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SAMMANFATTNING;  

Syftet med detta utvecklingsarbete var att utveckla en lärarhandledning som stöd i teknik 

riktat till pedagoger i förskolan. Den skulle ge barnen en möjlighet till att skapa ett intresse 

för tekniken.  Lärarhandledningen riktar sig till pedagoger som arbetar med barn i åldrarna 

3�6 och innehåller frågor om tekniken i vardagen som kan ställas av två mjukbjörnar, Nelli 

och Nalle. Utifrån dessa frågor så framställdes ett bygg� och konstruktionsuppdrag till varje 

enskild fråga. I handledningen beskrivs det på vilket sätt pedagogerna kan arbeta med 

tekniken i vardagen. Handledningen har utvärderats av fyra förskollärare och fick mycket 

positiv respons. 
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ABSTRACT;  

The aim of this development work was to develop a teacher's guide to assist in technology 

aimed at educators in preschool. It would give the kids an opportunity to create an interest in 

the technology. Teacher's Guide is aimed at educators who work with children ages 3�6 and 

includes questions about the technology of everyday life that can be made of two soft bears, 

Nelli and Nalle. From these questions then prepared a construction and construction tasks to 

each individual question. The Guide describes the way in which teachers can work with 

technology in everyday life. The tutorial has been evaluated in four preschool teachers and 

got a very positive response. 
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1 INLEDNING 

Jag har valt att göra ett utvecklingsarbete i teknik riktat till förskolan eftersom jag saknade 

ett bra material om vardagsteknik. Jag tycker att teknik är spännande och därmed ville jag 

skapa en handledning för att ge pedagogerna och barnen möjlighet till att skaffa sig ett 

intresse för tekniken i vardagen på förskolan. Teknikämnet har länge upplevts som svårt och 

därför har många pedagoger undvikit det vilket jag med mitt arbete vill förändra. Jag såg det 

som en utmaning att skapa ett material som känns enkelt och roligt att använda och som ger 

barnen en grund i teknik.  

Barn möter dagligen olika former av teknik. Både barn och vuxna förstår kanske inte hur alla 

uppfinningar fungerar, bara att de fungerar. Teknik är vår framtid, vårt samhälle är uppbyggt 

med hjälp av olika tekniska hjälpmedel och tekniken genomsyrar de flesta mänskliga 

verksamheter. Jag vill med mitt utvecklingsarbete uppmuntra till att tekniken som omger oss 

uppmärksammas och vidare ge möjlighet till att barnen kan skapa sig ett intresse för den. 

Handledningen innehåller tips på hur pedagoger kan lyfta frågor kring tekniken i vardagen 

(som till exempel, vart tar bajset vägen när jag spolar?) som ger möjlighet för barnen att 

reflektera över. Till varje fråga finns svaren lättförståeligt beskrivna till pedagogen för att ge 

möjlighet till att känna trygghet i arbetet. Det finns även ett bygg och konstruktionsuppdrag 

av återanvända material för att konkretisera frågorna i möjligaste mån. För att göra frågorna 

mer intressanta och för att få en röd tråd så skapades Nelli och Nalle som är två mjukbjörnar. 

Nelli och Nalle är nyfikna på teknik och de kan ställa frågorna till barnen om tekniken i 

vardagen. 

1.1 Syfte 

Syftet med mitt utvecklingsarbete är att utveckla en handledning som stöd i teknik riktat till 

pedagoger i förskolan, som bygger på att barn ska ges möjlighet till att skapa ett intresse för 

teknik.  

1.2 Avgränsning 

Utvecklingsarbetet begränsas genom att jag har valt ut frågor kring tekniken i vardagen som 

finns tillgängligt på förskolan. Dessa frågor kan lyftas i barngruppen för att väcka tankar hos 

barnen. Till dessa frågor ger jag förslag på ett bygg� och konstruktionsuppdrag av återanvänt 

material. Utvecklingsarbetet riktar sig till förskolor i Sala kommun eftersom vissa frågor 

besvaras utifrån Sala kommuns behandling av till exempel avlopp. 
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2 BAKGRUND 

Här nedan följer en litteraturpresentation utifrån rubrikerna: läroplan för förskolan, Lpfö 98 

(rev. 2010), teknik i vardagen, bygg och konstruktion, teknikdidaktik, återanvända material, 

teknik och genus, att ställa frågor till barn och förskollärarens roll.  

2.1 Läroplan för förskolan (Lpfö 98 reviderad 2010) 

I den första delen av förskolans läroplan tas förskolans värdegrund och uppdrag upp. Där 

står det att förskolan ska ge inspiration till att undersöka omvärlden. Det står även att skapa 

och kommunicera på olika sätt ska vara en del av barnens utveckling och lärande. Detta ska 

ske genom att barnen får prova på att konstruera med hjälp av olika material och tekniker. 

Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. I denna del står det även att förskolan 

ska motverka traditionella könsmönster. Detta har beaktats i utvecklingen av 

utvecklingsarbetet. (Skolverket, 2010, s. 4�7). 

I läroplanens andra del tas mål och riktlinjer upp. Några av målen som förskolan ska sträva 

efter att varje barn utvecklar är att upptäcka teknik i vardagen och undersöka den. Det står 

även att barnen ska utveckla sin förmåga att skapa, bygga och konstruera på olika sätt med 

hjälp av olika tekniker, redskap och material. Förskolläraren ansvarar för att barnen ska 

utmanas i sin lust för teknik och arbetslaget ska hjälpas åt att arbeta med detta. Arbetslaget 

ska även ge barnen möjlighet till att undersöka sin närmiljö och närmiljöns funktioner i det 

vardagliga livet. Dessa mål och riktlinjer kommer att nås i arbetet med handledningen. 

(Skolverket, 2010, s. 8�13). 

I Lpfö 98 (rev. 2010) (s.14) lyfts vikten av utvärdering i arbetet i förskolan. Arbetet ska 

ständigt utvärderas för att barns lärande och utveckling ska ligga i fokus. 

2.2 Teknik i vardagen 

Källman och Lycke (2007) påtalar att teknik är lika gammalt som människan. Det har redan 

från början handlat om att lösa problem och tillgodose behov. Allting som människan skapat 

är teknik. Bjurulf (2011) menar att teknik är artefakter för många, det vill säga föremål som 

är tillverkade av människan. Teknik är mycket mer än så menar författaren. Artefakterna har 

ett visst syfte, kräver ett visst underhåll, är tillverkat av ett visst material och vad blir 

konsekvenserna av artefakten? Även återvinning och återanvändning är en del i den tekniska 

processen. Artefakterna bör sättas in i ett sammanhang där de samverkar med andra. 

Bjurulf (2013) skriver att förskolan ska bidra med en miljö som ger kunskaper och förmågor 

att hantera den teknikintensiva vardagen barnen lever i. Tekniken i vardagen kan till exempel 

vara, toaletten, vattenkranen, strömbrytare med mera. Författaren menar att vi lever i ett 

samhälle där vi är beroende av att tekniken finns och att den fungerar. Tekniken tas ofta 

förgiven. Barnen behöver ges möjlighet till att utveckla ett intresse för teknik för att kunna 
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förstå den. Bjurulf (2011) skriver att kunskaper i teknik är viktigt eftersom vi är beroende av 

teknik i vår vardag och det ska barnen arbeta med i skolan. Förskolan bör då bidra med att 

lägga en bra grund för ett intresse för teknik. Lärarförbundet (2012) menar att använda sig av 

förr, nu och framtiden gör tekniken synlig för barnen. Hur gjorde man förr? Hur gör man 

idag och hur kommer man att göra i framtiden?  

Vad är det gjort av? Vad används det till hur och fungerar det? Det är också bra frågor att 

ställa för att göra tekniken mer synlig. (Lärarförbundet, 2012). Tekniken kan verka 

komplicerad men Bjurulf (2013) menar att pedagogerna har en viktig roll i att ge barnen en 

positiv upplevelse av teknik för att den kommande generationen ska slippa den känslan. 

Genom dokumentation kan pedagogerna synliggöra tekniken och barnens positiva 

upplevelser av denna fortsätter författaren, vilket även kan ge en positivare bild hos 

föräldrarna. 

2.3 Bygg och konstruktion 

Teknik innebär att lösa ett problem eller att uppfylla ett behov skriver Bjurulf (2013). 

Författaren skriver att konstruktionsuppdrag gör att barnen utvecklar sin kreativitet. 

Författaren menar också att det är bra om barnen får möjlighet till att skapa genom att följa 

beskrivningar och genom att ha många förebilder. Därför är det bra om barnen kan många 

upplevelser och erfarenheter. Barnen kan utmanas mera genom att pedagogerna visar olika 

sätt att skapa, bygga och konstruera på skriver Bjurulf (2013). Författaren lyfter vikten av att 

använda ordet teknik vid konstruktionsarbete för att ge barnen en positiv innebörd av ordet 

och för att göra barnen vana vid det vilket även Lärarförbundet (2012) hävdar. 

Lärarförbundet (2012) menar att det behövs byggas upp ett tekniskt självförtroende och att 

använda ordet teknik mera kan underlätta det. Bjurulf (2013) hävdar att det är viktigt att 

barnen får erfarenheter av olika typer av material vilket även läroplanen (Lpfö 98 rev. 2010) 

föreskriver. 

Mylesand (2007) menar att bygg� och konstruktion kan fungera som ett språk för att barnen 

ska kunna förstå sin omvärld. Det är pedagogernas ansvar att se till att bygg och konstruktion 

blir en mötesplats för alla oavsett kön och ålder. Författaren påtalar att barn lär sig genom att 

pröva, undersöka, uppleva och göra egna ställningstaganden. Bjurulf (2011) menar att aha�

upplevelser är beteckningar på ett gott resultat i reflektionsprocessen. 

2.4 Teknikdidaktik 

Lärarförbundet (2012) skriver att det är viktigt att börja tidigt med teknik och menar att 

grunden läggs i förskolan. Bjurulf (2013) lyfter vikten av ett entreprenöriellt lärande i 

förskolan. Ett probleminriktat arbete ska genomsyra verksamheten vilket även läroplanen 

föreskriver påtalar författaren. Ett sätt att arbeta probleminriktat kan vara att ställa 

utmanande frågor till barnen och låta dem fundera ut lösningar på vad som kommer att 

hända om de gör på det ena eller det andra sättet. Ett entreprenöriellt arbete har gjort att 
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teknikutvecklingen gått framåt genom att man stött på problem som man försökt att lösa. 

Bjurulf (2011) menar att vi upptäcker världen med kroppen med hjälp av våra sinnen. 

Barnens konstruerande är en förutsättning för lärandet då barnen använder sina händer till 

att pröva sig fram. Förskollärarna behöver göra tekniken synlig och begriplig för barnen och 

utgå ifrån deras intressen och behov. Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) 

menar att kreativitet och lärande samspelar med varandra och att den kreativa delen är fröet 

i lärandet. 

2.5 Återanvända material 

Ny teknik behöver idag utvecklas för att få bukt med miljöförstöring skriver Bjurulf (2011) 

och lyfter vikten av barnens vardag ska genomsyras av hållbara handlingar så som att 

återanvända saker. Hållbar utveckling handlar om att göra medvetna val skriver Bjurulf 

(2013). Barnen ska få en förståelse för att de ingår i ett kretslopp där deras val har betydelse 

för miljön idag och i framtiden. Om barnen tidigt får kännedom om att saker och ting hänger 

samman ges de möjlighet till kännedom om att deras val spelar roll. Det gör även att barnen 

kan få en förståelse för att människan är en del av naturens kretslopp och en förutsättning för 

teknikens kretslopp. 

 Bjurulf (2011) menar att unga människor ofta är uppfinningsrika och kreativa och det behövs 

för att skapa en hållbar utveckling. Människans behov har satts före miljökonsekvenserna 

men idag finns det redskap för att förstå orsaker till problem som människan själv har 

skapat. Det behövs ett kretsloppstänk och människorna behöver bli medvetna om att 

naturresurser kan brukas utan att därmed förbrukas och att valen kan göra skillnad. 

2.6 Teknik och genus 

Ett av förskolans uppdrag är att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Bjurulf 

(2013) skriver att under lång tid betraktades kvinnor inte klara av tekniska yrken. Författaren 

menar att genus är en mänsklig konstruktion och redan när barnen är små sätter vuxna 

avtryck på hur en pojke och en flicka bör vara. Teknik är starkt kopplat till det maskulina och 

för att motverka de traditionella könsmönstren menar författaren att pedagogerna i förskolan 

inte ska ha förutfattade meningar om vad en pojke eller en flicka bör kunna. Alla barn oavsett 

kön ska erbjudas de leksaker och uppdrag som har klassificerats som pojkigt eller flickigt. 

Läromedlen i teknik som finns i skolan har visat sig vara riktat mest till pojkarna skriver 

Mattsson (1996) och hänvisar till Straberg och skriver fortsättningsvis att tekniken bör 

införas i tidigare åldrar för att motverka könsskillnaderna. Det är viktigt med kvinnliga 

förebilder hävdar författaren. Lärarförbundet (2012) skriver att barnen behöver se att 

kvinnor och män gör samma uppgifter. 
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2.7 Att ställa frågor till barn 

Genom att ställa frågor till barn där barnen behöver tänka lär pedagogerna sig hur och vad 

barn tänker skriver Doverborg & Pramling (2000). Författarna menar att pedagogerna måste 

möta och utmana barnens tankevärld genom frågor och samtal för att barnen ska tänka och 

reflektera. Frågorna blir ett sätt att hjälpa barnen vidare i sin tankeutveckling genom att 

pedagogen ställer frågor med följdfrågor som, Hur menar du nu? Berätta mera! Hur kan det 

komma sig? Hur vet du det? och så vidare. Doverborg & Pramling (2000) lyfter även vikten 

av att ge barnen tid till att fundera. Vi vuxna kanske kan uppleva tystnaden som pressande 

men författarna menar att barnen visar med hela sin kropp om tystnaden blir för lång. 

Harlen (1996) kallar denna typ av frågor för produktiva frågor.  

I inledningen av ett tema kan pedagogerna ställa frågor i grupp eller enskilt för att ta reda på 

vad barnen har för förkunskaper och tankar kring temat. Fördelen med att ställa frågorna i 

grupp är att barnen får ta del av fler tankar och reflektioner kring området. Fördelen med 

enskilda samtal kan vara att varje barn får tid att tänka och reflektera själva. Författarna 

hävdar också att även efter ett tema är det viktigt att ställa frågor för att ta reda på vad 

barnen har uppfattat och lärt sig. (Doverborg & Pramling, 2000). 

2.8 Förskollärarens roll 

Bjurulf (2013) hävdar att det är viktigt att förskolläraren ser sig som en förebild som är 

intresserad och som tycker att det är spännande med teknik. I läroplanen för förskolan (Lpfö 

98, rev. 2010) så står det att förskolläraren ska ansvara över att barnen utmanas i sitt intresse 

för bland annat teknik. Det står också att förskolläraren ska ansvara över att barnen bland 

annat ges förutsättningar för utveckling och lärande och för att det ska ske på ett roligt och 

meningsfullt sätt. 

Stensmo (1997) skriver att en lärare bör ha ämneskompetens, didaktiskkompetens och 

ledarkompetens. Han menar att kunskap om fakta är en viktig del i det pedagogiska arbetet 

såsom att genomföra, utvärdera samt att ha struktur och kunna individualisera arbetet. Det 

viktigaste i ledaruppgiften är att kunna planera. Det är planeringen som håller ihop 

kontrollen, motivationen, grupperingen och individualiseringen menar författaren. Det är 

samtidigt lärarens kompetens, erfarenhet, personlighet och erfarenhet som styr 

verksamheten fortsätter författaren. Lärarens sätt att arbeta formas av dennes pedagogiska 

grundsyn.  

Åberg & Lenz Taguchi (2005) skriver att lyssna på andras arbetssätt väcker många tankar och 

ger en möjlighet till att ompröva sitt eget sätt att arbeta. Pedagogisk dokumentation är ett 

samspel mellan teori och praktik. En dialog mellan varandra i arbetslaget och med barnen är 

nödvändig för att det ska leda pedagogerna och barnen framåt. Den dokumenterande 

händelsen behöver reflekteras över och utifrån det utmanas barnens tankar vidare. 

Doverborg & Pramling (2000) menar att olika sätt att tänka är logiska och självklara utifrån 

de olika erfarenheter som barnen har och det är viktigt att vara medveten om som lärare. 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) menar att barnen har rätt till att förstås på olika sätt därför är 
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det viktigt att fler, både barn och pedagoger, tittar på dokumentationen. Författarna menar 

att det pedagogiska arbetet ständigt är i rörelse och det ger hela tiden nya kunskaper och är 

därmed utvecklande för pedagogerna och verksamheten. Stensmo (1997) menar också att 

utvärderingar är minst lika viktiga som planeringar. Det innebär att man bedömer 

verksamheten utifrån syfte och mål. Har man inte nått upp till syfte och mål så bör man 

reflektera över om det var möjligt att nå utifrån det pedagogiska arbete men valt att 

genomföra. 

3 METOD 

Här nedan beskrivs utvecklingen av framtagandet av förskollärarhandledningen ”Teknik med 

Nelli & Nalle” från koncept till den slutliga produkten. Utvecklingen beskrivs utifrån 

nedanstående rubriker: 

� Koncept – här skildras författarens koncept 

� Målgrupp – här presenteras målgruppen 

� Inventering – här beskrivs hur en undersökning av befintligt material gjordes 

� Faktainsamling – hur insamlingen och litteraturstudier gjordes 

� Lärarhandledning – här presenteras utvecklingen av materialet 

� Utvärdering – här presenterar jag målgruppen för utvärderingen samt vilka frågor 

som beaktades 

3.1 Koncept 

För att ge barnen i förskolan och pedagogerna en möjlighet till att arbeta med teknik i 

förskolan beslutades det tidigt att utvecklingsarbetet skulle handla om tekniken i vardagen i 

förskolan. För att konkretisera för barnen bestämdes det att konkreta bygg� och 

konstruktionsuppdrag skulle vara en del i arbetet med teknik i vardagen.  

Som inspiration har experimentböcker såsom Teknikgrytan av Hans Persson, Xperimentlust 

av Katrin Lindwall och Före Bornholmsmodellen studerats, främst dess upplägg och 

utformning. Internetsidor som ”skogen i skolan”, ”Hans Persson” och ”förskoleburken” har 

också studerats för att se vilket utbud av teknikmaterial som funnits. Utifrån detta samt mina 

egna erfarenheter och kunskaper från lärarprogrammet skapades ett grundkoncept till 

”Teknik med Nelli och Nalle”. 

Nelli och Nalle skapades i diskussioner med andra förskollärare. Författaren ville på något 

sätt fånga barnens intresse och få dem motiverade till att fundera kring frågorna. 
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Förskollärarnas idéer och erfarenhet i arbetet med barn resulterade i att de ansåg att det 

skulle finnas med någon figur vilket gjorde att det bestämdes att författaren skulle skapa 

Nelli och Nalle. De fungerar som en röd tråd i materialet då de återkommer vid varje fråga. 

3.2 Målgrupp 

Utvecklingsarbetet riktar sig till pedagoger som arbetar med förskolebarn i åldern 3�6 år. 

Beroende på vilka förkunskaper och intressen barnen har kan pedagogerna tillsammans med 

barnen mer ingående diskutera frågorna. De konkreta bygg� och konstruktionsuppdragen 

kan anpassas och utvecklas utifrån barnens intresse, behov och ålder. 

3.3 Inventering av undervisningsmaterial om tekniken i vardagen 

Inledningsvis gjordes en inventering av befintligt material om tekniken i vardagen i 

förskolan. Internet och befintligt material på en förskola undersöktes. Det visade sig att det 

fanns väldigt lite färdigt material om teknik. Det material som fanns var ”Teknikgrytan” av 

Hans Persson. Inget liknande material som författaren hade tänkt hittades vilket gjorde det 

mer intressant att utveckla det. Under den verksamhetsförlagda utbildningen i skolan i 

klasserna 1�3 hittades mer material. I förskolan så fanns boken ”Bygg och konstruktion i 

förskolan” av Mia Mylesand tillgänglig. Det fanns några böcker som innehöll tips på pyssel. 

På Natur & Kulturs hemsida finns det aktivitetskort i teknik riktat till förskolan att köpa. 

Korten är sorterade efter områdena skapa, bygga och konstruera och kopplade till läroplanen 

för förskolan. Det går att finna mycket bygg� och konstruktionsuppdrag på internet till 

exempel på sidan ”förskoleburken”.  Trots det så valdes det ändå att göra uppdrag tillhörande 

frågorna för att det skulle bli enkelt för pedagogerna att använda materialet och för att 

materialet skulle uppfylla de teknikmål som finns i läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 

2010). Teknikdidaktik i förskolan är en bok skriven av Veronica Bjurulf. Den har använts 

mycket under skrivandets gång med denna rapport. Boken beskriver vad teknik är och varför 

det är så viktigt att arbeta med det redan i förskolan. Den beskriver också hur arbetet med 

teknik kan utföras i relation till hållbar utveckling, genus, konstruktion med mera. 

3.4 Faktainsamling 

Tekniklitteratur, didaktisk litteratur och fakta från internetsökningar har studerats och valts 

ut efter lämplighet i framtagandet av lärarhandledningen. Frågorna i handledningen har 

besvarats både utifrån internetsökningar och utifrån litteraturstudier. Bygg� och 

konstruktionsuppdragen har hittats i internetsökningar och gjorts om och anpassats utifrån 

uppdragets syfte av författaren och några har författaren helt själv konstruerat. 
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4 RESULTAT 

I inledningen av processen att framställa utvecklingsarbetet bestämdes vilka frågor som 

skulle vara med i handlednigen. Utifrån den vardagsteknik som finns på förskolan så valdes 

några frågor ut. Därefter samlades fakta in och efterföljdes av att sammanställa enkla och 

lättförståeliga svar på frågorna. För att hitta svar på frågorna användes internet och boken 

”Stadens tekniska system” skriven av Birgitta Johansson. Utifrån frågorna så letades bygg 

och konstruktionsuppdrag på internet som gjordes om för att passa frågorna och några 

utvecklade författaren helt själv. 

Handledningen har framtagits för att finnas som ett stöd i det pedagogiska arbetet med 

teknik i förskolan. Huvudsyftet med handledningen är att väcka ett intresse, tankar och 

reflektion hos barnen. Att använda mjukbjörnarna Nelli och Nalle genom att de ställer 

frågorna kan vara ett sätt att nå barnen och väcka deras intresse. Genom att använda sig av 

konkreta konstruktionsuppdrag till frågorna så ges barnen möjlighet till att tillägna sig de 

abstrakta frågorna. Det är pedagogerna som arbetar med materialet som bestämmer på vilket 

sätt de vill utnyttja det, utifrån förskolans möjligheter och barnens förutsättningar och behov. 

När författaren utvecklade handledningen utgicks det från tekniken i vardagen på förskolan. 

Utvecklingsarbetet är också begränsat inom Sala kommun i vissa frågor eftersom författaren 

är hemmahörande i den kommunen och troligtvis kommer att arbeta där. Självklart kan 

handledningen ändras utifrån en annan kommun om så skulle önskas. Frågorna som ställs i 

handledningen utgår från tekniken i vardagen i förskolan. Nelli och Nalle skapades för att få 

barnen nyfikna och intresserade av frågorna genom att det är Nelli och Nalle som ställer dem 

till barnen och för att materialet skulle få en röd tråd. Frågorna besvaras i handledningen på 

ett enkelt och utförligt sätt som ett stöd till pedagogerna och få dem att känna trygghet 

genom att inneha en viss kunskap i hur tekniken fungerar.  

Nelli och Nalle skapades även utifrån ett genustänk. Länge har tekniken ansetts vara manligt 

och därför skapades två mjukbjörnar, en tjej och en kille. Vem av dem som är vem kan skapa 

en diskussion eftersom ingen av dem skvallrar om något ”tjejigt” eller killigt”. Barnen kan få 

diskutera och pedagogerna kan ställa pedagogiska frågor för att bestämma vem som är Nelli 

och vem som är Nalle.  

I bygg� och konstruktionsuppdragen nyttjas mestadels återanvänt material vilket är en 

hållbar handling. Materialet som används är tänkt vara lättillgängligt på förskolorna. 

Uppdragen är förslag, de kan omarbetas och utvecklas av pedagogerna utifrån ålder, intresse 

och behov med mera. 

I slutet av handledningen finns även en beskrivning på hur en pedagogisk planering i teknik 

kan se ut utifrån syfte, bakgrund, läroplansmål, metod och utvärdering. 
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4.1 Utvärdering 

Fyra förskollärare som arbetar eller har arbetat i förskolan i Sala kommun tillfrågades att 

delta i utvärderingen. De har olika erfarenheter genom arbete i olika åldrar i förskolan men 

även erfarenhet av arbete i särskola och skola. De tillfrågade är bekanta med författaren. De 

valdes ut för att utvärderingen skulle gå enkelt tillväga på grund av att dem finns tillgängliga i 

närheten och för att författarna känner till att de ofta håller ett kritiskt förhållningssätt till 

det de läser. Stukat (2005) menar att det är viktigt att tänka på vilka som väljs ut till 

undersökningen för att ge möjlighet till så gott resultat som möjligt. Utvärderingen bestod av 

åtta stycken utvärderingsfrågor som mejlades ut tillsammans med lärarhandledningen till 

förskollärarna (se bilaga A). Information kring de fyra forskningsprinciperna 

(informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet) från 

Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, i.d, 2012) beskrevs muntligt vid överlämningen av 

utvecklingsarbetet. Konfidentialitetskravet följdes genom att deltagarna avidentifierades. I 

informationen beskrevs samverkanskravet då de själva fick ta ställning till om de ville vara 

med i utvärderingen. Nyttjandekravet följdes då svaren enbart presenteras i rapporten. 

Förskollärarna fick gott om tid, två veckor, på sig att svara på frågorna för att utvärderingen 

skulle ge så bra svar som tänkbart. Det vill säga skulle innehålla så mycket feedback som 

möjligt.  

4.2 Resultat av utvärdering 

Här nedan presenteras en sammanställning av medverkandenas svar från utvärderingen. De 

åtta frågorna har satts samman och bildat fem frågor. 

Vad tycker ni om materialet och vad är positivt med det? 

Förskollärarna som deltog i utvärderingen ansåg att materialet var mycket bra. Samtliga fick 

en djupare förståelse för vad teknik var när de läste handledningen vilket de känt sig osäkra 

på tidigare. Kul med ett material i teknik som känns lätt att använda. 

Vad tycker ni om Nelli och Nalle?  

Nelli och Nalle var en bra idé till att få barnen intresserade av frågorna. Förskollärarna tyckte 

att det var mycket bra att de var könsneutrala. De tyckte även att det är bra med några figurer 

som kan vara till hjälp vid att fånga barnens intresse. 

Vad ser ni för möjligheter/begränsningar med arbetet och på vilket sätt kan ni tänka er att 

använda materialet?  

Handledningen var bra och lätt att förstå ansåg alla. En av förskollärarna som nu arbetar i 

skolan saknade underfrågor till huvudfrågorna vilket skulle göra materialet ännu enklare att 

använda för dem som är mycket osäkra på teknik. Samma förskollärare saknade även en liten 

ruta med frågor på det som skrivs i den första delen av handledningen. Till exempel så 

beskrivs vad teknik i vardagen är för något. I rutan kunde då stå ”Vad är teknik i vardagen?” 

som ett stöd till vad texten handlat om.  
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Vad tycker ni om bygg� och konstruktionsuppdragen?  

Bygg� och konstruktionsuppdragen bedömdes vara bra. Kulbanan som hörde till frågan ”Vad 

tar bajset vägen när jag spolar?” ansågs vara mycket bra av alla. Kulorna i trolldeg som 

barnen kunde skapa själva i gult som kiss, brunt som bajs och så vidare tyckte en av 

förskollärarna var en mycket bra tanke för att konkretisera frågorna. Även uppdraget 

reflexkatten i frågan ”Hur fungerar en reflex?” fick extra mycket positivt av de alla. 

Är det någon fråga om tekniken i vardagen ni saknar? I så fall vilken och andra tips och 

förslag på förbättringar/korrigeringar av arbetet 

En av förskollärarna som arbetar i förskolan tipsade om att en fråga i handledningen skulle 

kunna vara ett köksredskap, kniv eller gaffel eller ett verktyg. Samma deltagare nämnde även 

pennan och skrev slutligen att allt är teknik.  

5 DISKUSSION 

Jag såg det som en utmaning att framställa ett material som jag ansåg saknades i förskolan. 

Jag valde teknik även för att det skulle utmana mig själv mest då mina egna kunskaper i 

teknik kunde bli bättre och fördjupas. Det har gjort att jag utvecklats mycket under denna tid 

som jag arbetat med framställningen av materialet. Jag har tydliggjort för mig själv (och 

förhoppningsvis för andra) vad det innebär med tekniken i vardagen i förskolan, hur jag kan 

konkretisera det och på vilket sätt jag skulle vilja arbeta med det, det vill säga genom en 

dialog med barnen. Jag vill utmana deras tankar, få dem att tänka självständigt. Det är 

pedagogik för mig.  

5.1 Diskussion av bakgrund till arbete  

Genom min verksamhetsförlagda utbildning under utbildningen till lärare fick jag erfara att 

förskollärare upplevdes osäkra i sitt arbete med teknik. Jag saknade ett material riktat till 

förskolan och därför framställdes ”Teknik med Nelli & Nalle” med tanke att underlätta för 

pedagogerna i förskolan. Efter att ha undersökt och kommit fram till att det finns väldigt lite 

material som handlar om tekniken i vardagen riktat till förskolan blev ämnet ännu mer 

angeläget att skriva om. I mitt utvecklingsarbete valde jag att begränsa mig till Sala kommun, 

dels för att vissa frågor hanteras på olika sätt beroende på kommun och dels för att jag 

troligtvis kommer att arbeta i den kommunen efter min utbildning. Det är ändå möjligt att 

använda sig av materialet i andra kommuner men svaren på en del frågor kan då inte ses som 

ett gemensamt faktum.  

Vad är teknik i vardagen, hur ska jag arbeta och varför? Det var frågor som jag ställde mig i 

inledningen av framställningen av mitt utvecklingsarbete. Litteraturen som jag funnit 

relevant att använda i min rapport var bland annat böckerna skrivna av Veronica Bjurulf. 
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Litteraturen som funnits har mestadels varit riktad till skolan och då behöver den omvandlas 

och ”brytas ner” till en lägre nivå vilket dock varit lärorikt. 2013 släpptes en ny bok om 

teknikdidaktik i förskolan skriven av Bjurulf vilken har varit ett mycket bra stöd i arbetet med 

rapporten. Den innehöll dock bara ett kort stycke som beskrev vardagsteknik, inte hur 

arbetet kring det skulle kunna gå tillväga. Varför finns det så lite litteratur om teknik i 

förskolan? Hur länge har det funnits mål i teknik i förskolan? I den gamla läroplanen fanns 

endast målet att barnen skulle ges möjlighet till att pröva olika material och tekniker. Det är 

antagligen därför det finns så lite litteratur? Det fakta jag fick kring vardagsteknik i boken 

som Bjurulf skrivit styrkte ändå det arbete som jag ville utveckla genom beskrivningen av vad 

teknik i vardagen är för något och vikten av teknik i tidig ålder. Jag kunde utifrån det 

utveckla ett arbete som jag ansåg skulle vara ett intresseväckande och lustfyllt sätt att arbeta 

med teknik i förskolan utifrån förskolans läroplan, Lpfö 98 (rev. 2010). Att arbeta 

probleminriktat anser Bjurulf (2013) är ett bra sätt att utmana barn vilket jag håller med om. 

För mig är det grundläggande att utmana barns tankar i arbetet i förskolan. Att bygg� och 

konstruktionsuppdragen skulle utgå ifrån mestadels återanvänt material kändes självklart för 

mig. Bjurulf (2013) menar att det är en hållbar handling. Att vara kreativ och kunna använda 

samma material till olika funktioner och lösningar tycker jag är en förutsättning i det 

tekniksamhälle vi lever i idag. 

Jag anser att det är viktigt att barnen får arbeta med teknik redan i tidig ålder för att tekniken 

inte ska kännas främmande och svårt när de börjar skolan. Om de får en lustfylld och positiv 

inställning till teknik tror jag att både flickor och pojkar kommer att välja tekniska 

utbildningar och yrken senare i livet. Genom att förskolan domineras av kvinnliga 

förskollärare blir de viktiga förebilder för flickorna i förskolan i teknik. Även för pojkarna 

visar förskollärarna att flickor också kan göra sådant som länge ansetts vara ”pojkigt” eller 

”manligt”. Detta hävdar även Bjurulf (2013) vikten av. 

Har jag då uppnått syftet med mitt utvecklingsarbete? Mitt syfte var att det ska utvecklas en 

handledning som stöd i teknik riktat till pedagoger i förskolan, som byggde på att barnen 

skulle ges möjlighet till att skapa ett intresse för teknik. Fungerar min handledning som ett 

stöd? Blir barnen intresserade? Utvärderingen har varit till stor nytta i utvecklingen av 

arbetet. Det är bra med fler ögon. Det som är självklart för mig behöver ju inte vara självklart 

för någon annan. Men blir då barnen intresserade av teknik? I läroplanen för förskolan (Lpfö 

98 rev. 2010) står det att ”förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande” (s. 5). Det 

innebär för mig bland annat att förskolan ska lägga grunden till att få barnen att känna sig 

motiverade till att vilja lära sig. Vill man lära sig genom hela livet så har man ett livslångt 

lärande. Därmed blir det viktigt för mig att skapa en lustfylld verksamhet i förskolan och att 

synliggöra barnens eget lärande. Mitt syfte är att mitt utvecklingsarbete ska väcka ett intresse 

hos barnen. Blir inte barnen intresserade så är det inte tillräckligt lustfyllt. Utvärderingen i 

den pedagogiska planeringen blir därför en viktig del i arbetet därför valde jag att göra en 

pedagogisk planering i handledningen där syfte, bakgrund, mål, metod och utvärdering finns 

med. Jag anser att det är viktigt att veta vad, hur och varför man arbetar med ett tema i 

förskolan vilket även Stensmo (1997)hävdar. Planering och utvärdering menar författaren är 

lika viktigt, för att veta om syftet uppfylldes. Om syftet inte uppnåddes ska pedagogerna 

fundera på varför och utifrån det göra om sin planering.  
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Handledningen är inte prövad i barngrupp så frågan om barnen blir intresserade är 

fortfarande obesvarad. De förskollärare som utvärderade arbetet har olika erfarenhet i 

arbetet med barn och de var alla positiva till materialet och ansåg att det skulle kunna ge en 

möjlighet till ett intresse. Jag hoppas att många pedagoger kommer att använda sig av 

handledningen och utifrån sin egen utvärdering ompröva och vidareutveckla materialet så att 

det passar just de barnen som finns i deras barngrupp. Det är ju i diskussionerna i 

utvärderingen som lärandet sker.  

 

5.2 Diskussion av handledning 

Jag ville att mitt utvecklingsarbete skulle vara enkelt och tydligt eftersom jag tror att många 

pedagoger känner sig osäkra på teknik och på vilket sätt de ska arbeta med det i förskolan. 

Det finns inte så mycket material i teknik riktat till förskolan vilket jag tror gör att 

pedagogerna känner sig ännu mer osäkra på teknik. Min tanke med min handledning var 

även att den skulle lägga en bra grund till barnen senare ska börja skolan. Har de diskuterat, 

samtalat och reflekterat över frågorna i handledningen så anser jag att det ger möjlighet till 

en god grund till det fortsatta arbetet i skolan. För att frågorna inte skulle bli för abstrakta så 

skapade jag de konkreta bygg� och konstruktionsuppdragen. Det anser jag vara en 

nödvändighet i arbetet med barn oavsett ålder för att de ska få en förståelse för hur saker och 

ting fungerar. 

Jag ville att min handledning skulle ha någon form av röd tråd genom hela arbetet. Därför 

framställdes Nelli och Nalle. De är mjukbjörnar som kan användas till att ställa frågorna om 

teknik. Det skulle även göra frågorna roligare och mer lustfyllda för barnen. I diskussioner 

med förskollärare så tyckte de att det vore bra om det användes några figurer vid frågorna för 

att locka barnen. Jag drog nytta av deras erfarenhet i arbetet med barn och skapade Nelli och 

Nalle som hamnat på loppis och det var där deras intresse för gamla saker och teknik började 

vilket fick positiv respons av de förskollärare som valdes ut att utvärdera handledningen. Att 

utmana barnens tankeverksamhet till exempel genom att ställa utmanande frågor är ett av 

förskolans pedagogiska uppdrag. Det är för mig mycket givande att höra hur barnen funderar 

över fenomen och hur deras tankegångar går i dialogerna kring frågor. Nelli och Nalle 

skapades även utifrån ett genustänk för att ge möjlighet till att visa på att teknik är något som 

är för både flickor och pojkar. Flickor och pojkar använder lika mycket teknik och de kan vara 

en viktig del i lösningen av framtidens problem.  

Vid utvärderingen ansåg förskollärarna att underfrågor skulle finnas till de stora frågorna. 

Först ville jag inte ha det för att det kanske skulle göra att pedagogerna som arbetar med 

handledningen skulle låsa sig vid de frågorna och inte lyssna till barnen. Tanken var att utgå 

från det barnen säger och arbeta vidare med det. Jag tänkte sedan om och jag har utgått från 

att de som arbetar med barnen i förskolan är professionella i sitt pedagogiska arbete och 

därmed lyssnar till barnen. Därmed har underfrågorna lagts till för att göra handledningen 

lättare att använda. Jag ville ju att materialet skulle fungera som ett stöd och att det skulle 

vara enkelt för alla pedagoger. Förskollärarna vid utvärderingen ville även ha en ruta med 
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frågor som tas upp i handledningen för att underlätta vid läsandet. I texten står det till 

exempel om tekniken i vardagen och vad det är för något. Frågan i rutan blir då ”Vad är 

teknik i vardagen?”. Rutan med frågor blir som ett stöd när texten är läst som pedagogerna 

kan reflektera över eller gå tillbaka till texten och hitta svaret på om så skulle behövas. Detta 

har lagts till i materialet och gjort att det har förbättrats och blivit ännu lättare att ta till sig 

vilket har varit av stor vikt för mig. I det stora hela fick materialet positiv respons och 

förskollärarna tyckte att det skulle vara spännande att prova materialet. En av förskollärarna 

som arbetat i förskolan men som nu arbetar i skolan uttryckte ”nu längtar jag tillbaka”. 

Sammanfattningsvis, utifrån utvärderingen av samtliga deltagare, bedömdes handledningen 

kunna ge barnen möjlighet till att skapa ett intresse för teknik. Min förhoppning är att 

”Teknik med Nelli & Nalle” ska vara ett lustfyllt och lärorik material där barnens tankar och 

funderingar utmanas och skapar reflektion. Jag vill att barnen tidigt ska få en förståelse för 

vad teknik är och för att den är skapad av människan för att tillgodose människans behov och 

det anser jag att mitt utvecklingsarbete ger en möjlighet till. Jag hoppas att pedagoger i Sala 

kommun kan känna sig motiverade och trygga i deras arbete med teknik och att de får 

kännedom om vilka viktiga förebilder de är. Vem vet om det finns en blivande ingenjör eller 

uppfinnare i barngruppen? Kanske kommer hon eller han lösa de problem som vi står för 

idag? 

6 VIDAREUTVECKLING AV UTVECKLINGSARBETET 

Utvecklingsarbetet har framtagits främst för författarens egen skull i arbetet med teknik i 

förskolan. Författaren kommer att dela med sig av arbetet till sina kollegor och vänner som 

arbetar i förskolan i Sala kommun.  Eventuellt kommer författaren att ta kontakt med 

skolförvaltningen i Sala kommun för att se om det finns något intresse för materialet. Om det 

finns det så kan det bli aktuellt att det trycks för att användas i förskolorna i Sala kommun. 

Om ett intresse finns för materialet så kan det ske en vidareutveckling av arbetet genom att 

det utökas med fler teknikfrågor och fler bygg� och konstruktionsuppdrag utefter det behov 

och den efterfrågan som eventuellt finns. Eventuellt kan materialet även göras om i de frågor 

som är begränsade till Sala kommun för att kunna användas i hela Sverige. 

Handledningen kanske i framtiden även utökas med en kortare saga där personerna i sagan 

ställs inför ett problem som barnen ska hjälpa dem med, till exempel två personer ska till 

affären som ligger på andra sidan ån. När det kommer fram till ån så kommer de inte över. 

Hur kan de ta sig över? Barnen kan rita hur de ska ta sig över eller diskutera och utifrån det 

de kommit fram till så fortsätter sagan. Detta är bara idéer och spekulationer och inget som 

är fastslaget.  



14 

 

REFERENSLISTA;  

Bjurulf, V. (2013). Teknikdidaktik i förskolan. Lund: Studentlitteratur. 

Bjurulf, V. (2011). Teknikdidaktik. Nordstedts. 

Doverborg, E & Pramling, I (2000). Att förstå barns tankar. Stockholm: Liber. 

Förskoleburken. Hittad: http://www.forskoleburken.com/ Tillgänglig: 2014�01�07 

Johansson, B. (2004). Stadens tekniska system. Stockholm: Katarina Tryck AB. 

Kjellman, M. & Lycke, Å. (2007). Bredband och mjölkpaket – allt är teknik! Tekniska museet. 

Stockholm: Utbildningsförvaltningen.  

Lindwall, K. (2011). Mera Xperimentlust. Utgiven av Xperimentlust.  

Lundberg, I. & Sterner, G. (2010). Före Bornholmsmodellen � språklekar i förskolan. Natur 

och Kultur. 

Lärarförbundet. (2012). Teknik & matematik i förskola och förskoleklass. Lärarförbundets 

Förlag. 

Mylesand, M. (2007). Bygg och konstruktion i förskolan. Lärarförbundet förlag. 

Natur och kultur. Hittad: http://www.nok.se/. Tillgänglig: 2014�01�07 

Persson, H. (2010). Teknikgrytan. Hands on science. 

Pramling Samuelsson, I & Asplund Carlsson, M (2003). Det lekande lärande barnet i en 

utvecklingspedagogisk teori. Stockholm: Liber. 

Skogen i skolan. Hittad: http://skogeniskolan.se/ Tillgänglig: 2014�01�07 

Stensmo, C. (1997). Ledarskap i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 

Stukat, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. 

Utbildningsdepartementet. (1998). Läroplan för förskolan. Lpfö98 (rev.2010). Skolverket. 

Vetenskapsrådet, (i.d). Forskningsetiska principer: Inom humanistisksamhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Elanders Gotab 

Åberg, A. & Taguchi Lenz, H. (2005). Lyssnandets pedagogik – etik och demokrati i 

pedagogiskt arbete. Stockholm: Liber. 

 

 

 



15 

 

 

Bilaga A; Utvärdering 

1.  Vad tycker ni om materialet? 

 

2. Vad är positivt med materialet? 

 

3. Vad tycker ni om Nelli och Nalle? 

 

4. På vilket sätt kan ni tänka er att använda materialet? 

 

5. Vad ser ni för möjligheter/begränsningar med arbetet? 

 

6. Är det någon fråga om tekniken i vardagen ni saknar? I så fall vilken? 

 

7. Vad tycker ni om bygg� och konstruktionsuppdragen? 

 

8. Tips och förslag på förbättringar/korrigeringar av arbetet 

 

 

 

 



 

 

Bilaga B; Resultat av utvärdering 

Sammanfattning av de fyra förskollärarnas svar: 

 

1. Vad tycker ni om materialet? 

Handledningen var jättebra och gjorde att man fick en större förståelse för vad 

teknik är. Det känns som om du kan teknik och nu kan flera arbeta med teknik 

tack vare ditt material. 

2. Vad är positivt med materialet? 

Positivt var det roliga och enkla sättet att använda materialet. Nu vet man vad 

teknik är! Kul, enkelt och bra! 

 

3. Vad tycker ni om Nelli och Nalle? 

Nelli och Nalle gör att materialet blev roligare för barnen. Kul att de var både en 

flicka och en pojke och att inget skvallrade om vem som var vem. Det blir mycket 

intressant att prova det. 

 

4. På vilket sätt kan ni tänka er att använda materialet? 

På det sätt som materialet är tänkt och även utifrån barnens intressen skapa egna 

teknikfrågor som Nelli och Nalle och kan ställa. 

 

5. Vad ser ni för möjligheter/begränsningar med arbetet? 

Handledningen är mycket bra och det kommer att underlätta för många som 

arbetar i förskolan. Det är inte många som kan teknik så den här handledningen 

kommer att vara till bra hjälp. 

 

6. Är det någon fråga om tekniken i vardagen ni saknar? I så fall vilken? 

Kanske något bestick, till exempel gaffeln eller kniven. Något köksredskap. 

Kanske något verktyg som hammaren eller skruvmejseln eller en penna. Finns hur 

mycket som helst ju! 

 

7. Vad tycker ni om bygg� och konstruktionsuppdragen? 



 

 

Mycket bra! Speciellt bra var kulbanan och reflexkatten. Det är bra med uppdrag 

som hör till varje fråga. Det gör att det blir enkelt att använda handledningen. Det 

blir konkret för barnen. 

 

8. Tips och förslag på förbättringar/korrigeringar av arbetet 

Fler frågor och fler bygg� och konstruktionsuppdrag till varje fråga. Det skulle bli 

lättare att använda materialet om det fanns underfrågor till huvudfrågorna som 

man kan bygga vidare på. Det skulle även vara bra med en ruta som kan finnas på 

de första sidorna av handledningen. Där det kan stå några frågor på det som 

skrivits i texten som man kan titta på och gå tillbaka i texten för att hitta. Det blir 

mycket information och det brukar underlätta vid läsandet. Det är mycket nytt 

som man ska lära sig och då blir det lättare att ta till sig informationen. Det finns i 

en del handledningar och det har varit bra. 
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