktiviteter som kan 

utvecklas vidare beroende på intressen, frågor och utmaningar mm. Övningarna 

beskrivs noggrant på korten och vår förhoppning är att de är roliga och givande att 

utföra. 

 

Tips: 
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När barn planerar, konstruerar och leker kan nyfikenheten och fantasin sväva fritt. De är 

kreativa och lär sig genom att använda olika verktyg, redskap, samarbeta och ställa 

frågor.    

Låt gärna barnen vara aktiva och hjälpa till. Ställ öppna frågor som inte ger ja eller nej-

svar. Genom att låta barnen fråga och  gissa, utvecklas efterhand en förståelse för olika 

tekniska lösningar. I denna process tränas även deras logiska tänkande. 

Efter aktiviteten, dokumentera gärna vad ni gjorde, vilka frågor och tankar som kom 

fram, vad gick bra, mindre bra, kan aktiviteten utvecklas till framtida övningar efter 

barnens frågor? Återkoppla gärna efter en tid med t.ex. ett bildspel där barnen kan 

berätta vad de gjorde. 
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