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Boken om Teknik
Boken om Teknik är en grundbok i Teknik för åk 4–6.

PROVLEKTION:  
Teknikens arbetssätt – att göra på riktigt
Följande provlektion är ett utdrag ur Boken om Teknik. Uppslaget som är hämtat 
ur grundboken introducerar eleverna till den process som är typisk för teknikens 
arbetssätt. Eleverna får använda sina olika förmågor i uppdraget: Konstruera något 
som är vackert och faller sakta. Lektionen består av:

•	 Sidorna 14–15 ur grundboken Boken om Teknik
•	 Lärarsida till sidorna 14–15 ur Lärarboken till Boken om Teknik

Så här arbetar du med provlektionen:

1. Läs igenom lärarsidan och uppslaget med sidorna 14–15 ur grundboken.
2. Kopiera sidorna 14–15 till eleverna.
3. Gå igenom vad teknikens arbetssätt är.
4. Låt klassen arbeta med uppgiften.
5. Följ upp arbetet med en gemensam reflektion. Läs mer under ”Tips för fortsatt 

arbete”.
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Att komma igång

Att arbeta med konstruktioner går inte alldeles av sig själv. Teknikens arbetssätt 
måste introduceras och struktureras. Eleverna behöver få en konkret upplevelse av 
hur det går till och vad som är poängen med de olika faserna i arbetet. Förhopp-
ningsvis har eleverna redan på lågstadiet fått arbeta med enkla konstruktioner så 
de borde inte vara helt obekanta med arbetssättet. Men nu är det dags att repe-
tera och sedan gå vidare så att undervisningen rymmer den progression som finns 
inbyggd i Lgr 11.  I Boken om Teknik finns denna progression med på så sätt att när 
eleverna blivit mer förtrogna med arbetssättet, d.v.s. i arbetet med de avslutande 
kapitlen, så är uppdragen allteftersom mer öppna och ställer högre krav på egna 
initiativ. 

Ett bra sätt att introducera arbetssättet och för att eleverna ska förstå vitsen med 
de olika faserna är naturligtvis att få utföra en konstruktion på riktigt. Uppslaget 
i provlektionen kan fungera som en både praktisk och teoretisk introduktion till 
teknikens arbetssätt. Där finns flera uppdrag att välja bland. Låt eleverna pröva på 
riktigt! Det är enklare att komma igång om du som där får några konkreta förslag 
på uppdrag än att du kastas ut i ett helt öppet ”Kom på nåt själv!”. 

Mer om förmågorna:
Genom att göra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten får eleverna 
möjlighet att pröva sina idéer. I uppgiften får eleverna också göra en enkel doku-
mentation. Genom ett praktiskt projekt kan eleven möta alla teknikens fem olika 
förmågor:
Identifiera och analysera
Identifiera problem och behov
Beskriva och förklara
Värdera och motivera
Analysera teknikens drivkrafter

Tips för fortsatt arbete!

Låt eleverna arbeta parvis med sina konstruktioner. Då behöver de resonera 
med varandra och motivera olika val. Låt sedan paren ge respons på varan-
dras arbeten. Förstår de hur man har tänkt? Har de några förslag till förbätt-
ringar? Ge sedan eleverna tid för att ta tillvara på de förslag de har fått. På så 
sätt övas eleverna nämligen i det som är så typiskt för teknikens arbetssätt, 
att pröva och göra igen tills uppfinningen fungerar så som man har tänkt.
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Teknikens arbetssätt  – 
att göra på riktigt 

I NO:n gör man ju experiment för att ta reda på hur saker 
och ting fungerar. Du har säkert prövat att steg för steg göra 
undersökningar i kemi, fysik och biologi. Hypotes, noggranna 
iakttagelser och så vidare. 

Hur löser man problem med hjälp av teknik ? 

Tekniken har också sitt speciella arbetssätt med olika steg 
som man brukar följa. Ofta leder det till att man gör en 
konstruktion . Ibland fi nns det en mall eller ritning  som 
beskriver punkt för punkt hur man ska göra. Ibland är det 
något som ska uppfi nnas. Något som fyller ett behov  eller 
svarar mot någons önskning. Det är en av de bästa sakerna 
med att arbeta med teknik . Man får vara både kreativ och 
uppfi nningsrik, komma med egna idéer och känna sig smart.

Det är viktigt att göra noggranna anteckningar. Då kan 
andra uppfi nnare och ingenjörer följa instruktionerna och 
jämföra dem med sina egna konstruktioner och idéer. 
Anteckningarna är också en hjälp så att du inte glömmer bort 
din fi ffi ga idé.

I den här boken fi nns många konstruktioner för dig att 
göra på riktigt. De har rubriken ATT GÖRA.

Här får du en snabblektion i 
hur man använder den metod 
som är vanlig inom tekniken.

ATT GÖRA:

Ofta börjar det med att man får ett uppdrag att konstruera något. 
I det här exemplet är uppdraget att:

 Konstruera något som är 
vackert och faller sakta.

1
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Tankar om teknik

15

  Det andra steget är en så kallad idé-fas. Man måste ju förstås planera 
och designa det man ska bygga innan man sätter igång.

  Dokumentera! Ofta ritar man en skiss . På skissen skriver man mått som 
säger något om hur stor den ska vara. Då kan någon annan bygga en likadan 
pryl som du har uppfunnit.

  Nästa steg blir att välja vilka material  man ska använda och hur man 
ska sätta ihop dem. Så det blir både fungerande, hållbart och vackert. 

– Jag väljer … för det är snyggt.

 Nu börjar själva byggandet eller konstruerandet.

 När man har byggt färdigt är det dags att testa  konstruktionen.

  Om det inte fungerade som man hade tänkt så förbättrar man 
sin uppfi nning ...

 … och testar igen!

  Jaaa! Nu funkade det. Uppdraget slutfört. 

Här kommer något som verkligen skiljer arbetssättet 
i teknik  från NO:n. När ingenjörer har arbetat fram 
en ny produkt så är de färdiga. De har uppfunnit något 
som löser ett behov . Inom NO:n handlar det mer om att 
undersökningen leder till att man får nya frågor att undersöka.

Fler kluriga uppdrag att genomföra: 

• Konstruera något som mäter tid.

• Hur kan man öka ljudet från mobilen om man bara får använda papper, sax och tejp?

•  Hur kan man bygga något som hindrar ett rått ägg från att gå sönder om man 
släpper det från 5 meters höjd?

2

3

4

5

6

7

– Jag tänker göra en … och då borde 
det funka bra med … eftersom det både 
blir vackert och faller sakta då.

155

Boken om Teknik inlaga exporterad.indd   15 2015-05-25   09:58



Boken om teknik (47-11945-5) © Hans Persson och Liber AB  Kopiering tillåten 5 

Lärarsida Teknikens 
arbetssätt – att göra på 
riktigt 
Syfte med uppslaget

– Att visa hur det går till när man använder teknikens speciella arbetssätt 
– Att lära sig några grundläggande begrepp som hör ihop med konstruktioner
–  Att få pröva på att lösa ett problem med hjälp av teknik och att dokumentera 

arbetet.

Lgr 11

Uppslaget ger eleverna möjlighet att utveckla förmågan att identifiera problem och 
behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar samt att 
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer …

De kunskapskrav som du kan bedöma elevernas kunskaper mot är  Eleven kan ge-
nomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva 
möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under 
arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som le-
der framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller 
texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Centralt innehåll: 

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag 
till lösningar, konstruktion och utprövning. 
Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och 
måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller. 

Ord och begrepp

hypotes, iakttagelser, konstruktion, mall, ritning, uppfinna, kreativ, ingenjör, idé-
fas, skiss, produkt

Så här kan du arbeta med uppslaget
En ände att börja i

Gör uppdraget på riktigt! Gå först igenom de olika stegen och låt sedan eleverna 
följa dem punkt för punkt. Se till att det finns mycket material att välja bland: tunt 
papper, fjädrar, tunn plast, tyg…



Boken om teknik (47-11945-5) © Hans Persson och Liber AB  Kopiering tillåten 6 

Fakta

Teknikens arbetsätt i punktform

Så här kan arbetssättet beskrivas i kortform. Denna kan eleverna få anteckna. Eller 
så gör ni en tavla av detta som kan hängas upp på någon vägg.

•	 Ni får ett uppdrag/ett problem att lösa
•	 Fundera och skissa (idé-fas)
•	 Välj material och annat som kan behövas
•	 Bygg och konstruera
•	 Testa
•	 Förbättra
•	 Om allt funkar så ÄR MAN FÄRDIG!

Dokumentation

Glöm för all del inte att dokumentera. Kanske kan du ni ta foton under arbete som 
kan illusterar listan med punkterna. Det blir lättare att minnas då. 




