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inom teknikämnet i ett utomhuspedagogiskt perspektiv, för pedagoger i förskolan och 
skolans tidigare år. Utvecklingsarbetet genomfördes genom att pedagoger från en 
skola och en förskola svarade på en enkät om teknik och utomhuspedagogik, vilken 
låg till grund för hemsidan. Pedagogerna fick under några veckor använda hemsidan 
för att därefter utvärdera hemsidan via en ny enkät. Resultatet visade att  hemsidan 
med sina undervisningstips inom teknik utomhus var användbar och väl fungerande.  
Ett digitalt läromedel med teknik i ett utomhuspedagogiskt perspektiv saknades och 
vi ansåg att hemsidan fyllde detta gap. 
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1. Inledning 
Väckarklockan ringer en helt vanlig dag. Vattnet i duschen tar med sig resterna av 
tvålen till avloppsbrunnen. I garderoben hänger dagens outfit. Kaffebryggaren 
sprider en ljuvlig doft i huset och brödet i brödrosten hoppar upp. Vad har hänt i 
världen? Segt bläddras tidningens sidor och datorn ger ifrån sig sitt surr. Klockan 
tickar, tänderna borstas och mobilen spelar en låt. På väg till jobbet, sitter på bussen 
och lyssnar på morgonens radiokanal. Förundrad av bruset från människor och allt 
det som finns runt omkring. Allt det som ses har någon skapat, skapat utav ett behov. 
Tekniken finns runt omkring oss, vi använder den varje dag! 
     Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning sett att det saknas 
teknikundervisning både i skolan och förskolan. De flesta pedagoger saknar helt eller 
har väldigt få högskolepoäng i teknikämnet vilket gör att teknik har låg status 
(Skolverket, 2004; Klasander, 2006). Det betyder att många pedagoger inte har 
tillräckliga kunskaper om teknikens didaktik eller brister i sitt intresse för ämnet 
vilket leder till att målen inte uppnås. 
     Med vetskap om teknikämnets låga status och pedagogernas bristande kunskaper 
vill vi med vårt utvecklingsprojekt nå ut till många och på så sätt kan fler pedagoger 
få möjlighet att lära vad teknik är och vad det innebär. 
     Alla har vi någon form av erfarenhet eller minne av naturen. Minnen från 
barndomen, en kopp varm choklad på en skogspromenad eller sommarens ljumma 
vindar på en brygga i skärgården. Den friska luften och mötet med naturen ger 
mycket mer för kropp och själ än vad vi tror. ”Naturen avlastar, koncentrationen blir 
bättre, den spontana uppmärksamheten ökar. Vi blir gladare, lugnare, mindre 
konfliktbenägna och uppenbarligen friskare när vi så att säga återvänder till naturen” 
(Szczepanski, 2007, s. 23). 

I dagens samhälle lever människan mer och mer åtskild från naturen. Vi 
är genom teknik och industri inte längre direkt beroende av naturen i 
vardagen. Men faktum är att vi är och alltid kommer att vara beroende av 
naturen och den energi som den ger. (Brage, 2010, s 8) 

 

Vi vill gärna förmedla detta genom att ge pedagogerna undervisningsmaterial för att 
arbeta med teknik utomhus. Vi såg fördelen med att göra en hemsida/digitalt 
läromedel då den når ut till fler och att det är en allt mer använd 
kommunikationsform. Vi blir fler och fler som hämtar inspiration till vår verksamhet 
med hjälp av dator och internet. Produkten vi har utvecklat är hemsidan 
www.utomhusteknik.tk som vi byggt från grunden och som innehåller 
undervisningsmaterial för förskolan och skolan, boktips och länkar.  Att använda sig 
av ett digitalt läromedel är positivt eftersom det går snabbt att uppdatera vid behov 
och många är gratis till skillnad från de flesta läromedlen (Myndigheten för 
skolutveckling, 2007). 
     Vår vision med hemsidan är att ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv låta 
teknikämnet blir mer intressant och att fler pedagoger börjar arbeta med teknik. 

 

1.1 Syfte 
Att tillverka hemsidan www.utomhusteknik.tk där pedagoger på förskola och skola 
kan hämta färdigt undervisningsmaterial för att undervisa i teknikämnet utomhus. 
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2. Bakgrund 
För att göra litteraturgenomgången mer överskådlig är den uppdelad i 
underrubrikerna Läroplanernas innehåll, Utomhuspedagogik, Teknik samt IT. 

2.1 Läroplanernas innehåll 
Förskolans läroplan skriver att pedagogerna ska ta tillvara på barns nyfikenhet och 
intresse och uppmuntra viljan och lusten att lära. Målet är att barnen ska lära sig att 
urskilja och utforska teknik i vardagen, barnen ska även bygga, skapa och konstruera 
med hjälp av olika material, redskap och tekniker. Barnens ska få möjlighet att vara 
både inomhus och utomhus och miljön ska ge utrymme för lek, kreativitet, fantasi 
och lärande. Att vara utomhus är viktigt och utevistelsen ska ske både i naturen och i 
planerad miljö och genom att lära barnen respekt för allt levande och att ta hand om 
sin närmiljö ska barnen förstå hur deras handlingar påverkar miljön (Skolverket, 
2011a). 
     Skolans läroplan och kursplan i teknik tar upp att eleverna ska stimuleras till 
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende att pröva egna idéer och att lösa problem. 
Eleverna ska kunna använda sina tekniska kunskaper i vardagslivet, i samhället och 
för vidare studier. I teknikämnet ska eleverna utveckla förmågorna att identifiera och 
analysera tekniska lösningar, problemlösningar med hjälp av teknik, använda 
begrepp och uttryck, förstå konsekvenser av teknikval och känna till 
teknikutvecklingen och viss teknikhistoria. Läroplanen tar även upp att eleverna i 
grundskolan ska visa respekt och omsorg om naturen och ska få hjälp av läraren att 
pröva olika arbetssätt och arbetsformer (Skolverket, 2011b). 

2.2 Utomhuspedagogik 
Redan på 1600-talet talades det om vikten av att lära från naturen. Comenius sa ”Så 
långt det någonsin är möjligt, måste människor lära sig att hämta sitt vetande, inte 
från böcker utan från himmel och jord, från ekar och bokar.” (Stensson, 2007, s.1) 
Detta förespråkade även andra stora pedagoger som Jean-Jacques Rousseau, John 
Dewey och Ellen Key (Lundegård, Wickman & Wholin, 2004). 
     Ottosson och Ottosson (2006) skriver om hur naturen påverkar oss positivt, visar 
de på att barn som vistas i förskolor nära naturen har bättre motorik och 
koncentrationsförmåga.  

Människor som regelbundet drar nytta av naturens lugnande, 
stärkande och läkande effekter har ofta en sak gemensam: de har 
grundlagt sin relation till naturen redan som barn 
(Ottosson & Ottosson 2006. s. 24). 

 
Människor har lättare att ta sig an naturen om de har goda minnen och erfarenheter 
från när de var yngre. Det blir därmed tryggt att gå tillbaka till naturen för att känna 
frihet . En annan viktig aspekt som författarna delar är barnens känsla för 
samhörighet med natur och miljö. De menar att om barn får en god relation till 
naturen finns det en starkare känsla för att behålla den intakt. Därmed kan vi med 
hjälp av barnens goda erfarenheter väcka intresse för miljöfrågor (Ottosson & 
Ottosson, 2006).  
     Enligt Brügge, Glantz och Sandell (2007) lär vi med alla våra sinnen när vi är i 
naturen. När vi förstår med hela kroppen ökas både motivationen och förståelsen för 
vår omvärld. Både Brügge et al. och Wejdmark och Lättman-Masch (2007) skriver att 
barnens inlärning inom klassrummets fyra väggar ofta sker genom endast de två 
sinnena syn och hörsel. Vidare skriver Wejdmark och Lättman-Masch att synen och 
hörseln används för att lyssna på hur och vad andra människor redan har upplevt. 



3 

 

Genom ett utomhuspedagogiskt perspektiv kan vi arbeta med alla våra sinnen och 
författarna menar att “ En ofrånkomlig bieffekt att använda alla sinnen utomhus är 
att man får en upplevelse vilket i sin tur oundvikligen leder till någon form av 
kunskap om vår omvärld” (ibid., s. 41). Inom detta kapitel i boken vill författarna 
stärka dessa teorier i en tes:  

Brännässlan är en av ett fåtal växter som elever känner igen. 
Beror det på att läroboken har ett extra omfattande kapitel om 
denna växt? (ibid., s.41) 

 

 
Att lära in ute innebär att eleverna förenar praktisk och teoretisk kunskap, det är som 
en lärobok i alla ämnen. I utemiljön kan vi studera nutid, historia och framtid 
eftersom utemiljön är en ständigt aktuell kunskapskälla som är föränderlig 
(Lundegård et al., 2004). Det är lättare att minnas utomhus än inomhus (NCFF, 
2010). 
     Utomhuspedagogik innebär lärandeprocesser som inte går att förmedla inomhus, 
vilket gör att den ska ses som ett komplement till den traditionella pedagogiken och 
ska var som en naturlig del av den (Lundegård et al., 2004; Brügge et al., 2007; 
Stensson, 2007). Friluftsdagar är den vanligaste utomhusaktiviteten på skolor och 
Lundegård et al. (2004) anser att det lätt blir ett jippo och inget som främjar 
teorierna om utomhuspedagogik. 
     Att vara utomhus betyder inte att det måste vara i skogen. Det kan vara var som 
helst utanför skolan, till exempel en fabriksbyggnad, soptippen, skolgården med 
mera. Det är själva upplevelsen som är viktig, men platsen har betydelse för vad som 
ska undervisas. Vissa saker måste ske på ett specifikt ställe, detta gör platsen viktig 
(Lundegård et al., 2004;Stensson, 2007). 
     Att arbeta med utomhuspedagogik innebär att pedagogerna kan arbeta tematiskt, 
ge barnen nya minnen och upplevelser, möta olika inlärningsstilar, variera sitt 
arbetssätt, reflektera och filosofera med barnen och hjälpa barn i olika behov av 
särskilt stöd (NCFF, 2010). 
     I naturen kan alla vistas på sina egna förutsättningar och villkor men för att få en 
behaglig upplevelse finns vissa krav, som att ha kläder efter väder (Lundegård et al., 
2004;NCFF, 2010). 
    Det är viktigt att komma ihåg att det också finns svårigheter med 
utomhuspedagogik. Det kan finnas en ovana eller ovilja hos både barn och pedagoger 
att vara utomhus och finnas en rädsla för nya miljöer. Pedagoger kan uppleva att de 
har för många barn i gruppen och för få pedagoger. Skolans/förskolans läge kan 
innebär att det är besvärligt att vistas utomhus, resursbrist, logistikproblem eller 
pedagogernas upplevelser av brist på egen kompetens inom utomhuspedagogik. Det 
är vanligare att pedagoger som har långt till naturen ser fler hinder med 
utomhuspedagogiken än de pedagoger som har närhet till naturen (NCFF, 2010). 
     ”-Det fiffiga med utomhusmiljöer är att de ger stort utrymme för att anpassa 
verksamheten utifrån de enskilda elevernas behov. Utomhus finns något för alla!” 
(NCCF, 2010, s. 8) 

2.3 Teknik 
Tekniken är allt runtomkring, det som finns runt människan och omgivningen. 
Tekniken finns för att uppfylla behov och består av kunskaper och färdigheter som 
människan förvaltar. Begreppet teknik ses oftast som stora maskiner eller 
teknologiska artefakter och begreppet visar då inte hela sitt register. Vi tappar den 
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mänskliga historien om hur människor utvecklade sätt att underlätta sin vardag. En 
viktig del i den tekniska utvecklingen är att varje teknisk lösning är en förbättring av 
en tidigare (Ginner, 1996). ”Mycket av den teknik vi har runt om oss i vår vardag 
innehåller klassiska, mycket gamla lösningar.” (ibid., s. 26) 
 

Barn möter tidigt tekniska apparater och dessa utgör ett självklart inslag i 
deras tillvaro. Vi kan se hur barnen redan som mycket små fascineras av att 
t ex tända och släcka lampor. Om och om igen knäpps strömbrytaren av och 
på i en till synes outtröttlig upprepning. Denna spontana upptäckarlust 
borde vara en tacksam och självklar utgångspunkt vid allt teknikarbete med 
barn. Här finns grundförutsättningarna för att utveckla intresse för orsak, 
verkan, tekniska samband och funktioner (Forsberg & Holmlund, 1990, s. 
92). 

 

Alla de olika uppfattningar som finns om begreppet teknik gör att elevernas förståelse 
inte sätts i fokus. Om pedagogerna kombinerar det praktiska deltagandet i 
teknikundervisningen med en medveten reflektion om ämnet, påverkar det barnens 
förståelse av begreppet och ämnet i sig. Den laborativa undervisningen ger många 
möjligheter till återkoppling som är viktigt för barnens tankeutveckling (Forsberg & 
Holmlund, 1990). Det är inte nödvändigt för barnen att förstå hur avancerad teknik 
fungerar till fullo, det viktiga är ”en insikt, baserad på egna konkreta undersökningar 
av enkla tekniska företeelser”. (ibid., s. 12) Även om tekniken är viktig och att den 
finns runt omkring oss hela tiden finns det pedagoger som vill stanna upp den 
tekniska undervisningen och sätta fokus på andra ämnen. Men som författarna 
påpekar är det barnens utveckling och lärande som är viktigast och som vi arbetar 
för. Målet med teknikundervisningen är att barnen får en kännedom om hur 
samhället ser ut där de växer upp (Forsberg & Holmlund, 1990). 
     Teknikämnet är nytt och det söker sin form vilket gör att många pedagoger inte vet 
vad ämnet innehåller och väljer att inte undervisa i ämnet (Klasander, 2006).  
Det krävs att pedagogen besitter två förmågor för att arbeta med teknikämnet. 
Pedagogen ska kunna analysera, beskriva och se de olika innebörderna i teknik. 
Pedagogen ska även veta om tekniklandskapen som finns och kunna identifiera, 
analysera och beskriva dem. Undervisning i teknikämnet kräver inte någon speciell 
plats utan det går bra att vara var som helst (Hagberg, 2009). 
     Teknik ses ofta som manligt och för att få bort den manliga jargongen hos 
teknikämnet och locka fler flickor krävs att synen på teknikens nytta för människan 
förändras (Berner, 2009). Lärarförbundet (2010) och Skolverket (2009b) skriver att 
flickorna är en tillgång inom tekniken och för att avgöra vilken bild barnen får av 
ämnet är det upp till pedagogerna. Det är pedagogernas syn på ämnet som avgör hur 
barnen upplever ämnet teknik. Flickorna måste bli mer delaktiga och få en förståelse 
för ämnet, för att göra det krävs kunniga och engagerade pedagoger. Skolverket 
(2009) poängterar att pedagogerna ska lyssna på barnen för att ta reda på vad som 
intresserar dem och på så sätt skapa ett engagemang och intresse för ämnet teknik. 
Vad har barnen för intresse och vad tycker de om att göra, på så sätt kan pedagogerna 
få fler intresserade av ämnet och minska antalet barn som förlorar sitt intresse.  
     I en undersökning som Teknikföretagen gjorde 2003 svarar mer än hälften av 
deltagande lärare att de har dåliga eller ganska dålig kunskap om kursplanen i teknik. 
Det framkommer även att många av lärarna är osäkra på att undervisa i ämnet och 
att 9 av 10 lärare vill ha mer stöd eller fortbildning (Teknikföretagen, 2005). 
     Skolverket fick 2009 i uppdrag av regeringen att ta reda på hur undervisningen i 
naturvetenskap och teknik ser ut i tidiga åldrar. Undersökningen visar på att lärandet 
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som sker i tidiga skolår ger långsiktig effekt. De elever som upplevt en positiv lärande 
situation fortsätter uppskatta ämnet i senare skolår.  Pedagoger som arbetar med 
yngre barn tar ofta tillvara på barnens nyfikenhet och de har en nyckelroll i barnens 
framtida intresse för ämnet. Det finns dock ett problem som framkommer, 
pedagogernas låga kompetens inom ämnet och den bristande undervisningen som 
sker i skolan (Skolverket, 2009b). 
     Vidare beskriver skolverket (2009b) vikten av att pedagoger känner tilltro till sin 
egen kompetens och undervisning för att tycka om att lära ut teknikämnet. En 
pedagog som känner lust att lära ut smittar av det på barnen. Pedagoger som inte 
undervisar i ämnet tycker ofta att det är svårt att undervisa i teknik och vill helst inte 
undervisa i det heller. När de väl undervisar i ämnet väljer de främst områden där de 
känner sig säkra på och har ett starkt stöd från bland annat läroböcker. 
Lärarförbundet (2010) påpekar då för att pedagogerna ska känna att de får stöd är 
det viktigt med bra läromedel. Men det är svårt att hitta bra läromedel som ger det 
stödet som krävs för att pedagogerna ska känna sig säkra. Som pedagog är det därför 
viktigt att både använda sig av läroböcker men att även söka kunskap själv och 
använda sig av sin egen kunskap.  
     Målet är att alla verksamma pedagoger ska ha en grundläggande kompetens inom 
teknik. Alla bör ha minst 5 högskolepoäng i teknik för att kunna hävda ämnets rätt. 
Det är även av vikt att skolorna får mer resurser för ämnet för att få bättre material 
och schemalägga undervisningen i teknik (Skolverket, 2004; 2009). 

 

2.4 IT 
Allt som kan användas i undervisningen kan fungera som läromedel. Det är viktigt att 
pedagogen har kunskapen att analysera och kritiskt granska de läromedel som finns 
eftersom läromedlen bör vara anpassade till styrdokumenten för att nå målen. Att 
läromedel passar barnens olika förutsättningar, läraren, lärarlaget och skolans 
pedagogiska grundsyn är också viktigt. Det saknas en accepterad definition av 
läromedel men ofta används definitionen att det är något som är designat och 
producerats med syfte att användas för lärande. Det är ofta en lärobok men det kan 
även vara digitala lärresurser. Digitala läromedlen är färdiga produktioner som 
innehåller både metoder och stoffet precis som läroböcker. Det som skiljer är att de 
ofta består av ett mer omfattande material (Skolverket, 2009a).  
     På senare tid har det tillkommit allt fler egenproducerade material, det kan vara 
enklare sidor där pedagoger delar med sig av sitt material (till exempel lektion.se) till 
avancerade produkter. Anledningen till detta är att verktygen för att tillverka eget 
undervisningsmaterial har blivit mer tillgängligt och billigare. Det är även billigare 
och lättare att uppdatera digitala läromedel jämfört med läromedel i bokform 
(Myndigheten för skolutveckling, 2007). Skolverket (2009a) påpekar att det är viktigt 
att det finns mer material som inte kostar extra för skolorna att använda sig av. 
Genom att använda sig av mer digitala läromedel som är billigare och mer aktuella än 
läroböcker kan skolorna spara pengar som kan användas till annat. 

3.  Metodologi 
Under denna rubrik beskriver vi hur vi gått tillväga för att genomföra vårt 
utvecklingsarbete vilket omfattar skapandet av en hemsida med undervisningstips för 
teknikundervisning i utomhusmiljö samt utvärdering av densamma. 
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3.1.    Inventering 
Inledningsvis genomfördes en inventering av utbudet av liknande hemsidor. Syftet 
var att studera vad som finns tillgängligt för pedagoger inom teknikämnet och 
utomhuspedagogik. Resultatet visas nedan.  

CETIS och teknik tillsammans är en hemsida gjord av Linköpings Universitet. CETIS 
– Centrum för Teknik i Skolan vars huvuduppgift är att stimulera och utveckla 
teknikundervisningen, vill med sin hemsida visa på forskning och ge kurser i teknik. 
Det finns mycket undervisningsmaterial för förskolan och grundskolan men endast få 
utifrån ett utomhuspedagogiskt perspektiv (Linköpings universitet).  
     Teknik 04 är ett läromedel som riktar sig till lärare och lärarutbildningar. Det vi 
ser är att det materialet inte inriktar sig på utomhuspedagogik och inte heller är den 
tillgänglig för alla då den är ekonomiskt beroende. Skolan får köpa hem en pärm med 
undervisningsmaterial inom teknikämnet (Peros teknik). 
     På Teknikspanarnas hemsida kan vi hitta lektionstips. Men vi ser även där bristen 
på material för utomhusbruk. Teknikspanarna riktar sig endast till grundskolan 
(Teknikspanarna). 
     Snilleblixtarna är en hemsida för förskola och grundskolans tidigare år som har till 
syfte att stimulera barns intresse och kreativa förmåga. Det finns 
undervisningsmaterial inom teknikämnet för att hjälpa lärarna att arbeta inom 
området, dock saknas det material för att arbeta med teknik utomhus 
(Snilleblixtarna). 
     Lektion.se är en hemsida där pedagoger själva kan lägga upp 
undervisningsmaterial inom olika ämnen. Här finns det mesta både för 
utomhuspedagogik och traditionell undervisning. Det är svårt att hitta just det man 
söker och det är inte alla som skriver in målen från kursplanen som eleverna ska nå 
med just den lektionen (lektion.se).  
     På Tekniska museets hemsida finns det olika förslag på aktiviteter som både går 
att göra inomhus och utomhus. Det saknas koppling till styrdokumenten i 
aktiviteterna (Tekniska museet). 
     Skellefte - tekniken är ett undervisningsmaterial som skolorna kan köpa in. Det 
innebär att de får gå en kortare kurs inom sättet att undervisa barnen inom teknik 
och naturvetenskap. Skolorna köper in färdigt material som de sedan kan arbeta med 
under många år. Det kostar mycket pengar för skolorna att använda sig av detta 
material och lärarna får inte några egna idéer utan allt är serverat till dem (BJA-
Läromedel).  
     NTA - naturvetenskap och teknik för alla är ett skolutvecklingskoncept som 
omfattar ett färdigt undervisningsmaterial som skolorna köper in och arbetar med. 
Det är anpassat för olika åldrar från förskola till skolan senare år. Detsamma gäller 
för NTA som för Skellefte – tekniken att det kostar pengar för skolorna och lärarna 
får allt material serverat och bara arbeta på utan att själva veta vad de gör (Kungliga 
vetenskaps akademin). 
     Om vi bortser från Internet och tillgängliga hemsidor har vi haft kontakt med 
Carina Brage. Carina har utsetts till Årets Tekniklärare 2004 och har nyss lanserat sin 
bok ”Att lära teknik ute”. I den boken ser vi tydliga likheter med vårt 
utvecklingsarbete. Vi träffade Carina under en kurs i utomhuspedagogik i Umeå 
sommaren 2010. Hon inspirerade oss och tyckte att vårt utvecklingsarbete lät 
spännande. Vi bestämde tillsammans med Carina Brage att eftersom våra idéer är 
snarlika skulle vi tänka över vårt undervisningsmaterial så det inte blir något plagiat. 
     I och med denna inventering kan vi se att det inte finns mycket material 
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tillgängligt som beskriver teknikundervisningen i utomhusmiljö och därför anser vi 
att vårt utvecklingsarbete fyller ett gap för den här sortens hemsidor. 

3.2 Skapande av hemsida 

3.2.1 Urval 
För att utforma hemsidan och även för att utvärdera den ville vi komma i kontakt 
med verksamma pedagoger som kunde fungera som en referensgrupp. Ett 
informationsbrev (se bilaga 1) skrevs och mailades till rektorerna på två skolor och 
två förskolor som vi sedan tidigare varit i kontakt med genom verksamhetsförlagd 
utbildning. Det fanns inte några krav på antal deltagande utan det hoppades på så 
stort deltagande som möjligt.  Rektorerna fick i uppdrag att vidarebefordra brevet till 
verksamma pedagoger i hopp om att de ville delta i utvecklingsprojektet. 
     Två lärare och två förskollärare blev intresserade och ville delta. Vi ansåg att de 
utgjorde en bra urvalsgrupp med bra bredd på barnens åldrar. 
     Därigenom genomfördes en urvalsundersökning enligt Stukát (2005) vilket 
innebar att projektet endast utfördes på ett litet urval av pedagoger, ett så kallat 
stickprov.  Det är lämpligt när tid inte finns för att utföra en så kallad 
populationsundersökning på alla lärare. Syftet var att få underlag för utformandet av 
hemsidan och vad pedagogerna saknar i ämnet teknik.  

3.2.2  Enkät nummer 1 
För att få reda på vad pedagoger vet och kan om teknik samt vad de anser sig behöva 
för att nå målen i kursplaner och läroplaner utformades en enkät. Det gjordes en 
nätbaserad enkät som konstruerades med hjälp av Google Documents. Det behövdes 
ett Google konto och därefter kunde designen och frågor utformas. Två olika enkäter 
konstruerades, en till förskolan och en till skolan (se bilaga 2 och 3) eftersom de har 
olika läroplaner och arbetssätt. De övergripande frågorna gjordes tillsammans och 
sedan utformades varsin enkät till skola och förskola med anpassade frågor för just 
den åldern. 
     Eftersom utvecklingsprojektet omfattar utveckling av en hemsida och fokus är på 
IT – stöd i förskolan och skolan kändes det som en självklarhet att göra enkäten i 
form av ett webbaserad frågeformulär. Det finns två fördelar med att använda sig av 
ett webbaserat frågeformulär. Fördelarna är att det är lätt att använda sig av en 
attraktiv design, det är enkelt att fylla i antingen genom kryssalternativ eller färdiga 
textrutor för att tillslut skicka iväg genom en knapptryckning. Det är även enkelt för 
forskaren som kan få svaren automatiskt till en databas som sammanställer 
resultatet, på så sätt blir svaren alltid rätt och det går fort. Nackdelarna med att 
använda sig av denna enkättyp är att krävs datorkunskap och den besitter inte alla 
människor (Denscombe, 2009). För oss var detta inte något problem och vi såg 
endast fördelar med att använda oss av en webbaserad enkät. 
Referensgruppen fick ett mail med en länk till enkäten som de sedan enkelt kunde 
besvara. Enkäten var helt anonym för utomstående och det var endast vi, som 
konstruerade enkäten, som hade tillgång till svaren. Därefter kunde svaren hanteras 
med hjälp av Google Dokuments och på så sätt skapa ett underlag till detta 
utvecklingsarbete.  
     Vi valde att använda oss av både så kallade strukturerade och ostrukturerade 
frågor i enkäten. Strukturerade frågor innebär att det är frågor som har fasta 
svarsalternativ och ostrukturerade att det är öppna frågor där respondenten kan 
svara mer fritt (Stukát, 2005). I enkäten användes bägge dessa frågetyper eftersom 
vissa frågor är svåra att ha fasta svarsalternativ på. Pedagogerna fick på så sätt 
möjlighet att skriva med egna ord vad de tyckte och de blev inte styrda av oss i sina 
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svar. 
     Frågorna som ställdes behandlade de frågade personernas tankar om teknik. Syftet 
var att ta reda på hur de såg på teknik, hur de arbetade med teknik, om de ser 
skillnad mellan flickor och pojkar vad gäller teknikintresse, vad de skulle vilja ha för 
hjälp och om de brukar använda sig av utomhuspedagogik. Vi ville få fram material, 
en grund, till den hemsida som senare skulle konstrueras. Hemsidan skulle tillverkas 
till verksamma pedagoger och då måste de få vara med och ge oss en bild av vad som 
behövs. Vi själva har en bild av vad vi tror kan behövas men flera synpunkter och 
tankar är självklart betydelsefullt. 

 3.2.3  Vår hemsida; www.utomhusteknik.tk 
Utifrån svaren på den första enkäten visades det att det finns ett behov av mer 
inspiration till teknikämnet. De flesta eftertraktar utomhuspedagogiken och det 
kändes positivt att fortsätta utvecklingen av hemsidan. Det märks att verksamma 
pedagoger eftersöker mer inspiration för att kunna nå alla målen. 
     Utomhusteknik.tk utvecklades med syfte att fungera som en hemsida för 
verksamma pedagoger i förskola och skola, andra också för den delen.  
     För att kunna producera en hemsida krävs ett domännamn och ett webbhotell 
vilket är dyrt att skaffa. Ett annat sätt, utan kostnader, är att skapa en underdomän 
till en befintlig hemsida vilket var möjligt i detta fall eftersom vi hade tillgång till en 
hemsida. Nästa steg var att leta efter lediga domännamn, vilka också är förknippade 
med kostnader exempelvis ut.nu, som innebär en kostnad på 3000 kronor om året. 
Det finns även gratis domännamn och slutligen hittade vi utomhusteknik.tk. Därefter 
var det dags att börja konstruera själva sidan. Vi använde oss av programmet 
Kompozer som är ett gratis webbprogram för att tillverka hemsidor. Utifrån färdiga 
mallar i programmet byggdes vår hemsida upp med olika knappar och färger. När 
designen kändes färdig lades hemsidan ut via filezilla som är ett gratis FTP program 
där man lägger upp hemsidor på internet. Detta arbete var tidskrävande och det blev 
inte som vi hade tänkt oss från början utan vi var tvungna sänka ambitionsnivån och 
göra en enklare hemsida. 

 
      

Figur 1. Hemsidan www.utomhusteknik.tk 

Hemsidan är utformad så enkelt som möjligt med stora synliga knappar så att alla 
kan se. Vi har valt att använda färgerna grönt och blått för att det symboliserar 
utomhus för oss. Grönt är marken och jorden och det blåa är himlen, vattnet och 
luften. En svartvit bakgrund användes för att neutralisera utseendet. 
Aktiviteterna presenteras i kategorierna förskola och skola, vilket innebar att om man 
klickar på förskoleknappen ser man de aktiviteter som är baserade för barn mellan 1-
5 år. Samma sak gäller för skolknappen, där finns aktiviteter som är för barn i åldern 
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6-12 år. 
     Dessutom finns en knapp som heter ”dåligt väder”. Denna knapp grundar sig i ett 
uttalande från en lärare som under en sommarkurs uttryckte; att det faktiskt finns 
dåligt väder. Det är inte alltid kul att vara ute när vädret inte tillåter. Därför är 
ambitionen att göra lektioner för just dåligt väder, vilket dock inte är färdigutvecklat. 
     Hemsidan presenterar länktips med andra relaterade hemsidor. Det kan vara 
hemsidor som behandlar teknik eller utomhuspedagogik. Vi ser gärna att pedagoger 
använder många inspirationskällor. 
     Under knappen boktips återfinns flertalet böcker som också ska ses som 
inspiration till ett arbete med teknik i förskola och skola. 
     Här nedan ges en mer ingående beskrivning av vad som återfinns på hemsidan. 

3.2.4 Undervisningsmaterial 
Här redovisas undervisningsmaterialet som finns tillgängligt på utomhusteknik.tk, vi 
förklarar våra tankar och reflektioner kring det material vi skapat. 
     Tekniklådan för skolan och tekniklådan och vardagsteknik för förskolan är 
aktiviteter avsett att fungera som en bra introduktionsövning för barnen med syfte att 
ge dem insikt i begreppet teknik och dess innebörder. Pedagogen har fyllt lådan med 
vanliga tekniska föremål som kanske inte ses som teknik i vanliga fall. Vi tror att 
barnen genom denna aktivitet får nya perspektiv på teknikämnet som sedan kan 
sättas in i nya sammanhang. Vetenskapens hus (2010) skriver på sin hemsida ” För 
att kunna förstå vår omvärld måste vi därför förstå tekniken.” Därför tror vi att 
förståelsen för begreppet teknik innebär vidare förståelse för de som finns runt 
omkring oss. De får även en förståelse om att tekniken är allt som människan har 
konstruerat (Ginner & Holmlund, 1996). 
     Bygga torn för både skola och förskola är till för att barnen ska lära sig samarbeta. 
Att uttrycka sina känslor genom att bygga i naturen kan skapa många lärsituationer. 
Barnen får vara kreativa och de får en möjlighet att använda sig av annat material än 
de har inomhus. Brage (2010) skriver att bygg och konstruktion kan ge barnen 
möjlighet att lära sig nya begrepp. Dessutom får barnen röra på och uppleva 
begreppen som ger en ökad förståelse. Det är även billigt för skolorna/förskolorna att 
använda sig av naturmaterial eftersom det inte kostar något (Mylesand, 2007). 
     Både förskolan och skolan har ett material om reflexer. Syftet med den aktiviteten 
är att utöka barnens kunskaper om säkerhet. Barnen ska förstå hur en reflex fungerar 
och hur viktig den är och vår förhoppningsvis med aktiviteten är att fler ska använda 
reflex. Gyberg och Hallström (2009) skriver att alla tekniska föremål fyller en viss 
funktion och med vår aktivitet vill vi lära barnen reflexens funktion. Barnen får lära 
sig många bra kunskaper om reflexer som vi hoppas att de tar med sig hem och 
berättar om efter aktiviteten. 
     Skolan har en aktivitet som heter egna uppfinningar som har ungefär samma 
utgångspunkt som förskolans aktivitet egen maskin. Båda dessa aktiviteter utgår från 
barnens egen fantasi och kreativitet. De väljer att utgå från ett problem de vill åtgärda 
eller hittar på något helt eget. Forsberg & Holmlund (1990) skriver att 
probleminriktat teknikarbete innebär att barnen ska lösa ett problem genom att 
konstruera något. Barnen får då en tilltro till sin egen förmåga att konstruera saker. 
Vi ser fördelar med att vara utomhus som Brage (2010) skriver ”Utemiljön tillför 
kreativitet i förhållande till om man skulle genomför denna uppgift inomhus.” (s.24) 
Denna reflektion om hennes aktivitet går även bra att säga om våra. 
     Skolans aktivitet gummisnoddsbåt och förskolans bygga en flotte går ut på att 
bygga och konstruera. För skolan innebär aktiviteten även att tillverka en enkel 
motor vilket innebär att de får prova på nya tekniska utmaningar som det står att 
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barnen ska göra i Lgr 11 (Skolverket, 2011b). Aktiviteten kan antingen vara fristående 
eller ingå i ett tema inom exempelvis vatten. De finns möjligheter att utöka 
lärprocessen till fler lärsituationer inom fysik, biologi eller kemi. Som Brage (2010) 
uttrycker så finns det så mycket mer att lära utifrån en aktivitet om du bara tänker 
efter. 
     Skolans aktiviteter morgonbestyr och rena vatten går att länka samman med 
förskolans aktivitet sopor. Allt material handlar om några av våra tekniska system 
som läroplanerna (Skolverket, 2011a, 2011b) anser är viktigt att eleverna lär sig om. 
Tekniska system är en stor del av vår vardag och vi tänker ofta inte på dem och därför 
är det viktigt att barnen får veta om dessa system. 
     Skolan har aktiviteterna teknikpromenad och teknikbingo som innebär att barnen 
får en möjlighet att sätta namn på vanligt förekommande tekniska lösningar i sin 
närmiljö. Persson & Persson (2007) förklarar att det finns en femte sfär, teknosfären, 
förutom naturens fyra sfärer som innebär alla tekniska lösningar som människan har 
konstruerat. Genom att kombinera dessa aktiviteter får barnen möjlighet att befästa 
sina kunskaper. Lgr 11 (Skolverket, 2011b) tar upp de fyra f:en, fakta, färdighet, 
förståelse och förtrogenhet som en viktig del i barnens lärande.  
     Förskolans aktivitet teknikhörnan innebär att barnens egna upptäckter har många 
fördelar i deras utveckling. Det barnen själva får uppleva får ofta med sig nya 
kunskaper. Denna aktivitet är mer som en installation där barnen kan styra när, hur 
och vad de vill arbeta med. I naturen finns allt möjligt material till egna 
konstruktioner och det som behöver finnas i teknikhörnan är verktygen att bygga det 
som finns i barnens fantasi. Lpfö 98 (reviderad 2010) skriver att förskolan ska arbeta 
för att barnen får möjlighet att uttrycka sig med hjälp av olika medel. “Detta 
inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik.” (s 7) 
 

3.2.5  Enkät nummer 2  
För att utvärdera hemsidan utfördes en andra enkätundersökning. Pedagogerna 
arbetade med hemsidan under ett antal veckor. Vi ville veta deras åsikter och låta 
dem ge synpunkter på hemsidan, därefter erbjöds de att utvärdera. En ny enkät 
konstruerades (se bilaga 4), även här användes Google Documents. Syftet var att ta 
reda på hur pedagogerna såg på hemsidans utseende, aktiviteternas utformning, 
syften och så vidare. Syftet var även att se hur vårt utvecklingsarbete hade fungerat 
och om det fyllde det gap som vi sett att det finns inom teknikundervisningen 
utomhus.  
     Även denna enkät är både strukturerad med fasta frågor som ja/nej frågor och 
strukturerad med öppna frågor där de själva får skriva vad de tycker. 

3.2.6 Enkät nummer 3 

För att få ett mer utförligt resultat av pedagogernas åsikter om hemsidan 
konstruerades ytterligare en enkät (se bilaga 5). Den här gången med endast öppna 
frågor om deras tankar kring hemsidans aktiviteter och design. För att få ett större 
gensvar användes digitala forum så som facebook och blackboard där en länk till 
hemsidan och ett antal öppna frågor lades ut. Syftet med denna enkät är ta reda på 
hur både verksamma pedagoger och lärarstudenter ser på hemsidans utseende mm. 

3.2.7  Forskningsetiska principer 
I detta projekt genomförs en utvärdering där pedagogernas åsikter efterfrågas och 
behandlas. Det är viktigt att berätta för respondenterna att utvärderingen sker i 
enlighet med forskningsetiska principer så att de känner sig trygga med att vara med 
i projektet och där delge sina synpunkter. 
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     Inget enskilt missivbrev har skickats ut utan det var inkluderat i sidhuvudet på 
enkäterna som skickades ut. Att ha informationen skriftligt är bra för då blir det inte 
några missförstånd om vad som gäller för respondenterna. Information tog på ett 
enkelt sätt upp hur materialet hanteras i enlighet med de fyra kraven: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2011). 
     Respondenterna informerades om att det var frivilligt att delta i undersökningen 
och att de kunde avbryta om de ville. Vi informerade även om syftet med uppgiften. 
Vi fick respondentens samtycke för deltagande.      
Vi informerade om hur respondenternas uppgifter hanterades konfidentiellt. Genom 
att förvara allt material så endast vi har tillgång till det. 
Uppgifterna som samlats in kommer endast användas i utvecklingsarbetet 
(Vetenskapsrådet, 2011). 

3.2.8  Arbetsfördelning 
Under lärarutbildningen genomfördes verksamhetsförlagd utbildning i olika 
åldersgrupper varför det föll sig naturligt att projektet skulle genomföras i både 
förskolan och i skolan. Arbetet har fördelats därefter genom att en av oss har 
fokuserat på förskolan och den andra på skolan. Det gäller kontakter med pedagoger, 
utarbetande av material och aktiviteter samt genomgångar av läroplaner.      
Uppsatsen har skrivits på var sitt håll, likaså faktasökning och inläsning. Ett Google 
document användes där arbetet lades upp och redigeringen skedde tillsammans på 
varsitt håll. En sammanställning av materialet, resultatet och diskussionen har 
arbetats fram tillsammans. 

4.  Resultat av enkäterna 
Här presenteras resultatet av de tre enkäter som skickades ut till pedagogerna. Den 
första enkäten handlar om vilka brister de ser i sin teknikundervisning, den andra är 
en utvärdering av hemsidan och den tredje är en utökande utvärdering av hemsidan. 

4.1  Resultat enkät nummer 1 – underlag för hemsidan 
Vid sammanställningen av enkätresultatet upptäcktes att svar från en pedagog 
saknades, vilket resulterade i att urvalsgruppen för underlag och test av hemsidan 
bestod av tre pedagoger. 
     Här följer en sammanställning av pedagogernas svar på den första enkäten: 
De tre pedagogerna visade sig ha en snarlik definition av begreppet teknik, som att 
det är det som hjälper oss i vardagen. Det visade sig att pedagoger hade kunskap om 
teknikens innebörd men att de inte visste hur de skulle kunna hantera och arbeta 
med dessa kunskaper i barngruppen eller i klassen. Gemensamt för vår urvalsgrupp 
var att alla ansåg att de har för lite kunskaper för att arbeta med teknikämnet. På 
grund av bristande kunskaper ansåg de att de arbetade för lite med teknik. 
     Två av tre såg inte någon skillnad på flickor och pojkars intresse för teknik. En av 
pedagogerna svarade att det inte finns någon skillnad mellan könen utan intresset 
skiftar från person till person. 
     När frågorna handlade om utomhuspedagogik ser vi att alla vill arbeta med det 
men att de inte vet hur. De vet hur bra det är med att barnen vistas utomhus och vill 
gärna få mer inspiration till metoder. 
     En vecka efter den första enkäten hade besvarats valde en av lärarna att hoppa av 
på grund av tidsbrist. Det innebar att vår urvalsgrupp inför utvärderingen bestod av 
en lärare och en förskollärare. 
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4.2  Resultat av enkät nummer två - utvärdering 
Vid utvärderingen av hemsidan hoppade ytterligare en pedagog av på grund av 
tidsbrist. Det visade sig att pedagogen inte haft möjlighet att prova någon aktivitet på 
hemsidan. Resultatet av detta blir att urvalsgruppen endast består av en pedagog. 
Här är en sammanställning av pedagogens utvärdering av hemsidan: 
     Pedagogen ansåg att hemsidan var väldigt tydlig men saknade bilder på när barn 
gör de beskrivna aktiviteterna. Aktiviteterna upplevde pedagogen som bra, tydliga 
och att de lämnade utrymme för pedagogens egen fantasi och kunskaper. De 
aktiviteter som pedagogen utförde med sina barn tyckte de alla var roliga och 
pedagogen ansåg att det var bra socialsamspelsövningar som alla individer behöver i 
dagens samhälle.  
    Pedagogen vill gärna fortsätta arbeta med hemsidan och vill ha den som 
inspirationskälla och för att använda som pedagogisk dokumentations komplement. 
Att rekommendera hemsidan utrycktes som en självklarhet hos pedagogen. 

4.3    Resultat av enkät nummer tre – en bredare utvärdering 

På grund av det låga deltagande i urvalsgruppen gjordes en efterföljande öppen 
förfrågan till andra pedagoger och lärarstudenter. Det resulterade i att vi fick 
ytterligare 9 stycken respondenter, både lärarstudenter och verksamma pedagoger. 
Här följer en presentation av resultatet: 
     Alla pedagoger framhåller att hemsidan är tydlig och enkel att förstå. En verksam 
pedagog uttryckte att hemsidan var lite tråkig och torftig i utförandet. Flertalet 
pedagoger menade på att det saknades bilder eller illustrationer för att göra 
hemsidan mer levande, medan andra ansåg att hemsidan ser stilren ut. Det lyftes 
även åsikter om att första sidan var alltför informationsrik och att en liten del av 
texten kan tas bort. En av pedagogerna ansåg att det var en genomtänkt och väl 
utförd hemsida. 
     Alla som har kommit i kontakt med hemsidan skulle kunna tänka sig att använda 
hemsidan i sin verksamhet, de kommer även att rekommendera den vidare till andra 
pedagoger. 
     En gästbok eller ett kommentarsfält har efterfrågats så att besökare kan 
kommentera hemsidan och aktiviteterna. 
     De flesta ansåg att syftet med de olika aktiviteterna var väl förankrade i 
läroplanerna, vilket de såg som en fördel i deras eget arbete. 
      

5.  Diskussion 
Vi har länge sökt en hemsida med undervisningsmaterial inom naturvetenskap och 
teknik. Under en kurs i utomhuspedagogik växte vårt intresse för teknik utomhus i 
samband med vårt möte med Carina Brage. Som vi har nämnt tidigare har Carina 
gjort en bok i detta ämne, det är den boken som ligger till grund för vår hemsida. Vi 
vill dock poängtera att inget har plagierats, aktiviteterna på vår hemsida har vi 
konstruerat själva. Idén om teknik utomhus vill vi dela med oss till andra pedagoger. 
Skolverket (2009a) skriver om skolors dåliga ekonomi som innebär att de inte kan 
köpa in nytt material. Vår ambition är därför att alla ska kunna ta del av vårt 
material.  
     Utifrån våra tankar om teknik utomhus och utifrån pedagogernas svar på vår 
första enkät började planeringen av hemsidan. Från början hade vi stora planer på 
designen som vi efterhand insåg var för tidskrävande. Det resulterade i vår 
förhållandevis enkla men relativt innehållsrika hemsida. Det blev inte riktigt som vi 
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planerade men vi är nöjda med resultatet och ser många möjligheter med ett digitalt 
läromedel och precis som Myndigheten för skolutveckling (2007) skriver, är det 
enkelt att uppdatera digitala läromedel. Förhoppningsvis kommer vi att fortsätta 
använda hemsidan och då kan det bli aktuellt med en uppdatering av designen och 
nya aktiviteter.   
     I pedagogens utvärdering i enkät 2 kan vi läsa att det eftersöktes fler konkreta 
beskrivningar av varje aktivitet. Pedagogen gav som exempel att lägga till bilder på 
barn när de utförde aktiviteten.  Det försvåras på grund av etiska principer men vi för 
en fortsatt diskussion om hur vi kan presentera våra aktiviteter. Myndigheten för 
skolutveckling (2007) skriver att det har kommit allt mer egenproducerat 
undervisningsmaterial och det är viktigt att göra så målande beskrivningar som 
möjligt för att synliggöra sitt material och inspirera till användning. Detta är något 
som vi kommer att tänka på då vi uppdaterar hemsidan med nytt material. 
     Hemsidan ska vara enkel, lätt och så lite tidskrävande som möjligt. Enkelhet och 
lättillgänglighet var något vi eftersträvade, det skulle vara lätt att navigera och hitta 
på hemsidan. Vi vet av egna erfarenheter att alla inte är vana att använda datorn som 
redskap så därför ville vi göra det så enkelt som möjligt. Ett annat problem vi ser med 
vår hemsida är att alla skolor och förskolor inte har tillgång till så många datorer 
vilket kan göra att alla pedagoger inte kan använda hemsidan trots intresse. Eftersom 
våra aktiviteter är pdf format räcker det med en dator på skolan/förskolan, 
pedagogen kan leta upp aktivitet och sedan skriva ut den. De utskrivna aktiviteterna 
kan sedan sparas i en pärm eller liknande och då behöver de inte använda datorn. 
Många pedagoger har lite planeringstid så därför ser vi fördelen med att bjuda på ett 
så komplett och tydligt material som möjligt. Som vi kan läsa på Skolverket (2009a) 
krävs det av ett läromedel att det relaterar till styrdokumenten vilket gäller alla våra 
aktiviteter på hemsidan. Men svårigheten blir att anpassa undervisningsmaterialet 
till alla olika individer och behov. Vissa pedagoger söker färdigt material medan 
andra vill ha inspiration och med egna kunskaper slutföra aktiviteterna. Det vi har 
kommit fram till är att vi nog inte kan göra alla nöjda men vi har försökt göra någon 
form av gyllene medelväg. Genom att göra ett material som både kan anses färdig och 
även ge plats åt pedagogens egen kunskapsutveckling. 
     Både Skolverket (2009b) och Teknikföretagen (2005) säger att det finns bristande 
kunskaper hos pedagogerna inom teknikämnet. Många pedagoger saknar även tilltro 
till sin egen kompetens att undervisa i ämnet. Vi vill med våra aktiviteter skapa ett 
intresse för teknikämnet hos pedagoger. Våra aktiviteter är konstruerade för att ge en 
grundläggande syn på begreppet teknik och öka intresset för tekniken genom att se 
den genom ett utomhuspedagogiskt perspektiv. Vi tror även att barnens intresse för 
både teknik och utomhusaktiviteter ökar om pedagoger har möjlighet att hitta enkel 
inspiration lätt.  
     Barnen får en möjlighet att genom utomhuspedagogik lära sig med alla sina sinnen 
och inte enbart med synen och hörseln som de gör i den traditionella undervisningen 
(Brügge et al., 2007; Wejdmark & Lättman-Masch, 2007). Med hemsidan anser vi att 
pedagogerna får förutsättningarna att arbeta för att ge barnen möjlighet att uppleva 
med alla sina sinnen. Det är viktigt att barnen får uppleva sina kunskaper och 
eftersom tekniken finns överallt som Ginner (1996) säger, så kan utomhuspedagogik 
ge barnen möjlighet att uppleva teknik i dess rätta element. Teknikämnet och 
utomhuspedagogik kräver ingen specifik plats utan kan utövas var som helst 
(Hagberg, 2009; Lundegård et al., 2004; Stensson, 2007). Aktiviteterna på hemsidan 
är utformade så att pedagogerna själva kan välja plats där undervisningen ska äga 
rum. Genom att undervisningen kan ske var som helst håller vi med Forsberg och 
Holmlund (1990) i deras tankar om att målen med undervisningen ska ske i det 
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samhälle där barnen växer upp. 
     När vi började planera de aktiviteter vi ville dela med oss på hemsidan hade vi tre 
syften. Det ska vara lätt att utföra, det ska kunna utföras utomhus och det ska 
innehålla ämnet teknik. Vi anser att alla våra aktiviteter på hemsidan innehåller 
dessa delar och varje aktivitet har förankring till de nya reviderade läroplanerna.     
Eftersom fler blir medvetna om de positiva effekterna av barnens utomhusvistelse 
ville vi kombinera teknik och utomhuspedagogik för att göra teknikämnet mer 
populärt. NCFF (2010) skriver att det är lättare att minnas utomhus, samtidigt 
skriver Lundegård et al. (2004) att lära in ute innebär att barnen förenar praktisk och 
teoretisk kunskap. Teknikämnet är både ett teoretiskt och ett praktiskt ämne och 
ämnar sig därför bra att undervisas utomhus. Vi tror därför att vår hemsida kan 
tillföra något, ett nytt perspektiv på hur pedagoger kan arbeta med teknik utomhus. 
     Som en avslutande reflektion funderar vi på om vi skulle ha gjort vår hemsida på 
ett annat sätt. Hade vi haft mer tid på oss eller haft mer kunskap om hur en hemsida 
kan konstrueras så hade nog hemsidan sett annorlunda ut men vi tror nog att 
upplägget skulle vara densamma.  Vår vision var att konstruera en hemsida med fler 
funktioner. Vi ville använda oss av ett träd, med vägvisare av trä som skulle visa 
pedagoger vägen genom vår hemsida. Hemsidan skulle konstrueras med hjälp av 
illustrationer och tecknade bilder. Hemsidan skulle ge känslan att besökarna 
färdades i en skönlitterär bok och att innehållet skulle ge dem hjälp på vägen mot ett 
intresse och inspiration till ämnet teknik. Eftersom vi valt att kombinera 
utomhuspedagogik med teknik ville vi att hemsidan skulle ge det intrycket, att 
tekniken finns utomhus.  
     Med facit i hand ser vi fördelarna med fler deltagande skolor och förskolor för att 
ha en större urvalsgrupp om det blir avhopp av deltagare. Enligt de forskningsetiska 
principerna är deltagande frivilligt och deltagarna har rätt att hoppa av när de vill 
(Vetenskapsrådet, 2011). Skulle arbetet göras om nu vore det en självklarhet att 
skicka ut informationsbrevet till fler skolor och förskolor i ett försök att utöka antalet 
deltagare. Vid ett utvecklingsarbete är det viktigt att tänka på att vissa deltagare kan 
hoppa av på grund av olika anledningar och detta måste forskaren ha i åtanke. Det 
hade vi inte när vi startade och fick tyvärr erfara detta genom att flertalet av 
pedagogerna valde att hoppa av. 
     Efter ventilering av arbetet och examinatorns kommentarer valde vi att konstruera 
en snabb och enkel enkät för att få ett bredare resultat om hemsidan. Tack vare det 
resultatet ser vi tydligare att hemsidan fyller det gap vi tidigare upplevt. Vi fick ett 
större utbud av positiv respons av hemsidan och tydliga tips på hur den kan 
vidareutvecklas.  
     Vi anser att vi fått med det väsentligaste som behövs för att konstruera en hemsida 
med undervisningstips. Det kan vi konstatera utifrån vad pedagogerna svarat på de 
olika utvärderingarna. Genom dessa utvärderingar känner vi att vi fått åsikter och 
tankar om vad pedagoger önskar sig idag. 
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Bilaga 1 

 Hej! 

Vi är två studenter som läser vår sista termin på lärarprogrammet på Mälardalens 
högskola. Den här terminen läser vi vår examenskurs i naturvetenskap och teknik för 
yngre åldrar. Vi ska under den här terminen göra ett utvecklingsprojekt där vi ska 
utveckla ett interaktivt läromedel inom teknikämnet. Det innebär att vi gör en 
hemsida för att hjälpa lärarna/pedagogerna att få konkreta lektionstips/aktiviteter 
för att hjälpa eleverna/barnen att nå målen i teknik med hjälp av utomhuspedagogik. 
Vår önskan är att några av lärarna/pedagogerna på er skola/förskola vill hjälpa oss 
att testa vår hemsida i sin undervisning. Hemsidan är uppbyggd i olika delar 
beroende av ålder på eleverna/barnen.  

De lärare som vill vara med i vårt projekt får börja med att svara på en enkät som 
handlar om deras inställning till teknikämnet, utomhuspedgogik mm. 
Omkring vecka 13 får de tillgång till hemsidan för att arbeta med den under vecka 14-
17. Därefter får de utvärdera hemsidan. 

Vi hoppas att det finns några lärare/pedagoger på er skola/förskola som är 
intresserade av att vara med i vårt utvecklingsprojekt. 

Vi önskar svar om ni vill delta senast den 4 mars 2011. I svaret vill vi veta vilka 
lärare/pedagoger som är med, vilken årskurs de arbetar samt deras mailadress så vi 
kan kontakta dem. 

Mvh  
Angelica Hagenborg och Malin Sääw 

Angelica Hagenborg 
xxxxxxxx@xxxxxxxxx.se 
070x-xx xx xx  

Malin Sääw 
xxxxx@xxxxxxxx.com 
073-xxx xx xx 

Handledare på högskolan 
Susanne Engström 
xxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.se 
 

  



 

 

Bilaga 2 

Teknik utomhus - skola 

Hej! Vi är två lärarstudenter som läser vår examenskurs på Mälardalens högskola. Vi 
ska göra ett utvecklingsprojekt som innebär att vi gör ett interaktivt läromedel som 
ska hjälpa dig som lärare att få lektionstips inom teknikämnet. Innan du får tillgång 
till hemsidan behöver vi din hjälp att svara på några frågor om teknik och 
utomhuspedagogik i din undervisning. Genom att göra det får vi en möjlighet att 
utforma vår hemsida utifrån vad som behövs för verksamma lärare ute på skolorna. 
Formuläret är internetbaserat vilket gör att du endast klickar på knappen submit som 
innebär att vi får tillbaka dina svar på en gång, du behöver med andra ord inte skriva 
ut formuläret och skicka det till oss. Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att 
avbryta om du inte vill vara med i projektet. Din anonymitet garanteras och dina svar 
kommer endast användas i vårt utvecklingsarbete. Vid frågor är du välkommen att 
kontakta oss. Mvh Angelica Hagenborg och Malin Sääw  
Handledare på skolan: Susanne Engström  

 

 

Om du bortser från undervisningen och teknikämnet, vad är då teknik för dig?  

Är teknik ett viktigt ämne att undervisa om i skolan? Motivera ditt svar  

Anser du att du har tillräckliga kunskaper inom teknikämnet för att undervisa 
eleverna?  

Om ja, vilka kunskaper har du? 

Om nej, vilka kunskaper saknar du?  

Känner du dig säker på att undervisa i teknikämnet? Motivera varför  

Vad finns det för materiel/läromedel på skolan inom teknikämnet?  

Hur mycket arbetar du med teknik i klassen?  

Ser du någon skillnad mellan intresset för teknikämnet hos pojkar och flickor? 
Motivera gärna ditt svar 

Hur ser du på utomhuspedagogik?  

Hur mycket arbetar du med utomhuspedagogik?  

Vad behöver du hjälp med för att uppfylla målen i teknikämnet? Motivera gärna vad 
för slags tips du skulle kunna behöva 

 

  



 

 

Bilaga 3 

Teknik utomhus - förskola 

Hej! Vi är två lärarstudenter som läser vår examenskurs på Mälardalens högskola. Vi 
ska göra ett utvecklingsprojekt som innebär att vi gör ett interaktivt läromedel som 
ska hjälpa dig som lärare att få lektionstips inom teknikämnet. Innan du får tillgång 
till hemsidan behöver vi din hjälp att svara på några frågor om teknik och 
utomhuspedagogik i din undervisning. Genom att göra det får vi en möjlighet att 
utforma vår hemsida utifrån vad som behövs för verksamma lärare ute på skolorna. 
Formuläret är internetbaserat vilket gör att du endast klickar på knappen submit som 
innebär att vi får tillbaka dina svar på en gång, du behöver med andra ord inte skriva 
ut formuläret och skicka det till oss. Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att 
avbryta om du inte vill vara med i projektet. Din anonymitet garanteras och dina svar 
kommer endast användas i vårt utvecklingsarbete. Vid frågor är du välkommen att 
kontakta oss. Mvh Angelica Hagenborg och Malin Sääw  
Handledare på skolan: Susanne Engström  

 

 

Om du bortser från pedagogisk verksamhet, vad är då teknik för dig?  

Är ämnet teknik viktigt i förskolans verksamhet? Motivera ditt svar  

Anser du att du har tillräckliga kunskaper om teknik för att kunna dela med dig till 
barnen?  

Om ja, vilka kunskaper har du? 

Om nej, vilka kunskaper saknar du?  

Känner du dig säker på att hålla i aktiviteter inom ämnet teknik? Motivera varför!  

Vad finns för materiel/läromedel på förskolan inom teknikämnet?  

Hur mycket arbetar ni med teknik på er förskola?  

Ser du någon skillnad mellan pojkar och flickor i intresset för teknik? Motivera gärna 
ditt svar!  

Hur ser du på utomhuspedagogik?  

Hur mycket arbetar du med utomhuspedagogik?  

Vad behöver du hjälp med för att uppfylla målen i läroplanen? Motivera gärna vad för 
slags tips du skulle kunna behöva 

 
 

  



 

 

Bilaga 4 

Utomhusteknik - Avslutning och Utvärdering 

www.utomhusteknik.tk är en hemsida som riktar sig till pedagoger och lärare i 
förskola/skola. Hemsidan erbjuder aktiviteter, tips och idéer på hur man kan arbeta 
med teknik utomhus. Ni har nu haft tillgång till vår hemsida under några veckor. Ni 
har kanske gjort några aktiviteter och har kanske tankar och synpunkter. Detta vill vi 
gärna ta del av så vi kan förbättra hemsidan och utveckla en bättre och mer 
innehållsrik hemsida. Detta är en avslutande enkät för att ge er möjlighet att 
utvärdera och reflektera Det är en del av vårt utvecklingsarbete och vi ser era svar 
som viktiga i vårt fortsatta arbete. Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att 
avbryta om du inte vill vara med i projektet. Din anonymitet garanteras och dina svar 
kommer endast användas i vårt utvecklingsarbete.  

 

 

Hur upplevde du hemsidans utseende? Var den lättnavigerad?  

Skulle du på något sätt vilja förändra hemsidan? I sådana fall hur och vad?  

Hemsidans aktiviteter Anser du att aktiviteterna passar den angivna åldern?  

Vilka aktiviteter har ni arbetat med? Varför valde ni just dessa?  

Vad tyckte ni (du och barnen) om aktiviteterna ni utförde?  

Var det lätt att förstå och utföra aktiviteterna? Motivera ditt svar.  

Skulle du vilja fortsätta använda hemsidan om vi vidareutvecklade den?  

Kan du tänka dig att rekommendera hemsidan till andra pedagoger?  

 
 
 

  



 

 

Bilaga 5 

Pedagoger, Förskollärare, Lärare och andra intresserade av utomhuspedagogik och 
teknik. 
 
Vi är två högskolestudenter som arbetar med ett utvecklingsarbete inom området 
utomhuspedagogik och teknik. Vi har konstruerat en hemsida där ni kan hitta 
lektion- och aktivitetstips för skolans tidigare år och förskola. 
http://www.utomhusteknik.tk/ 
 
Vi undrar om några vill hjälpa oss att utvärdera hemsidan och kanske komma med 
konstruktiv kritik på hur vi skulle kunna utveckla den.  
 
Anledningen till att vi gör en sådan öppen förfrågan är att vår urvalsgrupp minskat 
och inte gett oss det resultat som vi skulle behöva för vårt skriftliga examensarbete.  
 
Den utvärdering som ni förhoppningsvis vill ge oss är naturligtvis anonym och 
kommer endast att hanteras av oss. Inga namn eller sådant kommer att synliggöras 
utan det är endast era åsikter vi behöver.  
 
Hur upplevde ni hemsidan? 
Vad skulle vi kunna ändra på eller utveckla? 
Skulle ni kunna tänka er använda hemsidan i er verksamhet? 
Var det lätt att förstå innehållet och aktiviteterna? 
Kan du tänka dig att rekommendera hemsidan till andra pedagoger? 

Ni kan skicka era svar till:  
 
Angelica Hagenborg : xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.se  
 
Malin Sääw: xxxxxx@xxxxx.com 
 
Mvh 
Angelica Hagenborg och Malin Sääw 


