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En saga och teknik för barn 2-6 år. 

Följ med Teck och Nick på äventyr!

Till dig som är vuxen finns handledning längre bak i boken.
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En solig sommardag bestämde sig vännerna Teck och Nick
för att ta en promenad i skogen. De tyckte om skogen
eftersom det fanns så mycket att se på och undersöka 
där. De brukade busa med varandra och idag sprang 
de runt mellan buskarna och träden men då...

– Titta, ropade Nick, här ligger det något! 
Nick hade hittat ett sugrör och lite papper bakom en sten.
Teck fick en idé.
– Jag vet, vi gör ett flygplan! sa Teck.





Teck och Nick hade roligt en lång stund. De kastade flygplanet
längre och längre in i skogen. Plötsligt hade de kommit fram 
till en liten bäck.





– Vad är det för något som ligger där och glittrar, kan det vara
burkar? undrade Teck.
– Ja, och där ligger ett snöre. Jag vet, vi gör en burktelefon! 
sa Nick.





Hoppa över till andra sidan så provar vi telefonen! sa Teck.
Nick hoppade över bäcken. 
– Hör du mig? Vi måste sträcka på snöret! sa Nick.
– Ja, nu hör jag dig jättebra! sa Teck. 





Plötsligt hörde Teck ett konstigt ljud ...var det någon som nös? 
Var de inte ensamma i skogen? Teck ville inte skrämma Nick 
utan hoppade över bäcken och låtsades som ingenting. 
Vännerna hade en härlig dag i skogen. När de blev hungriga
letade de efter en bra plats där de kunde äta sin matsäck. 
De såg en kulle med massor av blommor och bestämde sig
för att ta sig dit. 





När maten var uppäten ville Nick sova en stund. 
Teck passade på att gå högre upp på kullen
för att se på utsikten.  
– Hoppsan! Teck snubblade på en pinne och strax bredvid 
låg ett färgglatt papper. Uppe på kullen blåste det och 
Teck fick en idé. Nick vaknade av vännens glada rop. 
– Titta Nick, det snurrar!

Nick som var nyvaken började leta efter Teck och gick 
runt kullen. Där möttes Nick av en förskräcklig syn...
en massa skräp! 

– Undrar varför Nick inte svarar? Han verkar inte bry sig
om min vindsnurra, tänkte Teck besviket
och gick ner för kullen.





– Titta, vem har kastat skräp i vår fina skog?
 sa Nick bekymrat.
– Det var dumt gjort, tänk på alla djuren! 
fortsatte Teck med bestämd röst.

Det började rassla i trädet och ett ynkligt jämrade hördes. 
Nick vände sig om och tittade upp mot trädet. Där satt
en figur som såg mycket ledsen ut.
– Oj, oj oj, det är jag, Trash!

Teck och Nick blev först lite rädda. När de sedan såg
den ledsna Trash uppe i trädet, förstod de att han
inte var farlig.

– Jag trodde att ni gillade skräp? sa Trash.
– Varför skulle vi göra det? sa Teck och Nick förvånat.

– Ni verkade så glada och påhittiga när ni fick flygplanet
att sväva och när ni upptäckte att burktelefonen fungerade
och du Teck som var så glad över din fina vindsnurra! 





Trash klättrade ner från trädet och det syntes att han skämdes 
över att han skräpat ner. 

– Min vindsnurra, såg du den? Är det du som följt efter oss?
sa Teck.
– Vad då vindsnurra, vad då följt efter? sa Nick.
– Jag gjorde en fin vindsnurra som jag försökte visa dig
och borta vid bäcken blev jag rädd när jag hörde ett 
konstigt ljud sa Teck.

Trash berättade att han var en snäll och påhittig figur. 
– Jag har en idé men jag skulle behöva er hjälp. Vi bygger
en kärra som vi samlar allt skräp på. Sedan slänger vi det
i bäcken, så blir det fint i skogen igen!

– Stopp, hur tänker du nu? sa Teck.
– Vi måste ta med skräpet härifrån, det finns bestämda 
platser där man får kasta skräp och sopor, sa Nick. 
– Vi kan visa dig det i morgon! sa Teck ivrigt.
– Oj, vad bra! sa Trash glatt.





De tillverkade en kärra av ett stort tomt mjölkpaket. 
Tillsammans städade de upp i skogen och Trash hade
också roliga idéer om vad en del skräp kunde användas till.
När solen var på väg ner lade vännerna det sista skräpet
på den överfulla kärran. Hur skulle skogen ha sett ut om 
jag inte träffat Teck och Nick idag? tänkte Trash. 





Sugrörsflygplan

sugrör
papper
tejp
sax

Du behöver:

Tips:

Lärarhandledning:

Om sugröret har en böj, klipp bort 
den. Klipp ut två pappersremsor (ca 
1-1,5 cm breda). Klipp en remsa i 
samma längd som sugröret och en 
remsa som är hälften så lång.

Fäst pappersremsorna på sugröret 
med tejp.  

Tejpa ihop pappersremsorna till 
cirklar, sugrörsflygplanet är färdigt 
att provflygas, kasta nu iväg!

Vänd den minsta cirkeln framåt för 
längsta flygsträcka när sugrörsflygplanet 
ska kastas iväg.

Prova att göra flera sugrörsflygplan med 
olika sorters papper. Prova även att ha 
olika storlek och bredd  på cirklarna.

Låt barnen först prova att kasta ett sugrör.
Hur kan man få sugröret att hålla sig i luften längre?
Diskutera vad som fungerade bäst och varför?
   

1. 2.

3.



Burktelefon

två muggar av papper eller plast
tunt snöre (ca 2-3 meter)
sax
provsticka
en kamrat

Du behöver:

Tips:

Lärarhandledning:

Gör ett hål i botten på muggarna 
med provstickan. Trä igenom snöret 
och gör en knut vid insidan av mug-
gen.

Fäst den andra muggen vid snöret på 
samma sätt. Telefonen är färdig! Låt 
nu en kamrat lyssna i ena muggen. 
Gå iväg så att snöret sträcks ut och 
prata sedan i den andra muggen.          

Prova
 -med tunt/tjockt snöre                                                                    
 -ett kortare/längre snöre?
 -att vika snöret runt ett hörn?

I beskrivningen används pappersmuggar istället för plåtburkar. Stämbanden sätter 
luften i rörelse ock ljudvågor transporteras från muggens botten genom snöret och näs-
ta mugg. Telefonkonstruktionen kan även göras av plåtburkar. Man kan undvika vassa 
kanter genom att tejpa kanterna med exempelvis gaffatejp. För att göra hål i burkarnas 
botten behövs spik och hammare. Knuten på insidan av muggen kan ersättas med en 
knut runt exempelvis en tändsticka som man klippt bort svavlet på.

1. 2.



Vindsnurra

2 pappersark i olika färger
sax
linjal
limstift
sugrör
penna
rundstav, 40 cm lång, 15 mm i diameter
skruv, ca 3 cm lång som passar sugröret
stoppnål

Du behöver:

Klipp av 1 cm av sugröret. Vik in hörnen mot mittpunkten 
så att spetsarna hamnar över varandra, fäst med lim mellan 
skikten. Låt torka.

Limma ihop två pappersark i olika färg. Klipp ut en kvadrat 
på 20x20 cm. Vik ett hörn mot det motsatta hörnet. Vik upp 
och sedan samma sak med de andra hörnen så att det blir 
två diagonala veck i pappret. Gör en markering 12 cm in i 
varje veck och klipp från hörnet och fram till markeringen.

Gör hål med en tjock nål mitt i vindsnurran igenom alla 
pappersskikt. Trä skruven genom papperssnurran, trä på 
sugrörsstumpen på baksidan av skruven och skruva fast 
papperssnurran på trästaven försiktigt så att träet inte 
spricker. Vik till pappersspetsarna så att snurran kan snurra 
fritt. 

1.

2.

3.

Vad händer?
När man blåser på vindsnurran börjar den rotera. Om man går ut med 
snurran och springer kommer den att snurra ännu fortare.

Varför detta?
Den är enkel och billig att tillverka. Barnen övar sin motorik då de
använder enkla verktyg. Man kan även förklara att vindsnurran 
fungerar på ett liknande sätt som ett vindkraftverk. 



Kärra av mjölkpaket

ursköljt och torrt mjölkpaket
4 korkar från mjölkpaket
sugrör
blomsterpinne som passar sugröret
sax
limpistol
snöre
spik

Du behöver:

Klipp ut en långsida på mjölkpaketet. Klipp 
sedan två bitar sugrör så de är lika långa som 
mjölkpaketets bredd. Limma fast sugrören i 
varje ände på mjölkpaketet och låt limmet stelna. 

Gör hål i korkarna med en spik eller en sax, 
hålen ska vara så stora att blomsterpinnen precis 
går igenom. Kapa blomsterpinnen så att det blir 
två pinnar som är ca 1,5 cm längre än sugrören. 
Gör de två hjulaxlarna genom att sticka i blom-
sterpinnen genom en kork. Sätt en limklick vid 
hålet och låt limmet stelna. Se till att pinnen är 
rak om inte så rullar inte kärran bra.

Stick pinnen med korken igenom sugrören och 
gör likadant med korkarna på motsvarande sida. 

Avsluta med att göra ett hål i korken på 
mjölkpaketet och trä igenom ett snöre och gör en 
knut på insidan av korken.

Att fråga barnen om: Vilka ting har hjul? Till exempel flygplan, cykel osv. 
Varför är hjulet bra, vad skulle man kunna ha istället för hjul?

1.

2.

3.

4.

 

 



Materiallista

Till Sugrörsflygplan:
Sugrör
Papper
Tejp
Sax

Till Burktelefon:
2 muggar av papper eller plast
Snöre (tunt, ca 2-3 meter)
Sax
Provsticka

Till Vindsnurra:
2 pappersark i olika färger
Sax
Linjal
Limstift
Sugrör
Penna
Rundstav 40 cm lång, 15 mm i diameter
Skruv, ca 3 cm lång som passar i sugröret
Stoppnål

Till Kärra av mjölkpaket:
Ursköljt och torrt mjölkpaket (3 dl)
4 korkar från mjölkpaket
Sugrör
Blomsterpinne som passar i sugröret
Sax
Limpistol
Snöre
Spik



Teknik i förskolan

Sagan kan vara en väg in i lärandet och genom handlingen kan man ge barnen 
erfarenheter och upplevelser som de blir berörda av (Arnesson Eriksson, 2012:12). 
Redan i tidig ålder kommer barnen i kontakt med teknik i vardagen. Det blir pedago-
gens uppgift att göra tekniken synlig och förståelig (Skolverket). Tanken med den här 
boken är att den ska kunna fungera som underlag för kommunikation och reflektion. 
Bjurulf (2013) hävdar att teknik alltid funnits i förskolan i form av pysselaktiviteter 
men att pedagogens förhållningssätt till det man gör är det som skiljer pyssel och teknik 
åt. Teknik uppfyller ett behov eller innebär problemlösning av något slag medan pyssel 
enbart är tidsfördriv (Bjurulf, 2013:16–17). Definitionen av teknik är inte helt given.

Man kan säga att medan teknik är saker som människan har framställt för att tillgodose 
sina behov är naturkunskap förklaringar av fenomen i naturen (Grimvall 2013:9). 
Skiljelinjen mellan teknik och naturkunskap kan således vara svår att dra då människan 
inspireras av naturen.

                            teknik (ty. Technik, över fr. av grek. techniko´s ‘konstfärdig’, 
                            ‘hantverksmässig’; ‘konstgjord’, av te´chnē ‘konst’, ‘hantverk’),
                            sammanfattande benämning på alla människans metoder att 
                            tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska
                            föremål. Föreställningen att all teknik är tillämpad 
                            naturvetenskap är missvisande. Naturvetenskaplig kunskap 
                            har ofta uppstått ur tillämpad teknik (Engström, Marklund, 
                            1989-1996).

Teknik och naturvetenskapliga ämnen har som läroämnen först på 1980-talet skiljts åt 
och blivit fristående ämnen i grundskolan. Då förskolans läroplan reviderades 2010 
gjordes målen mer tydliga och barnens intresse för teknik skulle utmanas och stimul-
eras. Vi har utgått från förskolans läroplan (Lpfö 98/2010) när vi skapat detta material.
 
Sagan har flera budskap som kan leda till fördjupning i viktiga frågor som exempelvis 
rör teknik, miljö och interaktion. När barnen tillsammans med pedagoger samtalar om 
detta uppmuntras de till att söka lösningar och svar på frågor. Vår förhoppning är att 
barnen med hjälp av sagans handling ska få möjlighet att erfara vardagsteknik samt 
utveckla sin förmåga att iaktta, reflektera och kommunicera.



Didaktisk planering för tekniksagan ”Teck och Nick”

Vad? 
Didaktik är enligt Bronäs och Runebou (2010) konsten att undervisa. ”Didaktik handlar om hur 
man[…] kan skapa bättre förutsättningar för naturliga processer som lärande, förståelse, 
insikter, kunskapsutveckling och bildning. I grunden handlar undervisningskonsten om upptäckt, 
men inte spontan upptäckt utan vägledd upptäckt”(Bronäs, Runebou, 2010:39). Vi vill lyfta fram 
teknikämnet för barn och pedagoger med hjälp av den här sagan. Beskrivningarna är tänkta som 
stöd för tillverkning av sugrörsflygplan, burktelefon, vindsnurra och en kärra av mjölkpaket. 
Boken avslutas med en materiallista samt lärarhandledning. 

Varför?
För att barnen ska få bekanta sig med teknik på ett roligt och lärorikt sätt. Enligt läroplanen ska 
förskolan sträva efter att barnen utvecklar sin förmåga att utforska hur enkel teknik fungerar samt 
att kunna urskilja teknik i vardagen. Förskolan ska även sträva efter att varje barn utvecklar sin 
förmåga att konstruera, skapa och bygga med hjälp av olika redskap, tekniker och material 
(Lpfö 98/2010:10). Genom sagan kan barnen uppmuntras till att samarbeta och utveckla sin 
förmåga att lösa problem. Barnen får möjlighet att iaktta, reflektera och kommunicera. Boken är 
tänkt att vara användbar för pedagoger i undervisningen. Arbetet med konstruktionerna kan bidra 
till skapande och utforskande av teknik.

För vem/vilka?
För barn från två års ålder, individuellt eller i grupp.

Hur?
Pedagogen kan på ett åldersanpassat sätt låta barnen få erfara teknik. Det kan ske genom att läsa 
och samtala om tekniksagan samt arbeta med de föreslagna aktiviteterna. Det är viktigt att lyssna 
på barnen och ställa öppna frågor som är meningsfulla exempelvis; Vad händer om? Hur tänkte 
du? Vad beror det på? Man bör anpassa utmaningarna efter barnens tidigare erfarenheter. 
Med hjälp av materialet kan barnen uppmuntras till samtal, samarbete och reflektion.

Tips!
Läroplanen säger att ”Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt 
förhållningssätt till natur och miljö.[…]Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och 
nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld” 
(Lpfö 98/2010:7–10). Sagans innehåll lämpar sig även för att belysa andra ämnen som 
exempelvis miljö och matematik.

Matematik
Man kan använda sagan för att lyfta fram matematiska begrepp. Genom att benämna lägesord/
motsatsord som framför-bakom samt över-under möjliggörs utveckling av barnens matematiska 
tänkande. 

Miljö
Berättelsen leder in på miljö och återvinning. Pedagogen kan i samband med läsningen samtala 
med barnen om allemansrätten och källsortering.



Tygdockorna Teck och Nick 
 
Teck och Nick i form av tygdockor kan sys  
med hjälp mönster på nästa sida. 
 
Material: 
Tyg (gärna stretch):  
Lila (Teck), gul (Nick) och svart (ben och armar, pupiller) 35 x 35 cm av varje. 
Vit: 15 x 15 cm (ögon), Röd: 5 x 5 cm (mun) 
Ljusblå: 3 x 3 cm (Nicks pupill) 
 
Ris ca 3,5 dl 
Plastpåse (1liters 2 st). Vadd/ tygspill. Nål och tråd, penna, sax och knappnålar. 
 
Gör så här: 
1. Rita av mönstret på bakplåtspapper och klipp ut. 
 
2. Lägg delarna på dubbelvikt tyg (rätsida mot rätsida) och rita av mönstret 
    på tyget och klipp ut delarna. 
 
3. Börja med att sy fast pupillerna på ögonvitorna och sy sedan fast ögonen  
   och munnen på figuren. Sy ihop armarna runt om men lämna en öppning  
   så att tyget går att vända och sömmarna vänds inåt. Gör på samma sätt 
    med benen. 
 
4. Placera figuren med ansiktet uppåt på bordet. Lägg på armar och ben enligt 
    mönstrets kryssmarkeringar. OBS! Nu ska händer och fötter ligga på mitten  
    av figurens ansikte och armarna och benens ändar ska ligga kant i kant med 
    figurens kontur. 
 
5. Lägg nu bakstycket med rätsidan mot ansiktsdelen, nåla fast och se till att 
    armarna och benens ändar sticker ut en bit utanför kanten, så att de sys fast 
    ordentligt. 
 
6. Sy runt hela figuren men lämna en öppning på ca 4 cm över en av  
    armarna.Vänd tyget rätt så att ansiktet kommer utåt. 
 
7. Häll ris (ca 2 dl till Teck och 1,5 dl till Nick) i en plastpåse och knyt ihop. Riset 
  ska vara löst packat. Lämna kvar ca 2 cm plast efter knuten, klipp bort resten. 
  Stoppa in påsen i figuren så att den hamnar nedåt i baken på figuren och fyll  
  resten av figuren med vadd. Sy nu ihop hålet och figuren är färdig! 
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