
 

 1 (2) 

 

Besöksadress: Apotekaregatan 13c, Linköping  Postadress: Linköpings kommun, 581 81 Linköping 

Växel: 013-26 38 00 

 

 

Barn och ungdom  2015-09-23 Dnr   
 
Lars Rejdnell 
 
 
 Utbildningskontoret 
 Apotekaregatan 13c 
 581 81 Linköping 
 
 
 
  

Information  

Teknik i förskolan - Vi upptäcker, utforskar, konstruerar och uppfinner tillsammans 

 

I Lpfö98 rev2010 står det att: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel 

teknik fungerar, och 

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tek-

niker, material och redskap. 

 

 

Ovan angivna mål har förstärkts i förskolans reviderade läroplan. 

För att kunna arbeta med dessa mål krävs det inte enbart kunskap 

om och förståelse för vad teknik är utan även om hur undervisning 

i teknik kan konkretiseras i förskolan utifrån ett barnperspektiv. 

Det är med dessa behov som utgångspunkt som lärarhandledningen 

”Teknik för förskolan”, med tillhörande kompetensutbildning, har 

utvecklats i Linköpings kommun. 

 

 

Kompetensutbildningen är upplagd i studiecirkelform på tre träffar där det kollegiala 

lärandet i väl strukturerad form är centralt. Helen Timperley med flera har i en me-

tastudie identifierat ett antal faktorer som är viktiga för att en fortbildning ska på-

verka undervisningen. Den ska vara över längre tid, extern expertis bör medverka, tid 

för att processa utbildningen i den egna verksamheten med ledningens stöd är viktig, 

lärarna behöver engageras i läroprocessen och bli utmanade gällande sina uppfatt-

ningar om undervisning samt det ska finnas möjlighet för analyserande och utveck-

lande diskussioner. Detta har varit viktiga komponenter då vi lagt upp utbildningen 

till lärarhandledningen. Under utprovningen av både lärarhandledning och kompe-

tensutbildning lyfte deltagande pedagoger hur viktig kombinationen lärarhandledning 

och utbildning varit för att hitta förhållningssättet, kunna diskutera hur man tar akti-

viteterna vidare till undervisning samt tillbaks till barnen, hitta och hålla den röda 

tråden samt finna de många variationerna och utvecklingsmöjligheterna i tekniken i 

förskolan.  
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I Linköpings kommun ser vi av dessa anledningar det som en förutsättning för en 

god kvalitet i verksamheten att fortsätta koppla ihop lärarhandledningen med tillhö-

rande kompetensutbildning i studiecirkelform. Detta innebär att de förskolor som ar-

betar med lärarhandledningen i Linköpings kommun, skickar personal som ska ar-

beta med materialet på utbildning. 

 

För er som arbetar i förskolor under andra huvudmän utanför Lin-

köpings kommungräns, är det möjligt att… 
 beställa lärarhandledningen (kostnad 300 kr ex moms per handledning + 

frakt), 

 anmäla personal till att under en dag bli utbildade till utbildare i materialet, 

enligt det utbildningsupplägg Linköping arbetar efter (kostnad 1250/person, 

då ingår även lärarhandledning, fika för- och eftermiddag samt lunch). 

Ta kontakt med Ann-Sofi Johansson, Utbildningskontoret, Linköpings kommun, 

annboh@linkoping.se, om ni önskar köpa lärarhandledningar och/eller få personal 

utbildad i utbildningsupplägget till ”Teknik i förskolan”. 

 

Med kombinationen lärarhandledning och kompetensutbildning i ”Teknik i försko-

lan” vill vi inspirera till att sätta på teknikglasögonen, upptäcka och utforska vardags-

tekniken tillsammans med barnen och till att arbeta med allt från sagor till byggkon-

struktioner. 

 

 

Lycka till med teknikarbetet, på just din förskola! 

 

 

 

 

 

 

Lars Rejdnell 

Barn- och ungdomschef 

Linköpings kommun 
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