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Teknologi i skolen
Teknologi på timeplanen
Teknologi utgjør en stadig større
del av folks hverdag. Derfor er
det viktig at kunnskap om og
forståelse for teknologi inngår
som en del av allmenndannelsen. Skolen er en arena
for læring. I de nye læreplaner
(2005) er temaet teknologi og
design kommet inn. Teknologi
og design er et fagområde som
vektlegger flerfaglig arbeid og
kreativitet.
Byggenæringen kan bidra til at
byggrelaterte tema blir
representert i teknologi og
design.

Lærerplaner
I læreplaner for skolen,
Kunnskapsløftet (2005), er
Teknologi og Design
innarbeidet i fagene:
Matematikk
Kunst og håndverk
Naturfag
Utdrag fra læreplanen og dens
relasjon til tema innen byggfag
og bærende konstruksjoner
presenteres.

Teknologi og design
•

•

•

Teknologi og design kan
beskrives som en prosess
knyttet til det å planlegge og å
framstille produkter.
Veien fra idè til produkt for
bygg og konstruksjoner går
gjennom skisser, material- og
systemvalg, vurderinger,
design, konstruksjon,
planlegging og produksjon.
I mange av leddene inngår så
vel konstruksjonsanalyse som
miljøanalyse. Basiskunnskaper
i matematikk og naturfag er
nyttig redskap.

Matematikk
•

Fra formål med faget
Matematikk er en del av
vår globale kulturarv og
spiller en sentral rolle i
menneskers dannelse
gjennom påvirkning av
identitet, tenkemåte og
selvforståelse

•

For å utvikle kunnskap om matematikkens metoder og tenkemåter
må det gis muligheter til å arbeide
med dette, både praktisk og teoretisk. For å nå opplæringens mål,
veksles det mellom utforskende,
lekende, kreative og problemløsende aktiviteter og arbeid med
tekniske ferdigheter.
I prosjekter med teknologi og design
vil matematikkfaget få sin naturlige
anvendelse som et redskapsfag.
Beregninger og tegninger vil være
sentralt i prosessen fra ide til ferdig
produkt.

Matematikk

Hovedområder
•
•
•
•
•
•

Tall og algebra
Geometri
Målinger
Statistikk og sannsynlighet
Funksjoner
Økonomi

Matematikk
•
Kompetansemål etter 4 årstrinn

•
•
•
•

Forstå, utvikle og bruke ulike
regnemetoder for addisjon,
subtraksjon, multiplikasjon og
divisjon av flersifrede tall knyttet
til ulike praktiske situasjoner og
strukturer
Bygge, tegne og beskrive egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer
Tegne konkrete, geometriske
modeller og modeller av byggkonstruksjoner
Anslå og måle lengde, areal,
volum, masse, temperatur, tid
og vinkler
Sammenligne størrelser ved
hjelp av måleredskaper og
enkel beregning

Matematikk
Kompetansemål etter 10 årstrinn

•

•
•

•

Bruke tall og variabler i
utforsking og eksperimentering
og gjøre beregninger i
prosjekter med teknologi og
design
Bruke formlikhet og Pytagoras’
setning i beregning av ukjente
størrelser
Gjøre rede for geometriske
forhold av særlig betydning
innen teknologi, kunst og
arkitektur
Lage og tolke funksjoner som
beskriver numeriske
sammenhenger og praktiske
situasjoner

Kunst og håndverk
•

•
•
Fra formålet med faget:
Faget Kunst og håndverk bærer
i seg ulike tradisjoner, fra
håndverkernes solide materialkunnskap og reproduserende
arbeidsprosesser til kunstnernes fritt skapende arbeid.

•

Opplevelse av kunst, design og
arkitektur og bevisstgjøring om
kulturarven utgjør sentrale sider
ved faget
Praktisk arbeid med å utvikle
produkter står helt sentralt i
faget.
Kunnskap om form, farge og
komposisjon er avgjørende for å
lage produkter som fungerer
eller for å framføre visuelle
budskap på en hensiktsmessig
måte.
I tverrfaglig samarbeid om
teknologi og design bidrar faget
spesielt med det praktiskestetiske aspektet ved design.

Kunst og håndverk
•

I visuell kommunikasjon er
praktisk arbeid med
todimensjonal form og digitale
bildemedier vektlagt.

•

I design står formgiving av
gjenstander sentralt.
I kunst videreføres tradisjonen
med fritt skapende arbeid
I arkitektur står kunnskap om
by- og bygningskultur som er av
betydning for utvikling av det
fysiske nærmiljøet sentralt.
Tegning og bygging av modeller
er en del av hovedområdet

•
Hovedområder
•Design
•Kunst
•Arkitektur.
•Visuell kommunikasjon

•

Kunst og håndverk
Kompetansemål etter 4 årstrinn

•
•

•

•

Lage enkle utstillinger av egne
arbeider
Visualisere og formidle egne
inntrykk i ulike teknikker og
materialer
Bruke grunnleggende
funksjoner og animasjon i
digitale
bildebehandlingsprogram
Bruke enkle sammenføyingsteknikker og hensiktsmessig
håndverktøy i arbeid med leire,
tekstil og tre
Planlegge og bygge modeller
av hus og rom ved hjelp av
enkelt håndverktøy

Kunst og håndverk
Kompetansemål etter 10 årstrinn

•
•
•
•
•

Beherske funksjoner i bildebehandlingsprogram
Designe produkter i forhold til
en kravspesifikasjon for form
og funksjon
Bruke kunst som utgangspunkt
for eget skapende arbeid
Tegne enkle hus og rom ved
hjelp av topunktsperspektiv
Analysere lesbarheten i
arkitekttegninger og digitale
presentasjoner av nye
byggeprosjekter og vurdere
tilpasning til omgivelsene

Naturfag
Fra formålet med faget
• Barn og unge opplever undring
og glede over naturens og
dagliglivets utallige mysterier
• Naturvitenskapens
beskrivelser kan berike denne
opplevelsen
• Kunnskap og forståelse kan
fremme viljen til å verne om
naturressursene på jorda og
bidra til en bærekraftig
utvikling
• Naturvitenskapens metoder
kan bidra til utvikling av
kreativitet, kritisk evne og aktiv
deltakelse i situasjoner hvor
naturvitenskapelig kunnskap
og ekspertise inngår

Naturfag
Naturvitenskapelig kunnskap
•

Naturvitenskapen har vokst
fram som en følge av
menneskers behov for å finne
svar på spørsmål om egen
eksistens, liv og livsformer,
deres plass i naturen og i
universet.

•

Skolen kan la elevene få bruke
naturvitenskapelig kunnskap
på kreative måter, blant annet
til å utforme forskjellige former
for teknologiske løsninger i det
flerfaglige temaet teknologi og
design.

Naturfag

Hovedområder
•
•
•
•
•
•

Forskerspiren
Mangfold i naturen
Kropp og helse
Verdensrommet
Fenomener og stoffer
Teknologi og design

Naturfag
Kompetansemål etter 4 årstrinn

•
•
•
•

•

Håndtere enkle måleinstrumenter til undersøkelser
Bruke enkle naturfaglige
begreper til å beskrive og
presentere egne observasjoner
Sortere ulike materialer etter lett
observerbare egenskaper og
fortelle om egenskapene
Planlegge, bygge og teste enkle
modeller av byggkonstruksjoner
og mekaniske leker og dokumentere prosessen fra idé til
ferdig produkt
Gjenkjenne bærende strukturer
og bruke vektstangprinsippet

Naturfag
Kompetansemål etter 10 årstrinn

•
•
•
•
•

Forklare betydningen av å finne
sammenhenger mellom årsak
og virkning
Planlegge og gjennomføre
undersøkelser for å teste
holdbarheten til hypoteser
Skrive logg og presentere
prosess og resultater
Kartlegge egenskaper hos
materialer som skal brukes i
egen produksjonsprosess
vurdere hvordan teknologi og
design kan bidra til entreprenørskap og verdiskaping

Teknologi og design

Fra forskertrang til entreprenørskap
og verdiskaping

