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I

denna inspirationsbok delar vi med oss av våra
erfarenheter för att berätta om hur vi gjorde. Vi
hoppas att andra kan dra nytta av vår resa, därför
presenterar vi olika exempel från vårt arbete. Det är
många människor som varit delaktiga och bidragit på
olika sätt under årens lopp, ingen nämnd och ingen
glömd. Det är verkligen på sin plats att rikta ett stort
TACK till var och en som känner sig berörd!
Kontentan är att inget av det vi berättar om hade
kunnat bli till utan olika kompetenser, nätverk och
samverkan. Helheten blir större än delarna!
I inspirationsboken möter du verksamma lärare och
kontaktlärare som delar med sig av erfarenheter och
praktiska idéer och du möter samverkansparterna
Teknikens Hus, Luleå tekniska universitet och Barnoch utbildningsförvaltningen. Vårt urval har skett
utifrån de erfarenheter och lärdomar
vi gjort under LuTeks fem första år.
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Vi hade lärarna, vi hade ett
science center och ett universitet
Behovet av medborgare med teknisk och naturvetenskaplig bildning ökar. För att vi i Sverige ska
kunna behålla vår välfärd och vårt välstånd behövs medborgare med hög kompetens inom teknik och
naturvetenskap. Det är därför angeläget att väcka ungas intresse och engagemang i dessa frågor.

Alla barn i Luleå ska få med sig kunskaper och
färdigheter som behövs i en föränderlig värld. Den
viktigaste kunskapen vi kan erbjuda, kanske är
förmågan att kunna agera i en komplex vardagsvärld
i en framtid som vi vet lite om. Detta är lika viktigt
för den enskilda individen som för Luleå och
Norrbotten. Det är vi som kan skapa och
vidareförädla de resurser som vi kan leva av i Luleå
idag och i framtiden. Vi som arbetar i och med skolan
vill åstadkomma mycket tillsammans och
utgångspunkten för LuTek var att utifrån beﬁntliga
resurser skapa efterfrågad kompetensutveckling.

Välutbildade unga har stor betydelse
för samhällets utveckling. Vår region behöver öka
andelen unga som är intresserade av teknik och
naturvetenskap. Inom utbildningssystemet och
näringslivet ﬁnns ett starkt engagemang för dessa
frågor, för att säkra kompetensförsörjningen och den
framtida tillväxten i Luleå och Norrbotten. Behoven
är likartade både på nationell och europeisk nivå och
många satsningar är på gång eller pågår (Teknikdelegationen 2010).
I detta arbete är lärarna nyckelpersoner.
Möjligheterna att utveckla teknisk och naturvetenskaplig bildning hänger samman med lärares
förutsättningar och förmåga att stimulera elevers
intresse och kunskapsbyggande. Olika
undersökningar visar att elevers intresse för och
kunskaper i naturvetenskap dalar i Sverige. Det råder
brist på lärare med naturvetenskaplig kompetens och
det ﬁnns många exempel där lärare som undervisar i
teknik och naturvetenskap upplever en otrygghet och
beskriver en saknad av kunskap och kompetens.

Teknikens Hus hade lång erfarenhet av att
arbeta med kompetensutveckling för lärare och
lärarutbildning inom teknik och naturvetenskap. Det
fanns också välutbyggda kontaktnät i Norrbotten,
nationellt och internationellt. Sedan 1999 hade
Teknikens Hus drivit lokala lärarnätverk i teknik i sju
av länets kommuner. De hade också erfarenhet av att
arbeta med entreprenörskap i skolan. Dessa
erfarenheter samt resurser i form av material, lokaler
och personal, kunde nyttjas i uppbyggandet och
genomförandet av LuTek.
Teknikens Hus erbjuder skolor att besöka science
centret och kostnadsfritt ta del av utbudet för barn
och elever i olika åldrar. Det ﬁnns dessutom
undervisningsmaterial som Luleås skolor kan låna
och använda.

I Luleå var vi tre parter som bestämde oss för att
tillsammans skapa och utveckla nätverket LuTek,
Luleålärare i teknik och naturvetenskap.
Målgruppen är lärare i förskola, grundskola och
grundsärskola. Det övergripande syftet är att
utveckla lärares undervisning och därmed öka
elevers intresse och kunskaper.
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Luleå kommun hade lärarna och deras
kunskaper som resurs. Det fanns behov och
önskemål om kompetensutveckling i teknik, särskilt
för lärare i F- åk 6. Därför ville man särskilt
prioritera teknikämnet i ett första steg. Starten blev
ett nätverk av kontaktlärare i F-6 och
grundsärskolan som sedan kunde ta ansvar för att
sprida inspiration, kunskaper och erfarenheter till
andra kollegor i grundskolorna i Luleå. Syftet var
ökad måluppfyllelse och likvärdighet inom
kommunens skolor.

Luleå kommun har 75 000 invånare. Ca 15 000 av
dem är barn eller ungdomar. De ﬂesta går i förskola,
grundskola, grundsärskola, gymnasium eller gymnasiesärskola. Barn och unga tillbringar en stor del av sin tid i
våra verksamheter och vi har många tillfällen att lära! I
kommunens visionsarbete och i verksamhetsplaner
identiﬁeras arbetet med teknik och naturvetenskap som
viktiga framgångsfaktorer för tillväxt och utveckling.
Olika satsningar ska stimulera barns och elevers intresse
och intressera ﬂer för tekniska och naturvetenskapliga
ämnen och utbildningar. Det är viktigt att alla unga får
tillräcklig stimulans för att kunna nyttja hela sin potential.

LTU erbjöd spetskompetens inom olika
kunskapsområden med relevans för både teknik och
lärande. Universitetets ”tredje uppgift” är att sprida
forskningsrön till allmänheten. Därför var detta ett
utmärkt tillfälle för samverkan.

Luleå tekniska universitet har proﬁlerat sin
lärarutbildning mot teknik och naturvetenskap. Lärande
för hållbar utveckling och naturvetenskapligt lärande
prioriteras inom universitetet. Det drivs också en
forskarskola där två doktorander inriktat sig inom
kunskapsområdet Teknik och lärande. Detta är en tydlig
satsning som för med sig att vi i Luleå inom ett antal år
kommer att ha ännu starkare vetenskaplig förankring
inom området Teknik och lärande.

Teknikens Hus är Norrbottens science center med
övergripande uppgift att öka intresset för teknik och
naturvetenskap. Vi är ett drivhus för livslångt lärande,
regionalt, nationellt och internationellt. Här möts
människor och idéer i byggandet av framtiden. I vår
värld är alla barn och unga kompetenta, nyﬁkna och
kreativa. Människor är insatta och engagerade i teknik
och naturvetenskap. Vi har de bästa lärarna och skolan
och näringslivet samverkar och lär av varandra.
Nyﬁkenheten är vår kund!
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I starten skapades en projektorganisation

viktig del i ett större reformarbete.
Att satsa på att arbeta långsiktigt, det vill säga
erbjuda kompetensutveckling över tid och vid många
tillfällen har varit en framgångsfaktor. LuTek är en
satsning som inte ”går över” utan den kommer att
fortsätta att ge avtryck i verksamheten och
möjligheter för våra lärare och pedagoger att växa i
och med teknik och naturvetenskap. Växer inte våra
undervisande vuxna kommer troligen inte heller våra
barn få möjlighet att göra det.

med representanter från respektive part. En stor del
av arbetet bestod i att formulera sig, skapa ett
gemensamt utgångsläge och arbeta fram en projektbeskrivning. Teknikens Hus tilldelades rollen som
projektsamordnare och utsåg en projektledare som
kunde agera som spindeln i nätet. Uppstart av ett
nätverk medför behov av resurser. En viktig resurs
är de personer som ska ingå i projektet. Därför
rekryterades kontaktlärare till uppdraget. Dessa
behövde frigöras från sin undervisning för att
kunna ta del av den utbildning de skulle
genomgå. De ekonomiska resurserna som
projektet fordrade fördelades mellan
parterna.

Uppdrag LuTek
Vi ser avtryck i verksamheten
Fem år efter att LuTek startades kan vi
konstatera att det som genomförts inom
LuTek har haft positiv påverkan på elevers
lärande och vad som skett i klassrummen.
Enligt utvärderingar som kontinuerligt
genomförts har projektet beskrivits som
lyckat. Det har bidragit till nytänkande och
utveckling av undervisningen i teknik och
NO. Deltagare uttrycker ökat intresse,
engagemang och kompetens att undervisa.
Möjlighet till dialog och kollegial
samverkan kring ett gemensamt
lärandeobjekt lyfts fram som något
positivt.

LuTek har genomförts i en tid
som präglats av många stora förändringar
inom skolan. Nya styrdokument och ett
nytt betygssystem har inneburit stora
behov av kompetensutveckling för dem
som arbetar i skolan. Syftet med LuTek
ligger i linje med de förändringar som
genomförts och kan därför ses som en

Syftet med LuTek är att bidra till att utveckla lärares
undervisning i teknik och naturvetenskap samt öka elevers
intresse och kunskaper i dessa ämnen.
I förlängningen ska projektet bidra till att stärka regionens
konkurrenskraft, förse det lokala näringslivet med
kompetent arbetskraft och öka den lokala rekryteringen
till Luleå tekniska universitet.
En viktig utgångspunkt är att främja entreprenöriellt
lärande och låta genusperspektiv genomsyra arbetet.
LuTek ska bidra till att:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
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öka elevernas måluppfyllelse i teknik och
naturvetenskap
öka antalet elever på tekniska och naturvetenskapliga
utbildningar på gymnasiet samt till högre utbildning
alla förskolor och skolor, 1-19 år, tar del av arbetet i
LuTek
bygga hållbara kommunala lärarnätverk inom teknik
och naturvetenskap i Luleå
öka antal lärare som genomgår formell/akademisk
utbildning i teknik och naturvetenskap
utveckla/öka samverkan mellan skola, näringsliv och
omvärld
etablera en strukturerad samverkan med det regionala
näringslivet.

Nätverkande som organisation och arbetsmodell
Att använda nätverksmodellen som
organisation för arbetet inom LuTek handlar
om att använda, bygga upp och sprida
kompetens mellan lärare. Nätverkandet ska
främja att så många som möjligt av Luleås
verksamma lärare och pedagoger inom
förskola och grundskola både kan ta del av ny
kunskap inom teknik och naturvetenskap men
också sprida kunskap och kompetens mellan
varandra.

Tidigare erfarenheter
Teknikens Hus har sedan 1990-talet arbetat med
nätverk för att öka och sprida kompetens inom
teknik i norrbottniska skolor. Erfarenheterna visar
att det ﬁnns några saker som särskilt behöver
beaktas vid arbete med denna typ av
nätverksorganisation. Bland dessa kan nämnas:
behovet av en motor eller drivande kraft som
ansvarar för överblick och framförhållning,
förankring på alla berörda (lednings) nivåer,
förutsättningar, resurser, tid och mandat för dem
som engagerar sig.

För att åstadkomma detta utsågs kontaktlärare med uppdrag att kompetensutveckla sina
kollegor. Kontaktlärarnas egen kompetens byggdes
upp under gemensamma utbildningsdagar med
speciﬁk form och konkret innehåll. Innehållet
omfattade såväl praktiska moment som teoretiska
delar och för detta ansvarade en utsedd motor, i
detta fall Teknikens Hus. När arbetsmodellen och
organisationen för LuTek planerades för F-åk 6
fanns det några viktiga punkter att utgå ifrån:

I arbetet med LuTek
Ø

ska tidigare erfarenheter av
nätverksarbete
användas

Ø

ska nätverket ha en motor elle
r nav och byggas
hållbart över tid, tåla förändr
ingar

Ø

är metoden entreprenöriell och
byggs upp
under resans gång

Ø

är innehållet att utveckla und
ervisningen i
teknik och NO, öka kunskaper
i teknik och NO
samt öka intresset för teknik
och NO

Ø

sker kollegial samverk an och

Ø

byggs en lärandekultur i nätverk
et upp, där man
är beredd att dela med sig och
att ta emot

Ø

tydliggörs roller för delt agande
genom
samarbetsavtal

Begreppet nätverk
Att ﬁnna en enhetlig deﬁnition på begreppet
nätverk är inte enkelt. Ordet nätverk förväxlas
ofta med det tekniska begreppet nätverk, som
handlar om hur olika tekniska system länkas
samman.
I det sammanhang begreppet nätverk används
inom LuTek kan det förenkla att lägga till ordet
organisation. I Nationalencyklopedin beskrivs en
nätverksorganisation som en decentraliserad
organisation som hålls ihop av olika relationer
och kontakter, ofta utan något egentligt centrum.
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kunskaper sprids

Nätverk bygger på delaktighet. Att vara med i nätverk är att vilja skapa något utifrån egna resurser och
kunskaper. Nätverket bygger på trygga relationer. Var och en har rätt att uttrycka sig som hon vill, vara
den hon är. Ömsesidig respekt och acceptans, frånvaro av hierarkier gör att det uppstår ett utrymme
som ger energi. Allt det du bär med dig av kunskaper och erfarenheter kan du använda i nätverket. På
samma sätt kan du använda de andra deltagarnas kunskaper. Även om processen är viktigast, så vill
man naturligtvis se resultat av sitt deltagande. Om så inte är fallet måste du formulera om dina mål och
avsikter med att vara en del av nätverket.
(Fritt från studiematerial Inifrån och ut, HSO 1996)
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Att tänka tillsammans
William Isaacs beskriver i Dialogen - om konsten
att tänka tillsammans (2000) behovet att utveckla
elasticitet för förändringar och han menar att
världen av idag med det tempo som ﬁnns gör att
elasticitet krävs. Han beskriver det som en vilja,
öppenhet och potential för förändring. Elasticitet
är också ett fysikaliskt begrepp som står för ett
materials förmåga att omvandla rörelseenergi till
potentiell energi som kan nyttjas för att få något
att hända. (Jämför den potentiella energi som ﬁnns
i den spända gummisnodd som omvandlas till
rörelseenergi och skjuter iväg ett suddgummi).
Isaacs beskriver också behovet av att kunna
navigera i en tid då vi inte vet vad som ska hända
och att vi behöver varandra för att lösa de
komplexa och stora problem som vi ställs inför.
Vi måste förändras både som kollektiv och som
individer. Det innebär att vi måste lära oss tänka
tillsammans med andra och inte bara för oss själva
(sidan 298). Men det räcker inte med att organisera
oss på ett sådant vis som stödjer möjligheter att
tänka tillsammans, det handlar också om vår

9

förmåga att samtala med varandra. Isaacs använder
begreppet cirkel som en metafor för dialogens kraft.
Han exempliﬁerar detta med kungspingviners förmåga
till gemensam överlevnad i den arktiska kylan genom
att formera sig i cirkel. Människor skapar och utbyter
kunskap genom samtal. Det gäller för varje enskild
människa att öva upp sin förmåga att tänka och tala
tillsammans med andra.

Vinsten av att använda sociala nätverk
som modell för spridning av kompetens och kunskap
stöds av Nicholas A. Christakis och James H. Fowlers
arbete som beskrivs i boken ”Connected - Mänskliga
relationer och sociala nätverk och deras betydelse i våra
liv” (2010). Att relationer är viktiga går inte att nog
understryka, men de relationer vi har tillgång till på ett
individuellt plan kanske inte alltid fungerar för att öka
spridning av kunskap och kompetens. Att skapa
nätverk som bygger på personliga relationer är viktigt
ur ett lärandeperspektiv. Detta gäller även i en lärande
organisation. För att förtydliga relationers betydelse
beskriver Christakis & Fowler att vi vill samma sak
som de människor vi har en relation till.

Människor är sociala varelser och har alltid

Ø

ingått i sociala nätverk. Christakis & Fowler skriver
att sociala nätverk:
Ø kan uppvisa ett slags intelligens som förstärker
eller kompletterar den individuella kompetensen
Ø minns sin egen struktur (de förblir intakta även
om människor kommer och går) och sin egen
funktion (de bevarar en kultur även när
människor kommer och går)
Ø är en gemensam värdefull resurs som medför
fördelar
Ø kan, när de väl är etablerade, sprida osjälviska
handlingar
Ø är ett slags mänsklig superorganism med en egen
anatomi och en egen fysiologi – en struktur och
en funktion

är självreproducerande i den meningen att de
överlever sina medlemmar, nätverket kan bestå
även om personerna byts ut, precis som celler
ersätter sig själva i vår hud, eller datorer byts ut
i ett serverkluster.

Under lång tid har de sociala nätverken kommit
till och underhållits genom fysiska möten mellan
människor och bidragit till vår arts utveckling.
Genom att gå samman kan människor komma längre
än de som individer trodde var möjligt. Dagens
tekniska möjligheter tillför nya dimensioner för
nätverksbyggande och relationsskapande. Christakis
& Fowler uttrycker det så här: nätverken bidrar till
att göra mänskligheten som helhet till något mycket
större än summan av dess delar.

Ett bra resultat är helt beroende av en satsning och engagemang från alla parter.
Eldsjälar kan inte verka och ”brinna” utan uppbackning från exempelvis kommunen
vad det gäller ekonomiska resurser och för arbetet avsatt tid. I projektet Kontaktnät
i teknik har stor vikt lagts vid proceduren kring hur de lokala nätverken startats och
organiserats. Vid uppstarten har det första erbjudandet om medverkan gått till
ansvariga inom kommunen. Kommunen har en viktig roll i nätverksarbetet för att
backa upp den ansvariga kontaktpersonen. Erbjudandena har också varit så att
säga frivilliga, dvs. vi har valt att arbeta med de kommuner som verkligen ”nappat”
på idén. Efter klartecken från den nivån har vi då sedan gått vidare med
rekryteringen av kontaktperson för kommunen. Det har visat sig att det varit viktigt
med en ”motor” som har överblicken och kan samordna och driva de lokala
nätverken. I detta fall har Teknikens Hus varit den motorn på länsnivå och på detta
sätt varit navet mellan de olika kommunerna. På kommunnivå har denna ”motor”
representerats av kontaktpersonen som i sin tur varit navet mellan deltagarna,
Hämtat från Kontaktnät i teknik II ett utvecklingsprojekt
för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor. Teknikens Hus.
Slutrapport 2005-05-31
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Nätverk à la LuTek

har gått vidare till nya utmaningar och nya har
tillkommit. Detta har medfört att personer som
funnits med en längre tid har tagit ansvar för att få
de nya på banan. Nya personer har också fört med
sig en positiv förväntan och nyﬁkenhet på vad
nätverket kan utvecklas till. Inom detta nätverk har
vi också arbetat medvetet med att det ska ﬁnnas
representation av pedagoger som arbetar i F-åk 3,
åk 4-6 och grundsärskolan. Under läsåret 2011/12
erbjöds pedagoger inom förskolan att ta del av
inspirationsdagar inom teknik och naturvetenskap.
Intresset från pedagoger och förskolechefer var stort
och utmynnade i att ett nätverk för förskolan
startade.

Inom LuTek har nätverken byggts upp med kontaktlärare som arbetar som pedagoger, lärare eller
förskollärare i förskolor och skolor. Tanken har varit
att skapa geograﬁsk spridning inom Luleå kommun
för att så många som möjligt ska kunna ta del av
kompetensutveckling och inspiration genom nätverket. Det ﬁnns ett nätverk inom förskolan och ett
för F – åk 6, som vardera består av 30 kontaktlärare.
Nätverket för Förskoleklass – åk 6 omfattar även
grundsärskolan, och bildandet av detta nätverk var
det första som ”hände” när LuTek startade upp
hösten 2009. Under åren som gått har nätverkets
sammansättning förändrats genom att kontaktlärare

LuTek organisation

Bergnäset
Björkskatan

Örnäset

Sunderbyn

Centrala stan

Koordinator
Teknikens Hus

Gammelstad

Råneå

Notviken

Hertsön
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Kollegial samverkan och nätverkande

undervisning i teknik och naturvetenskap.
Nätverksdeltagarna får inspiration att utveckla sin
undervisningspraktik och syftet är att erbjuda barn
och elever en varierad och lustfylld undervisning.
Nätverksdeltagarna delar med sig av egna
erfarenheter, lär av varandra och utvecklas vidare
i en kreativ och öppen miljö. Inom nätverket för
F-åk 6 sker erfarenhetsutbyte mellan de geograﬁska
områdena. Kontaktlärarna använder varandras
kompetenser genom att exempelvis utbilda kollegor
i undervisningsmaterial från Teknikens Hus.

Varje kontaktlärare har i uppdrag att sprida det
denne lärt sig under sin kontaktlärarutbildning till
sina kollegor i verksamheten genom att arrangera
inspirationsträffar. Kontaktlärarutbildning sker
under fyra dagar per läsår vid Teknikens Hus. De
läser gemensam litteratur och reﬂekterar tillsammans
över denna. Praktik varvas med teori. Nätverket kan
identiﬁera nya behov som de arbetar vidare med
inom nätverket. Ett exempel är kartläggning och
utarbetande av förteckningar över basmaterial för
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Vad säger nätverksdeltagarna?

mellan parterna Luleå kommun, Luleå tekniska
universitet och Teknikens Hus upplevs som positiv.
Teknikens Hus roll som motor och inspiratör
upplevs som positiv och viktig. Att inspirera
kollegor ses som roligt och lärorikt, det har
inneburit en lärande utmaning för kontaktlärarna.
Kontaktlärarna själva menar att den utbildning de
fått genom Teknikens Hus samt kollegial
samverkan med andra lärare i nätverket har ökat
deras undervisningskompetens. De uttrycker även
att intresset för ämnesområdena teknik och
naturvetenskap har ökat markant.

Kontaktlärare och kontaktförskollärare (benämns
kontaktlärare fortsättningsvis) har varje år fått
svara på en enkät som följer upp hur arbetet med
LuTek utvecklas över tid. Kommundoktoranden
Linda Nordmark har ansvarat för att genomföra
samt sammanställa utvärderingarna vilka har
presenterats i de delrapporter som skrivits varje
termin. LuTek ses som ett nätverk som ger
inspiration och information. Vidare beskrivs att
nätverket ger styrka och förmåga att utveckla
lärandet i teknik och naturvetenskap. Samverkan
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Tider med stora förändringar beträffande
styrningen av skolan och de nya krav som förändringar av skollag och läroplaner innebär, har
naturligtvis påverkat nätverksarbetet i LuTek.
Det som särskilt åskådliggjorts är att färre lärare
berörs av teknik- och NO-undervisning på grund
av nya behörighetsregler och krav på lärarlegitimationer. Det har visat sig i lägre antal
deltagare på de nätverksträffar som anordnats.
De som valt att delta på nätverksträffar är mycket
nöjda med innehållet och upplever att de fått både
stöd och positiv feedback från sina kollegor vid
träffarna. Kontaktlärarrollen har i många fall
också inneburit att kollegorna ute på skolorna har
vänt sig till kontaktlärarna för stöd och hjälp.

Det har ibland varit svårt att få tiden att räcka till för
att kunna bedriva nätverksarbete och känna sig nöjd
med sitt arbete som kontaktlärare. Chefer som sett
detta som viktigt har gett positiv återkoppling och gett
värdefullt stöd till sina kontaktlärare. Arbetet med att
utveckla undervisningen i teknik och naturvetenskap
har också belysts i skolenheternas systematiska
kvalitetsarbete. Där har verksamheten inom LuTek
blivit allt mer synliggjord. Inom både förskolans
verksamhet samt i verksamheten F-6 uttrycker
kontaktlärare önskemål om en fortsättning och
utveckling av nätverksarbetet inom teknik och
naturvetenskap där Luleå kommun, Teknikens Hus
och Luleå tekniska universitet har varit de samverkande
parterna.
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Har vi förutsättningarna?
När kontaktlärarna i Förskoleklass-åk 6 träffades under utbildningsdagarna var detta en återkommande fråga utan något klart svar. Ja, alla kunde se att det fanns skillnader mellan de skolor
som var representerade i nätverket, men ingen visste hur det såg ut i kommunen som helhet.
Kontaktlärarnas fortsatta analys visade att
åtgärder/ansvar för de olika områdena låg på olika
nivåer; somliga frågor på förvaltningsnivå, andra på
rektor och några kunde kontaktlärarna själva
ansvara för. Vid utbildningsdagen för kontaktlärarna
i februari 2013 diskuterades därför de delar som
kontaktlärarna (KL) kan arbeta vidare med och på
vilken nivå dessa delar ligger: den enskilde KL,
områdets KL eller om det är nätverket av KL som
bör omhänderta frågan.

Ett kartläggningsarbete inleddes med syfte att
skapa likvärdiga förutsättningar för undervisning
inom teknik och NO i Luleå kommuns F-6 skolor
och grundsärskolan. Det skulle bli en process som
måste få ta tid och nedan följer en sammanfattning
av tre års arbete. Under ledning av Teknikens Hus
arbetade kontaktlärarna fram en enkät som skulle
inventera förutsättningarna på skolorna, till exempel
vilka undervisningsmaterial fanns, vilka
dokumentationsverktyg användes, vilka lokaler som
användes med mera. Kontaktlärarna genomförde
sedan inventeringen av Luleå kommuns skolor med
enkäten som underlag.

tumstock

SIL

Vad visade inventeringen?
Teknikens Hus sammanställde enkätsvaren och under
utbildningsdagar analyserades resultatet för att få syn
på utvecklingsbehoven, både generellt och lokalt på
skolorna i Luleå. Analysen resulterade i en
behovsbeskrivning som kan ligga till grund för
utvecklingen av undervisningen inom NO och teknik
vilken presenterades för rektorer och
verksamhetschef. Behov som identiﬁerades var till
exempel:

Ø

Ø

Ø

Ø

balja

lärares behörighet/kompetens
timplanen och fördelning mellan klocktimmar för
respektive ämne inom NO/teknik behöver följas
upp och eventuellt revideras utifrån Lgr 11
basbehov i läromedel, material, verktyg och
funktionell förvaring
tid för ämnesansvariga, tid till ämnesprat inom
den egna verksamheten samt mellan skolor
pedagogisk planeringsbank.

PROV
RÖR

Ø

fjärilshåv
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hinkar

vattenkokare

Ett gemensamt utvecklingsuppdrag
Det område som kontaktlärarna valde som sitt
gemensamma utvecklingsuppdrag var basbehov av
läromedel, material, verktyg och förvaring. Eftersom
syftet med hela kartläggningsarbetet var att skapa
förutsättningar för en likvärdig undervisning beslutade nätverket av kontaktlärare att förteckningar
över basmaterial skulle arbetas fram. En projektgrupp med representanter från åk 1-3, 4-6 och
grundsärskolan bildades och började arbetet med att
deﬁniera hur förteckningarna skulle utformas, vad
som skulle ingå och hur kopplingen till Lgr 11 skulle
synas. Därefter delades projektgruppen in i olika
arbetsgrupper som processade fram förteckningar
över basbehov för respektive åldergrupp/skolform.
Utgångspunkt var de resurser som enkätsammanställningarna visade att lärare använde i sin undervisning. Övriga kontaktlärare fungerade som
en referensgrupp och ﬁck tillfälle att komma med
synpunkter och hjälpa projektgruppen vidare i
arbetet. Under arbetets gång fördes många
diskussioner om vad som kan anses vara basmaterial,
hur progressionen ska synas i förteckningarna och
vilken litteratur som ska ingå. När det gäller
läromedel beslutades att endast ta med litteratur
som anpassats till Lgr 11 och böcker som ansågs
omoderna eller hade utgått från förlagens sortiment
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togs inte med. Denna gång granskades inget av
läromedlen ur värdegrundsperspektiv (etnicitet och
genus) samt hur väl de framställer ämnet. Det arbetet
återstår. Förteckningarna över basmaterial för
undervisning slutfördes under hösten 2013 och
resultatet presenterades för rektorer i förskoleklassåk 6 och verksamhetschef. Kontaktlärarna påbörjade
också arbetet med att sprida resultatet till sina
kollegor vid skolorna i respektive område.
Förteckningarna ﬁnns tillgängliga på
www.teknikenshus.se/skola/lutek/f-6/basmaterial/

Resultat och vad återstår?
Kontaktlärare uttrycker att Teknikens Hus
undervisningsmaterial är ett bra stöd för att göra
undervisningen konkret. I Luleå kommun ﬁnns en
gemensam veckotimplan där 800 timmar NO/teknik
fördelats jämnt mellan de fyra ämnena. Numera har
vardera ämne 200 timmar, fördelat över alla
årskurser i grundskolan. Inget är färdigt för att det
ﬁnns en kartläggning som är gjord. Nu handlar det
om att omhänderta det vi kommit fram till, lyfta och
diskutera på varje enhet där rektor och personal
tillsammans planerar för det fortsatta arbetet. Det är
också viktigt att förteckningarna hålls levande och
revideras vid behov.

Vad säger experterna?
Tänk så intressant det skulle vara att få ta del av spetsforskning inom olika forskningsområden!
Detta och liknande uttryck har hörts från många lärare vid olika lärandesammanhang allt sedan
starten av LuTek. Luleå tekniska universitet såg detta som en möjlighet att nå lärare i Luleå
kommun som under åren fått möjlighet att möta ﬂera av universitetets forskare som berättat om
sitt specialområde.
Varje forskare höll i ett seminarium som arrangerades i samverkan med Teknikens Hus. Seminarierna
inleddes med en föreläsning varefter deltagarna diskuterade innehållet. Det avslutades med en gemensam
dialog/frågestund. Utvärderingarna visade att seminarierna var uppskattade och att det ﬁnns ett fortsatt behov
bland lärare att få möta verksamma forskare.
Professor Lena Abrahamsson ställde frågan Genus, jämställdhet och
teknik - spelar det någon roll för ﬂickor och pojkar att vi bryr oss?

Professor Mats Westerberg lyfte upp många olika perspektiv på
Entreprenöriellt lärande – om möjligheter och utmaningar för
dagens och framtidens skola.

Professor Johan Ingri föreläste och diskuterade under rubriken
Det globala klimatet – vilka är processerna och hur sambanden ut?

Biträdande professor Kristina Söderholm gav perspektiv på
Teknik som problem eller lösning? och berättade om människan
och tekniken ur ett 1900-tals perspektiv.

Professor Johan Hansson berättade om det universum vi rymdvarelser
bor i och hur det är uppbyggt utifrån rubriken Universum – Vad är det?
Hur fungerar det? Vad ﬁnns kvar att upptäcka?

Biträdande professor Maria Udén berättade om en genusforskares
betraktelser under rubriken Flickor, pojkar och teknikämnet-spelar det
någon roll för ﬂickor och pojkar vad vi gör i grundskolans teknikämne?
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Undervisningsmaterial
Teknikens Hus har utvecklat laborativa undervisningsmaterial inom olika temaområden. Till
temalådorna ﬁnns pedagogiska handledningar, beskrivningar av experiment och fördjupningstexter. Materialen har utvecklats över tid utifrån lärares önskemål och ﬂer har tillkommit.
Teknikens Hus undervisningsmaterial

Cykellådorna är fortfarande väldigt populära och
efterfrågan på materialet är störst under den snöoch isfria perioden då många skolor också brukar
kombinera materialet med cykelträning och säkerhet
i traﬁken. Materialen har utvecklats över tid utifrån
lärares input och önskemål. I samband med
implementeringen av Lgr 11 uttryckte många lärare
behov av undervisningsmaterial inom elektronik och
enkel el med en tydlig koppling till läroplanen.
Teknikens Hus gjorde en förstudie med
lärarintervjuer för att mer speciﬁkt få reda på vad
ett sådant material skulle behöva omfatta. Samtidigt
söktes samarbetsparter för att kunna genomföra
projektet med att utveckla nya undervisningsmaterial. Med stöd från IUC Norrbotten och
Skolverket arbetades sedan två material fram,
ett som vänder sig till åk 4-6 och ett som riktar
sig till åk 7-9.

är populära bland både lärare och elever.
Användningen av materialen bygger på att läraren
genomgått en fortbildning och materialen är
tillgängliga för skolor i de kommuner som ingår i
nätverken RegTek och LuTek. Skolorna får
kostnadsfritt låna materialen till sin skola, men de får
själva bekosta transporten. Pedagoger inom Luleå
kommun hämtar materialet själva eller tar hjälp av
skolans vaktmästare med transporten. Under våren
2010 erbjöds pedagoger inom nätverket för F-åk 6
en första fortbildning som utgick från ett
undervisningsmaterial, Teknik kring cykeln. Under
några veckor fram till sommarlovet turades skolor
om med att låna materialet och eleverna ﬁck vara
”teknik-detektiver” där de bland annat undersökte
luftens betydelse i däck och slang, utväxling, bromsar
och friktion och analyserade materialval och form.
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Vad säger lärarna?
- Utlåningsmateria
let är toppen,
det enda som är sy
nd är att det är
aningens för lång
väntetid på mater
ialet.
- Lånematerialet är
fantastiskt och låd
orna
är värdefulla för un
dervisning i teknik
/NO.
- Fler workshops
behövs, samt me
r
utlåningsmaterial
och föreläsningar.
- Fler lådor att lån
a från Teknikens
Hus,
skolorna saknar ma
terial.

Ett undervisningsmaterial

Teknikens Hus undervisningsmaterial under
höstterminen 2013! Kontaktlärarna inom LuTek ses
som Teknikens Hus ”förlängda arm” och fortbildar i
sin tur sina kollegor i material de fått fortbildning på.

om mekanismer är ett av de senaste materialen som
har utvecklats utifrån kontaktlärarnas önskemål. Det
är uppdelat i två delar, en för åk 1-3 och en för åk
4-6, och utgår från Lgr 11 och kursplanerna i teknik
och fysik. Materialet för de yngre barnen är uppbyggt
kring en saga och lägger fokus på enkla maskiner,
kugghjul samt länkar och leder. De äldre eleverna ges
en möjlighet att få en inblick i svensk teknikhistoria
och får prova att bygga modeller som består av
rörliga delar. De får en förståelse för hur de rörliga
delarna är sammanfogade med hjälp av olika
mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
Teknikens Hus tanke med mekanismlådorna är också
att inspirera lärare och elever till egna konstruktioner
och temaarbeten.

Genom utvärderingar, reﬂektioner och samtal med
kontaktlärarna har vi identiﬁerat ett antal faktorer
som förklarar varför efterfrågan på
undervisningsmaterialen blivit så stor:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Luleå kommuns lärare har löpande fått
utbildning på ﬂer undervisningsmaterial och antalet
elever som fått tillgång till undervisningsmaterialen
har ökat successivt. Insamlad statistik visar att ﬂer
än 2000 elever i Luleå kommun ﬁck använda sig av

Ø
Ø
Ø
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De har ett deﬁnierat lärandeobjekt.
Eleverna uppmuntras att ställa frågor, undersöka
och analysera.
De utgår från teman och omfattar därför oftast
ﬂera ämnen.
Det ﬁnns en struktur.
Tydliga kopplingar till styrdokumenten.
Materialet är färdigt att användas.
Det är svårt för skolorna att utveckla jämförbara
material.
Skolorna har, generellt sett, lite
undervisningsmaterial inom teknik och NO.

Toa och rör

-en teknikupplevelse för de yngre

Ju yngre barn, desto viktigare känns det att arbeta med något som de redan är väl bekanta med och
göra tekniken synlig. Toalettstolen är därför mycket tacksam att ägna sig åt. Det är lätt att väcka
barnens intresse och vid nästa toalettbesök bekräftas de nya kunskaperna och fortsatta funderingar
kan dyka upp.
Besöket i Teknikens Hus börjar med en liten
rundtur bland toaletter och ledningsrör då barnen
tittar närmare på teknik som alltid ﬁnns i vår närhet.
De undersöker och gör några små försök vid åtta
olika uppehåll under promenaden.
Vad händer i toalettstolen? Varifrån kommer vattnet
när du spolar och varför slutar det att rinna efter ett
tag? En av toalettstolarna är öppnad upptill och när
barnen tittar ner upptäcker de att vi sitter med en
vattentank bakom ryggen. Vår annorlunda toalettstol
väcker alltid uppmärksamhet eftersom den skiljer på
urin och avföring. Den har också två separata
knappar för att spola, en för urin och en annan för
avföring, och förstås skilda avloppsrör. I den syns det
även vart vattnet tar vägen efter en tryckning på
spolknappen eftersom vattentanken är transparent
och det går att se ﬂottören.

Varför ﬁnns det så många rör på toan och
vad är det som händer i dem?
Under tvättstället får barnen lägga händerna på de
två silverfärgade rören. Vad betyder det att det ena
röret känns varmt och det andra iskallt? Vilket rör
leder till toaletten? En titt under golvet i det gula
huset avslöjar sedan hur bortspolat vattnen rinner
vidare i tjockare plaströr.
Det är svårt att se och undersöka all teknik i de
riktiga toalettstolarna. Därför ﬁnns det dessutom
framställt två enkla modeller som barnen får testa.
Den ena visar vad som händer med bottenventilen
när man spolar. Den andra förklarar hur ett vattenlås
fungerar. Modellen består av två genomskinliga rör,
ett rakt och ett som har en böj.
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Barnen häller vatten i rören och upptäcker att det blir
en skillnad och varför det blir så. Under diskbänken
kan de sedan leta reda på ett riktigt vattenlås och
göra jämförelser.

En pedagog följer med och hjälper barnen att läsa
den korta frågan eller uppmaningen. Vid varje
inbokat tillfälle har det vanligtvis varit åtta barn
och två vuxna som gjort en rundtur.

En annan uppmaning är att stoppa in handen i
två oanvända avloppsrör och utan att tjuvkika känna
efter vilka saker som sitter fast därinne. Vad är okej
att spola ner i en toalettstol och vad ska absolut inte
hamna där? Hur kan det orsaka otrevligheter?
Dessa och liknande frågor ges tillfälle att fundera
kring och vid pratstunden efteråt blir det en kort
sammanfattning av allt som upplevts. Då förklaras
också varför ett böjt rör har en så viktig betydelse.
Vandringen med toalettbesöken fungerar bäst för
små grupper om endast fyra barn.

Denna aktivitet togs fram efter önskemål från
två olika förskolor som hörde av sig då de arbetade
med temat Livets vatten. Under kursen Skolprojekt
för teknik och hållbar utveckling valde ett antal
förskollärare att fördjupa sig inom området toa
och rör. De ﬁck då möjlighet att delta i workshopen
i Teknikens Hus, både som lärande pedagoger och
tillsammans med barnen i förskolan. Efter de första
försöken kom skolprogrammet Toa och rör med i
Teknikens Hus utskick som ett erbjudande till yngre
besökare.
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Klurigt och kul med
kulbanor i förskolan
Eva-Karin Tonwall på Sundets förskola berättar om ett projekt
med kulbanor där målet var att barnen skulle få utveckla sin
förmåga till problemlösning i kommunikation med varandra.

Berätta om ert temaarbete
På min avdelning arbetade vi med
ett matematikprojekt där vi utgick
från läroplanens mål att barnen
skulle få använda matematik i
tanke, ord och handling. Vi
pedagoger funderade på hur vi
skulle få med läroplanens mål i
teknik, för vi ville att barnen också
skulle få utveckla sin förmåga till
problemlösning i kommunikation
med varandra. För oss var det
viktigt att arbetet skulle
utgå från leken och
kreativiteten. Vi ville
tillvarata barnens intresse,
erfarenhet och naturliga
nyﬁkenhet.

många barn på en plats i huset där
det fanns många olika kulbanor. Vi
pedagoger såg att barnen tyckte att
det var väldigt intressant.

Vad hände när ni kom tillbaka
till förskolan?
Då gjorde vi i ordning en plats på
avdelningen där vi ställde fram
många olika slags rör och kulor
med olika tyngd och storlek.

Hur gick det?
En dag föreslog barnen att vi
skulle gå till Teknikens Hus. Vi
promenerade dit och barnen
började direkt att utforska all den
teknik som erbjöds. De undersökte
en utställning och gick vidare till
nästa. Efter en stund samlades
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På väggen satte vi upp foton av
kulbanorna som barnen hade
undersökt på Teknikens Hus.
Barnen konstruerade och var
väldigt kreativa. Deras intresse
lockade dem till att använda
matematik och teknik.

Kulbanehörnan blev välbesökt av
många barn i olika åldrar från
förskolans avdelningar som
kommunicerade och provade
varandras problemlösningar för
att tillsammans få kulbanan att
fungera. Vi såg också att barnen
utmanade sig själva och varandra;
Vilken kula rullar bäst? En stor
kula, en liten, en tung eller lätt
kula? Vilket läge och vilken
riktning behöver kulbanan ha?
Hur lång kulbana kan vi göra?
Ute på vår gård fortsatte vi att

konstruera kulbanor av avloppsrör
som vi fått av en förälder. Istället
för kulor använde vi oss av innebandybollar.

Är det något mer du vill dela
med dig av?
Detta intresse för kulbanor startade
i november 2012 och fortsatte tills
snön kom hösten 2013 och att
arbeta på detta sätt var nytt för
mig. Jag har blivit stärkt i min
yrkesroll av att vara
kontaktförskollärare för LuTek.
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Eva-Karin Tonvall är
kontaktförskollärare i
LuTeks nätverk för
förskolan och arbetar på
avdelningen Pelikanen,
Sundets förskola i Luleå.

Maskarna matas
med matavfallet
På Uddens förskola arbetas det aktivt med hållbar utveckling.
Här berättar Stefan Triumf om när barn och pedagoger
tillsammans byggde maskkomposter till förskolans avdelningar.
Stefan Triumf är kontaktförskollärare i LuTeks
nätverk för förskolan och
arbetar på Uddens
förskola i Luleå.

Alla medverkade utifrån sina egna
villkor. Här undersöks spånen som
hamnade på golvet när vi jobbade.

Berätta hur ni ﬁck in teknik i
arbetet med hållbar utveckling
På min förskola har vi sedan många
år tillbaka arbetat med miljö- och
naturfrågor och senare även hållbar
utveckling. Detta har lett till att vi
fått Grön Flagg vilket i sin tur
innebär att vi varje år väljer ett tema
knutet till hållbar utveckling. I år
blev temat ”kretslopp” och vi enades
om att bland annat ha en
maskkompost inomhus på varje
avdelning. Mycket av inspirationen
ﬁck vi av en förälder som hade en
maskkompost hemma och var
mycket nöjd med den. För att få in
teknik i temat bestämde vi oss för
att bygga komposterna själva.

Hur gick ni tillväga med bygget
av maskkomposterna?
Jag tog på mig att göra en ”byggsats”
till varje avdelning och en kollega
hjälpte till med att såga upp bitar av
plywood; fyra sidor, ett lock och en
botten. På ett personalmöte byggde
vi sedan ihop en prototyp
tillsammans och i hörnen satte vi
ribbor som även fungerade som ben.
Alla ﬁck prova på att borra och
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skruva för att foga ihop bitarna
och gick in för uppgiften med stor
entusiasm.

Att tillsammans med andra få bygga
prototypen stärkte nog dem som var
ovana att bygga. Mycket skratt och
glädje fanns det också utrymme för!

Blev det som ni planerade?
Tanken med det hela var att få alla
att inse att det inte behöver vara så
märkvärdigt med
konstruktion/byggande och att alla
kan. Nu har alla pedagoger byggt en
maskkompost tillsammans med
barnen på sin egen avdelning och
maskarna matas med matavfall.
Det bästa var att alla var delaktiga
och att barnen ﬁck uppleva hur man
tillsammans kan konstruera och
bygga något som vi använder
dagligen och alla har glädje av.

Vad har LuTek för betydelse
för er som pedagoger, EvaKarin och Stefan?
För oss är LuTek en kunskaps- och
inspirationskälla som har hjälpt
oss att förstå begreppet teknik och
se den enkla tekniken som ﬁnns
omkring oss, i barnens närmiljö.
Vad vi tycker att Teknikens Hus
har lyckats bra med är att välja
områden i teknikens värld som
berör förskolan, som till exempel
vad som ger hållfasthet vid bygg
och konstruktion, enkla maskiner
och teknik i vardagen. Hur
fungerar en sax, ett handtag, ett
limstift?

Om något gått sönder eller
fungerar dåligt kan vi passa på att
undersöka hur den saken fungerar
och vad felet är. Den kanske går
att laga, men hur!?
Det har också varit bra att vi har
kopplat ihop teknik och
naturvetenskap som när vi
undersökte luftens egenskaper
och byggde drakar och raketer.
Utbildningsdagarna har gett oss
en större förståelse för barns
utforskande av teknik i deras
lärmiljö, vilket innebär att vi i
högre grad kan inspirera och

utmana barnen. Vi har också blivit
bättre på att utforska tillsammans
med barnen, ställa utmanande
frågor och fånga upp deras intressen och funderingar.
En stor fördel med LuTek är att vi
fått arbeta tillsammans med andra
kontaktförskollärare. Vi har
inspirerat och stöttat varandra
samt delgett varandra tips och
idéer på material och metoder.
Mötena med andra
kontaktförskollärare har varit ett
bra stöd och ett bra ”bollplank”
när vi har känt oss tveksamma.
Boken Teknikdidaktik i förskolan
av Veronica Bjurulf som vi läser
och diskuterar, har också bidragit
till att förklara, förtydliga och
förenkla vår förståelse för
begreppet teknik. Den har även
gett goda exempel på hur vi kan
arbeta med barnen i förskolan.

Har arbetet med LuTek gjort
avtryck på era förskolor?
Våra arbetslag har ökat sin
kunskap och medvetenhet i
teknikämnet vilket genomsyrar vår
verksamhet med barnen på olika
sätt. Det känns som att vi har
avdramatiserat teknikämnet och
börjat implementera det i den
dagliga verksamheten. Det är
lustfyllt och lärorikt att utmana oss
själva tillsammans, utan rädsla för
att misslyckas och vi utvecklar vårt
”tekniska språk” samtidigt som vi
ökar vårt kunnande. Nu får barnen
oftare höra tekniska termer i
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vardagen! På våra respektive
förskolor har vi pedagogiska
träffar av olika slag, till exempel
arbetsmöten eller samverkans-

dagar då vi delger varandra våra
kunskaper och erfarenheter för att
kunna nå alla pedagoger.

På vilket sätt samverkar ni
med andra?
Då vi har bjudit in till inspirationskvällar har pedagogerna från alla
tre förskolor på Porsön haft
möjlighet att träffas för att utöka
sina kunskaper och få inspiration
till att utveckla arbetet med teknik
i barngrupperna. Tillsammans med
barnen besöker vi Teknikens Hus
för att hämta inspiration och då vi
arbetade med ett projekt om teknik
och hållbar utveckling tog vi
kontakt med Miljöbussen som tog
med oss till återvinningsstationerna
här i Luleå.

Stefan och Eva-Karin, vad
tänker ni om LuTeks framtid?
Den stora utmaningen ligger i att
detta inte bara ska bli ett projekt i
teknik som varar ett år eller två,
utan det ska ﬁnnas med hela tiden.

Oj, vad mycket smuts det var!
Ulrica Bodén berättar här om ett temaarbete om Snö och Is som
genomfördes på Furuparkskolan i årskurs F - 6. Hon arbetade i
en åldersblandad grupp med elever från förskoleklass - årskurs 3.

Syftet med temat, hämtat från
läroplanens mål för förskolan,
var att barnen skulle få:

Ulrica Bodén är förskollärare
och arbetar i förskoleklass
på Furuparksskolan i Luleå.
Hon är kontaktlärare i LuTek.

Berätta om något arbete ni
gjort med era elever
På vår skola händer alltid mycket,
men jag kan berätta lite om hur vi
jobbade med temat Snö och Is på
hela vår F-6 skola. Vi är två förskollärare som har arbetat med
22 elever under fem arbetspass i
veckan. Övrig skol- och fritidstid
tillhör eleverna sin åldersblandade
grupp med elever från F-3.
När vi jobbat har vi i de ﬂesta fall
delat upp eleverna i två grupper.

- Utveckla sin förmåga att bygga,
skapa och konstruera med hjälp av
olika material och tekniker.
- Utveckla sin förståelse för
naturvetenskap och samband i
naturen, liksom sitt kunnande om
växter, djur samt enkla kemiska
processer och fysikaliska fenomen.

Två och två ﬁck eleverna börja
Vi har gjort experiment och
laborationer med vatten på många
olika sätt och tagit reda på:
Ø Vad ﬂyter och vad sjunker?
Ø Vad händer med vattnet när
det är kallt?
Ø Vad händer med is och snö
inomhus?
Ø Var tar vattnet vägen när vi
kokar det?
Ø Vatten försvinner när det ligger
i ett rum, vart tar det vägen?
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med att hämta in snö. Vi samtalade
med eleverna om vad de tror
kommer att hända med snön när vi
tog in den inomhus och de trodde
att snön skulle smälta. Paren ﬁck
sätta ut ett märke på hur mycket
vatten de trodde skulle bli kvar i
hinken när snön smält. Vi ﬁck
vänta på resultatet till nästa dag
och alla elever hade gissat att det
skulle bli mer vatten i hinken än
vad det blev. En elev förklarade
att det berodde på att det fanns
mycket luft i snön.

Nästa steg var att vi silade

Vi passade på att arbeta

vattnet i ett kaffeﬁlter. Oj vad
mycket smuts det var kvar i
kaffeﬁltret, det var en överraskning
för alla elever! Sedan åkte vattnet
in i frysen för infrysning.
Vi sparade det för att senare koka
vattnet. När vi kokade vattnet blev
det mycket funderingar kring vart
vattnet tog vägen och vad ånga var.

med ﬂer begrepp och fenomen, till
exempel ytspänning och densitet
för att förstå vad som ﬂyter och
vad som sjunker. Vi gjorde näckrosor av papper som veks ihop och
sedan slog ut när de kom i vatten.
Vi bjöd in Miljöskolan som
berättade om hur djur och växter
klarar vintern.

Ett lock på kastrullen visade tydligt
att vattnet inte bara försvinner
eftersom det bildats vattendroppar
under locket. Vattnet som blev
kvar i kastrullen hällde vi upp i en
burk som ﬁck stå utan lock i
rummet. Varje vecka undersökte
vi vad som hände med vattnet och
vips hade vi lärt oss ett nytt
begrepp och betydelsen av
det – avdunstning.

Under hela temaperioden arbetade
alla eleverna tillsammans i sina
åldersblandade grupper med att
frysa vatten i alla möjliga former
och att packa snö i formar för att
göra skulpturer som skulle
utmynna i en utställning under en
Is- och snöfestival på hela skolan.
Här spelade vintern oss ett spratt,
då det blev ovanligt milt väder och
det inte gick att genomföra Is- och
snöfestivalen denna milda vinter!

Vad får du och dina
kollegor ut av att ingå
i LuTek?
För oss har teknik och naturvetenskap blivit mer naturligt
och en självklarhet i vårt
vardagliga arbete. Hos mig
och oss har intresset ökat
och vi känner oss säkrare i
vårt sätt att undervisa! Mina
kollegor tycker att de har
nytta av att det ﬁnns
kontaktlärare på skolan.
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Uppdrag och
utmaningar på fritids
När Åsa Öystilä arbetade som pedagog på Teknikens Hus 2003 blev
hon stärkt i sin syn på vad teknik är och kan vara. Hon vill gärna
utmana barnen och uppmuntra deras kreativitet och nyﬁkenhet.

Åsa Öystilä är fritidspedagog på Öhemsskolan
som är en F-3 skola i
Gammelstad, Luleå. Hon
är kontaktlärare i LuTek
och har varit med från
starten 2009.

På vårt fritidshem jobbar vi
ofta och gärna med innovationer
och utmaningar, berättar Åsa som
har jobbat som fritidspedagog i 25
år och fortfarande trivs väldigt bra
med yrket. Ibland har vi ”Veckans
utmaning” som innebär att barnen
får en utmaning som de får en
vecka på sig att genomföra. Att de
får så mycket tid på sig gör att
barnen kan delta i aktiviteten även
om de inte är på fritids alla dagar.
Uppdraget kan vara att bygga
torn, broar eller lösa problem av
olika slag.
Barnen börjar sina arbeten med
att göra skisser/ritningar och ser
över vilket material som behövs.
Sedan sätter de igång med att
arbeta på sina prototyper och
provar olika möjligheter till
lösning. Resultatet presenteras

och visas upp för de andra på
fritids och under våren kommer
vi att ha en kväll då vi visar upp
våra innovationer och lite
kemiexperiment för föräldrarna.
Då jag arbetade som pedagog på
Teknikens Hus 2003 blev jag
stärkt i min syn på vad teknik är
och kan vara för de yngre barnen.
Teknik behöver inte vara svårt, det
kan lika gärna vara konstruktioner
av återvunnet material som till
exempel toarullar. Materialet som
används är inte det viktiga utan att
funktioner benämns vid sitt rätta
namn.

Hur ser du på din roll som
fritidspedagog?
Jag vill att barnen ska vara aktiva i
sitt lärande och att jag själv bara
ﬁnns där och vägleder och ger
förutsättningar. Barnen ska känna
att de vågar komma med idéer och
lösa problem som uppstår, för då
tror jag de utvecklas och lär sig.
Det är ett arbetssätt som stärker
deras kreativitet, nyﬁkenhet och
självförtroende. Min erfarenhet är
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att då barnen får skapa och vara
innovativa upplever de arbetet mer
meningsfullt, roligt och viktigt.
Barn älskar att skapa och få
utmaningar. Barn är naturligt
kreativa! Det blir inte alltid som vi
planerat eftersom barnen får vara
med och utveckla arbetet hela
tiden. Det dyker upp problem som
ska lösas och ibland kan det leda
till att arbetet får en annan
riktning. Fördelen med att arbeta
på fritidshem är att barnen kan
fortsätt jobba tills de känner sig
färdiga. En annan fördel är att det
är frivilligt och att barnen
inspireras av varandra. Det bästa
betyg jag kan få som fritidspedagog är när ett projekt växer så
att alla barn till slut vill vara med!

Hur kan arbetet på fritids
stödja barnens lärande?
I arbetet väver vi in hur föremålen
i barnens vardag förändrats över
tid, hur de fungerade förr och hur
barnen tror att det ska fungera i
framtiden. Ord och begrepp blir
kända för barnen när vi jobbar
praktiskt i fritidshemmet och jag
hör att de använder dessa
då de arbetar med sina
innovationer. När vi bygger
och konstruerar blir det
naturligt att undersöka
vardagliga föremål och
barnen får då en förståelse
för hur de fungerar, är utformade och vilka mekanismer som
ingår. Jag arbetar även med en
lärare där vi samplanerar en del
av arbetspassen som ligger under
skoltid. Detta för med sig att vissa
saker som barnen gör på skoltid
görs färdigt på fritidstid. Enligt
läroplanen ska vi främja entreprenörskap och det gör vi när
barnen ges möjlighet att våga
prova att lösa problem och när
vi ger barnen tillit till sitt eget
tänkande.

pedagoger, utbyter erfarenheter,
delger varandra undervisningsmaterial och lär av varandra. Jag
tillhör ett område där jag får samarbeta med två andra kontaktlärare, en fritidspedagog och en
lärare. Det har i sin tur medfört att
vi fritidspedagoger har fått ansvara
för att genomföra inspirations-

Barn älskar att skapa
och få utmaningar. Barn
är naturligt kreativa!

tillfällen som erbjudits alla
pedagoger som arbetar i förskoleklass och fritidshem inom Luleå
kommun. Utvärderingarna av
dessa var mycket positiva och en
fortsättning efterfrågas. Vi har även
hållit i seminarier på den nationella
konferensen Tekniken i skolan och

Vad har LuTek betytt för dig?
LuTek har gett mig inspiration att
fortsätta jobba med teknik och
NO på fritids och i samarbete
med skolan. Utbildningsdagarna
för oss kontaktlärare gör att jag
håller mig uppdaterad inom
området, det är ständigt något
nytt på gång. Man träffar andra
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i andra sammanhang inom vår
egen kommun. Det är roligt att få
dela med sig till andra och jag tror
inte att jag vågat mig på detta om
jag inte trott på det jag gör, och
den styrkan har jag fått genom att
vara kontaktlärare i LuTek!

Berätta om din roll som
kontaktlärare i LuTek
Min roll som kontaktlärare är
att stödja kollegor och utveckla
arbetet med teknik och naturvetenskap samt att vara en länk
till Teknikens Hus. Tillsammans
med de andra kontaktlärarna i
området informerar jag om
nyheter, utbildningstillfällen och
erbjuder alla pedagoger i F-6 att
delta i inspirationsträffar. Det
känns extra roligt att det är så
många fritidspedagoger som vill
delta och att intresset för de
inspirationstillfällen som anordnas
ökar allt mer med tiden.

Bilbygget på fritids
Projektet med bilen är ett exempel på hur Åsa vill jobba på fritids.
Det startade med att några barn hittade en kartong och började
leka att det var en bil. Skaparlusten väcktes, de började fundera
och planera hur de skulle vidareutveckla sitt bilprojekt.

De diskuterade tillsammans
och kom fram till bilen behöver ett
säte, en ratt och en mugghållare
berättar Åsa. Jag frågade dem vad
de skulle använda för material och
snabbt kom konstruerandet igång.

Under arbetets gång
kommer funderingen om man kan ha
belysning på bilen.
– Det är klart att ni kan, svarade
Åsa. Barnen ﬁck lampor, sladdar och
batteri och satte igång att testa hur
de skulle koppla för att få lamporna
att lysa. Efter en stund kom de på
hur de skulle göra och kunde sedan
installera belysningen.

att bygga reﬂektorer till bilens
lampor av kartong och foliepapper.

Sen kom nästa fundering:
– Kan man ha en tuta på ratten?
– Det är klart att ni kan, svarade
Åsa. Hur tänker ni att den ska
fungera? Hon tog fram en summer
och berättade vad det var. Barnen
ﬁck undersöka hur den fungerade.
Strömbrytaren konstruerades av ett
hängselknäppe och den skulle sitta
på ratten. De ﬁck klura lite för att
komma på hur de skulle lösa
problemet med att kunna vrida på
ratten utan att kablarna i
elinstallationen skulle lossna.

Från början var barnen nöjda

Barnen har arbetat periodvis

med bilens lampor, men efter en tid
började de fundera över om bilar
verkligen bara har två glödlampor i
fronten. De sprang ut och kollade på
parkeringen och upptäckte att det
fanns något som reﬂekterade ljuset.
Det resulterade i att de fortsatte med

med bilen – intensivt några dagar
varvat med perioder då de inte alls
har arbetat med den, berättar Åsa.
Det spelar ingen roll om den aldrig
blir helt färdig. Tänk vad mycket de
har lärt sig själva genom att prova
och undersöka under arbetets gång!
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Vindar och luft i Sunderbyn
Christine Lindqvist berättar att de arbetar ämnes- och åldersintegrerat med olika teman på
Kläppenskolan. Ett tema var ”Luft” som de arbetade med under några veckor. I temat integrerades
många ämnen, men huvudämnena var NO, teknik och svenska. I Lgr 11 ﬁnns luft med i det centrala
innehållet för åk 1-3 och det inspirerade dem till följande arbete med eleverna.
Syfte
Vi ville utveckla elevernas
förståelse i åk1-3 för luftens
grundläggande egenskaper och
hur de kan observeras. Luften ﬁnns
runt omkring oss men det är inget
vi kan se eller ta på vilket
kan vara väldigt abstrakt för
många barn. Eleverna ﬁck träna
sin förmåga att samarbeta och
kommunicera utifrån ett entreprenöriellt lärande. Luft och vindar
får oss att tänka på vikten
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av oförstörbara energikällor.
Vi ville ge eleverna kännedom om
vad vindkraft är och dess betydelse
i Sverige. Vi ville att undervisningen skulle bidra till att eleverna
utvecklade sin förmåga att lösa
problem som till exempel hur man
kan få ett föremål att ﬂyga. Vi ville
ge barnen förutsättningar att
utveckla tilltro till sin förmåga att
hitta tekniska lösningar samt
förbättra dem.
För att ta reda på vad eleverna
kunde så använde vi oss av
observationer och diskussioner
under lektionerna, muntliga
redovisningar samt elevernas
dokumentationer.

Genomförande
Arbetsområdet inleddes med
en ﬁlm ur serien Kayos
krita som heter Syre, luft
och en svävande
lykta. Filmen
handlade om
en ﬂicka
och hennes
storasyster. När
storasyster gör sina läxor
blir hon trött och tycker att
luften håller på att ta slut
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i rummet. Luft innehåller syre.
Luft är något trots att vi inte kan
se eller ta på den. Vi diskuterade
och genomförde enkla
systematiska undersökningar med
luft som vi dokumenterade genom
att rita och skriva till. Detta utgick
från Concept cartoons, ett arbetsmaterial som kan laddas hem från
Skolverkets hemsida under ﬂiken
bedömning.

Väger luft något?
Eleverna ﬁck diskutera frågan
först. Sedan kom vi fram till hur
vi skulle undersöka detta och
eleverna utförde undersökningen
gruppvis. De konstruerade en enkel
balansvåg och så använde de en
ballong med luft och en utan luft.
Eleverna upptäckte att luft väger
något. Resultatet dokumenterades
i bild och skrift.

Tar luften slut?

Hur gick arbetet?

Eller vad är det som tar slut?
Eleverna genomförde ett
experiment i grupp genom att följa
en instruktion. Gruppen ﬁck en
skål med färgat vatten, ett
värmeljus samt en e-kolv. Eleverna
tände ljuset och satte över e-kolven.
Ljuset slocknade och vatten sögs in
i e-kolven. Vi diskuterade resultatet
samt dokumenterade genom att
rita och skriva.

Vi pedagoger var mycket nöjda
med detta arbetsområde. Vi hade
kunnat göra en bättre inventering
av elevernas kunskaper före start
av arbetet, vilket hade kunnat göra
det lättare att se vad eleverna hade
lärt sig. Eleverna tyckte det var ett
roligt arbetsområde och det bästa
var att få göra experiment. Vi anser
att samtliga elever som varit
närvarande nådde målen för vårt
arbete!

Luft tar plats!
Gruppen hade en balja med vatten
och sänkte ner ett upp-och-nedvänt
glas så att det blev vattenfyllt.
Sedan blåste de luft genom ett
sugrör så att bubblorna hamnade
i glaset. Vattnet i glaset trycktes ut
och luften tog plats i glaset.
Nu hade vi konstaterat att luft tar
plats och det ville vi kontrollera
med ännu ett experiment. Eleverna
arbetade i grupp. Gruppen hade en
balja med vatten, ett glas och en
papperstuss. Tussen skulle fästas
längst ner i glaset som sedan
sänktes ner upp-och-nedvänt i
vattnet. Tussen blev inte blöt
eftersom luften i glaset pressade
undan vattnet. Luft tar plats!
Arbetet innehöll även enklare
konstruktionsövningar som till
exempel att tillverka vindsnurror,
vika ﬂygplan och göra varmluftsballonger. Vi läste också faktatexter
på elevernas nivå och såg ﬁlm, Evas
funkar-program om vindkraft samt
diskuterade i grupper.

LuTeks betydelse
LuTek har gett mig kunskaper,
idéer och mycket inspiration!
Kvalitén på min undervisning i
teknik och NO har förbättrats
under de år som jag har varit med
i LuTek. Jag har inspirerat mina
kollegor på skolan och vi har
tillsammans höjt kvalitén på, samt
kompletterat vår behörighet för
teknik- och NO-undervisning.
Mina kollegor har alltid visat stort
intresse för våra inspirationsträffar.
Dessutom har Teknikens Hus
undervisningsmaterial, som vi
LuTek:are fått utbildning på och
därmed möjlighet att låna, varit
otroligt värdefulla för vår
undervisning. Vi är en liten skola
som inte har möjlighet att köpa in
dyrt material som t ex Teknik Lego,
men våra elever har fått tillgång till
det eftersom det är ett lånematerial.
Teknikens Hus material har
dessutom skapat större samhörighet på skolan. När vi har lånat ett
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material så har alla elever,
förskoleklass-åk 6, arbetat med
samma tema. Vi har nog haft alla
materiallådor hos oss på
Kläppenskolan men vi önskar att
det fanns ﬂer!!! Nu när vi är ﬂera
kontaktlärare på området, det
ﬁnns numera även på vår
grannskola Hemängsskolan, kan vi
tillsammans sprida information,
inspiration och kunskaper. Vi har
alltid bjudit in till gemensamma
inspirationsträffar och
gemensamma aktiviteter vilket
skapat samhörighet mellan
skolorna i Sunderbyn!

Christine Lindqvist är lärare
och arbetar med elever i
åk 1-3 på Kläppenskolan i
Sunderbyn, Luleå. Hon är
också kontaktlärare i LuTek.

Kommunikation
- förr, nu och i framtiden
Eva Olsson berättar om ett tema i teknikhistoria där barnen studerade
hur våra möjligheter att kommunicera förändrats genom historien.
Hur tekniken fått världen "att krympa". De valde att undersöka två
uppﬁnningar lite mer noggrant, bläckpennan och telefonen.

Eva Olsson är mellanstadielärare och arbetar på
Ängskolan som är en F-6
skola på Hertsön i Luleå.
Eva har varit en av LuTeks
kontaktlärare i området
sedan nätverket startades
hösten 2009.

Varför valde ni att arbeta
med temat kommunikation?
För våra elever är det idag självklart att kunna kommunicera med
vem man vill, när man vill. Med
teknikens hjälp kan de samtala
med personer på andra sidan
jordklotet i realtid. Så har det ju
inte alltid varit. Vi började fundera
över två frågor: Hur var det förr?
Hur kommer det att bli
i framtiden?

Hur valde ni att deﬁniera
begreppet kommunikation?
Vi började med att fundera på
vad ordet kommunikation betyder.
Efter att ha sökt i ordböcker och
på nätet valde vi deﬁnitionen:
att överföra information.
Därefter ställde vi frågan hur
kommunicerar ni?
Genom en enkel undersökning
kom vi fram till att elevernas tre
vanligaste kommunikationsätt är
att ringa, skicka sms och att chatta.

Hur var det då förr?
Tillsammans samlade vi uppﬁnningar som genom historien
varit viktiga för kommunikation.
Det blev en lång lista på tavlan,
här kommer några exempel: dator,
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telefon, penna, papper, böcker,
tidningar, brevduva, post,
röksignaler, radio, TV…
Varje elev ﬁck sen en bild på en
uppﬁnning. Uppgiften var att
ställa sig, och sin uppﬁnning, i
rätt tidsordning. Från den äldsta
till den modernaste. Jag tycker att
eleverna resonerade klokt när de
försökte placera sin uppﬁnning
på rätt plats;
- En sån här hade de på Titanic.
(telegrafnyckel)
- Det måste vara efter medeltiden,
då skrev de för hand.
(boktryckarkonsten)
Tidslinjen hängdes upp på tavlan
och försågs med årtal. Då kunde
man tydligt se att mycket hände i

Till sist ﬁck varje elev en påse som
innehöll delar till en kulspetspenna. Uppdraget var att sätta
ihop pennan. Inte så lätt men det
lyckades till slut.

Provade ni något mer?

mitten av 1800-talet och framåt
och att mycket av den teknik som
används idag inte är mer än 20 år
gammal. Bilden av ENIAC, den
första datorn, var förbryllande. Så
stor, 27 ton, och inte bättre än en
kalkylator. Underligt. Att kineser
tillverkade papper medan vi här
uppe i Norden ännu ristade runor
var också en aha-upplevelse.

Berätta om hur ni arbetade
med bläckpennan!
Att pennan varit betydelsefull för
kommunikation är inte så svårt
att tänka sig. Vi undersökte hur
pennan förändrats från gåspenna
till stålpenna, reservoarpenna och
till sist kulspetspenna. Eleverna
ﬁck tillverka var sin enkel
fjäderpenna och försöka skriva
med den. Sedan ﬁck de prova på
hur det var att skriva med en
stålpenna, något som ﬁck historisk förankring genom att fröken
kunde berätta att när hon gick i
lågstadiet så hade alla elever en
stålpenna och ett bläckhorn i
bänken. När det gäller teknik är
man nästan en levande
historiebok!

Dagens elever är vana vid att göra
egna böcker och presentationer
med digital teknik. Att man kan
skriva böcker för hand är heller
inte så konstigt men hur gör man
när man trycker? Vi provade.
Några elever gjorde egna "typer"
av potatis, några ville trycka med
färdiga "typer". Varför blir/är en
del bokstäver felvända? Av den
frågan lärde vi oss att när man
trycker måste "typen" vara
spegelvänd. Vi plockade fram
speglar och försökte skriva
spegelskrift. Inte heller helt lätt,
men ingen gav upp.

Vad tänkte eleverna om
kommunikation i framtiden?
Det blev ett hemarbete där
eleverna ﬁck i uppgift att fundera
på frågan:
Hur kommer vi att kommunicera
i framtiden?
De gavs instuktionerna: Rita en
bild, skriv en förklarande text.
Hur fungerar den? Uppgiften
redovisades muntligt i klassrummet. Många fantastiska idéer
presenterades! (Se exempel på
framtidens uppﬁnningar på nästa
uppslag)
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Hur ska ni gå vidare med
arbetet?
Nu kommer vi att arbeta vidare
med telefonens historia och
utveckling och då kommer vi också
att ta reda på mer om uppﬁnnaren
Alexander Graham Bell.

Kommer du ihåg hur det var
när LuTek-lärarna träffades
första gången?
Teknikens Hus luftballong lyfte
som ett symboliskt startskott för
vårt nya nätverk. Jag var
förväntansfull, nyﬁken och lite
osäker på vad som förväntades
av mig. Nu vet jag. Att bilda ett
nätverk var en fantastisk idé.
Under våra utbildningsdagar har
vi haft inspirerande workshops,
möjlighet att lyssna till ny
forskning, delta i konferenser,
fortbildning och inte minst att
utbyta erfarenheter med varandra.
LuTek har hjälpt mig att förstå
varför det är så viktigt att teknik
är ett eget ämne. Tidigare har
tekniken lätt försvunnit in i
naturvetenskapen utan att bli
synliggjord.

Framtidsspaning

Holomatic 2000 är helt röststyrd,
vattentät och kan projicera bilden
som ett hologram.

EarTalk ser ut som ett örhänge och
ﬁnns för både tjejer och killar.

Klockisallafonen ser ut som ett
armbandsur, ﬁnns i olika färger och
alla meddelanden blir hologram.

Eye Sky ser ut som en kombination
av glasögon och hörlurar. Den fungerar som en bildskärm så att du kan
se den du pratar med, men du kan
förstås också spela spel, musik och
skicka meddelanden.
Flash-Phone med två uppfällbara
Flashprojektorer som skapar ett ljus.
Ljuset bildar en skärm där du kan
se den du pratar med.

PalmTalk
är helt hjärn- och röststyrd och sitter
i handﬂatan så du kan aldrig tappa
bort den. På lillﬁngret sitter ett
hologram som gör att det blir en bild
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Teknik och NO i grundsärskolan
– Glädjande att se eleverna lyckas!
Monica Schack är MA/NO/teknik lärare i grundsärskolan på Residensskolan åk 7-9 i Luleå och
har varit kontaktlärare i LuTek sedan starten 2009. Nu undrar vi om du, Monica som representant för grundsärskolan, kan berätta lite om ditt deltagande i LuTek och vad det resulterat i
för dig, dina elever och dina kollegor?

Vad har LuTek betytt för dina
elever?
Ett konkret exempel är att under
en av våra utbildningsdagar på
Teknikens Hus ﬁck vi i uppgift
att skriva en pedagogisk planering
i teknik eller NO. Jag valde då att
göra min pedagogiska planering
”Bygga rum” i grundsärskolans
ämne Teknik i åk 7-9.
Syftet med arbetsområdet var att
eleverna skulle lära sig mer om hur
man med återvunnet material
planerar och bygger ett rum i liten
skala med möbler och inredning. I
rummet skulle det ﬁnnas en lampa
som kunde tändas och släckas med
en strömbrytare.

Innan de började bygga, gick vi
tillsammans och hämtade skokartonger i en skoaffär. Eleverna
ﬁck själva välja mellan små
skokartonger och stora stövelkartonger. Därefter ﬁck de göra en
skiss på sitt tänkta rum. Nästa steg
var att de ﬁck färgsätta väggar och
golv i sina rum och sedan välja
material till möbler och inredning.
Byggmaterialet bestod av
återvunnet material som olika förpackningar, glassburkar, kartong,
tygbitar, glasspinnar, korkar med
mera. Eleverna byggde upp sina
rum utifrån sina skisser. Den sista
utmaningen bestod av att installera
belysning, de ﬁck då lära sig hur
man kopplar ihop en lampa med
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strömbrytare och batteri. Rumsbyggandet pågick under ganska
lång tid. Eleverna hade två
40-minuters lektioner varje vecka
och skapade och formgav sina rum
under några veckors tid.
Avslutningsvis ﬁck de skriva en
liten berättelse om vem som bodde
i rummet och ha en utställning för
de andra klasserna i grundsärskolan. De som ville ﬁck berätta
om sina rum. Det gjorde nästan
alla! Eleverna var mycket stolta
och visade gärna upp hur de tände
och släckte lampan i rummet. Det
var riktigt glädjande att se att de
verkligen hade lyckats med sina
rum och sin belysning!

Är det något du önskar att du
kunnat göra annorlunda?
Jag som pedagog hade gärna
arbetat ännu mer intensivt med
detta, alltså mer tidskoncentrerat
under en kortare period. Nu gick
det minst ett par dagar mellan
varje tillfälle och eleverna var ofta
tvungna att avbryta sitt arbete när
de var som mest kreativa och inne
i det de höll på med. Tyvärr gick
inte detta att göra något åt
schemamässigt, eftersom jag bara
har eleverna i teknik och NO vid
två tillfällen per vecka, men det är
något jag skulle försöka göra
schematekniskt på ett annat sätt
om jag skulle arbeta med detta
igen.

Vad har LuTek gett dig som
kontaktlärare?

inspiration med olika pedagogiska
dilemman och tips på hur de själva
har gjort. Som ensam teknik- och
NO-lärare på min grundsärskola,
vill jag också nämna det arbete
som vi gjorde med att framställa
Basmaterialförteckningarna i
teknik och NO, som jag har haft
mycket nytta av.

Berätta om arbetslagets
betydelse
Jag vill rikta ett stort tack till mina
kollegor, som inte undervisar i
teknik och NO, men ändå deltagit
och visat stort intresse när jag
delgett mina erfarenheter och
lärdomar från LuTek vid till
exempel inspirationsträffarna. Det
har varit mycket värt att få prova
tillsammans med dem, innan jag
jobbat med eleverna.

LuTek har varit, och är, mycket
betydelsefullt för mig som
pedagog. Under utbildningsdagar
har jag fått inspiration till att
utveckla min undervisning och
många bra och konkreta exempel
på vad jag kan arbeta med i teknik
och NO. Jag har också fått läsa
intressant litteratur och även fått
tips på litteratur som jag kan läsa
i framtiden. Många bra föreläsningar och fortbildningar har
jag också blivit serverad. LuTeks
utbildningsdagar har gett mig och
mina kontaktlärarkollegor många
tillfällen till erfarenhetsutbyte,
vilket är enormt viktigt! KLkollegorna har också gett mig

Ur grundsärskolans
läroplan
i ämnet teknik:
Tekniska lösningar har i
alla tider varit betydelsefulla för människan och
för samhällens utveckling.
Drivkrafterna bakom
teknikutvecklingen har
ofta varit en strävan att
lösa problem och uppfylla
mänskliga behov. I vår tid
ställs allt högre krav på
tekniskt kunnande i
vardags- och arbetslivet
och många av dagens
samhällsfrågor och
politiska beslut rymmer
inslag av teknik. För att
förstå teknikens roll för
individen, samhället och
miljön behöver den teknik
som omger oss göras
synlig och begriplig.

Monica Schack är
MA/NO/teknik lärare
i grundsärskolan på
Residensskolan åk 7-9
i Luleå och har varit
kontaktlärare i LuTek
sedan starten 2009.

39

Fröken Karin tänker om
Karin och hennes kollegor på Bergsskolan har deltagit i aktiviteter som erbjudits inom ramen för
LuTek. Det har varit en möjlighet att få ny och aktuell kunskap men har också inneburit möjlighet
att träffa kollegor på den egna skolan men även kollegor från andra skolor. Alla 7-9 skolor i Luleå
åkte till exempel till Tekniken i skolan konferensen i Norrköping 2012.

Barn- och utbildningsförvaltningen
i Luleå kommun driver ﬂera utvecklingsprojekt som innefattar kompetensutveckling.
Parallellt med LuTek har även ett kompetensutvecklingsprojekt kring kunskap och
bedömning för alla skolledare och lärare i
skolan genomförts. Syftet har varit att öka
lärares och rektorers kunskaper kring kunskap
och bedömning i alla ämnen. Genom att ge
lärare och rektorer fördjupade kunskaper om
elevers kunskapsutveckling i ett bedömningsperspektiv skapas förutsättningar för likvärdig
bedömning och bättre elevresultat
i kommunens skolor.

Oj, det är en stund sedan, det hade jag
behövt svara på direkt efteråt. När man får fara
iväg på stora konferenser så blir man fylld av
energi, lust och kunskap av andra duktiga lärare
här i landet. Jag ﬁck med mig mycket därifrån,
många tips och idéer som jag har haft nytta av.
Nya tankar om teknikundervisning bland annat
idéer om hur man kan integrera tekniken i mina
undervisningsämnen inom NO. Man känner sig
dessutom speciell när man får ”bada” i teknik
några dagar, nördig som jag är. Direkt när jag
kom hem fattade jag vad teknik i skolan går ut
på: Att eleverna får lära sig hur olika tekniska
system hänger ihop och samverkar!

LuTek och projektet Kunskap och bedömning
har samverkat, där ämnesnätverket i teknik i
åk 7-9 är ett konkret exempel. Lärarna i ämnesnätverket i teknik har identiﬁerat behov av att
fördjupa sig i formativ bedömning inom
teknikämnet. Med utgångspunkt i detta behov
har alla tekniklärare i åk 7-9 erbjudits
seminarier inom ämnesområdet vid ett ﬂertal
tillfällen.

Hur valde du att arbeta med eleverna?
Väl tillbaka i skolan var det just det jag tog fasta
på – att eleverna ska få lära sig om olika tekniska
system och hur de hänger samman. Vi provade
en uppgift i klassen som inte gjorts i vår skola
tidigare som handlade om mobiltelefonen.
Uppgiften passar bra då den ligger eleverna
varmt om hjärtat och de använder den tekniken
under en stor del av sin vakna tid. De använder
mobiltelefonen till så mycket, skicka sms, mms,
Facebook, förutom att ringa med den.

Minst två lärare från varje 7-9 skola har även
deltagit vid konferensen Tekniken i skolan i
Norrköping 2012. Förutom detta har
fortbildningsinsatser erbjudits från Luleå
tekniska universitet samt Teknikens Hus.
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deras presentationer offentligt på vår hemsida eller
blogg men det har vi inte kunnat göra ännu. Då
skulle det ännu mer kännas som att det är på riktigt
och vi är på väg att jobba alltmer med att presentera
elevernas arbete. Vi är inte riktigt där ännu, men på
god väg.

Frågan var hur mycket de (och jag) egentligen visste
om hur beroende telefonen är av att andra system
fungerar? Inte så mycket visade det sig efter en
gemensam brainstorm på tavlan! Tanken med
uppgiften var att vi skulle se om vi kunde få ihop alla
tekniska system som är kopplade till mobiltelefonens
egna system, det vill säga vilka funktioner fungerar
alltid i en mobiltelefon, även utan täckning? Och vad
beror det på?

Hur organiserade ni för uppgiften?
Vi är en 1:1 skola och denna uppgift genomfördes i
samma veva som vi började arbeta som en 1:1 skola.
Våra elever använder Google Drive när de planerar
upp ett arbete, där det de skriver kan delas till
exempel med mig som lärare och jag kan ge tips och
kommentarer i deras dokument i
realtid. Ett verkligt bra stöd för mig
som lärare att arbeta formativt
med mina elever.

Hur gick det till?
Eleverna hade till en början ganska många
frågor. Arbetssättet var dessutom lite ovant.
I arbetsuppgiften ingick till en början att beskriva
vilka program i telefonerna som
fungerade utan täckning. Sedan
skulle de beskriva vilka som
behöver täckning för att fungera.
De skulle dessutom välja ett av
dessa program och beskriva vilka
tekniska system som krävs för att
det ska fungera. Det kan till exempel
vara satelliter, basstationer, GPS,
raketer som för upp satelliteter,
ESRANGE och så vidare.

Blev det som ni planerade?
Det blev bättre! Måluppfyllelsen var stor
med elevgruppen. Eleverna ﬁck utvärdera
området och de var positiva, tyckte att de
lärt sig mycket och hade velat hålla på lite
längre! Och jag håller med dem! Eleverna
arbetade så intensivt och vi utökade tiden för att
hinna med allt! Eleverna ﬁck också själva välja
hur de skulle presentera sina arbeten. De ﬂesta
valde att redovisa muntligt med stöd av en
presentation som de gjort i något av
presentationsprogrammen Keynote eller Prezi.
Några gjorde en ﬁlm. Det var fantastiska
arbeten! Det bästa vore att få dela med sig av
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Hur såg du att eleverna nådde målen?

Jag kan också i efterhand gå in och kommentera
inför nästa lektion så att varje grupp kan få tips på
hur de kan gå vidare. Ibland lägger jag in förslag på
länkar åt dem där. Jag använder en lärarblogg
”Fröken Karin tänker om” där jag varje vecka lägger
upp vad vi ska arbeta med, länkar och planering.
Det underlättar för eleverna och gör det möjligt för
föräldrar att ta del av vad vi arbetar med i de olika
ämnena.

Jag hörde på deras diskussioner under det inledande
arbetet att de var på väg att ställa sig frågor som
hade med system att göra. Alla hade till exempel inte
klart för sig vad begreppet ”täckning” är för något.
Det är ett ganska självklart begrepp som ofta
används men alla förstår inte vad det verkligen
betyder. De lärde sig mer om orden och begreppen
och ju längre de letade desto ﬂer komplexa system
hittade de. Målet var nått när de i grupperna började
förstå hur saker och ting i samhället hänger ihop och
hur känsliga de olika delarna kan vara.

Vad skulle du göra annorlunda idag?
Idag använder jag mer tid till denna uppgift. Den får
ta cirka fyra veckor, då kan eleverna göra ett grundligare arbete och på djupet ställa frågorna, mejla och
ringa för att ta reda på fakta och dessutom hinna
göra en presentation på dator och förbereda sig för
sin muntliga presentation.

Är det något mer du vill dela med dig av?
Det här var första uppgiften som jag jobbade med på
ﬂera plan, det vill säga med tekniska system samtidigt
som jag har använt den teknik vi har i klassrummet
fullt ut. Alla lärare och elever har varsin dator på
skolan och det ﬁnns projektor i taket i nästan alla
våra klassrum.
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kunskaperna men
också vara ett stöd för
kollegor som jobbar
med ämnet. Vi utarbetar tillsammans en
plan för hur vi ska
arbeta vidare med
ämnet och teman under
Karin Hallberg är lärare
kommande läsår. Vi
i teknik och NO på
utvärderar och låter
Bergskolan som är en
7-9 skola på området
eleverna göra likadant.
Bergnäset i Luleå.
På Bergsskolan har vi
tillsammans med andra
skolor på området en
gemensam vision. Vår
vision och LuTek passar väl samman.

Det gör att vi kan kombinera olika lärmöjligheter, till
exempel avbryta för att gemensamt titta på ett
aktuellt Youtube-klipp som behandlar det vi arbetar
med. Vi har möjlighet att göra ﬁna presentationer i
olika programvaror och kan presentera våra arbeten
på många olika sätt. Teknikuppgiften var en del, den
andra delen blev också en utmaning – att använda oss
av tekniken som datorerna erbjuder så mycket som
möjligt i arbetet. Jag är, tillsammans med eleverna,
supernöjd med resultatet!

Att vara en del i LuTek, vad medför det?
För mig som tekniklärare har deltagandet och kurser
inom LuTek haft stor betydelse för mig som
högstadielärare. Fortbildningarna har hjälpt mig att
förstå hur jag ska undervisa i ämnet och gett mig
många tips och idéer på konkreta uppgifter men
också på hur man själv kan hitta vägar. Det är alltid
bra att vara två lärare från samma skola som deltar,
det gör det lättare att sedan kunna sprida information
och delge andra vad man gör. Det blir roligare ju ﬂer
man är! Det är viktigt att kunna delge andra lärare
som inte varit på samma utbildning.

Vi utbildar elever till världsmedborgare
med förmågor som gör dem kompetenta
att aktivt delta i och utveckla dagens
och morgondagens globala samhälle.
Om man vill läsa mer om ditt och Bergsskolan arbete,
hur hittar man din blogg, fröken Karin?

Sedan har jag skaffat många goda kontakter på andra
skolor i kommunen! Det gäller att behålla fokus på
alla ämnen, även om matematik har fått mycket
fokus under en period. Med all rätt. Tekniken hos oss
ha fått stå tillbaka litegrann, men nu fokuserar några
lärare på teknik framöver på vår skola. Vi vill
utveckla lärandet om teknik hos eleverna och höja

www.karinhallberg.blogspot.com

43

Kulturskolan och Miljöskolan
I Luleå kommun är Kulturskolan och Miljöskolan två aktörer som medverkar till att stödja och
utveckla barn och ungas lärande. Kulturskolan bidrar med estetiska uttrycksformer och kreativt
skapande arbetssätt. Miljöskolan är ett stöd i arbetet med miljö och hållbar utveckling.
Kan man få spela ﬂöjt mitt på Storgatan eller
dansa i skogen? Eller få bygga en ordbok med helt
nya ord som man själv hittat på? Eller få skapa en
musikal eller teater för att lära sig mer om ett ämne
man jobbar med i skolan?
JA det kan man!
Det är sådant vi på Kulturskolan arbetar med varje
dag. Vår verksamhet innehåller många olika delar
men gemensamt är att vi jobbar med barn och
ungdomar med lust, glädje, fantasi och nyﬁkenhet.

Vi vet att det är viktigt att bli berörd och att känna
lust till det man gör. Då fungerar lärandet som bäst.
Det är också viktigt att barn och ungdomar får
hitta sitt sätt att berätta, att få uttrycka sig för att
känna sig betydelsefulla och växa som människor.

Korta fakta:
Ø

Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

Vi arbetar med kurser i olika
instrument, komposition, bild, dans
och drama.
Vi är ett resurscentra för Luleås skolor
i estetisk kompetens. Vi arbetar i
kommunens för-, grund-, sär- och
gymnasieskolor med kortare och
längre projekt i samverkan med
skolans personal.
Vi arbetar med kompetensutveckling
för skolpersonalen i Luleå.
Vi arbetar i olika utvecklingsprojekt för
att utveckla lärandet i skolan.
Vi organiserar Luleå Kommuns inköp
av Kulturevenemang för Luleås elever.
Vi möter ca 8000 elever per år i vår
verksamhet.

Vi berikar förskolebarns och skolelevers dagliga
verksamhet och inbjuder till kreativt tänkande och
skapande. Vi sprider inspiration och skapar
upplevelser tillsammans med elever och lärare.
Vi ger elever möjlighet att pröva på eller att träna
upp sig på det de brinner för. Sedan kan de visa det
de gjort eller kan inför en publik. Det kan vara i ett
klassrum, en gympasal, på Kulturens Hus eller på
en turné utomlands. Vi arbetar mycket med
grupper, klasser och ensembler av olika slag.
I mötet med andras skapande, tankar och idéer lär
man sig mycket både om sig själv och andra. Alla
får vara med och bidra på sitt sätt. Att träna sig att
samarbeta och samverka i respekt och med
lyhördhet är lärdomar för livet.
All vår verksamhet är avgiftsfri för barn och elever
i Luleå. Här får du veta mer om Kulturskolan:
www.luleakulturskola.com
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Luleå Miljöskola är ett komplement och ett
stöd till skolans pedagogiska verksamhet i
frågor som handlar om hållbar utveckling och
kretslopp i naturen och samhället.
Luleå Miljöskola är inte bara ett hus och en
plats, det är också ett arbetssätt med idén "att lära
in ute". Verksamheten vänder sig till alla från
förskolan och upp till gymnasiet. Vallens
kretsloppsskola och Miljöbussen ingår i Luleå
Miljöskola. Dessa verksamheter är viktiga redskap
i Miljöskolans uppdrag om hållbar utveckling.
Verksamheten erbjuds under alla årstider.
Miljöskolan anordnar också kompetensutveckling
och handledning för pedagoger från förskola och
skola.

är de som jobbar med förskolans 5-åringar upp
till och med gymnasiet välkomna.

Miljöbussen är ett praktiskt komplement till
Vallens kretsloppsskola är naturskönt belägen
vid Dravelsviken 10 km sydost om Ersnäs mot
Alhamn, 35 km från Luleå centrum.
Kretsloppsskolan riktar sig till klasser med elever
från och med årskurs fyra. Under perioden maj oktober bygger verksamheten på att besökande
skolor övernattar och jobbar efter Miljöskolans
program. Det går också att boka Miljöbussen för
att komma på dagsbesök och då

natur- och miljöundervisningen i Luleås skolor.
Målsättningen är att väcka intresse för och öka
kunskap om natur- och miljöfrågor. Under
perioden maj till och med oktober används bussen
nästan uteslutande för natur- och miljöfortbildning
med exkursioner och studiebesök. Att åka med
Miljöbussen är kostnadsfritt för alla skolor och
förskolor som tillhör barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun. Här får du veta
mer om Miljöskolan:
www.lulea.se/utbildning--forskola/miljoskola

M iljöbussen
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Kursen Skolprojekt för
teknik och hållbar utveckling
Ett av syftena med LuTek-projektet är att öka antalet lärare som genomgår formell akademisk
utbildning i teknik och naturvetenskap. Därför tog LuTeks styrgrupp initiativ till att Luleå tekniska
universitet i samarbete Teknikens Hus skulle ordna en fristående universitetskurs omfattande 7,5
högskolepoäng.
Kursen genomfördes på kvartsfart
höstterminen 2011 – 2012. Sammanlagt 117
pedagoger läste kursen, varav de ﬂesta kom från
Luleå kommun. Kursdeltagarna ﬁck under kursens
gång möta ﬂera av LTU:s mer eller mindre kända
forskare som berättade om sina specialområden och
gav sina perspektiv på teknik och hållbar utveckling.
För att ge några exempel på intressanta föreläsningar,
kan vi nämna:
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Expertföreläsningarna var uppskattade
och många kursdeltagare beskrev i kursutvärderingen
att de lärt sig mycket och beskrev det som ett lyft att
få träffa välrenommerade forskare: Vilket lyft! Vilket
fantastiskt universitet vi har i Luleå! I utvärderingen
framkom också känslan av att ha blivit tagen på
allvar och att även om föreläsningarna ibland var på
en hög nivå, hade de lärt sig något som de inte visste
sedan tidigare. Vilken aha-upplevelse! Äntligen ﬁck vi
lära oss något nytt!

Professor Lena Abrahamsson som under rubriken
Framgångsfaktorer och tankefällor diskuterade
betydelsen av jämställdhet för hållbar utveckling.
Docent Carina Lundmark gav perspektiv på
Teknik, etik och gröna värderingar och berättade
om hur vårt sätt att förhålla oss till miljö och
miljöproblematik har förändrats med tiden.
Professor Sverker Jagers ställde frågan: Varför
låter människor det gå så långt med
degraderingen av jordens natur-, ekonomiskaoch sociala resurser att vi alls behöver fundera i
termer av en hållbar utveckling?
Docent Anneli Hedström behandlade globala och
lokala vattenfrågor och berättade vad som händer
med smutsvattnet då vi tvättat bilen på
garageinfarten.
Professor Bo Björkman behandlade sällsynta
jordartsmineraler och förklarade problematiken
med materialåtervinning då många av de
produkter vi använder är sammansatta av en
mängd olika material.

Utveckla verksamheten tillsammans
med Luleå tekniska universitet!
Institutionen för konst, kommunikation
och lärande (KKL) har stor erfarenhet av
både längre och kortare
utbildningsuppdrag inom teknik och
naturvetenskap. Beroende på
uppdragsgivarnas behov utformar vi en
poäng- eller intygsgivande kurs, en
föreläsning för personalgruppen, en
seminarie- eller handledningsserie, ett
utvecklingsprojekt eller en
projektutvärdering.
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En röd tråd genom kursen och tillika en större
kursuppgift bestod i att kursdeltagarna i sin egen
verksamhet skulle planera, genomföra och utvärdera
ett pedagogiskt utvecklingsprojekt med relevans för
teknik och hållbar utveckling. Med andra ord bestod
uppgiften i att lärarna i sin egen klass eller barngrupp
skulle utveckla och genomföra undervisning i syfte
att deras barn eller elever skulle få möjlighet att lära
sig något med relevans för teknik och hållbar
utveckling. Forskare och lärare från Luleå tekniska
universitet samt pedagoger från Teknikens Hus gav
handledning. Projekten redovisades i korta rapporter
samt vid en muntlig presentation i Teknikens Hus.
Samtliga projekt bedömdes som lyckade av såväl
kursansvariga lärare som av de pedagoger som
genomförde och utvärderade projekten. När lärarna
själva utvärderade sina arbeten kunde i stort sett
samtliga konstatera att deras projekt lett till ökat
lärande för deras förskolebarn eller elever. En
utförligare beskrivning och utvärdering av kursen ges
i rapporten, Skolprojekt för teknik och hållbar
utveckling (Högström, 2012).
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I mötet är
skolutvecklingen
Det genomfördes många lyckade utvecklingsprojekt i kursen
Skolprojekt för teknik och hållbar utveckling. Fyra av dessa
granskades närmare med hjälp av studenter som skrev sina
examensarbeten inom ramen för Luleå tekniska universitets
lärarutbildning. Den frågeställning som studenterna ville
besvara löd: Vilka faktorer leder till framgång i skolutvecklingsprojekt?
Ett av de projekt som sattes under lupp handlade
om badrum och genomfördes av två lärare och 30
elever vid Vitåskolan. I ett fokusgruppsamtal ﬁck
lärarna möjlighet att ge sin syn på vad som hade lett
till framgång. Med på mötet var förutom de två
lärarna Eva och Karin, tre lärarstudenter och deras
vetenskapliga handledare. Med utgångspunkt från
detta fokusgruppsamtal vill vi här ge ett lärarperspekiv på vad som kännetecknar lyckad skolutveckling.

Eva Sundling är lärare i åk 1-2 och
Karin Andersson är förskollärare i
förskoleklassen på Vitåskolan i Vitå,
Luleå kommun

exempel tvättställ och toalettstol fanns väl
representerade men få grupper hade tänkt på de mer
osynliga delarna såsom avloppsystem och
vattentillförsel. Lärarna reﬂekterar omkring detta:
”det som inte syntes, fanns inte”. De valde därför
att inrikta arbetet på att synliggöra det osynliga
och avgränsade projektet till toalettstolens tekniska
system. Än en gång inleddes arbetet med elevernas
förförståelse. Barnen ﬁck parvis resonera kring
toalettstolens funktion och med hjälp av teckningar
ﬁck de sedan åskådliggöra och beskriva sina tankar
kring hur en toalettstol egentligen fungerar.

Projektet i korthet
Projektet genomfördes med barn från förskoleklass
och årskurs 1-2. För att ta reda på elevernas
förförståelse inleddes arbetet med att de gruppvis
tillverkade modeller av badrum inrymda i
skokartonger. Frågor som vägledde arbetet löd: Hur
ser ett badrum ut, vad kan ﬁnnas i ett badrum och
hur fungerar det? Det fanns en mängd olika material
att använda sig av och resultatet blev ett antal
skokartonger fyllda med idéer på vad ett badrum kan
innehålla. Barnen ﬁck därefter gå runt och ta tips och
idéer av varandra; Vad saknar vi? Vad vill vi lägga
till? Alla har egen erfarenhet av badrum hemifrån,
men lärarna märkte att eleverna ofta saknade ord
och begrepp för de föremål och funktioner som ﬁnns
där. Den synliga badrumsutrustningen som till
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Bildernas innehåll diskuterades och jämfördes,
lärarna ställde öppna frågor som ledde tankarna
vidare. Barnen funderade, reﬂekterade och drog
slutsatser. Sedan var det dags att plocka isär och
undersöka en av skolans toalettstolar. Hur ser det
egentligen ut? Hur fungerar det? Nyﬁkenheten hade
väckts och barnen ﬁck formulera – Vad är det vi vill
veta mer om? Utifrån elevernas frågor planerades
och genomfördes ett besök på Teknikens Hus där
modeller av ﬂottörer, vattenlås och avloppsrör, på
ett konkret sätt besvarade barnens frågor och väckte
nya. Tillbaka på skolan demonterades och undersöktes en toalettstol i skolans källare av lärare och
elever och de kunde tillsammans konstatera att den
verkade fungera på samma sätt. Arbetet växte vidare
och kom att behandla vattnets kretslopp, vattenförbrukning och avloppsrening. Hela projektet
genomsyrades av dialog, reﬂektion och dokumentation som ledde arbetet vidare.

med i sina klassrum. Den didaktiska analysen
behandlar således frågor om skolans innehåll och
undervisningen om detta innehåll. Med andra ord;
de faktorer som påverkar villkoren för lärares
undervisning och elevers lärande.
Det är vanligt att didaktik beskrivs med hjälp av
den didaktiska triangeln. I denna beskrivs samspelet
mellan lärare, elev och innehåll. Den didaktiska
triangeln kan med fördel användas som ett
analysverktyg och vi kommer här med den som
utgångspunkt beskriva de två lärarnas val och
ställningstaganden.

Inför projektavslutningen kontaktades Kulturskolan
och i samarbete med bildpedagog ﬁck eleverna bygga
modeller av framtidens badrum. En uppﬁnnarmässa
anordnades där barnen ﬁck presentera sina modeller
och förslag på hur framtidens miljövänliga toalettstolar, badkar och duschar ska fungera.

Undervisningens
innehåll och form

Didaktisk analys
Så här långt har vi beskrivit hur själva projektet
genomfördes. Vi kommer nu att skifta fokus och
beskriva hur de två lärarna Eva och Karin ser på
lärandet i projektet.

Den yttre
kontexten

Allt lärande är lärande om någonting, undervisning
rymmer därför alltid en avsikt, till exempel en
förmåga eller förståelse för något som ska utvecklas.
Didaktik, så som ämnet är förklarat av Comenius,
betyder undervisningskonst och försöker bland annat
förstå och systematisera praktisk erfarenhet av
undervisning, det vill säga vad lärare gör och lyckas

Elev
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Lärare

Den inre kontexten
När de talar om undervisningens inre kontext, det
vill säga samspelet mellan elev, lärare och innehåll kan
samtalet beskrivas som berättelser om olika möten.
Hur elever förstår och möter ett innehåll; Hur elever
möter varandra; Hur de själva som lärare förstår och
möter ett innehåll; Hur de möter varandra som kollegor;
Och kanske tydligast av allt, hur de som lärare möter
elever och elevers lärande.

Lärares och elevers möten
Eva och Karins beskrivningar av projektet visade på en
lyhördhet och respekt för barnen. I mötet med dem var
det viktigt att utgå från barnens egna erfarenheter och
intentioner. De såg barnen som kompetenta och var
angelägna om att sätta sig in i deras förförståelse, frågor
och förslag. Följden blev att eleverna kände att de ägde
projektet, att de blev utmanade, motiverade och
engagerade. Vi ville att eleverna skulle äga sitt arbete.
Viljan att ta vara på elevernas kompetens såg vi även när
de beskrev hur de skapade situationer där barnen gav
kamrathandledning. Det sågs som positivt och viktigt att
lyssna och bjuda andra på sina idéer. Eva och Karin ger
ﬂera exempel på när de medvetet uppmuntrar barnen att
bli till resurser för varandra. Barnen ﬁck gå runt och ta
tips och idéer av varandra, vad saknar vi? Vad vill vi lägga
till?

Även mötet kollegor emellan
präglas av respekt för varandras kompetenser.
De ser varandra som viktiga resurser för barnens lärande.
Eva är klasslärare medan Karin är lärare i förskoleklass.
De olika kompetenser som de därmed kan bidra med, ser
de som en tillgång att ta vara på. Därför ordnar de, trots
olika anställningsformer tillfällen för möten och kollegial
handledning: Vi har ju olika anställningsformer, men det
är ju inget som hindrar att jag förlänger en dag och
förkortar en annan. De uttrycker en trygghet i sin yrkesroll och är öppna för varandras synpunkter på agerande i
undervisningssituationer, allt för att utveckla lärandet.
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Det är öppenheten i kollegial handledning som är viktig,
man måste våga säga att det här är bra eller att det här
var mindre bra, att man efter lektionen vågar fråga: Hur
tänkte du nu?

Mötet med innehållet och eleverna
Undervisningsinnehållet, det vill säga de kunskaper och
förmågor som de vill erbjuda eleverna att utveckla, är
ständigt närvarande i resonemanget. De reﬂekterar över
vad det faktiskt innebär att förstå toalettstolens tekniska
system. Barnens förståelse relateras till vad de vill uppnå
och de resonerar över vilka insikter som kan vara
kritiska för att förstå funktionen hos en toalettstol.
Vattenlåsets funktion är en sådan aspekt och de redogör
för hur de med en medveten variation har gjort det
möjligt för barnen att förstå detta. Vi gick ner i källaren
och där skruvade vi isär toalettstolen och undersökte,
vad är det som ﬁnns här inne, hur ser det ut?
De undersökte ﬂottören och hur vattnet kom in och ut.
De funderade, vad händer när man har gjort sina
behov?

Eva och Karin tog vara på situationer
då de kunde fånga barnens uppmärksamhet. Karin
berättar om en morgon när hon kom till skolan.
Vattenlåset i en golvbrunn hade torkat ut och spred en
obehaglig doft. Istället för att fylla på med vatten lät
hon det vara tills barnen hade kommit. -Karin! Det
luktar SKIT! ropade barnen då de kom. Karin väntade
tills alla barnen hade kommit. De ﬁck sedan gå runt för
att ﬁnna orsaken och de fann så småningom den
golvbrunn varifrån stanken kom. De avlägsnade gallret
och gjorde en närmare undersökning. De konstaterade
att det var torrt i brunnen men att det nog på samma
sätt som i vattenlåset i en toalettstol borde ﬁnnas vatten
där. Gemensamt fyllde de vatten i golvbrunnen varpå
stanken försvann. Det var sant! Du ljög inte, det luktar
inte genom vattnet! … Då kände man ju, Japp! De ﬁck
kunskap och de kunde använda den i ett annat
sammanhang.
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Att skissa är att tänka
Vi människor skapar förståelse och lär på olika sätt. Genom att erbjuda
olika vägar till kunskap och arbeta med konkret material underlättar vi
för förståelsen och det abstrakta tänkandet. Det gäller att engagera alla
våra sinnen i lärandet, det förstod Comenius redan på 1600-talet!

Eva och Karin använder estetiska
uttrycksformer i det dagliga arbetet. Det har de

kunskapsområde, ﬂer tillfällen till intryck, uttryck,
reﬂektion och lärande. De använder ofta musik,
bildskapande eller drama som inledning till nya
arbetsområden och projekt. Eva och Karin motiverar
det så här: Vi får gemensamma upplevelser att utgå
ifrån, barnens intresse och engagemang väcks och så
får vi syn på barnens förförståelse.

alltid gjort, men kursen i ASL, Att skriva sig till
läsning, som de läste samtidigt med teknikkursen
inspirerade dem att utveckla det arbetssättet ännu
mer. Estetiska uttrycksformer som verktyg i lärandet
ger eleverna ﬂer möjligheter att bearbeta ett

52

De hade nu en gemensam
bild som underlättade

De kontaktade Kulturskolan
och berättade om kursen Skolprojekt för teknik och hållbar
utveckling och det projekt de
genomförde; så här har vi arbetat,
så här har vi tänkt och gjort tillsammans med eleverna. Nu vill vi
ha idéer om hur vi går vidare.
Man måste ta för sig och använda
de resurser som ﬁnns, vi kan inte
vänta på att någon erbjuder oss,
säger Eva och Karin. Efter ett
planeringsmöte med en av
kulturskolans bildpedagoger
beslutades att projektet skulle
avslutas med att anordna en
uppﬁnnarmässa där eleverna ﬁck
presentera modeller av framtidens
badrum för hållbar utveckling.
Så var det dags för brainstorming
och diskussion i mindre grupper.

Alla gjorde skisser av sina idéer.
Att skissa är att tänka med pennan
i handen, vi får fatt på nya idéer och
kan lättare dela våra
tankar med andra. Vi ser
och förstår hur de andra
tänker och skapar
tillsammans bilder som
underlättar när idéerna
ska gestaltas i tredimensionell form.
Eleverna presenterade
sina skissförslag för
de andra gruppmedlemmarna, det
diskuterades, jämfördes
och förhandlades innan
grupperna bestämde
hur de slutgiltiga
bidragen skulle
komma att utformas.

vid byggandet. Sedan startade
en febril aktivitet. Det klipptes
och konstruerades, limmades
och målades. Alla var delaktiga
och hade målet i sikte. Det
fanns knappast tid för matrast.
När bygget var klart var det
dags att ta ställning till hur
bidraget på bästa sätt skulle
presenteras och förklaras på
uppﬁnnarmässan.
En vecka senare var det så
dags för alla uppﬁnnare att
presentera sina bidrag för
varandra och inbjudna gäster.
Alla grupper ställde i ordning
sina utställningsytor och
turades sedan om att vara
åhörare och presentatörer.
Och dessutom serverades det
popcorn.

Skolutveckling– ett kvalitetsarbete för förändring
Skolans betydelse som förändringsaktör kan knappast underskattas. Genom utbildning ska vi få en
bra och rättvis värld att leva i. Skolans relation till samhället beskrivs ibland utifrån två perspektiv:
skolan kan ses som en funktion av samhället eller, som ett instrument som ska förändra och
förbättra samhället. Det är i skärningspunkten mellan dessa två perspektiv som utvecklingsprojekt i
skolverksamhet ska förstås.
Allt sedan folkskolan inrättades år 1842
har skolutveckling bedrivits. Till att börja med
handlade det i högre grad om kontrollverksamhet
från statens sida, än om regelrätt utvecklingsverksamhet. Under 1900-talet började dock
regelrätt skolutveckling växa fram. Förändring av
skolan ansågs (och anses alltjämt) viktig och
särskilt viktig om den höjde elevernas prestationer.
Som en följd av Riksdagens beslut om decentraliserat ansvar för skolverksamheten 1991
övergick skolan från regel och resursstyrning till
mål och resultatstyrning. Även förskolan som
sedan 1996 blivit en del av skolan har kommit att
bli målstyrd. Målstyrningen bygger på att målen är
preciserade i läroplaner och kursplaner
(strävansmål för förskolan och kunskapskrav för
grundskolan). Dock har medlen att förverkliga
målen lämnats öppna. Det är därmed i hög grad
upp till skolor och förskolor att själva utveckla
metoder och processer för att nå målen.
Utvecklingsarbeten som genomförs i lärarlag,
har alltmer kommit att bli ett viktigt, kanske det
viktigaste instrumentet för att uppnå målen.

I internationella utvärderingar av skolan till
exempel PISA och TIMMS, fokuseras i hög grad
produkten, det vill säga de kunskaper barn och
elever har eller inte har. Litet fokus läggs på medlen
eller lärprocessen. Knappast någon kan ha undgått
att svenska skolelever presterar allt sämre i dessa
undersökningar. Det debatteras ﬂitigt och ibland

häftigt om orsakerna till de dåliga resultaten.
Men oavsett vad vi tycker om kunskapsmätningar är
det viktigt att studera de processer i form av
utvecklingsarbeten som leder till ökade kunskaper
och färdigheter bland barn och elever.

Många års forskning om skolutveckling
har visat att det är mycket komplicerat att få till stånd
varaktig förändring. Alltför ofta får utvecklingsprojekt
karaktären av engångsföreteelser. De har svårt att leda
till varaktig förändring och efter att själva projekten är
avslutade återgår allt till det vanliga igen. Orsakerna till
misslyckanden kan vara ﬂera.

Skolan är en stor och komplex organisation
och det tar tid att ändra kurs på en supertanker.
En orsak till misslyckanden kan vara att lärare upplever
att de blivit påtvingade eller beordrade uppifrån och att
de själva inte efterfrågat förändring. Hargreaves (1998)
har konstaterat att det bör ﬁnnas en balans mellan
styrning och ansvar i reformarbetet. Ett alltför starkt
uppifrånperspektiv och styrt reformarbete kan
motverka genomslagskraften. Mycket tyder på att den
viktigaste kuggen för att få till stånd varaktig
förändring är professionella pedagoger i verksamheten
som känner motivation och engagemang. Engagerade
lärare, så kallade eldsjälar, är kanske den absolut
viktigaste faktorn för lyckad skolutveckling. Skolan
har under senare år allt oftare hamnat i centrum för
den politiska debatten. En av ﬂera orsaker är att
svenska elevers prestationer i internationella
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Engagemang från andra delar av organisationen,
till exempel rektor har stor betydelse, men det har
inte visat sig vara avgörande att rektorn visar engagemang, istället är det arbetslagets samlade och enade
engagemang som har den största betydelsen.
Engagerade lärare
i ett och samma
arbetslag verkar
kunna utföra
”stordåd”.
Att få positiv
återkoppling eller
respons av barn, föräldrar, kollegor och rektorer
beskrivs också som viktigt. Positiv feedback leder
till ökat engagemang. Att ha tid är nödvändigt. Det
måste ﬁnnas tid att utveckla, planera, diskutera och
genomföra projekt. I samtalen redogörs för olika sätt
att lösa tidsfrågan. I vissa fall tilldelades lärarna
särskild tid av rektorn medan de i andra fall själva
ordnade sig tiden för detta. I ﬂera samtal har det
framkommit att lärarna sett projekten för skolutveckling som en naturlig del av skolarbetet och
den dagliga verksamheten. De har då inte
ansett att själva utvecklingsprojektet tagit
extra tid, utan snarare att det varit en del av
deras ordinarie arbetstid som lärare.

skolreformer duggat tätt. Många lärare beskriver en
trötthet av reformarbete. Negativ skolkultur, och
alltför många och skiftande politiska direktiv, kan
ha negativ inverkan på stabilitet och genomslagskraft
i skolreformer. När lärare själva beskriver skolutveckling hamnar tillgång till tid högt upp på listan.
Många beskriver en pressad arbetssituation där
det inte ﬁnns utrymme för kompetensutveckling
och förändringsarbete. Det hinns helt enkelt inte
med.

Framgångsfaktorer för skolutveckling
Trots allt sker det mycket bra och högkvalitativt
förändringsarbete i skolan – och det är viktigt att
fokusera på vad som faktiskt får det att fungera.
Det genomfördes
många lyckade
utvecklingsprojekt
i kursen
Skolprojekt för
teknik och hållbar
utveckling. Några av dessa
har studerats närmare med hjälp av studenter
som skrev sina examensarbeten vid Luleå tekniska
universitet. Studenterna sökte efter faktorer som gjort
att vissa projekt blev framgångsrika. Fyra arbetslag
som redovisat lyckade projekt erbjöds och
accepterade att delta i fokusgruppsamtal.
De uppmanades att fritt berätta om sin syn på
projektet och vad som hade gjort det framgångsrikt.
Resultatet visar på fem särskilt viktiga
framgångsfaktorer: engagemang, tid, kollegial
samverkan, kunskapsutveckling samt positiv
återkoppling.

Kollegial samverkan är viktig och har starkt
gynnat utvecklingsprojektens kvalitet. Det kan
handla om kollegial handledning, exempelvis att de
som kollegor kunnat ge feedback på varandras
undervisning. Det kan också handla om att utveckla
en samsyn och en strävan mot samma mål. Möjlighet
till egen kunskapsutveckling anses också viktigt. Att
planera undervisning om något, fordrar egen
förståelse av det som eleverna eller barnen ska
erbjudas att förstå. Det blir därför nödvändigt att
lärarna får möjlighet att utveckla sina kunskaper och
tillsammans med andra lärare kunna diskutera om
det som eleverna ska förstå.

Engagerade lärare är en förutsättning
för framgång i all pedagogisk verksamhet.
Engagemang smittar av sig och ger ringar på vattnet
både i mötet med barnen och inom arbetslaget.
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Glasyren på kakan
eller jästen i degen?

Hur kan de
estetiska ämnena
bidra till lärandet?

Genom de estetiska uttryckssätten upptäcker vi oss själva och vilka vi är. Vi reﬂekterar över vår
tillvaro och våra erfarenheter, bearbetar våra upplevelser och kommunicerar med omgivningen.
De estetiska uttryckssätten är vägar till kunskap i alla ämnen. Det är viktigt att få använda sin
kropp och sina sinnen, bli känslomässigt berörd och befästa kunskapen i kroppen.
för att beteckna det lärande som integrerar båda
dessa aspekter(Lindström 2008).

Det ﬁnns olika tankar och synsätt
kring de estetiska ämnenas funktion och betydelse
i lärandesammanhang. Estetik kommer från
grekiskans aisthesis som fritt översatt kan betyda
sinnenas kunskap. Det är inget entydigt begrepp och
innebörden har förändrats och utvecklats genom
tiderna. Från att skolans undervisning i estetiska
ämnen tidigare handlat om att förmedla kulturarvet
och undervisa om de sköna konsterna, har begreppets
innehåll vidgats till att estetiska uttrycksformer ses
som språk för att förmedla tankar och känslor, för
personlig utveckling, yttrandefrihet och demokratisk
fostran. Synen på de estetiska ämnenas funktion och
värde i skolan kan också vara att de ska sprida trivsel
och bidra till en trevlig och inbjudande miljö. I vår tid
ses estetiska ämnen som medel/verktyg för lärande
och meningsskapande. Konst och estetik är vägar
till kunskap och förståelse. Fragment av alla dessa
deﬁnitioner på begreppet estetik lever kvar i våra
föreställningar och vilken betydelse vi ger det beror
på sammanhanget och vem det är som deﬁnierar.

Vad är då estetiska lärprocesser? Också här
ﬁnns det en mångfald av deﬁnitioner. Lars Lindström,
professor inom estetiska och praktiska
kunskapstraditioner vid Stockholms universitet, har
utarbetat en tankemodell om estetiskt lärande.
Lärande i, om, med och genom konsten.

Lärandet I innebär att man använder den estetiska
uttrycksformen för att förmedla ett budskap eller
uttrycka en stämning. Man agerar, arbetar praktiskt
med till exempel sång, dansande eller målning.

Estetiska lärprocesser är ett uttryck som använts
alltmer sedan slutet av 1900-talet i sammanhang där
estetiska uttrycksformer och lärande diskuterats.
Lärarutbildningskommitténs utredning (SOU
1999:63) konstaterade: den estetiska kunskapen
utgör ett angeläget kunskapsområde för alla lärare –
oavsett ämnen/ämnesområden eller skolform. I
utredningen beskrivs hur den rationella kunskapen
(den kunskap som vi skaffar oss genom tanke och
förnuft) och de estetiska uttrycksformerna ofta ses
som varandras motsatser i stället för kompletterande
vägar till lärande. Begreppet estetiska lärprocesser
introduceras här för första gången i svensk diskurs
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Lärande
I
Konsten

Lärande
OM
Konsten

Lärande
MED
Konsten

Lärande
GENOM
Konsten

De estetiska perspektiven ﬁnns med som en
röd tråd i alla ämnen, konstaterar Ulla Wiklund
och ser det som ett tillfälle att utveckla arbetssätt
där estetiska lärprocesser används i lärandet för
att ge eleverna möjlighet att knyta samman känslor,
upplevelser, kunskaper, erfarenheter och analys
till en helhet.

Lärande OM syftar på praktiska och teoretiska
baskunskaper inom den speciella estetiska
uttrycksformen, till exempel om stilar och genrer,
användbara material och tekniker eller en historisk
orientering om uttrycksformen.
Lärande MED handlar om en integration av
estetiska uttryck och lärostoff från andra kunskapsområden, för att levandegöra, illustrera eller
engagera.

Estetiska läroprocesser innebär ett
möte mellan egna personliga upplevelser,
erfarenheter och kunskaper och andras.
Andra personers, andra tiders eller olika
samhällens framväxta och lagrade
erfarenheter och kunskaper

Lärande GENOM konsten innebär att estetiska
uttrycksformer används för att utforska och belysa
ett ämnesområde på olika sätt. Eleverna arbetar
ämnesintegrerat och fördjupar sina kunskaper
genom att olika sidor av ett fenomen belyses.

(Aulin- Gråhamn och Thavenius 2003)

Vi som arbetar i förskola och skola
ska förhålla oss till de styrdokument som gäller
för vår verksamhet. I förskolans styrdokument
beskrivs de estetiska uttrycksformernas språkliga och
kommunikativa karaktär. De estetiska uttrycksätten
är både innehåll och metod för barns utveckling och
lärande:

Vad  estetiska
lärprocesser?

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika
uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik,
dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk
utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att
främja barns utveckling och lärande.
(Lpfö 98, s 7)
De estetiska uttryckssätten
har ett egenvärde men är också
vägar till kunskap i alla ämnen

Ulla Wiklund beskriver i boken Föra tanken vidare
(2013) hur läroplanen för grundskolan, Lgr 11,
genomsyras av ett estetiskt perspektiv. Det estetiska
kunskapsområdet är ett av de fem kunskapsområdena som lyfts fram som nödvändigt för
framtidens människor, kreativiteten och problemlösningsförmågan betonas också.

(Prop. 2009/10:89 Bäst i klassen
– en ny lärarutbildning)

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De
ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva
känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande
och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans
verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång
omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och
gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget
skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.
(Lgr 11, s 10)
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Nu lyfter vi blicken
och skådar mot framtiden!
Skolan kan beskrivas som samhällets smältdegel där idéer,
kulturer, kunskaper och förmågor utvecklas och omformas.
Ur degeln ska nystöpta kunskaper och förmågor växa fram
och komma till nytta i samhället. Skolan är i grunden en
demokratisk företeelse och vad som sker där är en viktig
samhällelig angelägenhet.
Samhället formar skolan och skolan formar
samhällets framtid är en viktig utbildningsﬁlosoﬁsk
grundtanke. Det är en av ﬂera förklaringar till att
skolan så ofta är i centrum för samhällsdebatten.
Nästan alla har en relation till skolan och därmed
också en åsikt om vad som händer (eller borde hända)
där. Det är i denna brännpunkt som lärare verkar.

Lärarens uppgift är att på bästa möjliga sätt rusta
eleverna för framtiden. Exakt vilka kunskaper och
färdigheter som kommer att behövas kan vi inte med
säkerhet veta. Men vi kan med säkerhet säga att vi
människor är helt beroende av ett fungerande jordklot
med ekosystem som kan ge oss de naturresurser och
ekosystemstjänster vi behöver. I ett modernt samhälle
är vi i hög grad beroende av fungerande tekniska
system och med största sannolikhet kommer också
dessa att bli än mer komplexa i framtiden. Vi behöver
utveckla en helhetsförståelse för hur de tekniska
systemen samspelar med de naturgivna systemen.
Vi kan därför på mycket goda grunder utgå från att
kunskap och kompetens inom teknik och naturvetenskap kommer att vara av största vikt för att vi
ska få ett gott liv i framtiden. Det kommer inte att
räcka med faktakunskaper som; ”veta att” eller ”veta
hur”. Vi kommer i ännu högre grad än idag behöva
utveckla djupare kunskapskvalitéer såsom analytisk
förmåga, kritiskt tänkande och kreativitet.
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I den senaste PISA-studien
(april 2014) som fokuserade på kreativ problemlösning hamnade Sverige under genomsnittet för
OECD- länderna. Syftet med studien var att mäta
elevernas förmåga att lösa komplexa problem som
har med verkliga livet snarare än med traditionell
skolkunskap att göra. Svenska elever hade problem
när det gällde uppgifter som krävde intuitivt tänkande
och där det saknades information om hur de skulle gå
tillväga. OECD rekommenderar därför svenska skolor
att aktivt träna elever på att använda sina sinnen för
utveckla kreativitet, uthållighet och nyﬁkenhet. Detta
ligger helt i linje med de intentioner och arbetssätt
som genomsyrar det arbete som påbörjats inom
LuTek.

För att skolan ska förbättras fordras
skolutveckling och nya arbetssätt. Det betyder i
förlängningen att eleverna erbjuds nya sätt att lära.
Genom att låta estetiska lärprocesser bli självklara
inslag i undervisning blir eleverna berörda och får
möjligheter att utveckla nyﬁkenhet och kreativ
problemlösningsförmåga. Genom nätverkande och
ett entreprenöriellt förhållningssätt till lärande
använder vi resurserna på bästa sätt och utvecklar
förhoppningsvis framtidstro och handlingskraft.
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Kunskap och kultur
skapas, omformas
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människor som ger
sina tankar en form
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... och resultatet
är kulturuttryck

Lärare vill utvecklas, förändra och ge sina

elever i Luleå har nu teknik- och NO-undervisning
med utgångspunkt från en gemensam kommunal
veckotimplan. Spridning och likvärdighet i Luleå
kommuns skolor är av stor vikt, därför är det
fortsatta arbetet inom LuTek både viktigt och
spännande. Målgruppen för LuTeks arbete är lärare.
Dessa ska stärkas som professionella utövare när det
gäller undervisning inom teknik och NO. Lärare som
både är behöriga att undervisa och samtidigt
upplever sig som kompetenta är en betydelsefull
framgångsfaktor för att barn och elever ska erbjudas
likvärdiga och optimala möjligheter till lärande.

elever bästa möjliga förutsättningar att växa till
trygga och kompetenta individer i enlighet med
läroplanernas mål. Därför behöver lärare tid och
resurser för att själva utvecklas i sin profession.
LuTek har varit och kommer i framtiden fortsätta
vara en resurs i detta professionaliseringsarbete.
Utifrån utvärderingar med kontaktlärare och
kontaktförskollärare kan vi se att kvalitén i
undervisningen blivit bättre, att lärare har fått ökad
kompetens och att de beskriver att deras attityd till
ämnesområdena förändrats i positiv riktning. Alla
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D

et här är en inspirationsbok som berättar om nätverket
LuTek, Luleålärare i teknik och naturvetenskap. LuTek
bildades 2009 och bygger på ett samarbete mellan Luleå
kommun, Luleå tekniska universitet och Teknikens Hus. Nätverket
har haft som huvudsyfte att utveckla lärares undervisning i teknik
och naturvetenskap. Vi vill med denna bok visa några exempel på
vad som har genomförts inom nätverket. Vår förhoppning är att
boken ska kunna fungera som inspiration och samtalsunderlag då
lärare vill utveckla sin undervisning.
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