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A

Sverige skriker efter ingenjörer

och resan börjar i förskoleklass

Hur förändras förskoleelevers vetskap

om ämnet teknik efter stimulerande 

som inkluderar teori samt 

Hur påverkas förskoleelevers inställning

till ämnet teknik efter att det tidigt 

i deras skolgång?

B
Egen Spelkontroll

The “Jam Sandwich Algorithm”
Gestaltning av det annars diffusa begreppet 

instruktioners      

En tvärvetenskaplig övning 

som myntar begreppen 

design samt sluten krets 

där eleverna fått designa 

och spela ”Pacman” med 

sina egna spelkontroller 

C

Vad blev vårt slutgiltiga resultat?

”Gärna fler liknande 
initiativ.”

”Roligt och viktigt att ni 
bidrar till att öka intresset.”

”Jättekul att höra från vår om hur 
kul detta varit, det är inte ofta han 

berättar saker från dagen 
spontant, men det har han gjort 

båda gånger ni varit där. Snyggt att 
ni lyckats skapa det 
engagemanget!!!”

Källa: Vår enkätundersökning som 
riktade sig till elevernas vårdnadshavare

D

Har ert barn nämnt något/några av dem följande 
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För att svara på dessa frågeställningar har
vi besökt två förskoleklasser där vi hållit i
två lektioner per klass. Under lektionerna
har vi genomfört en praktisk huvudaktivitet
som varit relaterad till lektionens
huvudtema som var IT respektive design.
Under lektionerna har vi även diskuterat
med eleverna kring vad teknik egentligen
betyder och om olika tekniska begrepps
innebörd.



Gymnasiearbete 2018/19

Barns relation till teknik

Julia Harling och Linnea Andersson

2019-04-29

A

Sverige skriker efter ingenjörer

och resan börjar i förskoleklass

• Hur förändras förskoleelevers vetskap

• om ämnet teknik efter stimulerande 

lektionspass som inkluderar teori samt 

praktik?

• Hur påverkas förskoleelevers inställning

till ämnet teknik efter att det tidigt 

introduceras i deras skolgång?

B
Egen Spelkontroll

“The Jam Sandwich Algorithm”
Begreppet ”algoritm” introducerades som en start till lektionens

huvudaktivitet, ”The jam sandwich algoritm”, där Julia spelade

robot och fick instruktioner av eleverna för att göra en

……..ostmacka. Syftet med övningen var att gestalta det

……..annars diffusa begreppet algoritm och lägga fokus i

……..instruktioners exakthet för ett lyckat resultat.

Den andra lektionens huvudaktivitet var
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80%

Av barnen pratade  
på eget initiativ om 

besöken hemma

90%

Av barnen pratade  
gott om besöken 

hemma

”Bra jobbat! Ni lyckades helt klart att 
fånga vår lille killes intresse. Han 

bubblade ur sig massor när han kom 
hem! Viktigt att fånga barnens intresse 

för teknik och visa att det kan vara 
väldigt roligt. Lycka till i framtiden!”

”Gärna fler liknande 
initiativ.”

”Roligt och viktigt att ni 
bidrar till att öka intresset.”

”Jättekul att höra från vår om hur 
kul detta varit, det är inte ofta han 
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riktade sig till elevernas vårdnadshavare

D

Vad blev vårt slutgiltiga resultat?

15%

Av barnen angav att 
de kände till 

begreppet teknik
sedan innan 40%

Av barnen angav att 
de kände till 

begreppet teknik vid 
arbetets slut

”Alfabetet 
och att läsa”

”Bra 
grejer”

”Matte och 
siffror”

”Pirater””Tv-spel”

Vad är teknik?

Design

IT

Algoritm

Programmera

Har ert barn nämnt något/några av dem följande 
begreppen hemma?

Källa: Muntliga samtal med eleverna, 
handuppräckning och föräldraenkät.
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