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Sammanfattning:  

Arbetet består av dels ett arbetsmaterial i teknik för lärare på mellanstadiet. Området som 

behandlas handlar om järnframställning och ånglok. Det är utformat så att alla lärare ska 

kunna följa det utan någon särskild bakgrund. 

 

Den andra delen av arbetet är uppsatsen som beskriver hur lektionerna har fallit ut. Sex 

lektioner har planerats och därefter genomförts i en klass. Efter undervisningen har 

lektionerna diskuterats med en lärare och utvärderats. Planeringen har varit gjord så att den 

ska nå så många inlärningsstilar som möjligt och att uppfylla fem kriterier som anses vara 

grundläggande i teknikundervisning. 
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1 INLEDNING 
Efter att ha gjort praktik på ett par olika skolor så har jag lagt märke till att det finns en 

tendens att lägga större tid och energi på de naturorienterade ämnena än vad man gör på 

teknikämnet. Det finns också en brist på läromedel i teknik. Det är ett par av anledningarna 

till att jag valde just teknik som uppsatsämne. 

 

Jag har valt att skriva ett arbetsmaterial i teknik för en klass 4-5, en klass som består av 10 

elever varav samtliga är pojkar. Att jag bestämt sig för just detta beror på att min partnerskola, 

som är väldigt liten, har ett behov av en mer lokalt förankrad teknikundervisning.  

 

Från F-klass upp till år 5 så har man ca 20 elever vid nämnda skola. Lärarfördelningen ser ut 

på så sätt att man i F-klassen har en lärare, år 1-3 har en lärare och år 4-5 har en lärare. Då 

ingen av dessa pedagoger är utbildade inom matematik/NO/teknik så var min tanke att skapa 

ett material inom teknik som är i nära relation till orten och som kan användas av alla lärare 

oavsett bakgrund.  

    

Orten där skolan ligger är en gammal bruksort där man från mitten av 1800-talet till mitten av 

1900-talet bedrev järnbruk. Det gamla bruket är bevarat liksom den gamla smalspåriga 

järnvägen, vilket gör att det finns ett rikt kulturarv inom teknik som är värt att ta tillvara i 

undervisningen. Om detta sker kan det vara lättare att få eleverna intresserade om de får se 

den verkliga användningen av olika tekniker och system, men det kan också få dem att bli mer 

medvetna om sitt ursprung och känna en större stolthet och tillhörighet till orten. 

 

Arbetsmaterialet är tänkt att användas under vårterminen. Anledningen är att tågtrafiken 

startar i mitten av maj och då blir det ett naturligt avslut utan att det blir en alltför lång period 

mellan lektionerna. Detta var naturligtvis inte möjligt eftersom detta arbete utförs under 

hösten. 

1.1 Bakgrund 

Enligt skolverkets hemsida så ska eleverna under sin grundskoletid undervisas sammanlagt 

800 timmar gemensamt i kemi, fysik, biologi och teknik (Skolverket, 2008). Hur dessa läggs 

upp bestäms av de olika verksamheterna. Huvudsaken är att man kommer upp i dessa 800 

timmar.  

 

Det finns en tendens att man lätt åsidosätter teknikundervisningen i skolan på grund av att det 

är för få utbildade tekniklärare. Det råder också en osäkerhet på vilket stoff som ska ingå och 

det finns en brist på resurser. En annan orsak är troligen att det råder en brist på läromedel i 

teknik. Den grundläggande orsaken till att tekniken är så åsidosatt är att den är ett relativt nytt 

obligatoriskt ämne i den svenska skolan (Rosberg, Björkholm, & Osbeck, 2005).  

    

För att göra undervisningen så effektivt som möjligt så måste pedagogerna tänka på att lägga 

upp den på ett sätt som utnyttjar alla elevers olika inlärningsstilar. För det är genom att förstå 

och värdesätta att det finns en mångfald av individer som vi i vårt kommande arbete med 

elever kommer att ge stöd åt demokratin, som är den värdegrund som skolan och det svenska 

samhället bygger på (Boström, 1998).  

    

Att utgå från att det finns olika individer och att använda olika perspektiv i sin undervisning 

framgår även när man läser grundskolans läroplan. Där tas även upp att det är genom ett 

historiskt perspektiv som eleverna kan utveckla en beredskap inför framtiden och att man 
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också därigenom utvecklar ett dynamiskt tänkande (Utbildningsdepartementet, 1998). Där står 

också att skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling genom att variera och balansera 

sina arbetsformer och sitt innehåll.  

1.2 Litteraturgenomgång 

I Kursplanen i teknik (Skolverket, 2000) och I Teknik-04 (Rosberg m fl., 2005) skriver man 

om fem perspektiv som man ska tänka på när man planerar undervisning i Teknik. 

  

 Utveckling. Här menas att eleverna ska få en uppfattning om varför utvecklingen 

gått framåt. Det kan handla om förändringar i levnadssätt, i klimatförändringar, 

ekonomiska orsaker eller rent politiska. Lektionerna bör ha en betoning på hur det 

var förr och hur det kan bli i framtiden. 

 Vad tekniken gör. Varför finns det behov av en viss produkt? Man identifierar en 

funktion i produkterna. Exempel på grundläggande funktioner kan vara: omvandla, 

lagra och transportera 

 Konstruktion och verkningssätt. Ämnet handlar om att pröva olika tekniker och 

olika tekniska lösningar för att skolan ska ge en så bred teknisk repertoar som 

möjligt. Eleverna ska kunna besvara frågor som till exempel hur en rörelse kan 

omvandlas till en annan. 

 Komponenter och system. Handlar om att tekniska föremål ofta ingår som 

komponenter i ett större system. Eleverna ska kunna resonera utifrån en 

komponent och se vilka villkor som behöver uppfyllas i systemets helhet. Rosberg 

m fl. skriver till exempel att det skulle varit trevligt att kunna köra bil på 

stenåldern. Men skulle det kunna fungera? Vad skulle krävas för att bilen som 

komponent skulle fungera i ett större system. 

 Tekniken, naturen och samhället. För att få en förståelse för teknikens roll och 

betydelse måste man få en insikt i växelspelet mellan tekniken och de mänskliga 

behov som styr den. Här ska undervisningen belysa vilka konsekvenser och 

effekter tekniken kan ha för individen, miljön och samhället. Här kan även 

värderingsfrågar vara viktiga att behandla. 

 

Det här är centrala frågeställningar som, om de uppfylls i undervisningen hjälper till att nå 

fram till de mål som är uppställda i teknikämnets kursplan (Skolverket, 2000). Där står det att 

eleverna i slutet av år 5 ska ha uppnått följande: 

 

 kunna redogöra för, inom några väl bekanta teknikområden, viktiga aspekter på 

utvecklingen och teknikens betydelse för natur, samhälle och individ,  

 kunna använda vanligt förekommande redskap och tekniska hjälpmedel och 

beskriva deras funktioner, 

 kunna med handledning planera och utföra enklare konstruktioner.  

 

Man pekar också på att samhället idag mer och mer präglas av användandet av tekniska 

föremål. Skolans teknikämne har som syfte att få vardagstekniken begriplig och synlig. Det 

handlar om allt från de enklaste redskapen i hemmet till mer komplicerade apparater runt 

omkring oss. 
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Vidare nämner man att som medborgare i ett modernt samhälle är man beroende av en 

grundläggande teknisk kunskap. Den här kunskapen ska innefatta medvetenhet om den 

tekniska utvecklingen i ett historiskt perspektiv samt att kunna reflektera över tekniska 

problem och även förmågan att lösa dessa.  

 

Något som också diskuteras är användandet av riktig vokabulär inom tekniken för de yngre 

eleverna. I en artikel (Parkinson, 1999) menar Eric Parkinson att elever tidigt bör lära sig den 

rätta terminologin och att man som lärare måste vara frekvent i sitt användande av denna 

terminologi. Det finns de som motsätter sig att eleverna ska lära sig ”teknik-språket”, och de 

anser att det finns många ord som används olika i klassrummet och i det vardagliga livet. Ett 

exempel som tas upp är ordet energi som har en definierad betydelse i klassrummet och 

utanför kan man höra ordet användas i sammanhang som till exempel: ”jag orkar inte springa 

för jag har ingen energi”. Men trots detta argument anser författaren att eleverna inte har 

några svårigheter att skilja på betydelserna i sina olika kontexter varför man alltså tidigt bör 

lära eleverna att använda rätt termer. 

   

Flickors och pojkars uppfattning av teknik skiljer sig åt och det gör även omgivningens syn på 

deras roller i tekniska sammanhang (Skolverket, 2000). Det beror mycket på den 

könsindelning som samhället tidigare haft och till viss del fortfarande har. Nämligen att 

pojkarna hjälpte pappa med hans praktiska göromål som att laga bilen eller meka med cykeln. 

Flickorna däremot hjälpte mamma i hushållet. Detta avspeglar sig också i andelen kvinnor i 

teknikyrken. Raymond R. McCarthy and Joseph Berger (2008) skriver om en studie de gjort 

bland 10 kvinnliga tekniklärare i Amerika. Deras barndom präglades av att de varit med sina 

fäder när dessa lagade maskiner eller gjorde andra sysslor som innefattade tekniskt kunnande 

och flickorna hade därför tidigt blivit positivt inställda till teknik. I artikeln dras slutsatsen att 

för att få ett ökande antal kvinnor som söker tekniska utbildningar så måste man rikta 

undervisningen åt både det manliga och kvinnliga hållet så att eleverna och så i synnerhet 

flickorna vet vad som kan ingå i tekniken som kan intressera dem. En annan sak som nämns i 

artikeln är att man måste skapa möjligheter för lärarna att bli mer bekväma och bekanta med 

matematik, no och teknik och att visa att det inte bara är för den manliga arenan som ju 

traditionen säger. Eftersom 80 % av dessa lärare är kvinnor och växt upp i den här traditionen 

är det lätt att de omedvetet överför den osäkerhet som de känner inför dessa ämnen. Vidare 

anser författarna att ma/no/teknik bör introduceras tidigt hos barnen för att de tidigt ska få en 

förtrogenhet till ämnena.  

 

Att man tidigt ska börja med teknik och att även få flickor mer intresserade kan även ses i den 

skrift som Myndigheten för skolutveckling (2005) gett ut där de skriver att Naturvetenskap 

och Teknik är kultur, utveckling och lärande. Varefter den tekniska användningen ökar så 

ökar även behovet av utbildade tekniker. Vi behöver öka intresset för teknik och 

naturvetenskap för att få fler att söka sådana inriktningar i sina fortsatta studier. Detta krävs 

för att möta behoven hos framtidens arbetsmarknad (Myndigheten för skolutveckling, 2005) 

 

Som lärare bör man vara medveten om att alla elever har olika sätt att bearbeta den 

information de får, och hur man som pedagog bör bemöta dessa. Boström (1998) skriver om 

en amerikansk undersökning som visar att ca 75% av de yngre barnen har en holistisk 

informationsbearbetning vilket innebär att de reagerar på bildvisuella, kinestetiska och 

konkreta genomgångar. De är beroende av fantasi och bilder för att skapa förståelse och de 

föredrar en översiktlig helhetsbild så att de vet vad lektionen går ut på för att sedan kunna lära 

sig genom undersökningar och upptäckter. De som är holistiska använder ofta sin kreativitet 
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och fantasi under bearbetningen av ny information och de relaterar det de lär sig till sina egna 

erfarenheter (Boström, 1998). 

 

Rita Dunn (2001) anser att när det gäller att ta in ny information och komplicerade saker 

upplevs ofta det nya,och kanske i vissa fall besvärliga stoffet, olika av olika människor. Den 

traditionella skolan där eleverna sitter på rad och lyssnar på sin lärare gynnar de analytiska 

eleverna. Deras motsats ”holistikerna” gynnas däremot inte av den undervisningsformen.  

 

Vidare anser Dunn att eftersom många elever är holistiker behöver skolan utvecklas i deras 

riktning också. För att de ska kunna hantera ny information så behöver den presenteras genom 

berättelser eller anekdoter, eller på ett sätt som gör att de kan koppla ihop den med sina egna 

liv och erfarenheter. Att använda lek eller spel fungerar bra för dem liksom att använda sig av 

illustrationer och seriefigurer. Dessa elever arbetar gärna i par eller grupp på ett sätt som gör 

dem aktivt engagerade (Dunn, 2001). 

1.3 Frågeställningar 

1) Hur ska ett lärarmaterial se ut som knyter an tekniken som finns på orten med tekniken  

    som undervisas i skolan? 

2) Hur utfaller detta lärarmaterial i praktiken på en klass i år 4-5? 

2 METOD 

2.1 Urval 

Jag har inriktat mig på min partnerskolas alla elever i år 4 och 5. Det är 10 pojkar som går i en 

klass som i stort sett alltid är i samma klassrum. Innan jag började med mitt arbete så fick jag 

vara med på ett föräldramöte där jag presenterade mitt arbete och informerade alla föräldrar 

om att jag ville göra examensarbetet i deras barns klasser. Eleverna fick ta med ett brev hem 

där det fanns en talong som föräldrarna fick skriva under om de godkände att deras barn fick 

delta i mitt examensarbete (bilaga 1). Arbetet har underlättats av att samtliga föräldrar 

samtyckte. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Jag har använt mig av en empirisk metod. Till att börja med har jag planerat en lektion som 

jag därefter genomfört. I planeringen har jag använt mig av de fem perspektiv som tas upp i 

Kursplanen i teknik (Skolverket, 2000) och I Teknik-04 (Rosberg m fl., 2005) samt även 

försökt göra lektionerna anpassade så att alla lärstilar blir tillgodosedda enligt Dunn och 

Boström. Efter lektionens slut har jag diskuterat den tillsammans med den lärare som deltagit 

som observatör. Dessa samtal och mina slutsatser har slutligen skrivits ner i en dagbok som 

ligger till grund för analysen. Materialet som jag har använt är sådant som redan funnits på 

skolan.  

3 RESULTAT 

3.1 Sammanfattning 

Det ingår sex lektioner i handledningen (bilaga 2) och den första lektionen är en presentation 

av handledningen och vad som kommer att tas upp de kommande lektionerna. De får också 

börja med mekanik och rörelseöverföring. Eleverna får rita en skiss och planera kommande 

arbete. 
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Den andra lektionen är en mer teoretisk och resonerande lektion där man tar upp hur 

järnframställningen gick till och hur man transporterade malmen. De lokala namnen 

diskuteras också under den här lektionen. 

 

Lektion nummer tre och fyra är praktiska lektioner där eleverna själva får tillverka mekaniska 

djur, som de gör enskilt eller i grupp. 

 

Den femte lektionen är delvis teoretisk där man får en förståelse för hur ångloken drivs och 

hur en kolv i en cylinder fungerar. Här ingår även en demonstration av hur vattenångan tar 

större plats än flytande vatten. 

 

Slutligen den sjätte lektionen som i verkligheten inte är genomförd utan bara planerad. Då är 

det meningen att man gör ett studiebesök i hyttan och smedjan och att man får ta en åktur med 

ångtåget. 

3.2 Första lektionen 

Först introducerade jag med att tala om att jag skulle göra ett material som skolan skulle 

kunna arbeta efter. Det ska utgå från ortens historia med tanke på järnbruket och järnvägen 

och att de efteråt skulle ha en bättre förståelse för hur ångloken fungerar och hur järnet 

framställdes.     

 

Sedan fortsatte jag med att prata om rörelseöverföring. Att det innebär att man gör en rörelse 

på ett ställe och en annan rörelse uppstår på ett annat ställe. Jag tog upp en skiftnyckel och 

frågade vad det var för något. De visste alla att det var en skiftnyckel. Alla visste också hur 

den fungerade. Jag visade på dess rörelseöverföring från en roterande rörelse till en 

framåt/bakåt-gående rörelse.  

 

Därefter fick eleverna komma med förslag på vad det finns för exempel på rörelseöverföring 

runt omkring oss. Det var svårt för dem att komma på något på rak arm men efter lite 

ledtrådar så pratade vi om lås och dörrhandtag.  

 

Sedan fick eleverna dela in sig i grupper om en till tre personer. Därefter tog jag upp en 

pedalhink och visade att locket öppnades om jag trampade på pedalen. Jag bad grupperna att 

de skulle gissa sig till hur den såg ut inuti och bad dem att göra en skiss på hur de trodde att 

den såg ut. I början ritade de mest av hur hinken såg ut på utsidan. Men när jag sa åt dem att 

det var funktionen som jag ville se så började de skissa. Det blev flera intressanta lösningar 

från eleverna. Ett exempel är från en av grupperna som menade att man kunde sätta ett snöre i 

pedalen. När man sedan trampade på pedalen så spändes snöret och drog i locket så att det 

öppnades. 

 

När de var klara fick de sätta sig på golvet i en ring runt pedalhinken och sedan öppnade vi 

den och gick igenom delarna och fick se hur den verkligen fungerade. Här blev några 

besvikna för att de hade ”fel”, men deras skisser visade att de fått till en konstruktion som 

faktiskt skulle kunna fungera. Så här var det viktigt att poängtera att detta var en lösning på 

hur hinken skulle kunna se ut. Det kan finnas många lösningar på ett tekniskt problem och för 

att bibehålla elevernas fantasi och kreationsförmåga måste de förstå att de hade bra och 

fungerande lösningar även om ”min” hink inte såg ut som deras.  

 

Jag hade tillverkat fyra mekanismer i förväg som alla har olika form av rörelseöverföring. 

Alla handlar om att man vevar på en vev och får i tre av fallen en framåt/bakåt gående rörelse 
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och i det fjärde fallet en roterande rörelse (bilaga 3) som de fick titta på och först fick de 

försöka gissa hur de fungerade och sedan vände de upp och ner på dem och såg hur de var 

gjorda. Den roterande rörelsen var det ingen som hade någon svårighet att gissa sig till. De tre 

andra var det lite svårare med och eftersom de är lite snarlika så hade de svårt att hitta på en 

varsin lösning till de tre. De trodde att det var samma lösning till alla tre. Här varierade 

gissningarna men åtminstone hälften trodde att det var mer komplicerade mekanismer än vad 

det faktiskt var. De trodde att mekanismerna bestod av flera länkarmar som var 

sammankopplade.  

3.3 Andra lektionen 

Vi började lektionen med att prata om varför byn heter Jädraås och att det är för att jadir är 

gammalsvenska och betyder branta kanter (ner mot ett vattendrag). Vi kom också in på andra 

orter som har liknande namn i området. Därefter sa jag att finländarna befolkade området på 

1600-talet - 1700-talet och att det märks på många ortnamn i närheten. 

    

Sedan gick vi in på en text som jag delade ut (bilaga 4) och som handlar om hur 

järnframställningen gick till från det att det var malm som kom till hyttan och till dess att 

malmen blev tackjärn. De flesta hade någon kunskap om vad det handlade om eftersom alla 

varit i hyttan någon gång.  

 

Efter diskussionen så hade vi lite tid kvar på lektionen så då fick barnen börja tillverka 

ansikten till de djur som de ska skapa nästa gång. De flesta blev klara med detta. De fick 

också göra en skiss på den modell som de valt till sitt djur för att få dem att bortse från höljet 

och koncentrera sig på mekanismen. 

3.4 Tredje lektionen 

Den här dagen började eleverna tillverka de mekaniska djuren. Alla var mycket entusiastiska. 

Jag tryckte upp ett antal av beskrivningarna som de fick utgå ifrån. En av elevgrupperna valde 

en konservburk, två tog margarinpaket i plast och fyra stycken använde sig av tomma 

mjölkförpackningar. Till själva mekanismen tog vi najtråd, eftersom den är lätt att böja. 

Mycket av lektionstiden går åt till att hjälpa eleverna. Jag gick hela lektionen runt bland 

eleverna och förde en dialog där eleverna fick berätta vad de gjorde och varför de valde att 

göra på det sättet.  

 

Vi pratade också om vad verktygen hette. Jag hade tagit med en sidavbitare och en plattång 

som de fick lära sig namnen på, för att få dem att använda rätt vokabulär. 

3.5 Fjärde lektionen 

Den här lektionen användes till att färdigställa de mekaniska djuren. Ett litet problem var att 

de blev klara olika snabbt. Då blev det en massa onödigt spring runt i klassrummet och mer 

prat än vanligt. En elev var i stort sett klar redan förra lektionen. Eleverna fick redovisa sina 

arbeten för sin ordinarie lärare och förklara för henne vad de gjort och hur mekanismen 

fungerar. De som var klara fick ta upp annat arbete ur veckoplaneringen. 

3.6 Femte lektionen 

Började med att tala om att idag skulle vi komma fram till hur tågen kunde röra sig. Jag hade 

förberett ett papper om hur ångan i en ångmaskin fungerar. Men först tog jag fram ett av de 

mekaniska djuren som de gjort och visade hur tungan rörde sig när jag vevade på veven. 

Försökte sedan få dem att tänka tvärt om. De skulle föreställa sig att jag rörde tungan fram 
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och tillbaka och tala om för mig vad som hände då. Alla var överens om att då skulle veven 

snurra runt.  

 

När vi kommit så långt så tog jag fram en modell av en cylinder med kolv och hjul som var i 

genomskärning. Vi tittade hur det snurrade och hur kolven såg ut i olika lägen. Vi tittade på 

hjulet och jag ville att barnen skulle berätta för mig vad de kunde se att det kunde användas 

till. En del har varit med sina föräldrar och mekat med bilen och kommit i kontakt med kolvar 

därifrån.  

 

Jag lade ner modellen på sidan så att man kunde jämföra med hur det ser ut i ångloket, 

modellen liknar bilden som finns i lärarmaterialet (bilaga 5). När de fick se modellen ur det 

perspektivet kunde mer än hälften se vad jag menade.  

 

När vi kommit fram till detta så undrade jag om de visste vad det var som drev loket och här 

var det ingen tvekan om att det var ånga. Vi tittade igenom papperet och pratade om att 

vattenånga tar större plats än vatten och när vi gått igenom papperet så gjorde jag en 

demonstration på hur vattenångan tar större plats. Jag hade en kastrull med kokande vatten 

och en plastflaska med kallt vatten i och en ballong trädd över dess öppning. Jag placerade 

flaskan i vattnet och vi såg hur ballongen växte. Vi pratade om vattnets aggregationsfaser. 

3.7 Sjätte lektionen 

Den här lektionen är avslutningen på denna serie lektioner och då ska eleverna få ta en åktur 

på tåget. Den här lektionen har inte kunnat genomföras ännu på grund av att säsongen för 

tågen är mellan maj och augusti. Tanken är ändå att de ska åka men att de också i samband 

med resan få en visning av loket av någon från järnvägen. Diskussion har förts med en av de 

personer som ansvarar för tågresorna och har fått löfte om att få genomföra den här lektionen 

i maj.  

 

I samband med tågresan ska eleverna också få en visning av hyttan och smedjan av någon 

representant för bruket. Då får de se den väg som malmen vandrade när den kom till hyttan 

och hela vägen tills den lämnade smedjan. 

4 DISKUSSION 
Arbetet har i stort uppfyllt det jag var ute efter. Nämligen att skapa ett arbetsmaterial som är 

lätt att följa även om man inte har någon utbildning inom teknik. Det har uppfyllt kriterierna 

som man nämner i Kursplanen (Skolverket, 2000) och Teknik -04 (Rosberg m fl 2005). Alla 

ingår inte i varje lektion men om man tittar på samtliga lektioner så har dessa blivit uppfyllda. 

Det utgår också ifrån de olika inlärningsstilar som eleverna kan ha.  

 

Det här är en liten klass och det är svårt att säga hur det skulle falla ut i en större grupp. Det 

tar lång tid att gå runt och hjälpa eleverna när de tillverkar sina djur och man vill även 

resonera en hel del med varje elev för att förstå hur de tänker. Jag har heller inte kunnat 

avgöra hur arbetet skulle tas emot av flickor eftersom den klass jag varit i endast består av 

pojkar. Om klassen även bestått av flickor så hade man kunnat lägga in lektioner med fokus 

på till exempel mat och kläder om det är flickor som haft sådana intressen. Man måste dock 

tänka på att se eleverna utifrån fler perspektiv än genus. Fritidsintressen kan också spegla 

lektionsplaneringen och för att ta ett exempel kan jag nämna idrott. Har man många 

idrottsintresserade elever i klassen så kan man diskutera vilka idrotter som utövades 

häromkring på den tiden bruket var i full gång och vilka idrotter som är stora idag.  
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Om man tittar på de fem punkterna (Skolverket, 2000) så blev de infogade i arbetet på 

följande sätt: 

 

Den första punkten var ”utveckling” och den har blivit tillgodosedd eftersom vi gått igenom 

att man transporterade malmen med hästar från början men för att klara av behovet av 

snabbare transporter så utvecklades järnvägen.  

 

Punkt nummer två handlade om ”vad tekniken gör” och även här uppfyller vi denna genom att 

titta på ångloken. Vi pratar mycket om rörelseöverföring de här lektionerna. Men här ingår 

också att prata om varför det finns ett behov av dessa tekniska lösningar just här och just då. 

Vad var det som gjorde att järnvägen byggdes här? 

 

Tredje punkten är den som handlar om ”konstruktion och verkningssätt” och eftersom vi 

pratar om rörelseöverföring och tar upp pedalhinken som en vardagsföreteelse så kan man 

anse att även den punkten är tillgodosedd. 

 

Punkt fyra, ”komponenter och system” ingår också till stor del i arbetet eftersom vi går 

igenom kolvens rörelse i en cylinder som i sin tur ingår i ett större system om vi tittar på tåget 

som detta större system. 

 

Slutligen den femte punkten som behandlar ”tekniken, naturen och samhället”. Det som blivit 

diskuterat här är att det fanns ett behov av att utveckla transporterna för att kunna öka 

produktionen i järnbruket. Något som skulle behöva läggas in kan vara miljöaspekterna, man 

skulle kunna prata om utsläppen av de koleldade loken och även lägga in vilka typer av tåg 

som idag trafikerar våra järnvägar och vilka drivmedel som används. I efterhand kommer jag 

att komplettera min handledning med en mer nutidsorienterad lektion som tar upp dagens 

tågtransport och hur miljön påverkas av de olika drivmedel som finns. 

 

Eftersom det, enligt Boström (1998), ofta är flest holistiker i de tidigare åren, så är 

planeringen uppbyggd med tyngdpunkten på praktiskt arbete och jag har berättat någon 

anekdot och eleverna får själva vara med och diskutera sina egna erfarenheter. Jag 

presenterade även arbetet så att de fick helheten från början och därefter delade jag upp det i 

mindre delar för att till slut knyta ihop påsen igen. Men för att inte bortse från de som är 

analytiska så finns det också mer teoretiska avsnitt. Av dessa sex lektioner så ingår diskussion 

i alla lektioner och i två av lektionerna ingår ren teori med läsning. Övriga lektioner består av 

praktiskt arbete när de tillverkar sina mekaniska djur, när jag demonstrerade vattenångan samt 

när de kommer att få gå en rundtur på bruket och avsluta med en tågresa.  

 

Det var ett medvetet val när de delade in sig i grupper att det var fullt tillåtet att arbeta ensam, 

eftersom en del elever arbetar bättre så (Dunn, 2001). I den här gruppen valde fem elever att 

arbeta ensamma, en grupp bestod av två elever och den sista gruppen var tre elever. När 

elever själva väljer grupp är det viktigt att man som pedagog är uppmärksam på om en elev 

vill vara ensam av egen vilja eller om eleven inte ”får” vara med i någon grupp. Har man en 

grupp där man som lärare vet att det finns en risk att någon elev blir ensam mot sin vilja bör 

man överväga att göra gruppindelningen på förhand. I det här fallet ansåg jag att jag kände 

gruppen tillräckligt för att låta dem sköta indelningen själva. 

 

Det var stor skillnad på hur snabbt eleverna blev klara med sina mekaniska djur. För att de 

inte skulle bli stillasittande och inte göra någonting eller börja springa runt och leka med 

annat fick eleverna den här gången fortsätta att arbeta med sin veckoplanering. Men för att 
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alla ska kunna jobba med teknik i någon mån under de här lektionerna så har jag i efterhand 

tillverkat ett litet korsord (bilaga 6) att ta till när de elever som är klara med sina djur inte har 

något annat att göra.  

 

Det finns många möjligheter att utveckla detta material till ett större tematiskt arbete då man 

kan få med alla ämnen och arbeta med detta under en längre period. Alla ämnen i skolan 

skulle enkelt kunna knytas till ett stort temaarbete.  
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Bilaga 1 

Hej föräldrar! 
 

Jag, Annika Östlund, ska under hösten skriva min 

examensuppsats på lärarutbildningen i Gävle. 

   Mitt arbete kommer att handla om att skapa ett 

arbetsmaterial med en lärarhandledning i ämnet teknik. Jag 

kommer att undervisa barnen med detta material och sedan 

göra en utvärdering som kommer att presenteras i min uppsats. 

   Jag kommer naturligtvis inte att nämna några elever med 

namn, men för att få skriva om barnen över huvudtaget krävs 

ett skriftligt medgivande från alla föräldrar.  

   

Tack på förhand 

 

//Annika 

 

…………………………………………………………… 

 

Jag har läst brevet och godkänner detta  

 

 

……………………………………………. 

Förälders underskrift 
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            Bilaga 2 
 

 

 

Handledning för 

 

 

Teknik i bruksmiljö 
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Bilaga 2 

Syfte med arbetsmaterialet 
 

Att känna stolthet över sitt ursprung stärker tillhörigheten och självkänslan, samtidigt som 

man även uppfyller skolverkets krav på vad man ska lära sig i teknikämnet. I kursplanen i 

Teknik står det att eleverna i slutet av år 5 ska ha uppnått följande: 

 

 kunna redogöra för, inom några väl bekanta teknikområden, viktiga aspekter på 

utvecklingen och teknikens betydelse för natur, samhälle och individ,  

 kunna använda vanligt förekommande redskap och tekniska hjälpmedel och beskriva 

deras funktioner, 

 kunna med handledning planera och utföra enklare konstruktioner.  

 

Alla dessa delar ingår i någon form i det här teknikmaterialet. Det ingår både praktiska och 

teoretiska lektioner. Läraren har både laborationer, föreläsningar, studiebesök och 

demonstrationer under de sex lektioner som finns planerade.  

 

Meningen är att skapa ett arbetsmaterial som är lokalt förankrat och som därför ger en 

verklighetsanknytning till ämnet men trots att det är gjort med avseende på en viss skola så är 

det applicerbart på vilken skola som helst om man bortser från studiebesöket, eller om man 

har ett alternativt studiebesök.  

 

Genom att använda detta arbete så kopplar man ihop klassrummets teknik med den som finns 

på orten. Efter att ha gått igenom lektionerna så har eleverna lärt sig en del om mekanik, 

rörelseöverföring och kolvens rörelse i en cylinder. Vattnets aggregationsfaser: fast (is), 

flytande och gas (ånga) finns med. Järnframställning, där man får veta hur det går till från det 

att malmen kommer till hyttan tills den blir tackjärn. 

 

Det finns många möjligheter att låta materialet ingå i ett större temaarbete som kan involvera 

alla ämnen i skolan. 

 

Längst bak i häftet finns ett kopieringsunderlag. 

 

Innan första lektionen ska man tillverka stommarna till de mekaniska djur som eleverna gör i 

lektion 3 och 4. Stommarna görs efter kopieringsunderlag 1. Med stommarna menas att man 

inte ritar något djurhuvud eller klär kroppen på något sätt. 
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Bilaga 2 

Lektion 1 
 

Syftet med denna lektion är att eleverna ska få lite förtrogenhet med mekaniska rörelser och 

att de ska förstå och skapa en enkel skiss samt att resonera utifrån sin skiss. 

 

Material: Skiftnyckel, pedalhink, papper, penna, linjal och djurmodeller. 

 

Inled med att prata om att eleverna ska arbeta med ett temaarbete som ska resultera i att vi 

förstår lite mer om hur ångloken som trafikerar Jädraås-Tallås Järnväg fungerar.  

 

Fortsätt sedan med att prata om rörelseöverföring. Det betyder att man gör en rörelse på ett 

ställe och en annan rörelse uppstår på ett annat. Visa en skiftnyckel där man genom en 

roterande rörelse får en framåt/bakåtgående rörelse. Fråga om eleverna kan komma på några 

andra saker runt omkring i klassrummet där detta sker. Om det är svårt att komma på något 

för eleverna så kan man prata om dörrhandtag, när man trycker på dörrhandtaget så rör sig 

kolven bakåt och när man släpper upp handtaget så åker kolven fram igen. Ett annat exempel 

är lås. En del skåplås är sådana att när man vrider på nyckeln snurrar en platta på insidan som 

gör att skåpdörren kan öppnas. Andra lås, oftast på dörrar, fungerar så att när man vrider på 

nyckeln så åker en kolv fram och tillbaka. Bra saker att ta upp eftersom de finns i 

klassrummet och eleverna kan själva pröva om de vill.  

 

Dela sedan in eleverna i små grupper. Ta fram en pedalhink och be eleverna att tillverka en 

skiss över hur de tror att mekanismen fungerar. Här är det viktigt att poängtera att det är bara 

mekanismen som är viktig. De behöver inte rita själva hinken. De bör också med hjälp av 

pilar försöka visa rörelsernas riktningar. Diskutera sedan deras skisser och var noga med att 

påpeka att det finns olika lösningar på detta. Alla pedalhinkar har inte samma mekanism. 

 

Visa färdiga exempel på mekanismerna till de mekaniska djuren som eleverna ska tillverka i 

lektion 3.  

 

Låt eleverna titta på dem och gissa hur de tror att de fungerar. De kan sedan vända på dem 

och se hur de verkligen är gjorda. Berätta för dem att de ska göra likadana själva och att de 

kan fundera på vad de vill göra. Vilket djur vill de göra och vad ska röra sig på djuret (näbb, 

snabel, tunga, hela huvudet, svansen m.m.). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 15 

Bilaga 2 

Lektion 2 
 

Syftet med den här lektionen är att eleverna ska få ett historiskt perspektiv och att även se lite 

om järnframställningen som ju var den stora anledningen till att byn fick en järnväg. 

 

Material: Kopieringsunderlag 2. 

 

Byn Jädraås har fått sitt namn efter gammelsvenskans ord för branta kanter ”JÂDIR” men 

som sedan försvenskats. Det finns många namn i området som har Jädra- eller Jäder- i sina 

namn. Kolla om eleverna kan några. (Det finns byarna Järbo och Jäderfors och släktnamnen 

Jäderberg och Jäder för att ta ett par exempel). Bygden är väldigt gammal och befolkades av 

invandrande finländare redan på 1600-1700-talet och det märks på att det finns flera 

finländska namn på ställen häromkring (till exempel Mansikkamark och Pallanite). 

 

Att Jädraås finns beror på att man transporterade malm hit från gruvan i Vintjärn, Dalarna. 

Från början gick dalkarlarna med hästforor hit med malmen men gick så småningom över till 

Järnvägstransporter. Det finns en skröna om hästkarlarna som kan vara kul att berätta; Det 

sägs att de reste med väldigt lätt packning. När de kom fram till Brogården här i Jädraås (som 

var en raststuga för hästkarlarna) så tog de upp en träsked ur fickan. Gröten de skulle äta 

hällde de direkt i sina skinnförkläden, hällde på mjölk och åt med god aptit. 

 

När malmen kom till hyttan i Jädraås så började man med att rosta den. Från början rostades 

malmen i gropar men sedan byggdes ugnar som nästan såg ut som masugnar. Till bränsle 

användes ved, småkol och kolstybb. Anledningen till att man rostade malmen var att den 

skulle bli lättare att krossa.  

 

Krossningen av malmen kallades bokning. Från början krossade man den för hand men senare 

kom vattendrivna hammare eller stampverk. När malmen var krossad var det dags att lägga 

den i masugnen.  

 

Den krossade malmen forslades med hjälp av vagnar som gick på räls. Dessa vagnar kallades 

för malmhundar. I masugnen varvade man malmen med kalk och träkol och eldade så att man 

fick en temperatur på upp mot 1500 grader. Längst upp på masugnskanten kunde man se en 

klar låga brinna och det kunde se ganska dramatiskt ut. Det tog ett tag innan malmen blivit så 

varm att den smälte. För att höja temperaturen i masugnen använde man sig av en bläster. Det 

är luft som förs in i ugnen genom hål i dess sidor med hjälp av bälgar. När järnet smälte sjönk 

det ner till botten av masugnen och ovanför det smälta järnet lade sig slaggen, som är en 

restprodukt. När allt smält klart slog man hål i masugnens nedre del och först flöt slaggen ut i 

formar. När den stelnat till slaggstenar kunde dessa användas till byggnadsstenar. Dessa 

stenar är grå, men när man kommer närmare skiftar de i grönt och blått. När slaggen runnit ut 

var det dags för järnet att rinna ut i formar i golvet och där stelna till gösar. Nu hade man 

tillverkat tackjärn. 
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Bilaga 2 

Lektion 3 och 4 
 

Syfte: Att med hjälp av en ritning skapa ett mekaniskt djur. Eleverna ska få en förtrogenhet 

till att använda verktyg och veta vad de heter. De ska förstå karaktäristiska egenskaper hos 

djuren, till exempel hur tungan rör sig i munnen eller den pickande rörelsen hos en höna för 

att bara nämna ett par exempel. 

 

Material: Kopieringsunderlag 1 och 3, tomma mjölk/smör-förpackningar och konservburkar, 

najtråd, tång (gärna några olika så att de får lära sig namnen på dessa), färgat papper, 

färgpennor kartong och tejp. 

 

Plocka först fram de visningsexemplar som gjorts inför lektion 1, så att eleverna kan titta på 

dem innan de sätter igång med sina egna. Se till att alla elever får varsitt material och låt de så 

långt som möjligt arbeta själva utan hjälp.  

 

Viktigt är dock att gå runt och fråga vad de gör och att få dem att använda termer som till 

exempel ”mekanism” och även använda rätt namn på de verktyg som finns framme. 

 

Det är svårt att veta hur snabbt eleverna blir klara med sina mekaniska djur, en del blir kanske 

klara långt före sina klasskamrater. Det finns ett korsord som läraren kan ta till för de elever 

som behöver vänta in de övriga. (kopierings underlag 3) 
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Bilaga 2 

Lektion 5 
 

Syfte: Att förstå hur ångloken driv framåt med hjälp av ångan. Se hur en kolv i en cylinder 

fungerar. Att se två av vattnets aggregationsformer. 

 

Material: Kopieringsunderlag 4, ett av de mekaniska djuren (kanske med rörlig tunga), modell 

av en kolv i en cylinder i genomskärning, tom plastflaska, en ballong, en kastrull, tillgång till 

vatten och spis. 

 

Genomförande: Förklara först att lektionen ska ta oss från våra mekaniska djur till ånglokets 

rörelser. Börja med att ta ett av de mekaniska djuren och visa hur det rör sig genom att man 

vevar på veven.  

 

Låt eleverna sedan tänka tvärtom. Hur skulle det se ut om vi rörde tungan fram och tillbaka, jo 

veven skulle snurra. Titta därefter på modellen och visa på att man kan tänka sig veven som 

hjulet och tungan som kolven. Huvudsaken att de ser att principerna liknar varandra. De får 

sedan se att om man lägger modellen ner så kan den liknas vid lokets hjul.  

 

Prata sedan om vad som driver hjulet om man inte vevar för hand. Gå in på ångdriften och gå 

igenom kopieringsunderlag 4. Viktigt här att de förstår att vattnet tar större plats i form av 

ånga (gas) än det gör som rinnande (flytande).  

 

Till sist så bevisar man detta genom en demonstration. Ta en tom plastflaska och häll i 1 dl 

iskallt vatten. Trä ballongen över flaskans öppning och ställ ner den i kastrullen med det 

kokande vattnet. Se hur ballongen växer och fråga eleverna vad som finns i ballongen (att det 

är vattenångan som gör att ballongen växer). Tala om för eleverna vilka aggregationsfaser 

som vattnet kan ha (ånga, flytande, fast).  

 

Lektion 6 
 

Syfte: Att i verkligheten se och förstå hur ångtågen drivs framåt. 

 

Genomförande: Lektionen består av ett studiebesök vid järnvägen och även en tågresa. Till 

stöd för lektionen finns representant för Jädraås – Tallås Järnväg. Dagen består även i ett 

studiebesök i Hyttan och Smedjan där man kan se på riktigt vart järnet framställdes.  
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Bilaga 3 
Kopieringsunderlag 1 

Fyra modeller för rörliga mekanismer  
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Bilaga 3 

Kopieringsunderlag 1 
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Bilaga 4 
Kopieringsunderlag 2    

 

Från malm till tackor 
 

Från Vintjärn till Jädraås 
För att ta malmen från gruvan i 
Vintjärn till Hyttan i Jädraås var 
man tvungen att använda sig av 
häst och vagn. Det var först 1881 
som järnvägen kom till byn. 
 

 

Rostning av malm  

Arbetet vid hyttan började med 
rostningen av malmen. Avsikten 
med rostningen var att driva ut 
vatten och kolsyra ur malmen samt 
att avlägsna svavel och andra 
föroreningar.  
Ursprungligen användes enkla 
grävda gropar för rostningen. Som 
bränsle användes ved, småkol och 
kolstybb. Så småningom byggde 
man ugnar för rostningen. Ugnarna 
såg nästan ut som masugnar. Här 
fylldes malmen på ovanifrån och så 
eldades ugnen upp. 
  
 

 
 

Malmen krossas 
Den rostade malmen krossades, 
bokades, till en början för hand, 
senare med hjälp av vattendrivna 
hammare eller stampverk.  
När man hade bokat och rostat 
malmen var det dags att lägga den 
i masugnen. Den forslades upp till 
masugnens översta del med kärror 
som gick på räls. Dessa kärror 
användes både till rostugnen och 
masugnen och kallades 
malmhundar. 
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 Kopieringsunderlag 2                Bilaga 4 

Malm, kalk och kol 
Malmen varvades nu med kalk och 
träkol i den heta ugnen där 
temperaturen kunde gå upp mot 
1500 grader. Längst upp i 
masugnen, på masugnskransen, 
brukade det brinna en klar låga och 
det såg ibland dramatiskt ut.  
Det tog en stund innan träkolen 
och malmen hade blivit så heta att 
malmen började smälta och järnet 
urskiljde sig. För att höja 
temperaturen i masugnen 
användes bläster. Det är helt 
enkelt luft som förs in med bälgar i 
hål i masugnens sidor.  
 
 
 

 
 
Jädraås masugn. Längst ner på masugnen syns 
luckan där järnet flöt ut. Sen styrdes det med 
hjälp av en svängbart rör till gjutformarna framför 

Järn och slagg 

När järnet smälte skilde det sig från 
andra restprodukter som flöt 
ovanpå järnet. Dessa restprodukter 
kallades slagg och användes till 
exempel för att göra ett sorts 
byggstenar som man byggde hus 
av, som man ofta kan se på 
bruken. Stenarna är grå, men 
kommer man närmare ser man att 
de skiftar i grönt och blått.  
När malmen hade förvandlats till 
det eftertraktade järnet och den 
mindre populära slaggen slogs ett 
hål i masugnens nedre del. Här flöt 
först slaggen ut, kanske i formar så 
att den stelnade till byggstenar. Så 
lät man det flytande järnet flyta ut i 
formar i golvet och där stelna till 
gösar. Nu hade man tillverkat 
tackjärn, alltså tackor av järn. 
 

 
 
Slaggsten. Man tog till vara det mesta förr. Till 
och med slaggen från masugnen visade sig vara 
värdefull när man kunde tillverka byggstenar av 
den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Källa: www.jarnriket.com 
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Ånga 
 

Man kan använda ångkraft för att driva maskiner. Här i Jädraås så drevs loken 

som körde malmen och tackjärnen med hjälp av ånga. 

 

Men hur kunde det fungera? 

 

Jo, vattenånga tar mycket större plats än vad vatten gör. 

 

I ångmaskinen förvandlas värme till mekanisk energi, som gör så att saker rör 

sig.  

 

Det fungerar så att vattnet värms upp så att det övergår till vattenånga. Eftersom 

ångan tar så stor plats så byggs det upp ett tryck inuti vattenbehållaren. Ångan 

släpps genom en ventil till en metallcylinder där trycket får en kolv att röra sig 

fram och tillbaka. 

 

Fast på kolven sitter en vevstake som i andra ändan är kopplad till ett hjul som 

börjar snurra när kolven går fram och tillbaka. 
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1) Var bröts järnmalmen? 

2) Vilket djur användes för att transportera malmen? 

3) I vilket land är London huvudstad? 

4) Vad kallas det som tåget åker på? 

5) Vart hamnade järnet efter Hyttan? 

6) Med vad drivs loken i Jädraås? 

7) Vart fraktades det färdiga järnet? 

8) Hur varmt var det i masugnen? 

a. 1200°C  

b. 200°C 

c. 2200°C 

9) Vad heter Norges huvudstad? 

10) Ett rovdjur i Sverige. 

11) Åskans gud i den nordiska mytologin. 

12) Det var en …. brukar sagorna börja. 

13) Höst, vinter, vår och sommar. 

14) Hästflicka. 

15) Ett annat ord för frimärke. 

16) Säger ugglan. 

17) I vilken kommun ligger Jädraås? 

18) 10 km är 1…. 

19) Är de som behöver öva? 

20) Ljud som studsar tillbaka. 
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