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Sammanfattning 

Vi, det vill säga Charlotte Holmstedt och Maria Nisbel har i detta självständiga arbete utvecklat en 

bok inom ett område där vi anar att det finns behov. Tanken var att skapa ett lekfullt läromedel i 

form av en bok anpassad för förskolebarn i åldern två till sex år och deras pedagoger. När vi 

planerade materialet utgick vi från förskolans läroplan. Efterforskning ledde in oss på ämnet teknik 

som är ett relativt nytt skolämne. Boken skulle kunna underlätta för pedagogen att synliggöra 

tekniken som omger oss. Teck och Nick innehåller en saga för barnen med tillhörande 

konstruktioner relaterade till sagans handling och den skulle kunna fungera som hjälp för att nå 

läroplanens strävansmål inom ämnet teknik. Boken innehåller varierade konstruktioner. Vår tanke 

är att dessa ska kunna tillverkas av material som ofta finns tillgängligt i förskolan. Det är tänkt att 

pedagogen och barnen med hjälp av boken ska kunna utforska och lära om teknik. I samspel kan 

barnen få möjligheter att dela erfarenheter vilket stimulerar deras fantasi och lärande. Materialet 

skulle kunna ses som ett komplement till förskolans arbete inom teknikområdet. Teck och 

Nickutvärderades sedan med hjälp av en enkät i verksamheten. Vi analyserade enkätsvaren och med 

hjälp av dessa kom vi fram till att pedagoger och barnen mellan fyra och sex år uppskattade boken. 

Då utvärderingen är utförd med endast fyra respondenter kan boken behöva utvärderas ytterligare 

för att få ett mer tillförlitligt resultat. Vi anser att teknikundervisningen i förskolan bör handla om 

att fånga barnens intresse, så att de blir nyfikna och vill hitta lösningar på problem. Förskolans 

teknik bör även synliggöra vad som specifikt kännetecknar teknik som kunskapsområde. 

 

Nyckelord: teknik, förskola, pedagog, lärarhandledning, konstruktion 
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1  Inledning 

Teknikundervisning i förskolan upplevs möjligen som någonting komplicerat (Bjurulf, 2013:17) för 

en pedagog som saknar erfarenhet eller vägledning. Pedagogen kan hjälpa barnen att upptäcka 

tekniken om de har hjälpmedel med tydliga instruktioner. Vi har skapat en bok skulle kunna 

underlätta för pedagogen att synliggöra tekniken som omger oss. Vi avser i denna text Charlotte 

Holmstedt och Maria Nisbel, där inget annat omnämns. Kunskapsområdet teknik kan upplevas som 

svårt. Vår förhoppning är att boken ska kunna hjälpa barnen och pedagoger att upptäcka detta 

kunskapsområde. Teknikämnet infördes i förskolan 1998 i och med att förskolan fick en egen 

läroplan. Därför anses ämnet vara relativt nytt men sett ur ett historiskt perspektiv är det inget nytt. 

Sedan samlar- och jägarkulturens början har tekniken utvecklats i vår strävan efter trygghet och jakt 

efter föda. Persson (2011) menar att människan genom historien har konfronterats med olika 

problem. För att lösa dessa har vi sökt efter lämpliga material i vår omgivning. Materialens 

egenskaper har gett namn till de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern (Persson 

2011:10). Människans uppfinningsrikedom har bidragit till artens överlevnad genom århundraden. 

”Tekniken är ett uttryck för människans unika snillrikhet” (Söderberg, 1979:10). Evolutionsmässigt 

sett har teknikens utveckling gått långsamt, med tyst kunskap som överförts från generation till 

generation. Polanyi (1966) menar att den tysta kunskapen i form av bakgrundskunskap är viktig för 

kunskapsutveckling inom teknik. Denna bakgrundskunskap används när man försöker lösa problem 

eller prövar nya vägar (Polanyi, 1966:4). Överförandet av kunskap inom teknik pågår ständigt och 

har fått en stor betydelse i dagens samhälle genom undervisningen.  

 

1.1  Syfte 

Syftet med detta arbete är att framställa en produkt inom ett område där det finns ett behov av ett 

lekfullt läromedel. Vi utformar en bok som riktar sig till förskolebarn i åldern två till sex år och 

deras pedagoger. Teck och Nick är en sagobok med tillhörande arbetshandledning. Sagan kan väcka 

tankar om teknik, problemlösning och samarbete. Arbetshandledningen innehåller beskrivningar av 

konstruktioner som är relaterade till sagan. Vår ambition är att konstruktionerna ska bidra till 

utforskande och skapande av teknik. Genom boken kan barnen bekanta sig med teknik på ett 
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lärorikt och lustfyllt sätt. Barnen får därigenom möjlighet att kommunicera, observera och 

reflektera. Materialet är inriktat mot teknik men vi ser även möjligheter att det kan användas till att 

lyfta fram andra ämnen som exempelvis miljö och matematik. 

 

1.2  Arbetets disposition 

Vi kommer att i textens bakgrund beskriva olika källors syn på teknik och dess betydelse för 

människan, samt teknikämnets utveckling i undervisningen. Vidare behandlas det sociokulturella 

perspektivet där kunskap anses utvecklas i interaktion med andra. Vygotskijs syn på lärande i 

samspel lyfts fram liksom Deweys åsikter om erfarenhetens betydelse. Därefter förklaras hur sagan 

och boksamtal kan vara verktyg i lärandet. Vi beskriver sedan arbetsprocessen med boken. Slutligen 

presenterar vi resultatet och diskuterar vårt arbete. De enkätfrågor med medföljande missivbrev som 

användes vid utvärderingen av boken Teck och Nick återfinns i bilaga 1 och referens till densamma 

medföljer som bilaga 2. Bilaga 3 innehåller en förtydligande lärarhandledning för att synliggöra det 

specifika med teknik i boken. Teck och Nick -sagan är gjord tillsammans. Vi utformade två 

konstruktioner var, sedan fotograferades dessa och kompletterades med beskrivande texter. 

Charlotte Holmstedt har tagit ansvar för ”Vindsnurra” och ”Kärra av mjölkpaket” samt 

sömnadsbeskrivningen till tygdockorna ”Teck” och ”Nick”. Maria Nisbel har tagit ansvar för 

”Sugrörsflygplan” och ”Burktelefon” samt texten ”Didaktisk planering”. I det självständiga arbetets 

rapportdel ansvarar Charlotte Holmstedt för ”Teknikämnet i skolan” samt ”Teknik i förskolan”. 

Maria Nisbel ansvarar för ”Sociokulturellt perspektiv”, ”Vygotskij” samt ”Dewey”. Resterande text 

ansvarar vi för tillsammans. 

 

 

2  Bakgrund  

 

Teknik kan förklaras på olika sätt. Nationalencyklopedin menar att ”teknik är ett ord för allt som 

hör till människans tillverkning och användning av verktyg, maskiner, apparater, byggnader och 

andra konstruktioner” (NE 2014-12-05). I litteraturen har vi sökt förklaringar på vad som skiljer 

naturvetenskap och teknik åt. Grimvall (2013) menar att det kan vara svårt att skilja på teknik och 

naturvetenskap. Detta kan bero på att det ofta krävs kvalificerad teknisk utrustning för 

naturvetenskapliga försök och att teknik ofta är kopplad till fysikens naturlagar. Men enkelt 
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beskrivet kan man säga att teknik är sådant som är framställt av människan. Teknik handlar om 

anordningar som tillgodoser människans behov. Naturvetenskap däremot, handlar om att förklara 

fenomen i naturen och dessa är inte människoskapade (Grimvall, 2013:9). Även Ginner (2013) 

lyfter fram skillnaden mellan teknik och naturvetenskap. ”Teknik är något av människan skapat för 

att lösa problem eller tillfredsställa behov. Naturvetenskapen, däremot, handlar om att förklara 

fenomen i naturen, och den är inte människoskapad”. Ginner menar att teknik och naturvetenskap 

har många beröringspunkter men det är två skilda kunskapsområden. Förskollärarna behöver ha 

grundläggande kunskaper om vad som kännetecknar teknik (Ginner, 2013).  

   Vi vågar påstå att tekniken har en stor betydelse för människans hela existens. Enligt 

teknikdidaktikforskaren Klasander (Skolverket, 2014) finns det ett samband mellan naturvetenskap 

och teknik. Teknik kan vara tillämpad naturvetenskap, genom att en del tekniska lösningar bygger 

på det naturvetenskapliga kunnandet. Men man kan missa teknikämnets innehåll om man endast ser 

tekniken som tillämpad naturvetenskap. Naturvetenskapen är oftast inte inblandad i teknik. 

Klasander menar exempelvis att bilmotorns funktion inte endast förstås genom teorier om energi 

och friktion. Tekniken handlar istället om att prova sig fram och se om det fungerar (Skolverket 

2014-11-11:19). Lusten att undersöka och utforska finns naturligt hos de flesta barn. Från att de är 

riktigt små upptar detta en stor del av barnens vardag. Bjurulf (2011) anser att många av de 

aktiviteter i förskolan som tidigare har benämnts som pyssel skulle kunna ses som teknik. De 

aktiviteter som endast fungerar som tidsfördriv kan fortfarande ses som pyssel, medan de som 

handlar om att uppfylla ett behov eller innehåller problemlösning bör kallas teknik (Bjurulf, 

2011:16–17). Innan vi går in närmare på förskolans teknikundervisning vill vi ge en bakgrund till 

hur ämnet introducerats i grundskolan. 

 

2.1  Teknikämnet i skolan 

På regeringens uppdrag tillsattes Teknikdelegationen 2008 för att utreda och öka svenska elevers 

intresse för naturvetenskap, teknik, IKT och matematik. Teknikdelegationens vision var bland annat 

att verka för att svenska medborgare ska inneha kompetensen som krävs för att inverka på 

utvecklingen samt förstå och tillgodogöra sig möjligheter i det tekniskt komplexa och avancerade 

samhället. Teknikdelegationen lyfter fram rapporter som visar att det är extra viktigt att 

utvecklingsinsatserna riktas mot förskolan och de yngre barnen i grundskolan (Sverige. 

Teknikdelegationen, 2010:3,11,199). För att barnen ska ha möjlighet att klara sig i det tekniska 
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samhället är det således viktigt att undervisningen behandlar området. Blomdahl (2007) förklarar att 

teknik är ett relativt ungt ämne. I 1962 års läroplan infördes teknik som skolämne för första gången 

och då som tillvalsämne i årskurs 7 och 8. Intentionen med ämnet ”Teknisk orientering” var att det 

skulle vara yrkesförberedande inom verkstad och industri för eleverna i årskurs 9. Teknikämnet blev 

obligatoriskt i grundskolan i och med 1980 års läroplan. Detta berodde på behovet av generell 

teknisk kompetens i ett samhälle som hela tiden utvecklades tekniskt. Man ville också öka elevernas 

intresse för fortsatta studier inom de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna. I den tidigare 

läroplanen tillhörde teknik NO-blocket och sågs som en slags tillämpad naturvetenskap. 

Teknikämnet fick en egen kursplan först 1994 och teknik gavs då även egen ämnesstatus och var 

inte längre underordnat något annat kunskapsområde.  

   Många lärare saknar utbildning i teknikämnet på grund av att ämnet är förhållandevis nytt. 

Undervisningsämnet teknik lider brist på historia vilket kan innebära att lärare känner osäkerhet om 

ämnets innehåll (Blomdahl, 2007:9,15, 16). Enligt Blomdahl (2007) ses teknik som förhållandevis 

nytt vilket skulle kunna ifrågasättas då teknik ändå funnits 52 år i skolan. Det kan låta som en lång 

period men inte i jämförelse med skolämnen som exempelvis läsning och matematik. Teknik blev 

ett fristående ämne för 20 år sedan och kan därför ses som ungt i skolsammanhang. Lärarnas 

osäkerhet angående teknikämnets innehåll har uppmärksammats genom Skolinspektionens 

granskning av teknikundervisningen i grundskolan. Skolinspektionens (2014) uppgift är bland annat 

att noga undersöka skolor och annan pedagogisk verksamhet. Målet är att man ska uppnå en god 

utbildning i en betryggande miljö. Under höstterminen 2013 och vårterminen 2014 granskade 

Skolinspektionen kvalitén i teknikundervisningen. Granskningen berörde 22 kommunala och 

fristående grundskolor. Man kom fram till att teknikämnet trots sina 20 år i grundskolan inte har 

etablerat sig. Då vi lever i ett teknikberoende samhälle bör fler skolor åstadkomma mer. Detta för att 

leva upp till de mål som anges i kursplanen menar Skolinspektionen.  

   Enligt kursplanen i teknik ska undervisningen väcka intresse i ämnet. Efter granskningen har man 

kommit fram till att framför allt flickornas intresse för teknik har sjunkit och då handlar det framför 

allt om elever i de senare årskurserna i grundskolan. Många elever anser att det som lärs ut i ämnet 

teknik är ointressant och oanvändbart samt att undervisningen inte utmanar dem nog 

(Skolinspektionen, 2014-11-13). Skolinspektionen uppmärksammade vid granskningen att 

undervisningen inte gav eleverna i grundskolan tillfredsställande utmaningar. Intressant är att se hur 

man kan fånga de yngre barnens teknikintresse i förskolan. 
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2.1.1.  Teknik i förskolan 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) finns strävansmålen att varje barn ska få möjlighet att 

utforska hur enkel teknik fungerar samt utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen. Barnen 

ska också ges möjlighet att skapa, bygga och konstruera med hjälp av olika redskap, material och 

tekniker (Lpfö 98/10:10). Förskolan ska även ” […] främja barns utveckling och lärande. Detta 

inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och 

informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning”(Lpfö 

98/10:7). Det är viktigt att barn tidigt i livet får uppleva att teknik kan vara intressant och 

användbart. ”Teknik kan upplevas som komplicerat och avancerat, men för att kommande 

generationer ska slippa den typen av upplevelser har pedagoger på förskolan en viktig roll i form av 

att bidra till att barnen inom förskoleverksamheten får positiva erfarenheter av teknik”(Bjurulf, 

2013:17). Pedagogens viktiga roll i sammanhanget bekräftas av Skolverket. Enligt Skolverket 

(2014) finns teknik i barnens vardagliga omgivning redan i tidig ålder. För att barnen ska få 

uppfattning om teknik behöver pedagogen göra den synlig och förståelig. Pedagogens uppgift är att 

ge barnen möjlighet att reflektera över användning och funktion samt material och sammansättning 

av olika föremål. Skolverket menar att pedagogens roll är att fungera som förebild. Både när det 

gäller att inspirera till nyfikenhet och kreativitet samt för att skapa gynnsamma attityder till både 

naturvetenskap och teknik. Genom att låta barnen vara med och konstruera bidrar man till att de 

upptäcker tekniska förklaringar i vardagen och hur tekniska lösningar fungerar (Skolverket 2014-

10-14:2-3). Även Brage och Linde diskuterar den roll pedagogen har i förskolans 

teknikundervisning. Brage och Linde (2012) menar att det kan uppfattas som att teknik är ett svårt 

ämne. Men i stort sett allt som sker i förskolans verksamhet handlar om naturvetenskap och teknik. 

Detta är något som finns omkring oss hela tiden och överallt. Barn tycker om att upptäcka och 

utforska. Pedagogens roll är att fungera som medforskare tillsammans med barnen. Det innebär att 

pedagogen är uppmärksam på barnens funderingar och hjälper dem vidare att undersöka nya saker 

(Brage & Linde, 2012:6). Teknikundervisningen bör handla om att fånga elevernas intresse, så att 

de blir nyfikna samhällsmedborgare som vill hitta lösningar på problem. Intresset bör väckas tidigt 

genom att ta tillvara på barns nyfikenhet redan i förskolan.  
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2.2  Didaktiska teorier 

Undervisningskonsten handlar om att hjälpa människor att ta till sig kunskap och förmågor. 

Bronäs och Runebou (2010) menar att människan lär sig som en naturlig process. Man kan inte lära 

någon något. Det är genom att upptäcka saker och ting som människan lär sig. Didaktik handlar om 

konsten att undervisa och att möjliggöra samt påskynda naturliga processer som 

kunskapsutveckling, förståelse, bildning och lärande (Bronäs & Runebou, 2010:39,41). I det 

sociokulturella perspektivet anses kunskap utvecklas i interaktion med andra.  

 

2.2.1  Sociokulturellt perspektiv 

Enligt Säljö (2010) fokuserar den sociokulturella traditionen på människans förmåga att förstå sin 

omvärld. Med hjälp av hjärnan och sinnena samt genom att dra nytta av samhällets kollektiva 

erfarenheter kan omvärlden bli begriplig för oss. Under en period av tiotusentals år har omvärlden 

och de samlade erfarenheterna i samhället förändrats. Människans hjärna är dock oförändrad. I 

interaktion med andra utvecklas vår förmåga att kommunicera, tänka och agera (Säljö, 

2010:41).”Människan har en utvecklingspotential som går i många riktningar. Vilka insikter och 

färdigheter vi de facto utvecklar måste förstås i relation till hur vår omvärld fungerar, vilka krav den 

ställer, vilka redskap den tillhandahåller och inte minst vilka sociokulturella erfarenheter vi 

gör”(Säljö, 2010:42). Utvecklingen av färdigheter och insikter är således beroende av de 

sociokulturella erfarenheterna samt av hur omgivningen är beskaffad. Säljö (2010) menar att ur ett 

sociokulturellt perspektiv kan tänkandet beskrivas som ”inre samtal”. En av förutsättningarna för 

lärande är att samtalen som människan för med sig själv och andra blir mer avancerade och rika på 

kunskap (Säljö, 2010:41–42). Det sociokulturella perspektivet handlar om lärande i sociala 

sammanhang. De gemensamma situationerna påverkar vad man lär sig. Den ryske pedagogiska 

teoretikern Vygotskijs perspektiv på lärande har stor betydelse inom pedagogiken. 

 

2.2.2  Vygotskij 

Lindö (2009) hävdar att Vygotskij utgick från det sociokulturella perspektivet då han ansåg att 

interaktion med omgivningen påverkar barns övergripande utveckling (2009:34). Vygotskijs 

perspektiv på utvecklingen är att den sker i samspel med andra människor. Strandberg (2006) menar 

att Vygotskijs teorier bland annat handlar om att en mer kompetent person kan stödja ett barn till 
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ökad förmåga. Barnet kan med egen kraft genomföra sådant det ännu inte behärskar genom att ta 

efter den andres sätt att utföra handlingar. Detta kallar Vygotskij för att stödja barnet i den 

potentiella eller proximala utvecklingszonen. Samspelet med andra människor påverkar både den 

emotionella, sociala och intellektuella utvecklingen (Strandberg, 2006:52). Genom att barn får 

samarbeta med andra något mer kunniga individer kring problemlösning kan de närma sig nästa 

utvecklingsnivå. 

                 

                 Varje uppfinnare, till och med geniet, är alltid ett barn av sin tid och sin miljö. 

                 Hans skapande utgår från de behov som skapats före honom, och stödjer sig 

                 på de möjligheter som, återigen, existerar utanför honom själv. Det är därför  

                 som vi kan iaktta en sträng ordningsföljd i teknikens och vetenskapens  

                 historiska utveckling. Ingen uppfinning eller vetenskaplig upptäckt uppträder  

                 innan de materiella och psykologiska villkor som är oundgängliga för dess  

                 uppkomst har skapats. Skapandet utgör en historiskt kontinuerlig process, där  

                 senare former bestäms av de föregående (Vygotskij, 1995:37). 

 

Vygotskij menar att allt som människan skapar har sitt ursprung i mänsklig fantasi och att fantasin 

har sitt ursprung i erfarenheter. Fantasin grundlägger allt skapande inom områden som vetenskap, 

konst och teknik. Fantasin blir rikare ju fler rika erfarenheter man har. (Vygotskij, 1995:13,14,19). 

Det kan innebära att fantasi och erfarenhet gynnar samhällsutvecklingen inom flera områden. Barns 

erfarenhetsutbyte kan därför ses som mycket viktigt för fantasin. Erfarenhetens betydelse ur det 

sociokulturella perspektivet behandlas även av Dewey.  

2.2.3  Dewey 

I början på förra seklet förde Dewey (1997, refererad i Blomdahl, 2007) fram sina filosofiska tankar 

angående kunskapsförmedling och lärande. Dewey ansåg att barn och ungdomars värld blev alltmer 

osynlig och att det var skolans uppgift att göra världen synlig. Detta är i allra högsta grad mer 

aktuell idag med tanke på den snabba och betydande tekniska tillväxten på kommunikationens 

område. Tillkomsten av tekniska hjälpmedel som underlättar för människan inom flera områden har 

gett oss en uppsjö av kunskapsstoff. Denna snabba utbredning av kunskap är så stor att det är 

orimligt att få grepp om allt. Dewey menade att elever som konfronterades med kunskap utanför 

deras egen värld lärde sig för skolans skull. Han menade att undervisningen istället skulle vara 

baserad på erfarenheter för att bli meningsfull för eleven (Blomdahl, 2007:56). Som pedagog bör 
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man hitta gemensamma beröringspunkter som gör att barnen kan känna igen. Dewey (2004) menar 

att undervisningen ska utgå från elevernas tidigare erfarenhet. Den erfarenheten och kunskapen som 

redan finns ska vara utgångsläget för kommande inlärning. Att elever i vardagliga sammanhang får 

bekanta sig med vetenskapliga ämnen, dess lagar och fakta samt arbetssätt anser författaren vara en 

klok pedagogisk princip. De tidigare erfarenheterna lever vidare i nya oavsett avsikter eller 

önskningar. Det är viktigt att erfarenhetsbaserad utbildning lyfter fram kreativa erfarenheter som är 

utvecklingsbara. Pedagoger bör ha kunskap om hur omgivningens sociala och fysiska 

förutsättningar kan användas för att bidra med bildandet av meningsfulla erfarenheter (Dewey, 

2004: 206, 210, 173, 182). Det är viktigt att pedagogen möjliggör för barnen att få goda erfarenheter 

som berikar deras fantasi.  

2.3  Motiv för bokutformning 

Skapandet av boken innefattade ställningstaganden i olika frågor. Enligt Pramling (2009) vet man 

att det finns alltför liten kunskap om naturvetenskap och teknik bland förskolans personal. Därför 

behövs fortbildning och stödjande verktyg för att de ska kunna hjälpa barnen att skapa förståelse för 

teknik. ”Just barns nyfikenhet och kreativitet är central i lärandet av naturvetenskap och teknik” 

(Pramling, 2009:39). Då vi utformade bokens innehåll tog vi hänsyn till Vygotskijs teori om den 

proximala utvecklingszonen. Detta genom tanken att barnen tillsammans skulle få reflektera, 

diskutera och konstruera. Ginner (2013) hävdar att något som är typiskt för tekniken är att det kan 

finnas flera möjliga svar. Samtalen med barnen kan handla om vilka lösningar som är bra och på 

vilket sätt de är bra. Tre grundläggande frågor är: vad är det gjort av, hur fungerar det och vad är 

det till för? 

   Enligt läroplanen ska förskolan sträva efter att barnen utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera 

och förstå andras perspektiv. Barnen ska dessutom få möjlighet att öva sin förmåga att uttrycka sina 

egna åsikter (Lpfö98/10:10). Vår saga är tänkt att stimulera barnen till lustfyllt lärande i 

teknikämnet. Arnesson Eriksson (2012) menar att en saga kan uppfattas som en barnbok grundad på 

fantasi men också som ett underlag för lärande. Genom sagan kan man ge barnen erfarenheter och 

upplevelser som de blir berörda av. Pedagogen bör organisera verksamheten för att få tid för 

kommunikation. Genom att arbeta i små grupper ökar man barnens möjligheter att komma till tals. 

Genom sagans värld får barnen möjlighet att kommunicera och vara delaktiga i upplevelserna. 

Pedagogens roll blir att sätta ord på det som händer (Arnesson Eriksson, 2012: 12,13,36). Genom 
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att gemensamt diskutera sagan får barnen möjlighet att utveckla nya kunskaper och färdigheter i 

samspel med varandra. Lindö (2009) anser att det är bra att ha boksamtal i samband med 

högläsning. Detta för att utmana barnen i deras tankar och förståelse om det lästa. För de allra 

yngsta är det viktigt att boken har en tydlig början och slut, samt en karaktär som barnen kan 

identifiera sig med. Boksamtalen kan handla om att barnen får återberätta sagan eller förutse vad 

som kommer att hända med hjälp av pedagogens öppna frågor. Det är bra att låta barnen få berätta 

om något de själva kommer att tänka på samt egna erfarenheter (Lindö, 2009:243–244). Vår 

förhoppning är att sagan ska inbjuda till diskussion för att gynna barns lärande. 

   Stables (1992) beskriver fantasins värde i små barns teknik- och designaktiviteter. Barns 

designidéer kan ibland vara långt ifrån genomförbara fantasier.”Relating their designing to the 

needs of a character in a story is a very effective way of contextualising the designing and gives 

them a reference point from which to establish criteria” (Stables 1992:111). I undervisningen kan en 

berättelse underlätta designaktiviteten då den sätts i berättelsens sammanhang och relateras till 

behovet hos en karaktär. Genom sagan och dess karaktärers behov skulle barnen kunna utvecklas 

inom design- och teknikområdet. Boken Teck och Nick innehåller konstruktioner som härrör till 

sagan. Persson (2011) menar att det finns många fördelar med erbjuda barnen möjlighet att 

konstruera saker. Det är inte bara roligt utan väcker även inspiration, tränar problemlösning och 

samarbete. Genom att konstruera lär sig barnen också att organisera i flera steg, det ger även 

möjligheter till förståelse och visar samband. Något annat som kan vara betydelsefullt vid skapande 

är att barnen får fundera på hur olika lösningar på samma problem kan se ut. Det är viktigt att 

samtala om problemlösning och lyssna på barnens idéer. Därigenom kan barnen bli 

uppmärksammade för sin egen skull, vilket kan stärka deras självkänsla (Persson 2011:12). 

Konstruktionerna i boken kan ge barnen möjlighet att tillsammans skapa och samarbeta och 

diskutera. Dessa faktorer har haft betydelse för vår arbetsprocess, vilken vi kommer att redogöra för 

härnäst. Konstruktionerna är valda för att ge barnen möjlighet att reflektera över användning och 

funktion samt material och sammansättning av olika föremål. 
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3  Arbetsprocessen 

 

Enligt Skolverket (2014-10-14:2-3) bör pedagogen bidra till att barnen kan upptäcka tekniska 

förklaringar och hur tekniska lösningar fungerar genom att låta dem vara med och konstruera.  

Då kursen självständigt arbete introducerades fick vi veta att man kunde utforma arbetet i form av 

en produkt vilket tilltalade oss båda. Vi tog oss an uppgiften genom att studera Läroplanen för 

förskolan, Lpfö 98/10 som utgångspunkt. Vi intresserade oss för ämnet teknik. Behövdes det något 

material i form av en sagobok med lärarhandledning inom ämnet?   

 

3.1  Behov  

För att ta reda på vad inom teknikämnet som intresserar barn kontaktade vi Fenomenalen Science 

Center på Gotland (Länk 1) där man arbetar med naturvetenskap, teknik och matematik. Syftet med 

vårt självständiga arbete är att utveckla en produkt inom ett område där det finns ett behov. Vi 

presenterade vår tanke om att skriva en saga med lärarhandledning. Vi stämde träff med 

pedagogerna Heléne Lydänge och Anna Kahlbom på Fenomenalen för att framföra vår idé om att 

göra en teknikbok. De kom med förslag på att vi kunde göra en sagobok med tillhörande 

experiment liknande boken om draken Berta (Gunnarsson, 2008). En annan idé var att skriva om 

Sveriges mest kända uppfinnare Christoffer Polhem. Detta gav oss inspiration till att utveckla en 

saga med tekniska inslag för barn. Vi har sett att barn konstruerar mycket i sin lek därför ledde våra 

tankar oss till området konstruerande. På folk- och universitetsbiblioteket sökte vi litteratur 

innehållande både saga och konstruktion. De böcker vi fann var rena konstruktionsböcker eller 

sagoböcker i ämnet teknik men utan direkta konstruktionsbeskrivningar. Vi fick nöja oss med att 

studera böcker om teknik för yngre barn samt böcker om teknik och didaktik för lärare. Även 

forskningsartiklar i ämnet eftersöktes.  

   För att undersöka hur mycket böcker det finns på marknaden som riktar sig till små barn i ämnet 

teknik, ringde vi till sex stora bokförlag. Vi fick veta att det inte finns så mycket 

konstruktionsböcker till barn och att de som finns ofta är utlånade på biblioteken, så intresset tycks 

vara stort. De sagoböcker som redan finns i teknikämnet riktar sig mest åt äldre barn. Två av 
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bokförlagen som utvecklar läromedel prioriterar i nuläget grundskolan. Den information vi fick gör 

att vi anar ett behov av ett material som på ett lustfyllt sätt inspirerar barn och vuxna till att utforska 

teknik tillsammans. I ett försök att få information om självständiga arbeten i form av produkter kom 

vi i kontakt med Linköpings universitet. Då vårt ämne rör teknik fick vi en träff på CETIS- Centrum 

för tekniken i skolan. Vi kontaktade dem via mail och på så sätt fick vi tips om olika litteratur i 

ämnet. Böckernas innehåll riktade sig mestadels åt lite äldre barn.  

 

CETIS- Centrum för tekniken i skolan är ett rikstäckande resurscentrum för teknikundervisning som 

riktar sig till barn och elever i förskola och grundskola. Enligt CETIS (CETIS, 2013) har teknik inte 

bara stor betydelse för de äldre barnen, utan det bör finnas med redan från förskolan. Allsidig 

kunskap inom teknik borde ha varit en självklarhet för länge sedan, då tekniken har en väsentlig 

betydelse i våra liv och för samhällsutvecklingen. För att tekniken ska fungera krävs ett allmänt 

utvecklingsarbete och ett stort utbyte av erfarenheter. Denna situation för med sig att behovet av 

ökad kompetens är oerhört stor hos inblandad personal och det gäller skolledare i allra högsta grad 

(CETIS, 2013). CETIS har i samarbete med lärarutbildare och personal i förskola och grundskola 

framställt undervisningsmaterialet ”Teknik tillsammans” (Länk 2). 

3.2  Idén växer fram 

För att frigöra oss från stereotypa könsmönster valde vi att ha fantasifigurer som sagans handling 

kretsade kring. Gällande illustrationerna i boken var vår första tanke att använda tecknade bilder. 

Men en bok med temat klipp- och konstruktion av Stowell och Robins (1996) inspirerade oss till att 

själva skapa material till bilderna. Detta ledde till att vi klippte ut figurer av färgat papper som 

sedan fotograferades. Vid val av karaktärer diskuterade vi bland annat könsneutralitet. 

Karaktärernas namn växte fram ur ordet teknik. Detta resulterade i namnen Teck och Nick. 

Figurerna skulle inte vara könsbundna och vi ville undvika att benämna dem med hon eller han. Vi 

arbetade fram pappersfigurer och bakgrundsbilden utformades på ett sådant sätt att den kunde 

användas genom hela boken. Lösa detaljer som exempelvis stenar, solen, molnen och figurernas 

rörliga delar kunde ändras om allt efter handlingen. Sagans bilder består av olika färgkombinationer 

och med hänsyn till eventuell färgblindhet har vi valt att inte sätta samman färgerna grön och röd. 

Bilderna överfördes efterhand som de blev klara till en dator för att sedan kunna göras om till en 

PDF-fil. 
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3.3  Bokens utformning 

Vi beslutade oss för att sagans handling skulle kretsa kring teknik och miljö integrerat med 

kreativitet och kommunikation. Vi ville ha med spänning i sagan och fantiserade ihop ett monster. 

Tidigt i sagan gömmer sig monstret och visar sig sedan lite grann för att därefter involveras i 

handlingen. Figurerna i handlingen hittar på saker att tillverka (sugrörsflygplan, burktelefon, 

vindsnurra och kärra av mjölkpaket) av skräpet som monstret har kastat. Gällande typsnitt i sagan 

valde vi att använda stor text. Detta för att göra sagan lätt att läsa och för att barnen ska kunna se 

bilderna samtidigt som någon läser. Vi diskuterade om sagan skulle skrivas med talspråk som 

exempelvis ”dej” eller med korrekt svenska som ”dig”. Vi beslutade oss för att utelämna talspråk då 

vi ansåg att barn som håller på att lära sig läsa behöver en korrekt stavning. 

   De praktiska momenten i sagan skulle barnen kunna prova tillsammans med en vuxen. Vår tanke 

var från början att skapa en bok för barn i åldrarna två år och uppåt samt deras pedagoger. Vi var 

inne i en skapande process och i samförstånd växte historien fram runt utvalda konstruktioner. 

Dessa konstruktioner skulle kunna tillverkas av varierat men ändå lättillgängligt material som oftast 

finns på förskolorna. Vi utgick även från att konstruktionerna skulle kunna fungera som underlag 

för samtal om teknik. Vad används dessa till, hur fungerar de och vad de är gjorda av för material?  

Sugrörsflygplanet valde vi med tanke på att barn fascineras av flygplan. Vi anser att 

pappersflygplan som viks är vanligt förekommande på förskolor. Vår tanke var att visa en 

flygkonstruktion som skiljer sig från traditionella pappersflygplan. Burktelefonen och vindsnurran 

samt kärra av mjölkpaket har även de anknytning till den teknik vi omger oss med (Se bilaga 3).  

Boken och dess konstruktioner leder förhoppningsvis till att barnen får möjlighet att reflektera över 

hur olika material kan sättas samman samt funktion och användning.  Då pedagogen lyfter fram 

olika slags tekniska lösningar och jämför dem med verkliga föremål kan teknik i vardagen göras 

begriplig och synlig för barnen. 

 

     ”Genom att urskilja tekniska föremål i vardagen och analysera dem ges möjligheter 

      till att fundera på frågor som rör användningen, nyttan, funktionen, materialet,  

      konstruktionen och utformningen. Att arbeta med egna konstruktioner bidrar 

      till att upptäcka tekniska lösningar i vardagen, se behov av förbättringar eller 

      problem med dessa och skapar förståelse för hur tekniska lösningar fungerar”  

     (Skolverket, 2014-10-14:2).  
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Bokens konstruktioner är utvalda med tanke på att dessa kan relateras till föremål i barnens 

omgivning. Våra egna erfarenheter visar att barn ofta fascineras av flygplan. Skapandet av 

sugrörsflygplanet kan leda in samtal på barns egna erfarenheter som rör detta. Pedagogen kan 

exempelvis fråga barnen vad det finns för slags luftfarkoster. Andra frågor kan röra sig om hur 

flygplan sett ut tidigare och hur barnen tror att dessa kommer att se ut i framtiden. På liknande sätt 

kan pedagogen stimulera barnens funderingar kring burktelefonen och dagens telefoner. Pedagogen 

kan dra paralleller mellan vindsnurran och till exempel väderkvarnar. Likheten mellan kärran och 

andra ting med hjul kan belysas av pedagogen.  

   Konstruktionerna är tänkta att tilltala barnen oavsett ålder och kön och ska kunna tillverkas av 

lättillgängligt material. Konstruktionsbeskrivningarna ska fungera som stöd för pedagogen. Det 

viktigaste är ändå att barnen får möjlighet att vara kreativa och hitta egna lösningar på problem.  

Vi utformade två konstruktioner var, sedan fotograferades dessa och beskrivande texter 

kompletterande bilderna. Texten om teknik i förskolan i Teck och Nick skrev vi tillsammans och den 

är tänkt som lärarhandledning. Vi bad vår handledare att granska materialet till boken och fick då 

synpunkter på förbättringsområden av sagan och konstruktionsbeskrivningarna. Vi fick även 

respons på våra tankar om målgruppens ålder. Vi fick rådet av vår handledare att rikta in boken på 

yngre eller äldre barn då det kan vara svårt att anpassa en bok så att den lämpar sig för barn i olika 

åldrar. Utifrån Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen samt Deweys tankar om 

erfarenhetens betydelse, bedömde vi att Teck och Nick skulle kunna fungera för två till sexåringar. 

Vår tanke var att prova om vi kunde skapa ett teknikmaterial som pedagogen kan använda på ett 

anpassat sätt beroende på barngruppens sammansättning. Vår tolkning av litteraturen är att 

pedagogen skulle kunna använda materialet tillsammans med barn som befinner sig på olika 

utvecklingsnivå. Pedagogen kan med hjälp av boken erbjuda barnen möjlighet att erfara och lära i 

ett socialt sammanhang. Enligt det sociokulturella perspektivets syn på lärande, förmodar vi att 

barnens oavsett ålder och kunskapsnivå lär sig i samspel med varandra. 

 

3.4  Från idé via prototyp till produkt 

Under arbetets gång funderade vi även på att göra en e-bok, då detta blir ett allt vanligare sätt att 

producera böcker på. Svensson är kreativ chef på Publit (Länk 3) som är ett förlag där man genom 

en webb applikation möjliggör bokpublicering. Enligt Svensson ger tekniken fler möjligheter att 
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uppleva bokvärlden. Den tryckta boken kan fungera väl parallellt med e-boken och den digitala 

processen gör att det går att finna tryckta böcker. Svensson menar att teknikens utveckling inte ska 

ses som ett hot. Som ett exempel på hur gammal och ny teknik kan mötas lyfter Svensson fram att 

man i nutid kan finna nytillverkade spjutspetsar i flinta på internet även om sådana tillverkades för 

30 000 år sedan (Länk 4). År 2014 tillverkades 1 miljon flintspetsar i USA. Ny teknik tar inte död 

på gammal, den lägger på ett nytt lager (Svensson, 2014-10-26). Med en e-bok kan läraren på ett 

annat sätt visa sagans bilder via projektor vilket kan underlätta i en större barngrupp.  

   Vid ett av våra handledarsamtal fick vi frågan om vårt material skulle kunna användas inom flera 

områden. Vi hade redan tidigare själva diskuterat möjligheten att använda sagan på flera sätt. 

Handlingen belyser källsortering och miljö vilket innebär att den kan vara lämplig som underlag för 

samtal och reflektion. Handledaren kom med idén om att vår produkt skulle kunna kompletteras 

med något konkret material. Goda möjligheter finns att lyfta fram matematik då sagan innehåller 

olika prepositioner. Utifrån denna idé skapade Charlotte Holmstedt tygdockorna samt 

sömnadsbeskrivningar till dessa. Under hela arbetsprocessen har vi diskuterat slutprodukten.  

   Vi ville gärna skapa en riktig bok men insåg att vi hade begränsad kunskap för detta. Vi övervägde 

att göra en egen bok med hjälp av en webbsida. Men då vi insåg att stöd behövdes i 

utformningsprocessen kontaktade vi istället ett lokalt tryckeri för en offertförfrågan. Detta visade 

sig bli mycket kostsamt därför började vi se oss om efter andra alternativ. Vi tänkte över bokens 

format och bokbindning. Då vi var i behov av flera exemplar valde vi ett mindre bokformat av 

kostnadsskäl. En tryckerifirma i bekantskapskretsen kontaktades och de erbjöd oss en rimlig 

kostnad. Vi kom fram till att en spiralinbunden bok hade flera fördelar. Exempelvis kan en 

spiralinbunden bok ligga uppslagen utan att slås ihop vilket är en fördel vid skapandet av 

konstruktionerna. Boken kan även antas vara mer hållbar då barnen bläddrar i den, då en eventuell 

bokrygg annars skulle kunna knäckas.  

   Nu återstod arbetet med att sätta samman bokens alla delar. Maria Nisbel ansvarade för layouten. 

De olika dokumenten sammanställdes och bearbetades i programmet InDesign (Länk 5). Materialet 

konverterades till en PDF-fil. Innan tryckeriet kontaktades beslutade vi oss för hur vi ville att boken 

skulle se ut. Diskussion fördes angående antal exemplar, pappersstruktur samt bokformat och om att 

infoga en plastficka för sömnadsbeskrivning. Vi beslutade oss för att trycka boken i A5 format. 

Detta format kändes estetiskt rätt med tanke på sidantalet. I ett större format skulle boken 

förmodligen mer upplevas som en ostabil tidskrift. Vid telefonkontakt med tryckeriet uttryckte vi 

sedan våra önskemål. Tryckeriet kom med idén om att använda ett kraftigare papper till bokens 
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sidor samt att komplettera med ett yttre plastomslag. När boken väl var på tryckning kontaktades 

den utvalda förskolan där en av oss tidigare under utbildningen haft sin verksamhetsförlagda 

utbildning. Vi diskuterade med en pedagog om möjligheten att få hjälp med att utvärdera boken och 

fick veta att de var intresserade av att bistå oss med detta.  

  Efter en vecka fick vi boken i vår hand. Vi granskade den kritiskt och upptäckte en del 

felaktigheter som vi ville åtgärda. På grund av att boken nu skulle utvärderas i förskolan åtgärdades 

felen tillfälligt genom komplettering av text på papperslappar. Lapparna klistrades sedan över den 

felaktiga texten. I samband med vår granskning av boken diskuterade vi förbättringsområden som 

exempelvis marginaljustering och textbortfall. Det lösa plastomslaget som var tänkt att ge boken 

extra skydd var inte var helt transparent. Detta gjorde att bokens pärm upplevdes diffus och bilden 

suddig. Vi förmodade även att plastomslaget skulle hamna på baksidan av boken. Detta hade 

medfört att omslaget inte fyllde sin funktion. Därför vore det lämpligt att byta ut det extra 

plastomslaget mot laminerade pärmar. Vi beslutade oss för att trycka upp några nya böcker. 

Återigen fick vi hjälp med layouten på samma sätt som tidigare. Därefter kontaktades samma 

tryckeri igen som åtog sig att trycka upp tre nya exemplar. En av svårigheterna i processen har varit 

kommunikationen med tryckeriet. Då tryckeriet inte finns på orten har all kontakt skett via telefon 

och mejlkontakt. Missförståndet med plastomslaget är ett exempel på detta. Från början var vår 

tanke att ett extra plastomslag innebar att bokens pärmar belades med ett extra plastskikt. En annan 

gång bör man förvissa sig om att de önskemål man har förs fram så att mottagaren utan tvekan får 

rätt uppfattning om beställningen. 

   Vi ville att pedagogerna skulle få god tid på sig att utvärdera boken och hinna konstruera 

tillsammans med barnen. Syftet med utvärderingen av boken var att se om sagan kunde bidra till att 

göra teknik intressant och väcka nyfikenhet. Vi ville även att utvärderingen skulle visa om 

konstruktionerna kunde inspirera till att hitta lösningar på problem. För att vi skulle hinna analysera 

resultatet av utvärderingen och färdigställa vår rapport fick förskolan två veckor till sitt förfogande. 

Vi bestämde oss för att utvärderingen av boken skulle ske i form av en enkät, då en observation 

eller intervju hade inneburit att vi tog mer av pedagogernas tid i anspråk. Fördelen med en enkät 

anser vi vara, att pedagogerna själva väljer när tid ska avsättas för att svara på denna. Inför 

utvärderingen utformades enkäten först med en del öppna frågor. Enligt Trost (2012) är relationen 

mellan enkätundersökaren och den presumtiva besvararen av största vikt. Missivbrevet som 

medföljer enkäten måste på ett positivt sätt fånga de medverkandes intresse. I formuleringen av 

enkäten är det viktigt att sätta sig in i de svarandes perspektiv. Svarsalternativen bör vara rimliga 
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och frågorna väl utformade. Genom att undvika öppna frågor underlättas hanteringen av enkäten, 

för både den som besvarar enkäten och för den som ska analysera svaren. I slutet av en enkät är det 

däremot bra med en frivillig öppen fråga där det ges möjlighet att uttrycka sina synpunkter (Trost, 

2012: 7,44,46,48,72,74). För att komma vidare i arbetet med enkäten tog vi hjälp av litteraturen 

(Trost, 2012). 

    I samband med formuleringen av enkäten och missivbrevet hade vi tagit reda på vilka 

forskningsetiska principer (VR, 2014) vi behövde ta hänsyn till. Slutligen hade vi utvecklat ett 

missivbrev samt en enkät innehållande 15 frågor. Det åtföljande missivbrevet samt själva enkäten 

återfinns i bilaga 1. Sedan besöktes förskolan som vi tidigare kontaktat angående utvärdering av 

boken. Vid samtalet med de fyra berörda pedagogerna från två avdelningar informerade vi om det 

grundläggande individskyddskravet som bland annat innefattar att deltagandet är frivilligt och att 

det inte finns något krav på att deltagandet i utvärderingen måste fullföljas. Vi informerade om att 

de som besvarat enkäten skulle få vara anonyma och att verksamheten inte skulle namnges i 

rapporten. Materialet som lämnades för utvärdering var två exemplar av boken Teck och Nick samt 

fyra enkäter. I samförstånd med förskolans pedagoger gjordes överenskommelsen att det 

utvärderade materialet skulle samlas in efter två veckor. När två veckor hade passerat hämtades 

enkätsvaren och vi sammanställde samt analyserade svaren. Enkäten bestod av alternativfrågor och 

en punkt där övriga kommentarer kunde lämnas så analysarbetet bestod av summering av lika svar 

samt att de svar som skiljde sig åt räknades. Därefter tolkades synpunkterna respondenterna lämnat. 

Vi har valt att presentera resultatet av utvärderingen i en löpande text. 

 

 

4  Resultat 

 

Resultatet av enkätsvaren visade att alla fyra pedagoger ansåg att bilderna i boken var tilltalande. 

Sagans handling var lämplig för barn i åldern fyra till sex år. Sagans språk upplevdes vara lätt för 

barn att förstå. Pedagogerna tyckte att textstorleken var lagom stor och att sagan var lagom lång. 

Angående konstruktionerna i boken så lämpade de sig för barn i åldern fyra till sex år. 

Konstruktionsbeskrivningarna upplevdes vara lätta att förstå för de barn som är fyra till sex år enligt 

två av pedagogerna. De övriga två pedagogerna ansåg att beskrivningarna endast var lämpliga för 

vuxna. När det gäller ”Teknik i förskolan” menar samtliga pedagoger att texten väckte nya tankar. 
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Texten ”Didaktisk planering ”ansågs ge bra information om hur materialet kan användas. 

Tygdockorna saknades tyckte två av pedagogerna, samtliga ansåg att barnen skulle kunna ha glädje 

av ett konkret material. Två pedagoger tyckte att sömnadsbeskrivningens upplägg var bra medan två 

utelämnade frågan. På frågan om det var bra att sömnadsbeskrivningen medföljde svarade två ja, 

medan två inte svarade alls. Samtliga svarande ansåg att källförteckning var bra för eventuell vidare 

läsning i ämnet. Bokens omslag upplevdes inbjudande av samtliga. Boken kan fungera bra för ett 

lustfyllt lärande ansåg alla fyra pedagoger. Enkäten avslutades med möjlighet att lämna ytterligare 

synpunkter. Två av pedagogerna läste sagan för några treåringar som tyckte om bilderna men hade 

svårt att förstå innehållet i sagan. En av pedagogerna tyckte att det var bra att bokens innehåll var 

varierat och kunde användas på olika sätt. En av pedagogerna tyckte om spiralinbindningen av 

boken då den gjorde att det var lätt att visa bilder och samtidigt läsa.  

 

 

5  Diskussion  

 

Vi ville framställa en produkt inom ett område där det fanns ett behov av ett lekfullt läromedel. 

Pedagoger kan ha nytta av ett material som vägleder dem i arbetet med teknik. Intresset för teknik 

bör uppmuntras tidigt genom att redan i förskolan ta tillvara på barns nyfikenhet. Vi har fördjupat 

oss i bakgrundsinformation och tagit del av litteratur som rör teknik och teorier om erfarenhetens 

samt samspelets betydelse för lärande. Arbetsprocessen med bokens utformning har varit 

inspirerande och medfört ett flertal ställningstaganden gällande val av innehåll och konkret 

utförande, layout och bildproduktion. Genom att vara två om arbetet har vi haft möjlighet att utbyta 

tankar, fantasi samt erfarenheter och hjälpts åt att leda arbetet framåt.   

   Utvärdering av boken är utförd med hjälp av fyra tillfrågade pedagoger. Utifrån det ringa antalet 

deltagare kunde vi endast få en relativt liten uppfattning om materialets duglighet i verksamheten. 

Därför kan boken behöva utvärderas ytterligare för att få ett mer tillförlitligt resultat. En synpunkt 

som framkom i utvärderingen var att boken möjligen skulle kunna fungera även för yngre barn 

beroende på barnets dagsform och utvecklingsnivå. Pedagogernas uppfattning var att om 

tygdockorna Teck och Nick hade följt med boken skulle dessa möjligen ytterligare kunnat fånga 

barnens intresse samt att barnen då har något konkret att relatera till. Detta gör att en utveckling av 

materialet Teck och Nick kunde vara att komplettera boken med färdigsydda tygdockor. Analysen av 
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enkätsvaren visade att pedagoger och de äldre barnen uppskattade boken. Vår tolkning av 

utvärderingen är att boken lämpar sig för ett lustfyllt lärande för barn mellan fyra och sex år. 

Möjligen skulle enkäten ha kompletterats med fler frågor för att få veta om boken har bidragit till 

att göra tekniken intressant, väcka nyfikenhet och stimulerat till problemlösning. Då det i en 

barngrupp finns stora skillnader i både fantasi och erfarenheter kan materialet ”Teck och Nick” 

fungera som en gemensam utgångspunkt. Detta för att möjliggöra bra upplevelser och låta alla barn 

komma till tals för bra erfarenhetsutbyten som gynnar deras fantasi och utmanar barnen utefter 

deras potential och kunskapsnivå. Om pedagogen överväger det sociokulturella perspektivet och 

barns tidigare erfarenheter vid planering av gruppaktiviteter kan barnen får möjlighet att lära av 

varandra. Då barn får stöd av mer kunniga kamrater, syskon eller vuxna att utföra uppgifter kan de 

ta sig vidare till nästa nivå i sin utveckling.  Möjligen kan materialet vi skapat fungera som ett 

användbart material för pedagogerna och ett positivt inslag för barnen i utforskandet av teknik i 

förskolan. Vi anser att teknikundervisningen i förskolan bör handla om att fånga barnens intresse, så 

att de blir nyfikna och vill hitta lösningar på problem. Vår förhoppning är att ”Teck och Nick” kan 

bidra med inspiration för barnens utveckling av sin unika snillrikhet.  
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Bilaga 1 

Teck och Nick -En saga och teknik för barn 2-6 år. 

 

Denna bok är resultatet av ett självständigt arbete i form av en produkt. Detta är ett 

nytt sätt att examineras på. Examensarbetet kommer att bestå av produkten som i 

detta fall består av en bok samt en skriftlig del där vi bland annat beskriver 

utvärderingen av boken. Vi skulle nu vilja be er om hjälp med att titta igenom boken 

och i mån av tid gärna prova produkten tillsammans med några barn. Då vi är i stort 

behov av era synpunkter angående vår bok, ber vi er att besvara enkätens samtliga 

frågor. Om ni har övriga kommentarer angående boken, skriv gärna dessa i slutet av 

enkäten. Enkäten besvaras anonymt, på så sätt kommer inga namn på personal eller 

avdelning att omnämnas i vårt kommande skrivarbete. 

Tack för hjälpen!  

 

 

Maria Nisbel och Lotta Holmstedt  

Uppsala Universitet Campus Gotland 
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Utvärdering av materialet Teck och Nick 

(kryssa för lämpligt alternativ) 

 

Sagan 

1    Vad anser du om bilderna? 

O    Bilderna är tilltalande.                  

O    Bilderna inte tilltalande.          

 

 

2     Vad anser du om sagans handling? 

O     Sagan är lämplig för barn i åldern 2-3 år. 

O     Sagan är lämplig för barn i åldern 4-6 år. 

O     Sagan är lämplig för barn i åldern:____________ 

  

 

3     Vad anser du om sagans språk? 

O     Lätt för barn att förstå. 

O     Svår för barn att förstå 

 

 

4     Vad anser du om textstorleken?  

O     Lagom.  

O     Gärna mindre. 

O     Gärna större. 

 

 

5      Vad anser du om sagans längd? 

O     Den var lagom lång. 

O     Den var för lång. 

O     Den var för kort.            
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  Konstruktioner (vindsnurra, burktelefon, sugrörsflygplan och kärra av mjölkpaket). 

 

6     Vad tycker du om valet av konstruktioner?  

O     Lämpar sig för barn mellan 2-3 år.      

O     Lämpar sig för barn mellan 4-6 år. 

O     Lämpar sig för barn i alla åldrar. 

O    Inte lämpliga för förskolebarn. 

 

 

7     Var konstruktionsbeskrivningarna lätta att förstå? 

O     Ja, jag tror barn mellan 2-3 år kan förstå dem.  

O     Ja, jag tror att barn mellan 4-6 kan förstå dem. 

O     Ja, för barn alla åldrar. 

O     Endast för vuxna.     

 

 

”Teknik i förskolan” 

8      Är texten till någon hjälp när det gäller att arbeta med teknik i förskolan? 

O     Texten tillförde ingenting nytt. 

O     Texten väckte nya tankar. 

O     Texten ökade min förståelse för teknikämnet.       

 

 

”Didaktisk planering” 

 9     Hjälpte texten till att förtydliga materialets användningsområden? 

O     Nej, inte på något sätt. 

O     Ja, det gav mig bra information om hur materialet kan användas. 

O     Tveksamt.       
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Tygdockorna Teck och Nick. 

10   Skulle dockorna kunna fylla någon funktion? 

O     Ja, barnen kan ha glädje av ett konkret material. 

O     Ja, jag som lärare kan använda dockorna i undervisningen. 

O     Nej, de fyller ingen funktion. 

 

 

11    Vad anser du om sömnadsbeskrivningens upplägg? 

O     Lätt att förstå. 

O     Svår att förstå.   

 

12    Är det bra att mönster beskrivning medföljer? 

O     Ja 

O     Nej 

Källor 

13    Vad anser du om källförteckningen? 

O     Bra för eventuell vidare läsning i ämnet. 

O     Onödig, inte relevant. 

O     Varken bra eller dåligt. 

 

Bokens omslag 

14    Var bokens omslag inbjudande? 

O     Ja 

O     Nej 

 

Boken som helhet 

15    Kan boken fungera bra för ett lustfyllt lärande? 

O     Ja, mycket bra. 

O     Nej, inte alls 

O     Ingen kommentar. 
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Om du har ytterligare synpunkter på denna undersökning, skriv dem gärna här: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för att du tog dig tid! 
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Bilaga 2 

 

Referenser i boken Teck och Nick 
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Bilaga 3 

Förtydligande arbetssätt i arbetet med boken Teck och Nick. 

För att du som pedagog ska kunna belysa ämnet teknik för barnen, vill vi ge konkreta tips på hur 

man kan gå tillväga för att synliggöra tekniken i barnens miljö. Här finns det möjlighet att prata om 

barnens erfarenheter om konstruktionerna som tas upp i sagan samt hur dessa kan kopplas till teknik 

i vår omgivning. 

 

Bild 1-2 Tillverkning av sugrörsflygplan.  

- Hur kan ett flygplan se ut? 

- Vad har man det till? 

- Vad är det tillverkat av för material? 

- Hur tror ni att flygplan såg ut för länge sedan? 

- Hur kan ett flygplan se ut i framtiden? 

- Hur kan vi själva tillverka något som flyger? (t.ex. pappersflygplan). 

- Vad kan vi använda oss av för material?  

 

Bild 3-4 Tillverkning av burktelefon. Barnen kan här få möjlighet att reflektera över 

telefonen. 

- Hur ser en telefon se ut? 

- Vad har man den till? 

- Vad är den tillverkad i för material? 

- Hur såg den ut för länge sedan? 

- Hur kommer den att se ut i framtiden? 

- Hur skulle vi kunna tillverka en telefon? 
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- Vad kan vi använda oss av för material? 

 

Bild 6 Tillverkning av vindsnurra.  

- Vad finns det för något som kan snurra med hjälp av vinden? (t.ex. väderkvarn, 

vindkraftverk). 

- Vad används de till? (Väderkvarn för att mala säd till mjöl och vindkraftverk för att generera 

el). 

- Vad är det gjort av för material? 

- Vad kan vi själva bygga för något som snurrar med hjälp av vinden? (Vindsnurra som är en 

leksak). 

- Vad kan vi använda oss av för material? 

 

Bild 8 Vännerna tillverkar en kärra av mjölkpaket. 

- Finns det något mer än kärran som har hjul?( t.ex. bil, cykel, skrinda, barnvagn). 

- Vad används de till? 

- Vad är de gjorda av för material? 

- Kan vi själva bygga något som man kan köra något i? 

- Vad kan vi använda oss av för material? 

 


