
Teknik i vår vardag - vad är teknik? 
 



Att använda föremål för ett bestämt syfte 
 



Den kunskap och erfarenhet som 
krävs för att göra alla föremål 

 
 
 



Allt som människan sätter mellan sig 
själv och sin omgivning 



 människans urgamla förmåga att lösa 
problem och tillfredställa önskemål genom att 
tillverka, använda och underhålla (fysiska) 
föremål och system av föremål 

  En förlängning/förstärkning 
av våra mentala och fysiska 
förmågor och kapaciteter 

Vad är teknik? 



 ”Teknik är något mycket praktiskt, något 
som är till för att livet ska fungera 
bättre!” 
     Bodil Jönsson 



Människan använder och utvecklar teknik för att nå vissa mål, 
detta leder till att tekniken blir en slags bild av människors 
önskningar. 
 

Att vara människa är att vara teknisk. Tekniken är en del av 
vår kultur. 
 

Teknik är mänsklig 



Konstruktion och tillverkning av 
föremål av plant material, vilken 
teknik syftar jag på?  
Man gör en konstruktionsritning, 
man skär ut delarna av det plana 
materialet efter ritningen, man 
sammanfogar delarna till ett 
föremål.  
Om det plana materialet är plåt, 
visst är väl det teknik?  
Om det plana materialet är tyg, är 
det också teknik?  
Det är svårt att se någon principiell 
skillnad i tillverkningsprocessen 
Det är lätt att se våra fördomar. 
Margareta Jonason 



Teknikutveckling 

 I tidernas begynnelse -
ingen teknik 

 Idag i en stad - allting 
teknik 

Oftast mot större och 
större system 

 



Teknikutveckling - Exempel 

Drivkrafter  
Naturkatastrofer 
Mänskliga behov 
Makt 
Ekonomiska 
 

Villkor  
Kunskapsnivåer 
Ekonomiska 
Etiska 
Motstånd mot 

förändringar 
Geografiska 
Genusbaserade 

 



Teknik i vår vardag -olika konsekvenser 
 

Teknikbeslut får ofta konsekvenser för både 
samhälle och natur 



Teknik i skolan och förskolan 

 
 

Utveckla ett intresse för teknik 



Undervisningen i ämnet ska syfta till 

att eleverna utvecklar 
sitt tekniska kunnande 
och sin tekniska 
medvetenhet, så att de 
kan orientera sig och 
agera i en teknik- 
intensiv värld 
 

 
 



Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna 

tar sig an tekniska utmaningar på 
ett medvetet och innovativt sätt 

ges förutsättningar att utveckla 
egna tekniska idéer och lösningar 

Utveckla förståelse för teknisk 
verksamhets betydelse och hur 
människan påverkar samhället och 
naturen 

Kunskaper om teknikens 
historiska utveckling 



Lpfö98, 
2.2 Utveckling och lärande  

Riktlinjer 

Förskolläraren ska ansvara för 
• Att arbetet i barngruppen genomförs så att 

barnen 
⁻ Stimuleras och utmanas i sitt intresse för 

naturvetenskap och teknik 
 



Arbetslaget ska  

• Utmana barns nyfikenhet och begynnande 
förståelse ……… naturvetenskap och 
teknik 

 
 

Lpfö98, rev 2010   



 
Mål: Förskolan ska sträva  

efter att varje barn  
 ⁻ utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i 

vardagen och utforska hur enkel teknik 
fungerar,  

⁻ utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och 
konstruera med hjälp av olika tekniker, 
material och redskap, och  

 

Lpfö98, rev 2010 



Teknik i vardagen 
Exempel: 
Utforska hur en 
leksak fungerar 



Urskilja teknik i vardagen 

 



Konstruktioner 

Exempelvis 
• Bygga stadigt 
• Hållfasthet 
• Materialval 
• Följa mallar 
• Egna skisser, ritningar 
• Egen problemlösning 



Tekniska lösningar 

Konstruktionsmaterial, 
deras egenskaper  
och hur de kan 
sammanfogas 



Temaområden Sagor 
 



Äppelplockare 
Gunnar Jeppsson har målat 
träplattan i en äppelröd färg 
och täljt små runda äpplen i 
toppen på pinnarna.  
 
Bortskuren bark ger skaftet 
ett effektfullt randmönster.  
 
Den ömtåliga frukten vilar 
mjukt på en bit tyg. 

 
 

 



Näverkåsa 



Återvunnet material 
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