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AbSTRAcT

När jag under några år mött andra lärare på konfe-
renser och mässor har jag förstått, genom samtal och 
föreläsningar, att tekniken många gånger försum-
mas i våra skolor. Många lärare upplever att de inte 
behärskar att undervisa i ämnet då deras förkunska-
per är för dåliga. I min undervisning har jag integre-
rat ämnet teknik i de andra ämnena, tekniken har 
fått en mening, en plats i ett sammanhang. Med det 
arbetssättet skulle fler kunna känna sig trygga med 
teknikämnet. Detta har i sin tur lett till att elevernas 
förståelse har blivit djupare, både för tekniken i sig 
men också för själva arbetsområdet. 

Jane Rosenquist är lärare vid DaVinciskolan i 
Saltsjöbaden. Hon undervisar i teknik, SO och NO.

E-post: jane@davinciskolan.com
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1. INlEdNING
På olika sätt har jag under senaste tiden fått intrycket 
att ämnet teknik mer och mer försummas av lärarna 
i våra skolor. När jag varit ute på olika teknikmässor 
eller konferenser, har en vanlig kommentar från olika 
lärare varit att de tror att de själva inte behärskar 
tekniken. Att de ser framför sig sladdar och kretskort 
och andra avancerade eldrivna apparater som de som 
lärare/pedagoger skall förstå och behärska. Jag hävdar 
att man är rädd för tekniken i onödan. ”Alla kan” har 
blivit ett ledord för mig. Vad är då teknik? 

I Nationalencyklopedin kan man läsa: 

”Sammanfattande benämning på alla människans 
metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att 
använda fysiska föremål.”  

(http://www.nationalencyklopedin.se/artikel/1031054)

Det är viktigt att skilja på teknik och teknologi. Att 
framställa en produkt, det är teknologi. Att behärska 
användandet av produkten är teknik. Teknologin 
skulle rent konkret kunna vara att tillverka en cykel, 
tekniken är kunna använda den. Detta gäller i de 
flesta arbetsområden. Följaktligen finns det flera olika 
tekniker beroende på vilket arbetsområde man arbe-
tar med.  

Det blir då ännu svårare att gå in i en undervis-
ningssituation med teknik som ett renodlat ämne. 

Jag arbetar på Da Vinciskolan som är en F-5 skola 
som ligger i Saltsjöbaden, i Nacka. Under mina fem år 
på skolan har jag mer och mer haft som mål att inte-
grera ämnet teknik i de andra ämnena eftersom jag 
anser att man med fördel kan – eller rent av bör - inte-
grera teknikämnet dagligen med de andra ämnena i 
skolan, och detta för att tekniken skall få en mening 
och en plats i ett sammanhang. 

Detta har i sin tur lett till att elevernas förståelse 
har blivit djupare, både för tekniken i sig men också 
för själva arbetsområdet. Eleverna får en helhet och 
därmed ökar förståelsen för tekniken. 

I mitt pedagogiska tänk försöker jag alltså bredda 
mitt upplägg i lektionsplaneringen. 

2. SyfTE OcH 
fRåGESTÄllNING
Syftet med artikeln är att bidra till hur man på olika 
sätt kan integrera teknik i några av skolans ämnen, 
från förskoleklass upp till år sex, då vi vet att barns 
frågor inte är ämnesbundna utan ämnesöverskri-
dande. Min frågeställning blir helt enkelt:

Hur kan man integrera ämnet teknik i några av sko-
lans ämnen och på vilket sätt kan detta konkretiseras? 

3. METOd OcH 
TIllvÄGAGåNGSSÄTT
Min övertygelse är att ju fler infallsvinklar man speg-
lar i ett tema, ju fler elever får man möjlighet att nå. 
Läroplanen och skolans lokala kursplan ser jag som 
självklara hjälpmedel i mitt arbete som lärare. Att 
sedan omvandla dessa till tydliga mål i ett språk som 
eleverna kan tillgodogöra sig är en självklarhet.

I Kursplaner och Betygskriterier kan man läsa 

”Samhället och våra livsmönster präglas i allt högre 
grad av användandet av tekniska föremål, som i sin tur 
ofta ingår i tekniska system. Att så långt som möjligt 
göra vardagstekniken begriplig och synlig…” ”Detta 
innefattar alltifrån de enklaste redskapen i hemmet till 
moderna apparater och komplicerade transportsystem. 
Tekniska kunskaper blir i allt högre grad en förutsätt-
ning för att kunna bemästra och använda den teknik 
som omger oss.” 
(Kursplaner och Betygskriterier 2000 sid. 112)

Då jag i mitt arbete är ute efter att pröva en hypotes 
för hur man kan integrera teknik med skolans övriga 
ämnen och jag vill komma åt underliggande tankar 
och teorier kring barns utveckling och lärande väljer 
jag att försöka fånga lärarens tankar kring integration 
av teknikämnet. Lärarens bakomliggande tankar och 
synsätt på elever, kunskap och lärande avspeglar sig 
i de arbetssätt och metoder som de väljer att jobba 
utifrån. Repstad (1999) beskriver hur den kvalitativa 
forskningsansatsen bör närma sig svaret på frågan vad 
lärarna själva anser att de gör istället för att fokusera 
på vad de ser ut att göra.

3.1 åldersintegrerade grupper
Ett tillvägagångssätt har varit att utöka arbetet med 
åldersintegrerade grupper. Dessa åldersblandade grup-
per fungerar oftast bäst i just dessa praktiska ämnen. 
Jag har sett att de äldre barnen ofta tar en ledande 
och ansvarstagande position i dessa grupper. De testar 
och bekräftar sina kunskaper. De yngre barnen lyssnar 
och ser upp till de äldre barnen vilket i sin tur gör att 
de äldre barnen träder in i en ansvarstagande roll. 
Det är dock viktigt att de äldre eleverna släpper in de 
yngre och även låter de pröva olika teorier och lös-
ningar, att de yngre får sin röst hörd. Detta har dock 
inte varit något problem i de grupper jag undervisar.
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4. HuvuddEl
4.1 hur man kan integrera teknikämnet 
Hur kan man då rent konkret arbeta med att integrera 
tekniken i de olika ämnena för att uppnå ämnesmå-
len? Steg nummer ett blir att arbetslaget måste sätta 
sig ner och fundera över var och hur de olika målen 
i skolans lokala arbetsplan kan vävas in i temat. Hur 
kan man till exempel få in ämnet teknik i tema ”Krop-
pen” eller ”Linné”? Att tänka över ämnesgränserna 
blir en utmaning och en förutsättning. När DaVinci-

skolan under en termin 
hade tema Linné försökte 
vi då knyta ihop både 
samhällsorientering, 
naturorientering, svenska 
och teknik. Eleverna 
fick fundera över hur 
man levde på 1800-talet. 
Hur lever vi idag? Vilka 
tekniska hjälpmedel har 
vi idag? På vilket sätt 
har vardagslivet blivit 
enklare? Har dessa nya 
uppfinningar och hjälp-
medel gjort livet enklare 
för oss i vardagen? Hur 
har tekniken/teknologin 
gått framåt? I det här 
momentet fick eleverna 
bland annat karda ull 
som man gjorde förr 
innan industrier tog 
över den processen. 
Att få uppleva själva 
kardandet, att få dofta, 
se och uppleva känslan 
av materialet (i det här 

fallet ullen) gjorde att eleverna verkligen kunde tänka 
sig in i hur det var att sitta och karda och arbeta rent 
konkret med ullen förr i tiden. En annan uppgift som 
eleverna fick var att fundera över - och sedan under-
söka – hur man lagrade mat förr i tiden innan varje 
hushåll i Sverige ägde en kyl. Som slutmoment i den 
uppgiften fick eleverna själva tillverka termosar som 
hemuppgift, allt efter egen förmåga och fantasi. Det 
hela avslutades med en tävling där vi under en hel 
dag mätte gradantalet på det kokheta vattnet vi hällt i 
allas termosar. 

De yngre eleverna fick också en hemuppgift. De 
skulle göra en ritning på en blomma som de sedan 
skulle tillverka. Den behövde inte vara naturtrogen 
eller realistisk. Eleverna fick använda sig av teknik på 
olika sätt. Det viktigaste var att de skulle skapa fritt 
från sin fantasi. Alla material var tillåtna. Resulta-
ten blev fantastiska och lika varierande som antalet 
elever! 

När vi arbetade med tema kroppen i år 2, fick barnen 
tillverka egna sprattelgubbar. Inledningsvis fick elev-
erna reflektera över hur vår kropp ser ut. Var och hur 
sitter våra leder fast på vår kropp? Genom att rita av 

en krokidocka underlättades arbetet och de fick en 
konkret bild av kroppen. På så vis fick de faktiskt göra 
en egen ritning av en människokropp. De överförde 
en fysisk modell till en ritning. Därefter skulle elev-
erna klippa ut sina bilder på kropparna. Varje led för 
sig. Sedan var det dags för det svåraste momentet för 
många. Nu skulle deras kroppsdelar sättas ihop till en 
rörlig pappersdocka med alla leder sittandes på rätt 
ställe. Dessutom skulle den sättas ihop på ett sådant 
sätt att den skulle fungera som en sprattelgubbe. Nu 
hade alltså denna ritning övergått till en rörlig gubbe. 
I det momentet fick vi alltså in både kroppsuppfatt-
ning, finmotorik, och teknik. 

Under ett annat temaarbete som handlade om bond-
gården fick barnen först göra ett studiebesök på en 
Arla-gård. Efteråt fick barnen göra djupare studier av 

Här kan vi se 
två av blom-
morna som 
tillverkades i 
hemuppgif-
ten.

Gammalt/
nytt, vilka 
hjälpme-
del hade vi 
förr?

Tillverk-
ning av 
sprattel-
gubbar.
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några av de djuren vi mött på gården. Allt skulle doku-
menteras i skrift och/eller i bild beroende på barnens 
skrivkunskaper. En självklar fortsättning på det arbe-
tet blev att tillverka sitt egna ”bondgårdsdjur”, dels i 
lera och dels som ett rörligt djur i papp. I uppgiften 
ingick att djuret skulle kunna öppna och stänga sin 
mun utan att barnen själva tog i dess mun. En mängd 
material lades fram till deras förfogande. Även mallar 
på djur lades fram men eleverna fick själva välja om 
de ville använda dessa eller ej. Olika lösningar pre-
senterades av barnen. En populär lösning blev dock 
att använda en plastslang och en ballong för att på 
så sätt få sitt djur att öppna munnen. (Eleven blåste i 
ena ändan av slangen, den andra ändan fästes vid en 
ballong. När eleven sedan blåser i slangen så fylls bal-
longen och munnen på djuret öppnas.)

4.2 Problemlösning
De lite äldre barnen ställer jag ofta inför en lite 
klurigare problemlösning. Under en period talade 
vi mycket om trafiksituationen och miljön runt vår 
skola. Många av eleverna cyklade till skolan och 
hjälmanvändning blev ett naturligt samtalsämne. 
Jag utnyttjade då tillfället att som hemuppgift låta 
eleverna få tillverka sina egna skyddshjälmar, äggstöt-
dämpare. Hur skulle de kunna släppa ett ägg från sko-
lans balkong ner på skolgården och ändå få ägget att 
hålla för fallet? Det kan vara en fördel att ge sådana 
uppgifter som hemuppgift. De blir helt klart en större 
variation på uppfinningsrikedomen då. Barnen kan 
då hemma fundera ut egna lösningar på ett problem, 
utan att bli påverkade av varandra. När de i slutet av 
arbetet skulle visa upp deras lösningar och prova stöt-
dämparens förmåga i skolan kunde de jämföra och 
utvärdera resultaten tillsammans med sina kamrater. 

Problemlösning kan även innebära att lösa pro-
blem under skapandet av något. Under ett projekt 
som innebar att eleverna skulle tillverka ett djur 
med valfri rörlig kroppsdel, kom en elev till mig. Han 
behövde en fjäder till sin sköldpadda med rörligt 
huvud. Han ville att hans sköldpadda skulle ha ett 
fjädrande skal. Någon sådan fjäder hade jag för tillfäl-

På bilden kan vi se hur eleverna arbetar med sina kor och 
hästar.

ligt inte. Pojken löste då problemet genom att vira en 
ståltråd tätt runt en whiteboardpenna och på så vis 
tillverka sin egen fjäder som fick fungera som stöt-
dämpare!  

Här ser vi två av 
elevernas lösningar, 

den ovan under 
tillverkning och den 

till höger helt klar.

På bilderna kan 
vi se det färdiga 

resultatet av 
sköldpaddan med 

det rörliga huvudet 
och stötdämparen.
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4.3 snilleblixtar och ntA-lådor
Jag har under flera år deltagit med alla mina klasser 
på Tekniska Museets Snilleblixttävlingar. När vi arbe-
tat med dessa uppfinningar har jag försökt få eleverna 
att utgå från, och lösa de ”små” problemen/hindren i 
sin vardag. Att låta behovet och miljön stå i centrum. 
Det är även det jag försöker förmedla till mina elever. 
Under dessa uppfinnarveckor har vi arbetat helt inte-
grerat mellan årskurserna 1-5. Mina erfarenheter med 
att arbeta i åldersintegrerade grupper har bara varit 
positiva. De äldre eleverna kan i olika situationer leda 
och ha diskussioner med de yngre. De får testa sina 
teorier och de yngre barnen lyssnar och lär. Dessa 
temadagar har inletts med en ”pillardag” då eleverna 
får plocka ner olika mekaniska och tekniska appa-
rater som de tagit med sig till skolan. Detta för att de 
skall få en inblick i hur olika vardagsapparater ser ut 
inuti. Detta pillande kan ta upp till en hel dag. Nästa 
uppdrag har varit att göra en ritning på deras uppfin-
ning som dom fått i ”tankeläxa” tidigare. Deras arbete 
fortsätter sedan med att sätta ihop dessa uppfinningar 
efter ritningen som de fått göra. Materialet de använ-
der är de nerplockade apparaterna de suttit med tidi-
gare. Samt andra delar vi samlat på oss och fått från 
föräldrarna under terminens gång. 

Jag har även arbetat med NTA-lådor (Naturveten-
skap och Teknik för Alla). Dessa lådor innehåller 
färdiga arbetsområden/teman där även allt material 
ingår. Det har blivit ett utmärkt komplement till mitt 
egna undervisningsmaterial och min undervisning. 
Är man dessutom osäker på sina egna kunskaper 
inom ett visst arbetsområde kan jag verkligen rekom-
mendera att arbeta med och ta hjälp av dessa lådor. 
Planeringen till de olika temana ger även läraren stort 
spelrum att fördjupa sig i olika moment.

4.4 hypotes, analys,
utvärderingoch dokumentation
Ett naturligt inslag i undervisningen är att hålla en 
dialog genom samtal och genom barnens egen doku-
mentation där de skriver och ritar vad de gjort och 
hur det gick. Jag tror det är väldigt viktigt att lära 
barnen att just ställa en hypotes, analysera, utvärdera 
och dokumentera. Jag ser det som ett redskap för att 
förstå vad de har gjort och varför. Det blir ett sätt för 
eleverna att befästa sin kunskap, att förvandla kunska-
pen till deras egen. I denna dokumentation tycker jag 
även att det är viktigt att man använder de korrekta 
termerna för olika saker, händelser eller tillvägagångs-
sätt. Det bygger på och ökar barnens förståelse genom 
nyanserna i språket, samt ger dem en djupare förstå-
else i slutändan. 

Använder man ett givet korrekt språk blir det även 
lättare för eleverna att förstå innebörden i ett uppdrag 
eller uppmaning. Arbetar vi till exempel med elektricitet 
introducerar jag ordet volt och förklarar innebörden i 
ordet (spänning). Sedan är det just ordet volt jag använ-
der. Det minimerar risken för missuppfattningar, vi lär 
oss, och vi talar samma språk. Att också lära sig att läsa 
en – i början – enkel instruktion är också mycket vik-
tigt för hela dokumentationsarbetet. 

I början var eleverna inte vana vid detta men nu 
har det blivit ett naturligt inslag i undervisningen/
lärandet. 

5. RESulTAT
Under mina år som lärare har jag blivit mer och mer 
övertygad om att en integrering av de olika ämnena i 
skolan ger eleverna en bredare och djupare förståelse.

Det är ofta lättare att förstå en kunskap om man 
får den presenterad i en helhet och i ett samman-
hang. Att ge eleverna en helhetssyn är viktigt. Min 
övertygelse är att ju fler infallsvinklar man speglar i 
ett tema, ju fler elever når man. Mina elever på skolan 
har fått både djupare och bredare kunskaper i teknik, 
samhällsorienterig och naturorientering sedan vi 
började arbeta på detta ämnesintegrerade tillväga-
gångssätt. Jag har sett ett ökat intresse hos barnen 
att forska på ett strukturerat sätt där hypotes, analys, 
utvärdering och dokumentation används som helt 
naturliga inslag i undervisningen. I elevernas ögon 
blir det ”på riktigt”. Detta har gjort mina elever mer 
självständiga och självgående. Det betyder inte att jag 
släpper allt ansvar, snarare motsatsen. Detta arbets-
sätt kräver väl förberedda lektionstillfällen, där det 
krävs att jag i bakgrunden försöker leda mina elever 
att arbeta självständigt för att hela tiden utvecklas. Jag 
finns där hela tiden och leder ändå arbetet men på ett 
mindre framträdande sätt. Ett av mina personliga mål 

Snilleblixtar på Tekniska museet i Stockholm

Här ser vi en grupp elever som dokumenterar 
sitt arbete med den inhyrda NTA-lådan ”Kemi”.
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är att få eleverna att våga pröva, att våga utmana olika 
metoder, att använda fantasin, att lösa problem de 
stöter på, att inte vara rädd för att det skall bli ”fel”, 
att de på ett naturligt sätt ska kunna ställa sin hypotes 
och att sedan pröva hypotesen – i grupp eller på egen 
hand - samt att utvärdera resultaten. Det arbetssättet 
leder till att barnen lär sig att ta ansvar för deras eget 
lärande.

Som ett resultat av skolans arbete med ämnesinte-
grerad teknik, blev vi år 2007 valda till Årets teknikskola 
av Branschorganisationen Teknikföretagen. Vi har 
även vunnit ”Snilleblixttävlingen” på Tekniska museet 
två gånger. 

6. dISKuSSION
Under en tid har lärare på lärarhögskolan blivit exa-
minerade med en djup men dock inte så bred kompe-
tens. Man har fördjupade kunskaper i få ämnen. Kan 
det vara så att man som lärare då förlorar en helhets-
syn? Man blir helt enkelt specialister på ett smalt 
område. Detta utesluter ju dock inte ett ämnesinte-
grerat arbetssätt. Men istället krävs det ju då ett sam-
arbete lärare emellan på en skola. Att helhetstänket 
finns i hela personalgruppen. Ett tematiskt arbetssätt 
leder till en helhetssyn på kunskap. Ett arbetsområde 
där många skolämnen integreras kräver längre arbets-
pass. Lärarna måste samarbeta över ämnesgränserna 
då elevers frågor inte är ämnesindelade. Scherp & 
Scherp (2002) tydliggör detta genom att lyfta fram den 
konstruktivistiska synen på lärande och sätter den 
mot det traditionella förmedlingspedagogiska arbets-
sättet. 

Man skall inte vara rädd för att arbeta med ämnet 
teknik. Det behöver inte vara så komplicerat som en 
del lärare tror. För mig kan teknik vara att lägga två 
klossar på varandra om det görs för att lösa ett pro-
blem. Det är där det börjar, att lösa ett problem med 
hjälp av fysiska föremål. 

Att just ta till vara på och bejaka barnens nyfiken-
het och skaparglädje är en stor och viktig uppgift för 
skolan. Men hur gör vi detta? Det skall vara stimule-
rande och kul att lösa problem, konstruera och färdig-
ställa sina konstruktioner. De flesta arbetsområden 
har även ett historiskt perspektiv. Hur får vi eleverna 
att förstå tekniken just genom det historiska perspek-
tivet? Om man integrerar det i temat får eleverna en 
djupare förståelse för hela utvecklingen och varför 
tekniken ser ut som den gör idag. 

Att låta eleverna redan från förskoleklassen möta 
tekniken med att till exempel får göra rörliga sprat-
telgubbar eller djur med rörliga delar, är sätt att intro-
ducera den grundläggande tekniken i mer avancerade 
system. Kan detta arbetssätt vara en ingång till att fler 
elever söker sig till tekniska högskolor i framtiden?

Teknik behöver alltså inte vara kretskort och otaliga 
sladdar… tekniken omger alla, hela tiden, i stort och 
smått. Behov som dyker upp och som någon löser, det 
är teknik för mig.
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WEbbSIdOR

http://www.ne.se/ 

http://www3.skolverket.se/ 

http://www.nta.kva.se/ (en sida som visar vad nta är och hur man kan 
arbeta med deras uppdragslådor.)

http://www.snilleblixtarna.se/ (en tekniktävling för elever i åldrarna f-5)

http://www.tekniskamuseet.se/ (inspirationskälla för ämnet teknik) 

http://www.tomtit.se/ (ett sensomotoriskt upplevelsecentrum i teknik för 
unga och gamla) 




