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Förskoleklassen 

I förskoleklassen vill vi lägga grunden till teknikintresset hos både flickor och 

pojkar. Vi vill väcka elevernas förundran över hur påhittiga människor har varit 

genom tiderna och visa att vi tror att de själva kan bli fiffiga problemlösare och 

uppfinnare. 

Syfte 

Syftet med arbetet är: 

- Att eleverna ska känna till begreppen teknik och uppfinningar. De ska veta att

teknik är mer än mekanik, elektronik mm. Det är också t.ex. textila tekniker och

matlagning.

- Att eleverna ska få lära sig använda olika redskap/verktyg och tekniker samt göra

egna konstruktioner.

- Att eleverna ska få en första introduktion till en enkel metod för konstruktivt,

kreativt tänkande.

Så här gör vi 

Höstterminen  

Eleverna arbetar med textila tekniker och skapar egna små figurer - minisar - som 

de också bygger hus till. (Tema 1 Hallsta - Minisar). 

Förskoleklassen välkomnas under höstterminen av årskurs sex med en spök-

/magifest, då sexorna visar upp sina samlade teknikkunskaper på ett spännande 

sätt. Till festen bakar förskoleklassen en häftig tårta och studerar samtidigt hur 

bakverktygen utvecklats över tid (Tema 2 Hallsta – Välkomstfest). 



  Arbetsplan - Förskoleklass 

Detta material är framtaget av Hallsta skola i samarbete med Pythagoras Industrimuseum och År efter år med Snilleblixtarna 

Vårterminen 

Vi börjar med att arbeta med sagor och sånger. Först får eleverna höra berättelsen 

om en fabrik och de hemliga vänner som huserar där. (Tema 3 Hallsta - 

Pythagoras). Det finns också sånger om dessa hemliga vänner, som eleverna kan 

sjunga. Berättelsen om vännerna ger eleverna en enkel modell för konstruktivt, 

kreativt tänkande som de har nytta av under hela skoltiden och även i ett 

kommande arbetsliv.  

Plötsligt faller den ostyrige Blixten ner från sitt åskmoln och hamnar mitt ibland de 

hemliga vännerna på fabriken. I sagorna om Blixten befästs den kreativa tanke-

modellen ytterligare och Snilleblixtarbetet introduceras. 

Inspirerade av sagorna ger sig förskoleklassen in i Snilleblixtarbetet. Tyngdpunkten 

läggs på momenten ”Pilla”, ”Sätta ihop”, ”Upptäcka” och ”Sortera” ur Snille-

blixtarnas grundkoncept (Arbeta med). 

Eleverna genomför också en tipspromenad om ”Djur - teknik ”(Extra 

teman/projekt). De deltar också vid vår stora Snilleblixtdag, då de visar upp 

minisar, hus och uppfinningar som de gjort under läsåret. Om de vågar, sjunger de 

kanske också en stump. (Tema 14 Hallsta - Snilleblixtdagen). 




