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Abstract 

The purpose of the study was to investigate what a teacher with good prerequisites and oppor-

tunities considers it necessary to create a qualitative technology education. The good prerequi-
sites of the study are teachers' continuing education in technology as well as access to custom 
technology materials. 

The study was conducted with three different methods to get broader and deeper results, as 
the study only examined a teacher. The methods were a performance map in conversation 

with the teacher, an observation of a technology lesson designed by the teacher and finally a 
qualitative interview that evaluated the lesson and the teacher's views on technology teaching. 
The study shows that the subject of technology is characterized by a particular character with 

great focus on practical work to develop students' creativity and thought processes. The 
subject matter requires the opportunity to be incorporated into larger contexts that deal with 

the subject matter of the technical subject to man, society and the environment. Technology 
teaching is influenced by the teacher's view of technology and that the teacher's technical 
didactic skills contribute to a qualitative technology education. The subject matter needs to be 

visualized in school, given time for reflection and discussion, as well as given custom 
material to create qualitative technology education based on the syllabus criteria. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka vad en lärare med goda förutsättningar och möjligheter, 
anser krävs för att skapa en kvalitativ teknikundervisning. De goda förutsättningarna i studien 

handlar om lärares fortbildning i teknik samt tillgång till anpassat teknikmaterial.  
Studien genomfördes med tre olika metoder för att få ett bredare och djupare resultat, då 

studien endast undersökte en lärare. Metoderna var en föreställningskarta i samtal med 
läraren, en observation på en tekniklektion utformad av läraren och slutligen en kvalitativ 
intervju som utvärderade lektionen och lärarens åsikter om teknikundervisning.  

Studien visar på att teknikämnet präglas av en speciell karaktär med stort fokus på praktiskt 
arbete för att utveckla elevers kreativitet och tankeprocess. Teknikämnet kräver tillfällen för 

att sättas in i större kontexter som behandlar teknikämnets relationer till människan, samhället 
och miljön. Teknikundervisningen påverkas av lärarens syn på teknik och att lärarens 
teknikdidaktiska kompetens bidrar till en kvalitativ teknikundervisning. Teknikämnet behöver 

synliggöras i skolan, ges tid till reflektion och diskussion samt ges anpassat material för att 
kunna skapa en kvalitativ teknikundervisning utifrån kursplanens kriterier.  
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1. INLEDNING 

Med tanke på samhällets ständiga utveckling och den högt teknikintensiva vardag vi lever i 
idag, är det nästan ett måste för elever att utveckla teknikkunskaper. Dessa kunskaper krävs 
inte enbart för att kunna hantera vardagen utan även för elevers framtida yrkesväg (Ginner, 

1996). Teknikämnets uppgift inom skolans verksamhet handlade tidigare enbart om att ge 
industritekniska kunskaper, speciellt utformade för pojkar som efter avslutad skolgång skulle 

arbeta inom industrin (Hagberg & Hultèn, 2005). I dagens teknikundervisning fokuserar man 
inte på industriteknik utan på vardagsteknik, som innebär kunskaper att klara av det 
vardagliga livet, allt från att öppna dörrar till användning av datorer (Skolverket, 2015). 

Ingenjörer och tekniker är ofta de yrken som främst tänks på när det kommer till tekniska 
yrken men de flesta yrken kräver tekniska kunskaper, exempelvis sjukskötare, polis, 

tandläkare och brandman (Teknikföretagen, 2012). 

I rapporten Teknikämnet i träda (Teknikföretagen, 2012) uttrycks det tydligt att 
teknikkunskaper har en stor betydelse för dagens barn och ungdomar för att de ska kunna 

fungera i dagens tekniska samhälle. Teknikföretagen (2012) visar att teknik är ett ämne som 
inte prioriteras som schemalagt utan integrerats ofta in i andra ämnen eller behandlas på 

temadagar. Det uttrycks vidare att ett flertal faktorer påverkar bristen av teknikundervisning i 
skolan. Hagberg och Hultèn (2005) beskriver att lärare känner en osäkerhet inför ämnet teknik 
och besitter för lite grundläggande kunskap och erfarenhet för att kunna undervisa i 

teknikämnet och dess olika områden för elever (Hagberg & Hultèn, 2005). Vidare 
framkommer det att andra faktorer som schemaläggning, utvecklingstid, material, läromedel 

och lokaler även påverkar lärares teknikundervisning. Det beskrivs att trots teknikens 
bristande existens i grundskolan så är barn och ungdomar intresserade av teknikämnet. Därför 
är det viktigt, att redan i tidiga grundskolan, fokusera på teknikundervisning och stimulera 

elevernas intresse till teknik (Teknikföretagen, 2012).  

Det finns mycket tidigare forskning som berör teknikundervisningens knappa existens, samt 

att undervisningen inte uppnår hög kvalitet (Skolinspektionen 2014; Blomdahl, 2008; Bjurulf, 
2007; Teknikföretagen, 2012). Men det är svårt att påträffa forskning som behandlar hur lärare 
som aktivt arbetar med teknikämnet i klassrummet gör och vad som krävs för att skapa en god 

teknikundervisning. Skolverket (2015) beskriver att avsaknaden av teknik som ett eget och 
aktivt ämne kan bero på att lärare har en tanke med sin teknikundervisning men har svårt att 

realisera ämnet teknik för elever.  

Ett sätt, att behålla elevernas intresse samt ge de en chans att få upptäcka och utveckla sitt 
teknikintresse är att ge eleverna utrymmet att påverka och vara delaktiga i 

teknikundervisningen (Skolinspektionen, 2014). Det innebär att eleverna behöver möta ämnet 
genom specifika metoder och arbetssätt gällande teknik och få möjlighet till att ta ansvar för 
sitt eget lärande i teknik. Det förutsätter att lärares undervisning har en bredd av olika 

didaktiska faktorer och att teknikundervisningen ska vara meningsfull och uppnå sitt syfte för 
eleverna (Skolinspektionen, 2014). En svårighet med det är att det krockar med teknikämnets 

innehåll som kan anses vara komplext och innehålla för många olika delar som eleverna ska 
kunna befästa. Det leder till att innehållet begränsas vilket i sig ställer större krav på lärare att 
urvalet av teknikinnehållet prioriterar relevant och ett mer generellt perspektiv på teknik och 

dess olika områden (Ginner, 1996). Vem är det då som bestämmer vad som är mest relevant 
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av teknikinnehållet och vilka kunskaper ska prioriteras inom ämnet för att elever ska uppnå 
målen? 

1994 blev teknik ett eget ämne och fick en egen kursplan i grundskolans läroplan med syftet 
att ämnet skulle separeras från naturvetenskapen och istället bli ett självständigt ämne med 
fokus på praktiska kunskaper. Trots insatsen etablerades inte teknik som ämne i klassrummen 

utan försummas och integreras fortfarande med de naturvetenskapliga ämnena, på grund av 
osäkerhet i ämnet och brist på tid (Skolinspektionen, 2014). Emellertid beslutade regeringen i 

slutet av år 2017 att teknik ska ha 200 egna timmar i timplanen. Av de 200 timmarna är 47 av 
de timmarna riktade mot grundskolans yngre åldrar, fsk-3. Detta gör att teknikämnet i skolan 
synliggörs och teknikundervisningen behöver utvecklas (Klasander, 2018). 

Med hänsyn till avsaknad av teknikundervisningen, osäkerheten kring ämnet och känslan av 
bristande konkreta arbetssätt och metoder i teknikundervisningen så vill denna studie närmare 

belysa vilka möjligheter och lyckade undervisningssätt det finns att aktivt använda i ämnet 
teknik och vilka faktorer som påverkar lärarens teknikundervisning på de mest positiva och 
förbättrande sätten.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vad en lärare, som fått goda förutsättningar och 
möjligheter, anser krävs för att skapa en kvalitativ teknikundervisning i årskurs f-3. 

1.1.1 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar 

formulerats:  

 Vilka arbetssätt anser läraren är viktiga för att skapa en kvalitativ teknikundervisning? 

 
 Hur påverkar tillgången till resurser lärarens kvalité på teknikundervisningen? 

 Vilken kompetens inom teknik anser läraren krävs för att skapa en kvalitativ 
teknikundervisning? 
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2. TEKNIKÄMNET 

Kommande kapitel redovisar för tidigare forskning och litteratur som berör studiens relevans 
om teknikundervisning. Det inleds med ett avsnitt om definitionen av teknik för att sedan 
redogöra teknikämnets historia. Dessutom behandlar kapitlet teknik utifrån dagens kursplan. 

Avslutningsvis fokuserar avsnittet på teknikundervisningen utifrån tre infallsvinklar; teoretisk 
och praktisk kunskap, lärares ämnes- och didaktikkunskap i teknik samt läromedel, material 

och tid.  

2.1 Vad är teknik? 

Hagberg och Hultèn (2005) beskriver att just teknik är ett ämne som hela tiden förändras på 

ett ovanligt komplext sätt vilket gör det svårt som lärare att förhålla sig till teknik som 
kunskapsområde och hinna med förändringen. Precis som samhället hela tiden förändras, 
förändras teknikdefinitionen (Ginner, 1996). Ginner (1996) beskriver att det är viktigt för 

lärare att hålla isär samhällets teknik med skolämnet teknik genom att vara insatt i begreppet 
teknik och de olika definitionerna. Nationalencyklopedins (2018) definition är att teknik 

handlar om hantverk och konstgjorda ting som människan skapat för att tillgodose sina behov. 
Detta styrker kursplanen i teknikämnet, med tillägget att tekniken även används för att lösa 
problem både på individnivå samt för samhällets utveckling (Skolverket, 2011). I Skolverkets 

kommentarmaterial (2017) till kursplanen i teknik beskrivs det att teknikens uppgift är att 
förbättra och skapa trygghet för människor men att även informera om att teknik kan 

användas för destruktiva syften. 

Teknik finns överallt i vår vardag, både i materiella ting som exempelvis vardagliga saker som 
livsmedel, lekparker och verktyg är ting som bland annat ingår i teknikens breda skala. Precis 

som bilar, leksaker och transportsystemet. Men även i saker som vi inte kan ta på som bland 
annat dataprogram (Skolverket, 2017). Mattsson (2005) beskriver att teknik handlar om att 

producera produkter i form av materiella ting och föremål, även kallade artefakter, som går att 
ta och känna på. Ginner (1996) beskriver vikten i att ha insikten i teknikdefinitionen för att 
minska missuppfattningar. Insikten gynnar teknikundervisningen även om det inte finns något 

korrekt definition av teknik. Ginners (1996) definierar teknik som:  

Teknik är allt det människan sätter mellan sig själv och sin omgivning för att uppfylla olika 
behov samt de kunskaper och färdigheter hon utvecklar och förvaltar i denna problemlösande 
process (Ginner, 1996, s. 22). 

De Vries (2005) styrker den breda definitionen som Ginner använder sig av, då han beskriver 
att teknik inte går att definiera på endast ett sätt utan det finns tusentals att välja från. Vidare 

beskriver han att teknik är en mänsklig aktivitet som förändrar de naturliga miljöerna för att 
uppfylla sina behov, genom kunskap olika material och kulturella resurser som pengar och 
sociala relationer.  

2.2 Teknikhistoria  

Från början hade teknikämnet en mer självklar praktisk karaktär var av teoretiska aspekter på 
ämnet inte var prioriterat, vilket skilde de andra ämnena i skolan från teknik. Teknikämnet 

hade en förberedande roll för elevers framtida arbetsliv inom industri och verkstad (Blomdahl, 
2007). Genom åren har dock intresset för teori i teknikämnet ökat, det för att utveckla en 

förståelse av relationen mellan människa och samhälle (Ginner, 1996). Teknik är det ämne 
som senast är infört som obligatoriskt ämne i den svenska grundskolan och infördes med 
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läroplanen 1980, Lgr 80. Anledningen till att teknik blev ett obligatoriskt ämne i grundskolan 
var på grund av samhällets tekniska utveckling som krävde mer teknisk kompetent arbetskraft 

(Hagberg & Hultèn, 2005). Vid införandet av teknik som ämne i Lgr 80 ingick ämnet 
tillsammans med de andra naturvetenskapliga ämnena kemi, fysik och biologi (Blomdahl, 
2007, Hagberg & Hultèn, 2005). 1994 särskildes teknikämnet från de andra 

naturvetenskapliga ämnena och fick en egen kursplan. Skolor valde olika sätt att införa teknik 
i undervisningen men att integrera teknik med de andra naturvetenskapliga ämnena fortsatte 

på många skolor (Hagberg & Hultèn, 2005). Detta trots att teknik är av mer produktiv 
karaktär och tillför praktisk kunskap medans naturvetenskap är mer kopplad till teoretisk 
kunskap (Blomdahl, 2007). Ginner (1996) beskriver att relationen mellan teknik och 

naturvetenskap är ömsesidig där de båda drar nytta av varandra och är i behov av varandra i 
många fall men måste hållas isär som olika ämnen.  

2.3 Kursplanen i teknik 

Hagberg och Hultèn (2005) beskriver att dagens kursplan i teknik har många olika delar och 
områden för elever att lära sig. I kursplanen (Skolverket, 2011) för teknik beskrivs det att 

elever ska erbjudas undervisning som ska utveckla deras teknikkunskaper och skapa teknisk 
medvetenhet hos dem för att fungera i dagens tekniska värld. Det innebär att eleverna ges en 

förståelse för teknikens roll i samhället och hur det påverkar människan. För att ge eleverna 
förståelse för teknikens roll gentemot individen, samhället och miljön krävs det att 
konkretisera tekniken runt omkring oss, vilket innebär att synliggöra och göra teknik 

begripligt (Skolverket, 2011). Det innebär att elever ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
teknik i vardagen och förstå att nästan all vardaglig aktivitet innehåller någon form av teknik 
(Skolverket, 2017). Fokus för elever ligger även på problemlösning där de utifrån ett behov 

kan identifiera och analysera en lösning för att sedan lösa problemet och uppfylla behovet 
med hjälp av teknik (Skolverket, 2017). Dessa problemlösningar ska ske genom idéer och 

skisser för att vidare utvecklas till modeller, ritningar och konstruktioner. Här behöver elever 
ges möjlighet till att praktiskt få pröva, observera och konstruera för att nå sitt mål. De 
behöver även få möjlighet till att fördjupa sig och vidga sina kunskaper i ämnets specifika 

språk (Skolverket, 2017). Således innebär det att teknikämnet i undervisningen måste göra 
elever medvetna om att teknik både är praktisk och teoretisk (Skolverket, 2017). I kursplanen 

i teknik beskrivs det även att teknikundervisningen ska utveckla elevers kritiska tankeprocess 
genom att reflektera över riskerna med teknik och dess påverkan på människan samt 
samhället och kunna värdera konsekvenser av teknik. Det kan vara aspekter som ekonomi, 

socialt och miljö (Skolverket, 2017).  

2.3 Teknikundervisning 

Oavsett vilket yrke dagens elever väljer i framtiden så är teknisk allmänutbildning viktig. 
Speciellt i dagens teknikintensiva vardag. Framtiden kräver utbildad arbetskraft inom teknik i 
form av ingenjörer och tekniker. De elever som inte utbildar sig inom teknik kommer ändå 

påverkas av det i andra situationer som bland annat berör miljö, politik och näringsliv 
(Skolinspektionen, 2014).  Eleverna behöver förmågor som att analysera och värdera teknik i 

form av problem och lösningar samt förstå teknikens påverkan för individ, samhälle och miljö 
(Ginner, 1996), vilket ger dem en stadig grund att stå på i hanteringen av dagens 
teknikintensiva vardag (Skolverket, 2015).   
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Blomdahl (2008) beskriver att arbetet i teknik ofta stannar vid den enskilda uppgiften eller 
artefakten utan att undervisningen vidareutvecklas och ser till sammanhanget artefakten 

befinner sig i. Dock anser Bjurulf (2008) att den centrala delen i teknikundervisningen och 
som alltid borde vara utgångspunkten är artefakten och teknikundervisningen ska erbjuda 
artefaktens hela livscykel i form av funktion, material, tillverkning, komponenter utifrån 

historiska, nutida- och framtida perspektiv. Jones, Buntting och de Vries (2011) håller helt 
med om detta men att utgå från en enskild uppgift eller en artefakt enbart är ett första steg i 

teknikundervisningen. Artefakten är det första elever associerar till när de möter begreppet 
teknik och de flest teknikprojekt innefattar arbete kring artefakter (Jones m.fl., 2011). Till 
skillnad från Bjurulf (2008) och Jones m.fl. (2011) beskriver Mattsson (2005) att det första 

elever behöver för att komma vidare, är kunskap i användandet av teknik genom aktiviteter i 
tanke och handling. Jones m.fl. (2011) menar att det kan utvecklas hos elever genom att ge 

elever kunskap om teknik för att tydliggöra teknikkunskapens speciella karaktär, som inte 
enbart handlar om att veta teknikens funktion utan även teknikens uppgift, vad den är skapt 
för att göra. Således behöver elever förstå och få teknik förklarad genom aktiviteter som 

erbjuder tolkning av teknik och att sätta in den i ett sammanhang (Mattsson, 2005). Denna 
kunskap kan vara svår att befästa enbart i att uttrycka sig genom förslag eller fås genom 

textböcker, utan behöver kompletteras genom görande, praktiskt arbete (Jones m.fl., 2011).  
Jones m.fl (2011) beskriver att dessa aktiviteter bör fokusera på designprocessen, teknikens 
utformning. Samtidigt som fokus bör ligga på teknikprocessen, utifrån ett problem eller behov 

som ska bearbetas med aspekter som för- och nackdelar, skiss, utvärdera och bedöma (Ginner, 
1996). Eleverna måste ges möjlighet att utveckla förmågor i problemlösning istället för att 

endast fokusera på faktakunskaper, för att skapa en djupare förståelse hos eleverna angående 
teknik och tekniska processer. (Nordlander & Grenholm, 2016; Blomdahl, 2007).  

Sammanfattningsvis får inte undervisningen stanna vid den enskilda uppgiften eller artefakten 

utan teknikundervisningen bör innehålla kopplingen och kontexten mellan teknik, människa, 
samhälle och miljö (Blomdahl, 2007; Skolverket, 2015). Vidare ska skiss, modell och 

konstruktionsarbetet kompletteras med teoretisk kunskapen (Ginner, 1996) och 
undervisningen behöver även rikta in sig på områden som språket, resurser och verktygen 
som är kopplade till tekniken samt ge elever kritiska aspekter på teknik (Mattsson, 2005).  

Detta innebär att undervisningen informerar hur människan skapat teknik men även hur teknik 
har format människan, människans kultur och samhället (Jones m.fl., 2011).   

2.3.1 Teoretisk och praktisk kunskap 

Teknikämnet har en speciell karaktär där balansen mellan teori och praktik är lika viktig och 

en relation dessa emellan behövs i teknikundervisningen. Detta på grund av att ämnet har 
förmågan att få en praktisk karaktär med prioritering på konstruktion och byggande där 
teoretiska kopplingar samt diskussion och reflektion utesluts (Skolinspektionen, 2014). 

Teknik kräver inte enbart praktiska förmågor baserade på erfarenhet utan även teoretisk 
kunskap för att kunna ta beslut, val och göra förändringar (Ginner, 1996). Bjurulf (2008) 
beskriver att det kan vara lätt att se teknisk kunskap lika med praktisk kunskap, vilket innebär 

ett mer undersökande och kroppsligt sätt att utföra en uppgift. Till skillnad från teoretisk 
kunskap som handlar om ett betraktande och reflekterande sätt att utföra en uppgift. För att få 

en högre kvalité i teknikundervisningen behöver dessa förenas och ges lika mycket utrymme i 
teknikundervisningens utformande.  
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Blomdahl (2007) belyser att teknikundervisningen måste erbjuda elever fler perspektiv på 
teknikämnets innehåll för att få en djupare kunskap. Detta kan göras genom att synliggöra 

teknikämnets olika nivåer genom reflektion, problematisering, värdering, frågor och 
konsekvenser (Skolverket, 2015). Dessa tillfällen för reflektion och utvärdering bör infinna 
sig vid olika tillfällen i undervisningen som bland annat vid introduktioner, under 

tekniklektioner samt vid sammanfattningar och utvärderingar av teknikarbete (Blomdahl, 
2007). Maria Svensson (citerad i Skolverket, 2015) skriver vidare att skolor även bör ha 

skyldighet att erbjuda eleverna tillfällen att kritiskt granska teknik för att förstå 
konsekvenserna av teknik. Hon beskriver vidare att elevers förmåga att ta ställning och 
diskutera, utvecklas i förståelsen av teknikens betydelse och påverkan. 

Blomdahl (2007) belyser att en undervisning med både teoretiska och praktiska element inte 
bara ger en ökad förståelse för teknik, utan uppmärksammar även teknikämnets språk och 

begrepp. Det ger elever en större inblick i teknikinnehållet, teknikens olika former samt 
förståelsen i de sammanhang tekniken förekommer i. Ett sätt att förena teori och praktik är att 
utgå från elevers frågor och funderingar om teknik. För att sedan konkretisera de genom 

föremål och platser av elevers närmiljö. Det djupare lärandet och förståelsen grundar sig i 
koppling av teori och praktik (Skolinspektionen, 2014).  

Likväl kan konstruktion vara en av anledningarna till att teknikämnet i klassrummen blir mer 
teoretiska. Bjurulf (2008) beskriver att lärare kan uppfatta teknikämnets praktiska del som 
krånglig och jobbig att organisera på grund av bristen av anpassade lärandemiljöer för teknik. 

Trots det visar Bjurulfs (2008) studie på att elever med teoretiska svårigheter som besitter mer 
praktiska förmågor kan uttrycka sig och utvecklas inom teknikämnet där eleverna ges 

tillfällen att känna sig duktiga på ämnet och utvecklar även sin sociala förmåga.  

2.3.2 Lärares ämnes- och didaktiska kunskaper i teknik 

Nordlander och Grenholm (2016) beskriver att lärares utbildning i teknikämnet brister, trots 
att ämnet kräver bred ämneskunskap, teknikdidaktisk kompetens samt erfarenheter för att 
skapa förutsättningar för kvalitativ teknikundervisning. Författarna belyser problematiken i 

utformandet av ämnet och dess innehåll, om lärare upplever teknikämnet för abstrakt och 
komplext. Hagberg och Hultèn (2005) belyser att denna osäkerhet kan bero på ämnets korta 

tid inom skolan, vilket innebär att ämnet fortfarande saknar traditioner och identitet hos lärare.  

Blomdahl (2007) trycker i sin tur på att osäkerheten i teknikundervisning kan bero på hur 
mycket utrymme teknikämnet får i lärarutbildningar. Författaren skriver att det ligger till 

grund för hur lärare utformar sin teknikundervisning samt om teknikämnet är befintlig i 
klassrummet eller inte. Bjurulf (2008) beskriver å andra sidan att teknikämnets korta tradition 

inom skolan innebär att många lärare själva inte upplevt kvalitativ teknikundervisning under 
sin grundskoleutbildning, och därför inte är bekanta med ämnet och dess innehåll. Lärares 
utbildning inom teknikämnet är därför av stor vikt i frågan om teknikundervisningens innehåll 

och utformade men även i lärares trygghet i att undervisa. Det är det som läggs till grund för 
vad eleverna skall komma att lära sig (Bjurulf, 2008). Det är skolans utformning av 
teknikundervisningen som påverkar elevers intresse för teknik där undervisningen ska koppla 

samman elevers vardagliga teknik med skolämnet teknik (Skolinspektionen, 2014).  
Mot den bakgrunden kan osäkerheten även grunda sig i teknikämnets brist på självständighet 

vara av ämnet antingen saknat egen kursplan eller varit integrerat med de andra 
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naturvetenskapliga ämnena. Trots uppsatta mål så uttrycker Blomdahl (2007) att dessa mål 
enbart utgör riktlinjer för lärare utan stöd i hur innehållet ska utformas och vilka 

arbetsmetoder som är mest lämpliga, med en kursplan med stort utrymme för tolkning. 
Skolinspektionens rapport (2014) visar brist i lärares kunskap om läroplanen, vilket kan leda 
till att lärare inte är införstådda av kursplanens innehåll och teknikundervisning hamnar på en 

för låg nivå. Det gör att teknikundervisning varken stimulerar eller utmanar, vilket elever 
uttrycker gör att teknikämnet inte är till nytta för dem. Det i sig innebär att lärare inte får ut 

det aktuella syftet eller målet med teknikundervisningen och elever vet inte vad de ska lära sig 
(Skolinspektionen, 2014).   

I en studie av Yvonne Andersson (1988) beskrivs det att när ett nytt ämne introduceras krävs 

det att målen förtydligas och riktlinjer inom ämnet måste bestämmas för att kunna utveckla 
metoder för att uppnå de uppsatta målen. Det kräver att lärare behöver redskap i denna 

process för att lyfta fram ämnet och lärarens didaktiska förmåga (citerad i Blomdahl, 2007). 
Då teknik är ett ämne som inte har fasta svar eller lösningar innebär det olika möjligheter att 
arbeta med ämnet (Blomdahl, 2007) och lärare har valmöjligheter att välja ut relevant innehåll 

ur kursplanen och ge eleverna möjlighet att uppnå målen utifrån olika arbetsmetoder (Bjurulf, 
2008). Det på grund av den öppna kursplanen som ger möjlighet till att anpassa och välja 

innehåll tillsammans med eleverna men kräver insikt i vilka förmågor och kunskaps kvalitéer 
som är relevanta för eleverna (Blomdahl, 2007). Detta kan ses som positivt men brister lärares 
ämneskunskaper och teknikdidaktiska kompetens kan teknikundervisningen få en negativ 

betoning (Blomdahl, 2007).  

För att skapa en kvalitativ teknikundervisning skriver Blomdahl (2007) att lärare behöver 

skapa en grund av trygghet, öppenhet och ge elever utrymme till delaktighet i 
undervisningens utformande. Det innebär att introducera och befästa den tekniska processen 
hos elever som innebär ”att pröva, misslyckas, tveka, pröva igen, lyckas, överraskas, 

misslyckas igen, allt om och om igen” (Blomdahl, 2007, s.173). Här instämmer Klasander 
(refererad till i Skolverket, 2015) som beskriver att teknikundervisningen ska erbjuda eleverna 

flera olika sätt att ta till sig kunskap, då det inte enbart finns ett sätt inom teknik.  
Teknikundervisningen behöver även uppfylla ett syfte för eleverna. Undervisningens upplägg 
behöver ge eleverna motivation samt få uppleva att det de producerar är riktiga saker och 

inget som görs i onödan som kan skapa brist i engagemanget hos elever (Bjurulf, 2008; 
Skolinspektionen, 2014). Detta kräver undervisning med spänning och utmaningar i form av 

verkliga problem eller behov att uppfylla. I många fall förstår inte elever 
teknikundervisningens innehåll och har svårt att koppla ihop det med deras liv och se det 
utifrån ett sammanhang. Elever tappar sin lust till att lära och den kritiken är riktad till 

undervisningen skolan erbjuder (Lindahl, 2003). Mycket av tidigare forskning belyser vikten i 
att teknikundervisning ska vara elevnära och grunda sig utifrån deras intressen. Bjurulf (2008) 

använder uttrycket vardagsteknik, som hon beskriver som kunskap som elever kan ha till 
användning i sin vardag och till nytta i hemmet.  
 

Det är viktigt att integrera och undervisa i teknik redan för de lägre åldrarna, fsk-3, för att ge 
dem en positiv bild av teknikämnet. Det lägger en grund för elevernas framtida tekniska 

förmågor och gör att teknik blir en del av deras vardag, vilket kan leda till framtida kunskaper 
inom teknik. Det kräver därför av lärare att anpassa teknikundervisningen genom att se till 
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elevernas specifika intresse (Lindahl, 2003; Skolinspektionen, 2014; Hagberg & Hultèn, 
2005). Detta intresse beskriver Lindahl (2003) kan ligga mer i dessa lägre åldrar hos eleverna 

i att se till det mer spektakulära och fantastiska inom teknik, som i detta fall kan det handla 
om att se till teknikens design (Mattsson, 2005), som till exempel färger, mönster, former och 
använda fantasi kring teknik. Elever behöver utveckla och uppfinna sina egna idéer inom 

teknik och att sedan utforma och förbättra idén, vilket skapar en kraftfull koncentration och 
engagemang (Mattsson, 2005; Skolinspektionen, 2014).  

Bjurulf (2008) utvecklar även tankesättet kring undervisningens olika arbetsuppgifter. Att låta 
eleverna arbeta med olika uppgifter under tekniklektioner är ett upplägg som skapar variation 
men kan även leda till en del negativa konsekvenser. Bjurulf (2008) skriver att det kräver 

enormt förarbete av lärare samt att elever inte hinner få någon fördjupad kunskap och 
förståelse kring uppgiften. Upplägget gör även det svårare för utvärdering i helklass och att 

föra diskussioner kring teknikuppgifterna, som är en central del i teknikundervisningen. 
Bjurulf (2008) anser att en av teknikämnets viktigaste faktorer är att låta eleverna ta del av 
deras handlingar och val, att utvärdera och diskutera kring uppgifterna i helklass.   

Lärarens teknikdidaktiska kompetens bör inte vara så låg som den är. Ansvaret för att ge 
lärare kompetens i att undervisa i teknik ligger på huvudmännen och enligt skollagen ska 

huvudmännen se till att personal erbjuds fortbildning vid behov (SFS, 2010:800 2 kap 34 §). 
Dessutom är det rektorers ansvar att erbjuda lärare utveckling, ny forskning och möjlighet till 
fortbildning (Skolinspektionen, 2014; Skolverket, 2011). Med tanke på teknikens höga 

utveckling så förändras även kunskapsbehoven hela tiden för de som utvecklar samt använder 
tekniken (Hagberg & Hultén, 2005), vilket också förutsätter att lärare fortlöpande håller sig 

uppdaterade om teknikutvecklingen.  

2.3.3 Läromedel, lärmiljöer, material och tid 

Utöver den bristande utbildningen i ämnet är även en problematik att ämnet i många fall inte 
existerar i skolans lokala arbetsplan (Blomdahl, 2007) samt att många skolor saknar 
teknikanpassade resurser i form av lokaler, material och utrustning (Skolinspektionen, 2014). 

Trots att skollagen säger att de lokaler och den utrustning som skolor behöver för att uppfylla 
utbildningen ska finnas (2010:800). Teknikanpassade resurser behövs inte enbart för att göra 

undervisningen roligare och mer alternativ för elever, utan för att kunna involvera alla delar ur 
det centrala innehållet för teknik (Skolinspektionen, 2014).  

Blomdahls (2007) studie visar att bristen av teknikmaterial förhindrar teknikundervisningen 

gällande både innehåll och undervisningsprocess. Bristen på teknikmaterial kan bidra till att 
de praktiska momenten inom teknikämnet inte kan utföras och ämnet bortprioriteras. Det är 

inte heller meningen att lärare ska behöva kosta på och ta med eget material och utrustning till 
undervisningen (Skolinspektionen, 2014). Många gånger finns det inte heller tillräckligt med 
uppsättningar vilket medför att undervisningen påverkas negativt (Blomdahl, 2007). Vanlig-

aste materialet som används inom teknikundervisning i skolan är glasspinnar, kartong, tyger, 
tapeter, pinnar, korkar m.m. Materialet är inte speciellt dyrt men heller inte i alla fall återan-
vändningsbart. Bjurulf (2008) menar därför att teknikmateria let måste få kosta utifrån princi-

pen att lärare måste få möjligheter till ett material som kan ge meningsfullhet samt möjlighet 
till att bedriva en undervisning som når alla kriterier i kursplanen, vilket kan vara svårt att 

uppnå med fel material. Tillgång till bra material i teknikundervisningen kan ge eleverna ökad 
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förståelse och kunskap i att ha möjligheten till förbättringar och variera sina konstruktioner. 
Begränsas materialet innebär att uppgiften bara kan ha en lösning och att elever har bara ett 

försök på sig att göra rätt vilket gör att reflektionen och tankeutvecklingen utelämnas. Teknik-
undervisningen måste ha förutsättningarna att erbjuda elever olika material och arbetsme-
toder, även om de utgår från samma uppgift (Bjurulf, 2008). 

Elevernas delaktighet i teknikundervisningen är självklar men har även en baksida. Det krävs 
tid av lärare för att skapa en kvalitativ teknikundervisning. Tiden är en påverkande roll i upp-

lägget av teknikundervisning där förberedelser i form av planering, samplanering med andra 
lärare, införskaffande av material och verktyg samt egen teoretisk samt praktisk kunskap be-
hövs. Detta kan innebära att lärare behöver begränsa sina tekniklektioner för att inte skapa för 

stora projekt som ingen kan avsluta (Blomdahl, 2007). Här anser dock Bjurulf (2008) att det 
är mer effektivt att arbeta ämnesintegrerat för att ge eleverna tid till att finna, förstå och lösa 

problem genom kritiskt tänkande. Genom att arbete med teknik över en längre period ges ele-
verna möjlighet till en mer djup förståelse om tekniken och en chans att gräva djupare i inne-
hållet (Blomdahl, 2007).  

Bjurulf studie (2008) visar på att tillgängligheten till tekniksalar eller andra lärandemiljöer på-
verkar innehållet och utformningen av teknikundervisningen. Tillgången till anpassade lokaler 

skulle öppna upp för möjligheten att arbeta med alternativt material än det som kan erbjudas i 
klassrummet, där konstruktion kunde skapas utifrån andra förutsättningar exempel större skala 
och storlekar. En möjlig plats för teknik är även tillgången till slöjdsalar som öppnar upp för 

mer stora projekt samt tillgång till verktyg i andra former än tejp, sax och linjal. Ytterligare en 
skillnad på att bedriva teknikundervisning i klassrummet gentemot en anpassad teknisk 

lärmiljö är möjligheten till fortsatt arbete. I klassrum går den andra undervisningen vidare vil-
ket gör att det behöver finnas utrymme och plats för att förvara teknikkonstruktionerna. 
Mattsson (2005) beskriver att ha tillgång till lärandemiljöer där elevers kreativitet kan flöda 

kan öppna upp elevers tankeprocess och utvidga deras mentala möjligheter och idérikedomen 
öka. Det ger elever ökat självtillit var av de växer ifrån. Kreativitet och problemlösning går 

hand i hand. Skolinspektionen (2014) belyser tillgången till elevers närmiljö och vardagliga 
platser, som hemmet eller lekplats, som en viktig och effektiv lärandemiljö för teknikunder-
visningen. Skolverket (2015) belyser att ett effektivt och gynnsamt arbetssätt för att skapa en 

elevnära teknikundervisning med en helhetssyn är studiebesök och användning av närområ-
det. Projektarbete om Staden, teknikpromenader och studiebesök ger eleverna en bättre upp-

fattning och konkretiserar teknikämnet samt ger eleverna perspektiv på hur allt hänger ihop.  

Mattssons studie (2005) visar på att teknik även är ett ämne där lärare sällan använder lärome-
del men anser att det är ett ämne som lämpar sig utan läromedel, särskilt i de yngre årskur-

serna (Skolinspektionen, 2014). Lärare kan undervisa friar med tillgängligt material och 
undervisningen baseras på elevernas intresse istället. I de fall lärare använder läromedel är det 

ofta producerat av lärare själva utifrån tidigare kunskap för att komma bort från det teoretiska 
till att mer praktiskt material (Mattson, 2005) och i många fall söks material i form av arbets-
blad, bilder och texter på internet (Skolinspektionen, 2014). Anledningen till bristen av läro-

medel kan bero på att lärare har svårt att hitta lämpliga läromedel och finner ingen inspiration 
eller tid till att finna relevant läromedel (Skolinspektionen, 2014).  
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Ett annat effektivt hjälpmedel att arbeta med under teknikprocessen är att låta elever arbeta 
med fotografering och filmning. Det dokumenterar inte enbart arbetet utan ger konkreta bilder 

på lärprocessen, utvecklingen och förbättringar (Mattsson, 2005). Vidare är även datorn ett 
sätt att ge elever tekniskt kunnande och medvetenhet (Skolinspektionen, 2014).  
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Syftet med denna studie är ett undersöka hur en lärare med goda förutsättningar anser vad 
som krävs för att skapa en kvalitativ teknikundervisningen. De teoretiska utgångspunkter som 
används vid föreliggande studie utgår från John Deweys syn på erfarenhetsbaserad kunskap 

genom det reflekterande tänkandet samt procedurell och konceptuell kunskap.  

3.1 Erfarenhetsbaserad kunskap 

John Dewey (1997) beskriver att undervisningen måste vara meningsfull för elever med tanke 

på den höga mängd av kunskap och information som elever upplever i sin vardag idag. Ett 
arbetssätt för att skapa de förutsättningarna är att fokusera på erfarenhetsbaserad kunskap som 

innebär att eleverna befäster ämnets kunskapsinnehåll genom erfarenheter utifrån både teori 
och praktik. Det kräver att lärare har ämneskunskaper vilket utgör en viktig del i 
undervisningen, men lärare behöver även kunskap i idéer om undervisning samt aktiviteter för 

att sätta in ämnet i ett meningsfullt sammanhang för elever (Dewey, 1997). Han uttrycker att 
undervisningen ska bortse från ren vetenskapliga fakta, som enbart leder till att elever befäster 

kunskaper tillfälligt, och istället fokusera på färdigheter, meningsfulla aktiviteter och att lära 
genom att göra. Den kunskap som individer har störst kännedom om behandlas i de 
vardagliga aktiviteterna då de utförs med ett bestämt syfte. Handlingen utgörs med en 

reaktion och ett agerande vilket skapar en förtrogenhet i görandet, till skillnad från saker som 
inte är bekanta vilka upplevs abstrakta och skrämmande. Han belyser vidare att all kunskap 

inte kan vara bekant innan. För en ökad förståelse krävs utbyte av erfarenheter i form av 
kommunikation och reflektion med andra vilket innebär att skolans undervisning behöver utgå 
från elevers tidigare erfarenheter (Dewey, 1997). 

Enligt Dewey (1997) ska undervisningen i första hand erbjuda en miljö som är knuten till 
studieämnet samt engagerar och skapa aktivitet hos eleverna. Han beskriver att miljön ska ge 

möjligheter till att se hur saker och ting är kopplade till större sammanhang och hur 
människan anpassar sig efter dess miljö. En annan aspekt Dewey förespråkar är att elever 
engageras mer i skolan och ser på skolan på ett positivt sätt om undervisningen erbjuder 

fysiska aktiviteter. Människan är född till att utforska, att ge uttryck genom praktiska 
uppgifter med hjälp av verktyg och material. Erbjuds elever arbetsuppgifter i denna form får 

de ett syfte och engagemanget ökar (Dewey, 1997). Genom att arbeta produktivt med 
aktiviteter som har ett syfte, ges elever inte bara kunskap om artefakter eller metoder utan 
utvecklar även förmågor i processen av görandet. Aktiviteterna i undervisningen ska ge elever 

skicklighet i ämnet, meningsfullhet samt framtida förutsättningar. Undervisningen ska erbjuda 
eleverna uppgifter med variation samt kreativitet och utformade för olika lösningar, för att ge 

förutsättningar till reflektion och kopplingar till erfarenheter. Det reflekterande tänkandet är 
en viktig del av ämnets görande, som belyser bearbetningen av aktiviteter och ger olika 
alternativ för att pröva igen och förbättra. Det är tänkandet som ger erfarenheter, vilket därför 

gör det ännu viktigare att undervisningen erbjuder elever till delaktighet i formulerandet samt 
lösandet av problem (Dewey, 1997). 

3.2 Procedurell och konceptuell kunskap 

Procedurell kunskap innebär att ha kunskaper inom olika procedurer som problemlösning, 
design, utveckling, planering, strategiskt tänkande och skapande. Fokus ligger på att kunna 

synliggöra problemet och kunna hitta alternativa lösningar för att sedan verkställa lösningar 
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och avslutningsvis utvärdera resultatet (McCormick, 2004). Sidenvall (2015) beskriver att 
procedurell kunskap innebär att kunna hantera regler och symboler vilket kräver inte lika hög 

mental kapacitet utan fokuserar på tillvägagångssätt. Det innebär att procedurell kunskap kan 
ses ur ett färdighetsperspektiv som kräver praktisk förmåga att utföra en uppgift (McCormick, 
2004). Sidenvall (2015) skriver att den procedurella kunskapen ofta är lättare att förstå och 

ger ofta ett resultat snabbt. 

Konceptuell kunskap kan även beskrivas som begreppsförståelse (Sidenvall, 2015) och 

handlar om tankeprocessen och att förståelsen i en situation (McCormick, 2004). McCormick 
(2004) skriver att konceptuell kunskap inte går att ta på lika tydligt som procedurell kunskap 
utan upplevs mer abstrakt. Konceptuell kunskap handlar om föreställningarna runt ett ämne 

och tillfällen för elever att använda tidigare erfarenhet genom att se olika kopplingar och 
sammanhang av kunskap (Sidenvall, 2015; McCormick, 2004). Sidenvall (2015) skriver att 

procedurell kunskap alltid måste kopplad till konceptuell kunskap för ökad kunskap. Det är 
den konceptuella kunskapen som skapar relationen mellan procedurerna och som ger 
förmågan om förståelsen kring ett fenomen. Som således är en kunskap som elever kan falla 

tillbaka på genom att förstå vad som fungerar kring ett fenomen (Sidenvall, 2015).   

4. METODOLOGISK ANSATS OCH VAL AV METOD 

I detta kapitel presenteras val av datainsamlingsmetoder som studien baseras på, urval samt 
genomförandet av studien och dess databearbetning. Vidare presenteras de forskningsetiska 

principerna och avslutningsvis redovisas studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

4.1 Metodval  

Valet av metoder samt analysen av resultatet grundar sig utifrån en kvalitativ forskningsansats 

med avstamp i studiens syfte om att undersöka vad en lärare anser krävs för att skapa en 
kvalitativ teknikundervisning utifrån goda förutsättningar och möjligheter. Med tanke på att 

studien baseras på endast en lärares undervisning på grund av begränsat urval, valdes fler 
metoder för att få ett bredare och mer detaljerat resultat. De metoder som valts är 
föreställningskarta, observation och kvalitativ intervju. Metoderna öppnar upp för att få både 

lärarens egen uppfattning om undervisningen samt konkreta data utifrån undervisningens 
praktik.  

Föreställningskarta är en effektiv metod för att synliggöra samt fördjupa förståelsen för ett 
fenomen. Det innebär att en föreställningskarta ger en bild av individens förståelse som inte 
alltid är medveten eller definierad av individen själv (Scherp, manuskript). En del av studiens 

syfte är att få lärarens uppfattningar och tankar om teknikundervisning, vilket Scherp 
(manuskript) beskriver att en föreställningskarta öppnar upp för i samtal tillsammans om 

fenomenet vilket leder till en helhetsbild om fenomenet. Föreställningskartor baseras på en 
huvudfråga som ställs till den intervjuade som sedan bryter ner frågan till olika delar eller 
faktorer som hen anser representerar huvudfrågan utifrån hens erfarenheter och kunskaper.  
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Scherp (manuskript) Exempel på en föreställningskarta  

Val av observation var för att komplettera lärarens uppfattningar om hens teknikundervisning 

och observera läraren i praktiken. Johansson och Svedner (2010) skriver att observation är 
den effektivaste metoden för att se till lärares undervisningsprocesser. Observationsformen är 
en ostrukturerad observation, vilket är en effektiv metod att använda när fokuset inte är helt 

bestämt utan områden kan dyka upp under observationens gång, samt ett bra exempel på hur 
praktik och teori hör ihop (Kihlström, 2007). Kihlström (2007) skriver att ostrukturerade 

observationer inte tar bort fokus från helheten utan ger underlag för att kunna analysera hela 
sammanhanget av lärares undervisning.  
 

Valet av kvalitativ intervju som undersökningsmetod var för att få en djupare förståelse av 
lärarens reflektioner beträffande utfallet av den observerade tekniklektionen. Frågeområdena 

som skapades utifrån observationen, baserades från tekniklektionens resultat (bilaga 4). I 
kvalitativa intervjuer rekommenderar Johansson och Svedner (2010) att intervjufrågorna ska 
var öppna och ge den intervjuade plats att fritt svara för att sedan komma vidare in på andra 

områden. Intervjuerna och observationen spelades in med tekniska hjälpmedel som 
mobiltelefon och videokamera samt dokumenterades med hjälp av anteckningar.  

4.2 Etik 

Forskning har stor betydelse för både individens och samhällets utveckling. En viktig aspekt 
när det kommer till forskning är att se till att forskningen uppfyller en god forskningssed 

vilket innebär att det finns forskningsetiska principer att ta hänsyn till. I denna studie har 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravets, använts i 
åtanke i hur de involverade personerna i forskningen behandlats. Vidare innebär det att de 
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personer som deltagit i forskningen har ett skydd för att inte utsättas för skada och kränkning, 
individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2017).  

4.2.1 Informationskravet 

Informationskravet innebär att forskaren måste informera de personer som deltar i 

undersökningen om studiens syfte, vad de har för roll i undersökningen samt att det är 
frivilligt att delta i studien och att studien utgår från deras villkor (Vetenskapsrådet, 
2002;2017). Läraren samt vårdnadshavare till eleverna tilldelades ett informationsbrev (bilaga 

1; 3) med mer ingående information om studiens syfte och frivilligheten att delta. Information 
angående hur undersökningen skulle genomföras och vad studiens resultat kunde utmynna i 

tilldelades även i informationsbrevet. Vetenskapsrådet skriver att en annan viktig aspekt är att 
informera om att den insamlade data endast kommer att användas i syfte för forskning och 
enbart i den aktuella studien samt att hur och var forskningsresultaten kommer att publiceras 

och hur datainsamlingen kommer förvaras (2002;2017).  

4.2.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att de som deltar i undersökningen själv bestämmer över deras 
medverkan vilket betyder att deltagarna behöver ge sitt samtycke till studien. När det kommer 
till elever som är under 15 år krävs det även samtycke från vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 

2002). Den aktuella läraren fick ett eget samtyckesbrev som berör hens situation i studien 
gällande videoinspelning samt att undersökningen var helt frivillig och hens möjlighet att när 

som helst avbryta intervjun (bilaga 2). Elevernas samtyckeblankett skickades, med hjälp av 
läraren, till vårdnadshavare som även de gavs valet att vara delaktig eller inte.  

4.2.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet är nära sammankopplad med offentlighet och sekretess, vilket i detta 
fall innebär att forskaren har tystnadsplikt. Konfidentialitet innebär att forskare inte får sprida 

information och inkomna uppgifter som fåtts i förtroende, utan ska förvaras på ett säkert sätt 
från obehöriga (Vetenskapsrådet, 2017). Datainsamlingen och resultaten analyserades och 

bearbetades enbart av undertecknande och anvisad handledare och förvarades så inte 
obehöriga får tillgång till data. Vidare bearbetades datainsamlingen så att utifrån resultatet är 
det omöjligt att identifiera deltagande personer.  

4.2.4 Nyttjandekravet 

Den sista principen, nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som kommer in under 

forskningen får inte utlämnas eller utlånas till någon annan utan ska enbart användas för den 
aktuella studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Resultatet för denna studie, både inspelning 
av observation och intervju samt anteckningar gavs inte ut till någon annan eller har använts i 

annat syfte.  

4.3 Urval  

Studiens syfte är att undersöka hur en lärare med goda förutsättningar skapar kvalitativ 

teknikundervisning. Med tanke på lärares syn på teknikämnet var inte utbudet speciellt stort. 
Urvalet baserades på lärarens meriter inom teknikämnet samt goda insatser på 

teknikundervisning utifrån ett tilldelat stipendium med syfte att ytterligare bidra till att 
utveckla teknikundervisningen. Utifrån ett bekvämlighetsskäl gjordes ett urval till ett 
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geografiskt närliggande område, vilket resulterade i ett urval av fyra lärare. Därefter togs 
telefonkontakt med en lärare som inte visade något intresse för studien vilket ledde till ett 

andra urval. Kontakten togs även här genom ett telefonsamtal till rektorn som 
vidarebefordrade informationen om studien. Läraren tog sedan kontakt via telefon och 
informerades muntligt om studiens syfte, undersökningens upplägg, att konfidentialitet råder 

samt frivilligheten att ställa upp i studien. Allt detta tilldelades även över mail tillsammans 
med elevers informationsbrev och samtyckesformulär (bilaga 1; 2). Efter lärarens samtycke 

bokades tid in för de tre olika undersökningarna, där läraren själv fick bestämma dag och tid 
för att få till så bra undersökningar som möjligt. På plats vid första tillfället mottogs även alla 
elevers samtyckeformulär. Den aktuella läraren har arbetat som lärare i 25 år och gått 

lärarutbildning, årkurs 4–9. Efter det har hen vidare utbildat sig i bland annat teknik som ger 
hen behörighet i att undervisa i ämnet för årskurs 1–6. Läraren har alltid haft ett intresse för 

teknik som ämne och alltid arbetat för att utveckla ämnet i skolan i olika nätverk och 
teknikgrupper.  

4.4 Procedur 

Nedan presenteras de tre olika metodernas genomförande. Inledningsvis presenteras 
föreställningskartan, därefter observationen och avslutningsvis den kvalitativa intervjun.  

4.4.1 Föreställningskarta 

En föreställningskarta är en metod för att synliggöra och förenkla en bild av något som är 
stort och komplext och ger en förutsättning för att orientera sig i ett mentalt landskap (Scherp, 

manuskript). Inför genomförandet av föreställningskartan skapades till en början ett antal 
förberedande frågor (bilaga 5) för att få information om lärarens bakgrund samt bakgrunden 

till erhållna stipendium. Efter det utformades förställningskartans huvudfråga som grundade 
sig i studiens syfte (bilaga 6). Vidare plockades även ett antal utvecklingsfrågor och 
nyckelfraser ut från Scherp (manuskript) som utgångspunkter för att använda som stöd för 

vidare samtal (bilaga 6). En föreställningskarta är en effektiv metod för att skapa ett 
fördjupande samtal där man upptäcker och synliggör föreställningar om ett område (Scherp, 

manuskript). Innan samtalet startade informerades läraren återigen om studiens syfte och 
möjligheten att när som helst avbryta samtalet. Hen informerades även igen om att intervjun 
spelades in med hjälp av både kamera och ljudupptagning via mobiltelefonen samt att all data 

anonymiserades i efterhand. Därefter lämnade läraren sitt undertecknade samtycke. Samtalet 
inleddes med bakgrundsfrågorna angående hens lärarroll och utbildning.  

Arbete med föreställningskarta ger en bra kvalitativ intervju med spontana och relevanta svar 
där den intervjuade kan följa upp och klargöra det som dokumenteras (Scherp, manuskr ipt). 
Till en början placerades ett A3 papper ut framför oss båda. Läraren tilldelades sedan 6 post-it 

lappar var av hen ombads skriva ner de faktorer hen anser krävs för att skapa en kvalitativ 
teknikundervisning. Dock användes endast 5 post-it lappar. De utvalda faktorerna som läraren 

formulerade var; Ämneskunskaper, Kunskap om kursplan och betygskriterier, Ide om 
undervisningen, Material och Tid (bilaga 9). Därefter fick läraren i uppmaning att välja ut den 
viktigaste aspekten enligt hen och placera i mitten av A3 pappret, vilket blev 

Ämneskunskaper. Samtalet fortsatte sedan fritt för läraren att förklara sina tankar och 
uppfattningar om de 5 olika aspekterna, var av samtalet är menat att sätta igång ett tänkande 

hos den intervjuade angående kvalitativ teknikundervisning. Om samtalet stannade av eller 
svävade iväg användes utvecklingsfrågorna (bilaga 6). Under samtalets process fördes 
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anteckningar på A3 pappret gemensamt för att få ett flyt i samtalet och dokumentationen. Det 
som dokumenterades utfördes i så god mån som möjligt med lärarens egna ord (bilaga 9), 

vilket gör att den intervjuade ser att samtalsledaren inte påverkar svaren och ger den 
intervjuade chansen att bedöma själv om bilden av det som växer fram stämmer (Scherp, 
manuskript). Tanken med föreställningskartan var att få lärarens uppfattningar om vad hen 

anser behövs i sin teknikundervisning. Under intervjuns gång hittades samband och likheter 
vilket gjorde att streck och pilar drogs med olika färger för olika områden. Scherp 

(manuskript) beskriver att metoden öppnar upp för fördjupning på varje område när den 
intervjuade inte har mer att tillägga. Efter 1,5 timma började samtalet lida mot sitt slut och 
läraren tillfrågades om hen ville lägga till eller ta bort något. Läraren granskade sina svar och 

kände sig nöjd. Intervjun avslutades och läraren tackades för sin medverkan. 

4.4.2 Observationen 

Observationen genomfördes tre dagar efter föreställningskartans samtal i den aktuella klassen, 
en årskurs 4 med 20 elever. Innan observationen utformades en checklista (bilaga 7) som 

underlag för anteckningar under observationen. Kihlström (2007) beskriver att löpande 
anteckningar är ett bra sätt att dokumentera observationen men det kan vara svårt att skriva 
allt som sker därför är en checklista ett effektivt hjälpmedel. Innan observationen startades 

mottogs elevernas samtyckesformulär från läraren. Vid lektionens början presenterade jag mig 
och informerade eleverna om studiens syfte, deras frivillighet att delta samt genomförandet av 

observationen. 

Den observerade tekniklektionen utfördes i hemklassrummet och utgick från ett uppdrag som 
läraren hade utformat med text och bild, på en avsatt tid på 70 minuter. Uppdraget gick ut på 

att eleverna skulle konstruera en uppfinning som kunde hjälpa ett par forskare, som låg 
medvetslösa på en klippavsats i en ravin, tillbaka till fastmarken. Läraren placerade ett par 

figurer på en bänk och ställde en andra bänk mittemot för att ge eleverna möjlighet att prova 
konstruktionen under arbetets gång. Vid konstruktion använde eleverna sig av 
teknikmaterialet K`NEX som är ett amerikanskt tekniskt byggmaterial utformat för 

konstruktion för olika verklighetsbaserade maskiner.  

Observationen spelades in med hjälp av videokamera. Kameran placerades ut med enbart 

fokus på lärarens placering fram i klassrummet. Videoinspelningens uppgift var att få med all 
data av observationen. Detta då det kan vara svårt för observatören att uppfatta och fokusera 
på allt som sker och få ner det i anteckningarna. Kihlström (2007) beskriver att under en 

observation påverkas observatören av sina egna intressen och förutfattade meningar. Under 
observationen gjordes även anteckningar i checklistan som strukturerade upp observationen i 

bland annat handlingar, händelser och upplevda känslor. Vid lektionens slut tackades klassen 
för deltagande och förståelse för min närvaro.  

4.4.3 Kvalitativa intervjun 

Efter observationen genomfördes den avslutande och utvärderande intervjun med läraren 
angående tekniklektionen. Intervjun genomfördes i direkt samband med tekniklektionen, för 

att få med nuvarande känslor och frågor angående tekniklektionens resultat. Innan intervjun 
hade ett antal generella frågor utformats (bilaga 8) som stöd och riktlinjer för intervjun. Under 

observationen uppstod situationer som krävde förklararing och nya frågor utvecklades till 
intervjun. Kihlström (2007) beskriver att ett fenomen som kan uppstå under observationers 
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gång är att andra frågeställningar och problem kan dyka upp som kan ge grund för kommande 
intervju. Intervjun inleddes med information om frivilligt deltagande och möjlighet att dra sig 

ur samt intervjuns syfte. Intervjun varade i cirka 45 min och avrundades sedan med att fråga 
om läraren hade något att tillägga eller ta bort. Därefter sammanfattade jag intervjun. Detta 
för att försäkra mig om att jag inte tolkat eller missförstått intervjuns resultat fel. Läraren 

tackades ännu en gång för deltagande och enormt engagemang.  

4.5 Databearbetning 

Detta kapitel redovisar för hur datainsamlingen transkriberades följt av analysen av 
datainsamlingen.  

4.5.1 Transkribering 

Alla tre metoder/undersökningar har transkriberats utifrån videoinspelningarna, 
ljudinspelningarna samt anteckningarna.  

Föreställningskartan transkriberades dagen efter samtalet. Anteckningarna från 
föreställningskartan sammanställdes först, för att sedan fylla på med resultat från 
videoinspelningen, som transkriberades ordagrant. Transkriberingen fokuserade på vad 

läraren sa och inte hur det sades. Datainsamlingen av observationen transkriberas samma dag. 
Inledningsvis strukturerades anteckningarna från observationsmallen till en sammanställd 

text. Därefter transkriberades videoinspelningen av observationen utifrån handling, aktivitet 
och händelse, vilket definieras i bilaga 7. Den kvalitativa intervjun transkriberades ordagrant 
till en sammanställd text. I samtliga transkriberingar har upprepningar samt uttalanden som 

inte varit relevanta för studien valts att inte transkriberats. Efter att ha avslutat 
transkriberingen av de tre olika metoderna fanns det tillräcklig omfattning data för att uppnå 

studiens syfte.  

4.5.2 Analysmetod 

Analysen av datainsamlingen är av kvalitativ karaktär då studiens syfte är att undersöka en 

lärares uppfattningar på kvalitativ teknikundervisning. Malmqvist (2007) beskriver att 
kvalitativa uppgifter handlar om att undersöka en karaktär eller egenskaper hos någonting till 

skillnad från kvantitet som innebär att undersöka mängden av någonting. En kvalitativ uppgift 
syftar till att upptäcka okända händelser, processer och egenskaper hos ett fenomen.  

Inledningsvis upplevdes den stora mängd data rörig och det var svårt att få struktur på det. För 

att organisera upp resultatet skapades en helhetsanalys av datainsamlingen genom att plocka 
ut centrala teman, som Malmqvist (2007) skriver ger en överskicklig bild av den insamlade 

informationen. Beslut togs i att analysera all data från de tre olika metoderna och inte var 
metod för sig för att kunna jämföra resultaten och se till likheter och skillnader i vad som 
uttrycks och utförs. Genom att göra det på det sättet kan resultatet redovisas antingen i 

symbios med varandra eller ställas mot varandra. De centrala temana utgick från studiens 
frågeställningar; lärarens arbetsmetoder, tillgång till resurser och lärarens kompetens. Därefter 

lästes det transkriberade materialet igenom och relevanta delar placerades in i ett nytt 
dokument på datorn under de ovanstående rubrikerna. 

Malmqvist (2007) skriver att materialet vidare behöver studeras i detalj. För att vidare smalna 

av materialet skapades underteman, genom att analysera datainsamlingen återigen. Detta 
utifrån studiens teoretiska utgångspunkter. Varje centralt huvudtema lästes igenom flertal 
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gånger för att sedan utveckla underteman i varje huvudtema. Bryman (2011) beskriver vikten 
i att noggrant läsa igenom materialet flertal gånger. Under den detaljerade analysens början 

upptäckdes att mycket av datainsamlingen inte hade relevans för studiens syfte och det 
krävdes en viss sortering av att analysera materialet. Här användes färgkodning som 
Malmqvist (2007) skriver är en effektiv metod vid sortering av information där olika färger 

markerar information som hör ihop med samma färg. Den bortsorterade datainsamlingen 
sparades tills vidare. De kategorier som framträdde i sorteringen och som utvecklades till 

rubriker var; lärarens teknikdidaktiska kompetens, praktiskt arbete, material och tid.  

4.6 Studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Studiens undersökning består av tre olika kvalitativa metoder med syfte att få ett bredare och 

djupare resultat, för att besvara studiens syfte, vilket leder till en ökad validitet. Dock leder de 
tre metoderna till att studien kan vara svår att replikera för andra forskare på grund av att 

samtliga metoder är ostrukturerade. Kvalitativa undersökningar innebär i de flesta fall att 
undersöka individers uppfattningar och tankar kring ett fenomen (Bryman, 2011). Bryman 
(2011) beskriver att det är svårt att andra forskare går in i samma sociala roll och ges samma 

möjlighet att undersöka en miljö, då miljöer hela tiden förändras. Studiens urval är begränsat 
till en lärare vilket enligt Bryman (2011) gör att resultatet är svårt att generalisera till andra 
miljöer, ett fall representerar inte samtliga. 

Studiens frågeställningar utgår från en lärares arbetssätt, resurser och kompetens i 
teknikundervisning vilket låg till grund för observationen. Kihlström (2007) beskriver att 

observation som metod kan öppna upp för andra vinklar av fenomenet och ge information om 
andra aspekter dock kan detta göra att fokus från frågeställningarna försvinner. Nya insikter 
kan delvis förhindra att syftet med studien besvaras, vilket kan sänka studiens validitet. För att 

förhindra detta användes hjälpmedlet, videoinspelning, som höjer studiens reliabilitet med 
förutsättning att kunna granska och bearbeta materialet i efterhand. Detta i sin tur ökar 

studiens validitet då materialet från videoinspelningen ökar chansen att besvara studiens syfte. 
Ett annat alternativ till att öka studiens reliabilitet skulle vara att göra fler observationer på 
lärarens teknikundervisning få att få ett kraftfullare resultat angående lärarens arbetssätt, 

tillgång till resurser och kompetens i teknik men även genom att studera flera olika lärare. 
Kihlström (2007) beskriver att intervju är en metod som ger en mer konkret bild och djupare 

förståelse om en persons föreställningar och uppfattningar om ett visst innehåll. Intervju kan 
ge förklararingar till det praktiska förhållningssätt som observation inte ger förutsättningar 
för. Genom intervjuns öppna form där följdfrågor var en möjlighet bidrar det till att studiens 

validitet ökar, då det ges möjlighet att få mer precisa svar utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Dock skiljer sig alla lärares arbetssätt och föreställningar vilket gör att 

metoden kan skapa låg reliabilitet.  



Karlstad universitet  Jessica Harrysson 

 

19 

 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

Detta kapitel kommer redovisa undersökningens resultat som kommit fram från 
föreställningskartan, observationen och intervjun. Resultatet tar avstamp i studiens 
frågeställningar som berör lärares uppfattningar på vad som krävs för att skapa en kvalitativ 

teknikundervisning. Resultaten utgår även från studiens teoretiska utgångspunkter. 
Inledningsvis redovisas teknikdidaktisk lärarkompetens, följt av praktiskt arbete. 

Avslutningsvis avsatt tid till teknikämnet.  

För att särskilja de tre olika metoderna och skapa flyt i resultatets text, kommer 
föreställningskartan benämnas som samtal, observation kommer benämnas som observation 

och den avslutande intervjun som intervju.  

5.1 Teknikdidaktisk kompetens 

I detta avsnitt presenteras lärarens syn på fortbildning samt tid till att utveckla teknikämnet. 

Vidare presenteras resultatet av lärarens syn på ämneskunskaper och läroplanskunskaper.  

5.1.1 Fortbildning och tid till utveckling av teknikämnet 

Läraren trycker under både samtalet och intervjun på att teknik i skolan är ett ämne som 
kräver sin tid. Enligt hen innebär det att mycket tid måste avsättas för diskussioner med 
kollegor och fortbildning i ämnet, för att kunna bedriva en kvalitativ teknikundervisning. 

’ 

Föreställningskartan från samtalet med lärare. 

I förberedande samtalet med läraren framkommer det att hen har en rad utbildningar i 
teknikämnet och anser att det är en förutsättning för att skapa en kvalitativ undervisning. Hen 

menar på att samhället utvecklas hela tiden och i och med det utvecklas även skolans 
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verksamhet, därför är lärares utbildning viktigt för framtida undervisning. Utöver 
lärarutbildningen ålder 4-9 i 3,5år har hen efter läst vidare i naturvetenskap och teknik. 

Läraren uttrycker ett stort intresse för teknik som ämne och alltid arbetat för att utveckla 
ämnet i skolan. Läraren uttrycker att; 

…ju högre utbildning, kompetens som en lärare har ökar sannolikheten att kunna göra 
kopplingar till de andra ämnena. Plus att lärare behöver utbildning för att bli bra på att undervisa 
i teknik.  

Läraren uttrycker i samtalet att skolor ska väga ämnet mot de andra ämnena och se till att det 
får den plats som ämnet är berättigad till. Läraren beskriver hur det i många andra ämnen 

finns grupper som ansvarar för olika ämnen samt olika nätverk emellan skolor i andra ämnen 
och det krävs även i teknik. Det kan göra att teknikämnet också börjar skapa rutiner och 

traditioner i skolan samt att fler lärare vågar undervisa mer i teknik, genom att utbyta kunskap 
och erfarenhet. Läraren uttrycker att skolor behöver sätta upp riktlinjer för teknikämnet som 
enligt hen ska behandla bland annat vad som ska ingå i teknikundervisningen och hur 

teknikundervisningen ska utformas. Även detta kan leda till en mer aktiv och kvalitativ 
teknikundervisning. Finns det en grund för teknikundervisningen på skolor öppnar det upp för 

att teknik blir ett ämne och inte en ”pysselstund”.  

5.1.2 Ämneskunskaper 

I samtalet framhävs att lärarens kunskaper inom ämnet ligger till grund att skapa en kvalitativ 
teknikundervisning. Läraren uttrycker i samtalet vikten i att ha ämneskunskaper i teknik.  

Det krävs av lärare att behärska ämnet teknik för att kunna lära ut det till eleverna. Lärare 
behöver äga kunskapen själv för och ha insikt i sitt egna intresse för ämnet för att kunna skapa 
en kvalitativ teknikundervisning.  

Läraren beskriver i samtalet, vilket även går att se i observationen, att intresset och 
engagemanget hos läraren, gällande ämnet teknik, speglar av sig på eleverna och ger dem 

intrycket av att ämnet känns roligare, vilket i sin tur engagerar eleverna mer. Hen menar att 
detta intresse är viktigt för elevernas framtida syn på teknik. Detta i hopp om att ge en grund 

för fortsatta studier inom tekniska utbildningar, för Sveriges utveckling, genom att kunna 
konkurrera med andra länder. Så det finns många vinklar och positiva aspekter för att få 
eleverna insatta i ämnet teknik anser läraren.  

Det framkommer i samtalet med läraren att hen har fyra olika aspekter på vilken 
teknikkunskap lärare ska besitta samt vad som ska läras ut till elever. Hen beskriver att den 

första handlar om teknikens funktion och betydelse i det vardagliga livet. Läraren menar att 
teknikundervisningen ibland kan fokusera på saker som är för långt bort för eleverna istället 
för att fokusera på teknikens betydelse för människan som finns runt om elevernas vardag. 

Lärare beskriver även vikten i att ha bättre kunskaper i teknik än eleverna, så det är viktigt att 
hela tiden uppdatera sina kunskaper inom teknik och hela tiden själv reflektera över tekniken 
runt omkring oss. Det är en aspekt som framkommer tydligt i observationen. Läraren deltar 

hela tiden och cirkulerar runt i klassrummet och får frågor kring teknik och konstruktionen 
hela tiden. Läraren är inte rädd att själv ge sig in i konstruktionen och idéer kring 

uppfinningarna. Läraren beskriver i samtalet att ämneskunskaper i teknik inte enbart innebär 
att ge eleverna förutsättningar att komma vidare i sitt arbete utan ibland kräver det även att 
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själv vara insatt i materialet som eleverna har tilldelats samt att kunna ge eleverna andra 
förslag på konstruktioner. 

Men hen beskriver även tydligt att det är lika viktigt att vara insatt i teknikens historia samt 
framtid, som är den andra aspekten. Läraren beskriver att som lärare behöver man besitta 
kunskap i att kunna förflytta sig i tiden. Detta är en viktig aspekt att väva in i undervisningen 

för att kunna jämföra, se skillnader och likheter förr och nu samt att öka förståelsen för 
utvecklingen.  

Läraren uttrycker den tredje aspekten som otroligt relevant, som innebär att ge eleverna 
verktygen i att reflektera och diskutera. I observationen framhävs denna aspekt tydligt då 
läraren under arbetats gång ställer reflekterande frågor med en uppmuntrande ton. I mitten av 

observationen stannar läraren upp klassen och fångar upp eleverna igen genom att utvärdera 
den aktuella situationen just där och då. Hen frågar hur känslan är och hur det går samtidigt 

som hen upprepar uppdraget och lägger in kopplingar till elevernas vardag som att det 
exempelvis kunde vara de själva, familjen eller deras vänner som är i fara. Det gör att de 
flesta elever tar nya tag och fortsätter sitt arbete. Läraren beskriver i intervjun att om man 

relaterar teknikämnet till elevernas vardag gör det de enklare för eleverna att kunna ta fram 
sina egna erfarenheter för att diskutera och reflektera kring teknikuppgiften.  

 
Den fjärde och sista aspekten som läraren beskriver handlar om att ge eleverna förutsättningar 
och förmåner för att kunna söka till tekniska utbildningar i framtiden. Observationen visar på 

att eleverna har tillgång till ett teknikanpassat material och att läraren uppmanar elever att 
tänka själva men även att hjälpa varandra runt om i klassrummet.  

5.1.3 Läroplanskunskap 

Läraren uttrycker i samtalet att det även är viktigt att vara tillräckligt insatt i teknikämnet för 

att kunna koppla det till de andra ämnena, att jobba ämnesintegrerade. Med tanke på att teknik 
är ett praktiskt ämne kräver det att vara mer insatt i kursplanen, där läraren behöver 
kompetensen att bedöma eleverna under arbetets tid, inte utifrån summativa prov.  

Tekniklektioner handlar mycket om problemlösning, reflektion och diskussion som är svårt 
bedöma genom prov och arbetsblad. Här ligger fokus på elevernas tankar och hur de löser 
problem.  

Läraren beskriver i samtalet att eftersom upplägget på tekniklektioner innebär mycket 

praktiskt arbete leder det till att eleverna med sig mycket av de grundläggande förmågorna ur 
läroplanen. Hen ger exempel som att samarbeta, lyssna på andra, ta ansvar för sitt eget arbete, 

kommunicera och lösa problem och omsätta idéer i handling. Detta syns tydligt på 
observationen med det upplägg som tekniklektionen har samt hur läraren hela tiden under 
arbetets gång ställer både utvecklande och problematiska frågor till eleverna. 

Vad händer om du förlänger den här delen? Beror det på vikten? Vad skulle kunna göra att den 
blir mer stabil? Om du själv skulle ändra något, vad skulle det vara? Uppfyller den sin funktion 
nu? Vad skulle den mer kunna användas till?  

Läraren beskriver även i första intervjun att om en lärare har insikt i kursplanen i teknik, blir 

syftet och målet med undervisningen mer självklar och lärare kan lägga upp sin undervisning 
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utifrån vad som är aktuellt och relevant vid just den tidpunkten, utan att förhålla sig till ett 
visst läromedel.  

5.2 Praktiskt arbete 

Ett gemensamt mönster utifrån studiens resultat från de olika metoderna, är lärarens vikt i att 
teknik ska vara ett praktiskt ämne. Läraren uttrycket tydligt i samtalet att man ska låta teknik 

vara ett praktiskt ämne:  

Många av de andra ämnena i skolan är generellt teoretiska vilket innebär att teknikämnet inte 
behöver vara ytterligare ett teoriämne utan låt det få vara ett praktiskt ämne. När ändå 
förutsättningar för ämnet är höga att arbeta praktiskt. 

Läraren uttrycker i intervjun att teknikprocesser är viktiga att lägga fokus på och byggs de upp 
av uppgifter som är anpassade efter eleverna, elevnära och kopplade till deras vardag utför de 

uppgifterna glädjande flera ggr. Enligt hen måste arbetsuppgifterna som ges till eleverna vara 
utformade så de skapar upp ett engagemang för eleverna. Det framkommer i intervjun att 
majoriteten av lärarens tekniklektioner består av utformade uppdrag som ska ge upphov till 

spänning och en problemlösande tankeprocess. Läraren uttrycker i samtalet att genom att vara 
ett praktiskt ämne, når kunskapen ut till fler elever. Läraren uttrycker att många av de elever 
hen har som har svårt att ta in ren teori och att sitta still ges, genom teknikämnets praktiska 

arbetssätt, samma grund att bygga kunskap ifrån. Det bygger upp ett intresse hos eleverna och 
ger dem ett syfte. Arbetsmetoden att få prova, göra om och förbättra och att misstag utvecklar 

förmågor som tålamod, drivkraft, motorik och samarbete hos eleverna.  

Eleverna får uppleva känslan att ”de kan” – ”alla kan”! De ges samma grund att arbeta utifrån.  

Att läraren anser att man ska arbeta praktiskt i teknikämnet och bortse från teori, syns även i 
observationen, där läraren inleder lektionen med uppdraget för att sedan ge instruktioner om 

uppgiften och vad eleverna skulle göra. Läraren tar inte upp syftet med lektionen eller ingen 
teoretisk genomgång av varken teknik processen eller uppdragets innehåll som begrepp, 

förståelse eller sammanhang. Observationen visar på en elev som uttrycker att hen inte förstår 
och vill ha svar på vad hen ska göra. Eleven ställer massa frågor i rak: 

Jag förstår inte vad du menar! Vad skulle det kunna vara då? Ska jag bara bygga eller? Kan det 
vara som typ en bro? Sen när det är klart, vad ska vi göra då (Elev)? 

Läraren förklarar i intervjun att detta är en elev som gillar att arbete enskilt och helst utifrån 
böcker och färdiga arbetsblad. Ett bit in i lektionen visar observationen en annan elev som 

bokstavligen uttrycker att lektionen inte gynnar hen. Eleven går runt och pratar med de andra 
och leker mest med materialet. Observationen visar att eleven använder sig av ordet lavin 

istället för ravin och meningslös istället för medvetslös. Eleven vet inte heller vad de olika 
delarna i materialet heter eller är. Elevens kamrat ber hen hämta ett kugghjul och koppling, 
vilket eleven inte förstår vad det är, så klasskamraten hämtar det själv. Läraren beskriver i 

intervjun att båda dessa elever har svenska som andra språk. Under observationen framhävs 
även två andra elever som har svårt att komma igång med lektionens uppdrag och börjar 

istället sorterar teknikmaterialet i färgskala och storlek, trots lärarens förmaningar att sluta och 
sätta igång med uppdraget. Deras förklaring när läraren frågar vad de gör är att de vet inte vart 
de ska börja eller vad som skulle kunna lösa uppgiften. Lärarens förklaring i intervjun till att 
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utesluta syfte med tekniklektioner och teoretiska genomgångar förklarar läraren som något 
läraren gör medvetet varje gång. Hen anser att det tar bort elevernas egen tankeprocess och 

problemlösning samt förhindrar och påverkar deras kreativitet.  

5.2.1 Material  

I samtalet med läraren uttrycker hen att materialet som används i teknikundervisningen 
behöver vara praktiskt material som tillåter misstag, det är bland det viktigaste. Hen menar att 
hela teknikprocessen innebär att det inte finns ett rätt eller en lösning utan det behöver vara 

material som kan byggas om, utvecklas och förbättras. I samtalet uttrycker läraren vikten i att 
skolor bör kosta på ordentligt material även till ämnet teknik. Det är dyrare men 

anpassningsbart, återanvändningsbart och hållbart samt låter eleverna testa sin fantasi och 
konstruera mycket utan att begränsa dem.  

Det är absolut roligt och fungerar att använda material som piprensare, flörtkulor, glasspinnar, 
kartong och annat pysselmaterial och vissa uppgifter passar det materialet bäst till men är inte 
specificerat utifrån teknik utan kan hamna inom kategorin ”pyssel”.  

 

Samtidigt beskriver läraren i samtalet att det ovannämnda materialet ofta är svårt att göra 
misstag med, ifall man limmar eller tejpar. Hen menar att det kräver en större mängd med 

material, vilket i sig blir dyrare, samt att alla de slutgiltiga resultaten måste någon ta hand om 
efter och samtidigt tänka på miljön och sortera allt använt material. Läraren pratar i samtalet 
om hur vanligt det är att lärare själv samlar på sig material till teknikämnet, för att det ska 

vara gratis, vilket läraren anser är fel. Andra negativa aspekter med ”pyssel” material i 
klassrummet för att arbeta med teknik och konstruktioner och modeller är säkerheten kring 

materialet. Hur hanterar eleverna materialet ifall det är ballonger, tejp, kulor och tops samt 
verktyg som kan krävas som bland annat kniv, limpistol. Läraren beskriver i samtalet att 
precis som andra ämnen har färdigt material är det viktigt att använda färdigt material även i 

teknik. Hen syftar till teknikmaterial som innehåller byggsatser men även färdiga 
instruktioner. Dessa går sedan att utveckla och arbeta vidare med. Läraren menar på att det 

handlar om att se till vilket material som lämpar sig bäst efter uppgiften utifrån sitt syfte med 
lektionen. Hen beskriver i samtalet att oavsett vilket material som används så krävs det att det 
finns regler kring materialet och hur man hanterar det i klassrummet. Det är viktigt för 

arbetsmiljön.  

5.2.2 K`NEX 

Läraren uttrycker i samtalet att hen använder sig av materialet K`NEX som köptes in av det 
erhållnastipendiet. Läraren beskriver i samtalet att materialet är ett amerikanskt byggmaterial 
som är anpassningsbart. Materialet kan användas i undervisningen för elever i årskurs 1-6. I 

samtalet framkommer det att stipendiet räckte till 10 lådor som hålls ihop men användas av 
hela skolan. Läraren beskriver materialet som samma karaktär som lego och visar vid 

observationen att det består av massa olika delar som bland annat kugghjul, kontakter och 
andra komponenter i olika färgskalor. Läraren beskriver i intervjun att det finns massa olika 
typer och uppsättningar av K`NEX material och vid observationen framkommer det att det 

material som läraren köpte till skolan fokuserar på enkla maskiner. Observationen visar på att 
materialet går att bygga hur som helt och eleverna kan sätta ihop och plocka isär hur de vill. 

Läraren visar vid intervjun att materialet innehåller instruktioner för 7 enkla maskiner samt att 
det med följer en lärarhandledning.  



Karlstad universitet  Jessica Harrysson 

 

24 

 

Läraren beskriver i intervjun att det är en otrolig skillnad att ha tillgång till ett material som 
K`NEX som är anpassat efter teknik. Hen beskriver att materialet ger utrymme till misstag 

samt att det även kan byggas ner för att byggas upp igen. I intervjun uttrycker läraren, efter att 
eleverna inte vill bryta lektionen, att materialet kan stimulera eleverna i flera timmar och de 
älskar att sitta och jobba med det. Hen menar att eftersom materialet består av så många olika 

delar och möjligheter så stannar aldrig elevernas kreativitet upp utan utmanar och gör att 
deras tankeprocesser hela tiden utvecklas. Hen uttrycker även att arbete med teknik med annat 

material gör ofta att motivationen tar slut eller att materialet inte riktigt ger det syfte eller 
funktion som elevers konstruktioner är menat att ha utan då får man mer tänka sig föremålets 
funktion och syfte.  

5. 3 Avsatt tid till teknikämnet 

Läraren beskriver i samtalet även vikten i att ge teknikämnet sin benämning på schemat och 

den tid som ämnet kräver. Enligt hen innebär det att det krävs att teknikämnet blir aktuellt i 
klassrummet och arbetas med redan i de tidiga årskurserna. Läraren anser att ämnet absolut 
ska vara schemalagt men inte i den betoningen att det ska ligga några enstaka tekniklektioner 

på 40 min i veckan.  

Det gör tyvärr bara att eleverna hinner med görandet men missar själva processen och tanken 
bakom det hela. Vilket kommer tillbaka till det här med att eleverna bara ”pysslar” för stunden.   

Läraren beskriver i samtalet att utifrån det centrala innehållet i teknik att 40 minuter 
teknikundervisning i veckan inte räcker för att bearbeta det centrala innehållet. Därför är det 

mest optimalt att arbeta med teknik i perioder i teman, beskriver hen. Läraren beskriver i 
samtalet att dessa perioder och temaarbeten ska integrera andra ämnen och att det ska ges tid 
till att få med alla steg i den tekniska processen som bland annat skissa, konstruera, designa, 

reflektera och diskutera men även förbättra och utveckla. Läraren menar att en lektion är bara 
förberedande och en påbörjan av ett teknikarbete där elevers problemlösande och 

tankeprocess enbart har startat. Det framkommer i samtalet att lärarens erfarenheter av 
teknikprojekt över en längre tid med tillgång till utemiljöer och att besöka olika teknikföremål 
i samhället, är positiva och läraren anser att detta arbetssätt ger mer kunskap men viktigast av 

allt mer förståelse för teknik. Läraren förklarar vidare i intervjun att självklart beror 
tekniklektionens avsatta tid på karaktären av den aktuella uppgiften. Hen menar att vissa delar 

i det centrala innehållet eller delar av ett centralt innehåll kräver inte mer en ett par 
tekniklektioner, speciellt där det går att arbeta med läroböcker och arbetsblad. Läraren 
beskriver vidare att praktiskt arbete kräver mer tid med tanke på materialet samt att de 

praktiska uppgifterna oftast får oväntade situationer och händelser under arbetets gång. Här 
uttrycker läraren om hur viktigt det är att läraren är organiserad och strukturerad angående 

teknikundervisningen gällande tid. Läraren uttrycker med ett leende på läpparna att; 

Teknik är ett ämne som aldrig blir klart då det inte finns några rätt eller fel samt att uppdragen 
som ges ofta fokuserar på problemlösning. Teknikundervisning kan sväva ut i många fall och 
det finns alltid något som man kan spinna vidare på, speciellt om läraren är lika engagerad och 
älskar ämnet! 

Läraren beskriver i intervjun att flertal av eleverna ofta vid lektionens slut uttrycker en 

frustration om att de fått för lite tid och inte känner sig tillfreds med det de gjort utan vill 
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hinna ”klart” med det de i alla fall först hade tänkt. Teman eller projekt som är över en längre 
tid ger eleverna en chans till att få göra alla steg i teknikprocessen samt att få känna sig nöjda 

och klara med deras arbete. Observationen visar att när läraren avrundar lektionen uttrycker 
många elever att de ej är klara och vill fortsätta.  

5.4 Sammanfattning 

Resultatet visar på att läraren bedömer att teknikämnet ska få vara praktiskt och 
undervisningen ska utgå från aktiviteter och uppdrag som eleverna kan relatera till samt 

upplever som utmanande och spännande. Det framkommer att eleverna behöver möta 
anpassat teknikmaterial med möjlighet att misslyckas och förbättra. Resultaten visar även 
vikten läraren lägger i lärares utbildning inom teknikämnet. Hen anser att ju bättre 

ämneskunskaper en lärare har desto högre kvalité blir det på teknikundervisningen. Det 
framkommer även av resultatet att det krävs insatt i kursplanen för teknik för att skapa en 

varierad och kvalitativ teknikundervisning.   
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6. DISKUSSION 

I detta sista kapitlet redovisas först studiens metoddiskussion som tar upp viss problematik 
kring urvalet av studiens upplägg. Vidare redovisas studiens resultatdiskussion som behandlar 
resultatet i relation till tidigare forskning. Avslutningsvis sammanfattats studiens slutsatser 

samt möjlighet till fortsatt forskning utifrån studien.  

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen utgår från studiens tre frågeställningar; vilka arbetssätt läraren använder 

i teknikundervisningen, om tillgången till resurser påverkar teknikundervisningen samt vilken 
kompetens en lärare behöver för att skapa en kvalitativ teknikundervisning. Resultaten 

grundar sig även i studiens teoretiska utgångspunkter, erfarenhetsbaserad samt procedurell 
och konceptuell kunskap.  

6.2.1 Lärares teknikdidaktiska kompetens 

Teknikämnet är det senaste ämnet som förts in i läroplanen men har ändå haft sin egna 
kursplan sedan 1994, alltså 24 år (Blomdahl, 2007). Det är relativt många år för lärare att öka 

sin kompetens i teknikämnet och att integrera ämnet i skolans verksamhet. Absolut att 
teknikämnet inte har präglat skolor med sin tradition och rutiner som andra ämnen, så är 
teknikämnets ”nya” ställning i läroplan inget som går att skylla på längre. Läraren uttrycker 

att det handlar om att vara motiverad och engagerad som lärare i skolans utveckling och att 
det är lärarens utformning av undervisning som ger eleverna grunden för deras framtida 

utbildning och yrken. Kollar man till andra ”nyheter” inom skolan som digitalisering så är det 
ett område som snabbt har tagit sin plats i skolan och som skolans värld har försett med 
utbildningar och material. Även om ansvaret ligger på rektorer och skolledning att 

vidareutbilda lärare (SFS, 2010:800 2 kap 34 §), finns det ett ansvar som lärare att utveckla 
och uppdatera kunskaper inom skolämnena, lika så för teknikämnet.  

Det finns mycket som lärare själva kan göra för att öka sin kompetens och sitt intresse i 
teknik. En början är att som lärare sätta sig in i vad just skolämnet teknik innehåller samt 
teknikens innebörd och definition. Ginner (1996) skriver vikten att skilja på skolämnet och 

dagens teknik. Så precis som läraren i studien anser, så ligger lärares ämneskunskaper till 
grunden för teknikämnet för att ta bort aktuella missbedömningar om teknikämnet, som bland 

annat att teknik handlar om elektroniska föremål och mer abstrakta ting som dataspel. Läraren 
uttrycker tydligt relevansen av utbildning i teknikämnet för att ta bort osäkerheten och öppna 
upp för ämnets potential. Det är inte speciellt svårt att få insikt i teknikämnets innehåll eller 

att finna underlag för teknikundervisningen utan kräver bara tid och engagemang av lärare. 
Ett tillgängligt och innehållsrikt hjälpmedel är kommentarmaterialet i kursplanen i teknik 

(Skolverket, 2017) som beskriver att teknikämnet finns överallt i vår vardag samt ger tydliga 
exempel på innehåll och arbetssätt, vilket bör ge stora förutsättningar för lärare att grunda sin 
teknikundervisning på. Ändå uttrycker majoriteten av lärare idag att de känner sig osäkra i 

ämnet och inte vet vad de ska undervisa i (Nordlander & Grenholm, 2016; Blomdahl, 2007; 
Bjurulf, 2008). Frågan är då om osäkerheten ligger i att lärare inte är insatta i kursplanen eller 

inte anser att teknik ska vara ett eget ämne. För att som lärare skylla på en osäkerhet i 
teknikundervisning och att teknikämnet är svårt att undervisa i, finns idag inte mycket belägg. 
Dewey (1997) beskriver att erfarenhetsbaserad kunskap utgår från elevers frågor och 

intressen, som även det är lättillgängligt om bara lärare tar sig tid till att sätta sig in i området. 
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Det centrala innehållet i teknikämnet bör vara lätt att förmedla och skapa förståelse i då 
elevers vardag i dag hela tiden berör teknik.  

Läraren uttrycker att detta kräver intresse och engagemang från lärare men är en aspekt som 
går att ifrågasätta. Alla lärare kan inte vara intresserad av alla ämnen. Vissa ämnen tilltalar 
lärare mer än andra, men har lärare relevanta ämneskunskaper och läroplanskunskaper i alla 

ämnes så finns det en grund att basera undervisning på. Bjurulf (2008) skriver att lärarens 
teknikundervisning bestäms av läraren egna syn på ämnet och har lärare teknikdidaktisk 

kompetens kan den aktuella osäkerheten hos lärare försvinna och undervisningen kan ge 
elever ett syfte. 

Precis som tidigare forskning och som läraren beskriver, är en annan viktig del i att skapa en 

kvalitativ teknikundervisning att utarbeta riktlinjer på skolan för vad teknikundervisningen 
ska innehåll samt reflektera över teknik som ämne med kollegor. John Dewey (1997) skriver 

att skolans undervisning ska vara meningsfull och elevnära för att ge eleverna skicklighet i 
ämnet. Grunden för att skapa en kvalitativ teknikundervisning och för att ge eleverna både 
den kunskap som kursplanen syftar till att eleverna ska få, samt finna teknikämnet som 

relevant och skapa egenskaper som kan vara till nytta i framtiden, kräver det av lärare att vara 
insatta i ämnet. Lärares kunskap i ämnet ger inte bara eleverna ämneskunskaper utan kan göra 

så att lärare inte känner osäkerhet eller press i teknikämnet, vilket i sig kan leda till utveckling 
av teknikämnet, roligare teknikundervisning samt att teknikundervisningen skapar en bra 
stämning. Det man inte kan, gör man oftast inte men sånt man är bra på gör man gärna. Ges 

lärare möjlighet samt tar eget ansvar för sin teknikdidaktiska kompetens med ämneskunskaper 
och läroplanskunskaper skapar det en trygghet i teknikämnet, vilket leder till en kvalitativ 

teknikundervisning. 

6.2.2 Teknik som praktiskt ämne  

Dewey (1997) beskriver att det ligger i människans natur att lära sig genom praktiska 
aktiviteter som skapar en meningsfullhet för eleverna. Resultatet visar tydligt lärarens syn på 
teknik som ett praktiskt ämne som inte ska förmedla teori på samma sätt som andra 

skolämnen. Läraren prioriterar inte teoretiska genomgångar eller instruktioner med 
bakgrundsfakta till eventuella uppgifter. Samtidigt säger läraren att det är viktigt att vara väl 

insatt i läroplanen för att kunna se vad elever utvecklar för kunskaper och förmågor, vilket blir 
motsägelsefullt. Många av skolans ämnen spenderas för mycket i böcker och utifrån teoretiska 
uppgifter och skulle behöva utveckla sin praktiska karaktär (Skolinspektionen, 2014). Dewey 

(1997) skriver att undervisning ska bortse från vetenskapliga fakta medans McCormick 
(2004) skriver att elever behöver få både procedurer och sammanhangen emellan dessa, 

konceptuell kunskap. Att bortse helt från teknikämnets teoretiska del kan ta bort mycket av 
teknikens speciella karaktär. Det innebär att grunden för reflektion och diskussion försvagas, 
vilket ändå läraren uttrycker är en stor del av teknikundervisningen. Konceptuell kunskap 

bidrar till att förstå kontexten av procedurerna och utvecklar förmågan att kunna hantera och 
upprepa processerna utifrån tidigare erfarenhet (McCormick, 2004; Sidenvall, 2015), vilket är 
en förutsättning för teknikundervisningens praktiska karaktär. Det innebär att det inte går att 

utesluta varken teori eller praktik, utan de behöver sammankopplas och komplettera varandra.  

Resultatet visar dock att det inte är ett upplägg som passar alla elever. En antal elever förstår 

inte de olika begreppen i uppdraget eller uppdragets syfte. De uttrycker en frustration över 
lektionens upplägg och meningslöshet med lektionen. Bjurulf (2008) belyser på att teknik är 
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ett ämne som måste integrera både teori och praktik för att få en helhetsbild och ökad 
förståelse för den tekniska kunskapen. Dock gör ofta barn så som lärare visar så det finns en 

förståelse i att ha genomgångar med färdiga resultat och redan tidigare utvecklade 
teknikföremål kan ta bort nyfikenheten och lusten att skapa utifrån deras egna tankar. 
Praktiskt arbete innebär inte att teorin måste uteslutas. Dewey (1996) beskriver ändå att 

uppgifter ska utveckla elevers kreativitet och lösande av problem men även ge förutsättningar 
till kopplingar och reflektioner av erfarenhet. 

Ett upplägg var att ge eleverna ett syfte och uppdrag i början av lektionen. Aktuella begrepp 
och innebörden av uppdraget gås igenom. Vidare startar lektionen utan att ge eleverna tidigare 
resultat i deras uppgift för att sedan avsluta lektionen med teori angående uppdragets syfte i 

kontext och vetenskapliga fakta. Teknikundervisningen får inte stanna enbart vid praktiskt 
arbete som Blomdahl (2008) beskriver att den oftast gör men med det sagt så behöver 

skolansverksamhet aktualisera praktisk undervisning generellt över skolämnena, istället för att 
de förutsägbara praktiska ämnena som teknik men även slöjd, bild och matematik så kräver 
alla ämnen blandningen av teori och praktik. I många fall innebär erfarenhetsbaserad kunskap 

att man ges möjlighet att lösa och bearbeta ett fenomen och att praktiskt genom göra det. 
Troligtvis i de fallen så utvecklas fler förmågor som i sin tur leder till eleverna skapat en 

teoretisk reflektion och kunskap utifrån erfarenheterna av arbetet. Det kan vara en 
utvärdering, förbättring eller förmågan att se variationen av en uppgift.  

Ett annat perspektiv på teknikundervisning utifrån praktisk och teori är att se till teknikens 

baksida. Läraren beskriver att teknikundervisningen innehåller uppdrag som eleverna ska göra 
och att tolka från resultatet beskrivs teknik ofta ur en positiv synvinkel. Elevers kunskap 

skulle kunna utvecklas genom att lika ofta få se tekniken ur en kritisk synvinkel (Skolverket, 
2014). Resultatet visar att när eleverna konstruerar och kör fast hjälper läraren elever med att 
finna en förbättring och komma vidare. Vid dessa tillfällen måste det även skapas reflektion 

för varför blir det fel. Dels genom att även se till teknikprocessens komplexitet utifrån att det 
är tidskrävande men även hur det påverkar miljön. Eleverna behöver vidare reflektera kring 

frågan om alla teknikuppfinningar är skapade för människans bästa och får alltid tekniken ett 
positivt resultat.  

6.2.3 Synliggöra teknikämnet i skolan 

Tidigare forskning och studiens resultat visar på att utifrån lärares uppfattningar och tankar 
om teknikundervisning, utifrån både kursplan, utbildning och aktuella nyheter om 

teknikämnet, så finns det en tanke och en positiv vilja bakom teknikundervisning men 
verkligheten visar på något annat. Många av delarna från styrdokumenten och utbildning 

faller bort i dagens teknikundervisning. Det kan bero på att lärare börjar uppdatera sig inom 
teknik och att teknikämnet blir mer relevant och uppdagas mer i skolvärlden men lärares 
rutiner samt att teknikämnet inte präglar skolans verksamhet än. Det kräver ett viss mod av 

lärare och kanske lite mer engagemang och driv än att arbete och utveckla de andra ämnena. 
Detta driv, engagemang och kunskap i teknikämnet behöver omvandlas till 
teknikundervisning och lärare behöver prova för att få fram ett resultat oavsett om det är 

positivt eller negativt. Underlaget skapar upp för att utveckla och förbättra 
teknikundervisningen genom att lärare utvecklar sin teknikdidaktiska kunskap. Lärare 

behöver se till vilken kunskap som ska förmedlas till elever och dess relevans samt utveckla 
och förbättra förmågan att välja innehåll och undervisa i teknikämnet. 
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De ämnen som finns med i läroplanen är de ämnen som eleverna ska få tillgång till. Det 
innebär att de ska ha samma förutsättningar och samma tillgång till resurser för att skapa den 

undervisning som ämnet kräver. Matematik är ett ämne där befintligt material och anpassat 
material finns för de flesta områdena inom ämnet, även i de naturvetenskapliga ämnena. 
Således krävs det tillgängligt för skolor att ha även när det gäller teknikämnet. 

Teknikföretagen (2012) skriver att anpassat material för lägre åldrar är ett behov för att skapa 
bättre undervisnings förhållande i teknikämnet samt utifrån kursplanen i teknik. Genom att ha 

anpassat material uppfyller teknikundervisningen sitt syfte och uppnår målen och kriterierna i 
ämnets kursplan.  Dewey (1997) beskriver relevansen i att låta undervisningen bestå av 
fysiska aktiviteter samt erbjuda en miljö som är kopplad till ämnet och Bjurulf (2008) skriver 

att tillgängligheten en tekniks anpassad miljö och material påverkar undervisningens 
utformning. Det kräver även av skolor och lärare att lägga lika mycket vikt i 

teknikundervisningen och se till att eleverna kan få de förutsättningar som teknikämnet kräver 
för att ge eleverna den utbildning de är berättigade till. Skolor måste kosta på anpassat 
material genom att göra lika mycket undersökningar kring teknikämnets utbud av material. 

Läraren visar på ett material som är helt optimalt för teknikämnet och som finns i många olika 
uppsättningar med olika syften men främst för att ge eleverna material som stimulerar deras 

teknikintresse och kreativitet.  

6.3 Slutsatser 
Studien gav svar på studiens syfte om hur en lärare med goda förutsättningar skapar en 

kvalitativ teknikundervisning. Frågeställningarna syftade till att ta reda på vilka arbetssätt 
läraren anser är viktiga, tillgången till resurser och hur lärarens kompetens påverkar kvalitativ 
teknikundervisning, vilket studiens undersökning fick svar på. Studien har med det en relativt 

god validitet. Studien visar på att för att uppnå kvalitativ teknikundervisning så krävs det att 
skolor får de förutsättningar som ämnet är berättigat till. Det innebär att lärare ges möjlighet 

till fortbildning och ökad kompetens inom ämnet. Lärare behöver kunskapen i vad teknik är 
som skolämne och var tekniken finns i vardagen. Det skapar förutsättningar för lärare att 
utforma teknikundervisningen utifrån elever och ett kreativt perspektiv. Lärare behöver ta eget 

ansvar i att öka sin kompetens genom att vara insatt i kursplanen i teknik. Lärarlag inom 
skolor behöver skapa riktlinjer, som ofta andra skolämnen har, i vad teknikundervisningen ska 

innehålla, vilka arbetssätt som krävs men även utvecklar elevernas kunskap samt vad de olika 
årskurserna ska fokusera på från fsk-3. Material och läromiljöer är otroligt viktigt att 
prioritera. Teknik behöver ha en balans mellan teori och praktik med anpassat material som 

lyfter teknikämnets speciella karaktär. Teknikundervisningen behöver även belysa baksidan av 
teknik i samhället och för människan samt ge eleverna förutsättningar för vidare utbildning 

och framtida yrken.  

För min kommande yrkesutövning har jag insett vikten i att införskaffa teknikanpassat 
material och sätta sig in i kursplanen för teknikämnet. Det ger en grund att förhålla sig till 

gällande teknikundervisning och uppnå de kriterier som kursplanen hänvisar till. Studien har 
bidragit till min roll som lärare, att inte se teknik som komplext utan utgå från elevers 

vardagsteknik som finns runt omkring oss. Som lärare behöver ämnet inte göras för svårt då 
det inte finns några rätt eller fel i teknikundervisning. 
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6. 1 Metoddiskussion 

Det är tre olika metoder som har legat som grund för denna undersökning, föreställningskarta, 
observation och kvalitativ intervju. Detta på grund av att endast en lärare har varit i fokus 

under studien och vars syfte är att se till en lärare med goda förutsättningars 
teknikundervisning. Användningen av tre olika metoder var lyckad. De gav en bred syn på 
lärarens undervisning med fler perspektiv och synvinklar. De olika metoderna öppnade upp 

och kompletterade varandra, för att erhålla information om både lärarens uppfattningar, 
lärarens verkliga praktik samt utvärdering av teknikundervisningen. Det gjorde att paralleller 

mellan förväntningar och verkligheten synliggjordes. Vidare gav det konkret data till studiens 
frågeställningar om arbetssätt, resurser och kompetens. Problematiken med tre olika metoder 
var att det blev en stor mängd data att hantera, transkribera och analysera. I detta fall valdes 

därför enbart en lärare att fokusera på samt att urvalet av lärare med goda tekniska 
förutsättningar inte var så höga.  

Genomförandet av olika metoder var tillfredställande och gav ett nyanserat resultat. En 
nackdel var att jag var tvungen att göra rätt direkt. Fler tillfällen för samma undersökning 
fanns inte vilket krävde genomtänkta förberedelser samt uppmärksamhet och total fokus 

under utförandena. Den aktuella läraren hade ingen tidigare relation med mig men trots det 
var undersökningssituationerna avslappnade och flöt på bra. Det gjorde även att sidospår var 

lättare att hålla sig ifrån och intervjuerna hölls mer objektiva.  

Föreställningskartan krävde otrolig fokusering för att inte ställa ledande frågor till läraren, 
vilket det lätt gärna kan bli. Scherp (manuskript) skriver att frågorna inte ska vara styrande 

utan ge respondenten utrymme att använda egna ord. Även om nyckelfraser innan fanns för 
att leda samtalet framåt och utveckla det som kom fram var det svårt att bevara den mentala 

inställningen på att vara ovetande i samtalsämnet. Scherp (manuskript) skriver att intervjuaren 
behöver ha ett förhållningssätt som förmedlar att man inte förstår något utan fortsätter fråga. 
Det gjorde att pauser krävdes och att stanna upp för att få en inblicka av det producerade hela 

tiden. 

Den observerade tekniklektionen varade i 70 min. Då eleverna inte hann klart med sina 

uppdrag på denna lektion gavs det ej möjlighet att följa hela teknikprocessen. Därför hade det 
varit önskvärt att boka in fler tillfällen till att observera tekniklektioner, speciellt ett par 
tekniklektioner i samband med varandra. Då observationer innebär en stor mängd data att 

transkribera och bearbeta, så skulle det vid att enbart prioritera observation som metod, 
innebär att de andra metoderna skulle uteslutas. Dock skulle det leda till att undersökningen 

inte skulle få med lärarens uppfattningar och tankar om teknikundervisning.  

Problematik uppstod även med placeringen av kameran. Kameran placerades med fokus på 
lärarens plats fram i klassrummet men lektionens praktiska karaktär innebar att läraren hela 

tiden rörde sig runt i klassrummet och bort från kameran. Kameran fick med en viss del av de 
olika samtalen men elevernas röster och andra ljud i samband med konstruktion, överröstade 

ibland läraren, vilket krävde att mitt fokus hela tiden låg på läraren under tekniklektionens 
gång. Detta var dock svårt när vissa elever kom fram och pratade med mig under 
observationen samt hoppade runt framför kameran. Ett alternativ hade varit att följa läraren 

med kameran. Detta gör dock att anteckningar ej kan göras samt kan skapa mer nervositet för 
både lärare och elever. Ett annat alternativ hade varit att placerat kameran längst bak i 
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klassrummet vilket hade fått med mer av tekniklektionen. I studiens fall kompletterades 
inspelning med anteckningar vilket gav studien ett resultat. 

Observationen och den avslutande intervjun i samband med lektionen låg på veckans sista 
dag, fredagen samt på schemats sista lektion. Det var inget som utmärkte sig hos eleverna 
men som märktes hos läraren vid den sista intervjun. Hen uttryckte själv sig trött och slut efter 

veckan och gav korta men konkreta svar på intervjun till skillnad från första samtalet med 
läraren där svaren var mer varierade och nyanserade. Det kan ifrågasättas om resultatet sett 

annorlunda ut om intervjun skett vid en annan tidpunkt.  
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7. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Utifrån observationen infanns sig en känsla och en tanke kring fortsatt forskning kring teknik 
utifrån genus. Observationen visade tydligt på hur flickor hade fokus direkt från start och att 
pojkar lekte och pratade mer under lektionen. Detta fast teknik kan anses som ett ämne som 

passar pojkar bättre, utifrån normer och ämnets tradition från industrialismen. Men allt efter 
tiden gick och under arbetets gång väcktes en tanke på vidare forskning i hur elever med 

svenska som andra språk förstår teknikämnets begrepp och speciella språk. Observationen 
visade på vikten i att ha bakgrundsfakta och förklara och beskriva begrepp och områden runt 
teknikundervisningen. Teknikämnet innehåller en del svåra och abstrakta ord vilket kan vara 

svåra att förstå meningen i och förklara trots det praktiska arbetet. Tekniska begreppen 
behöver behandlas på rätt sätt för att ge alla elever kunskap och förståelse i teknikämnet.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Informationsbrev till läraren 

Hej!  

Mitt namn är Jessica Harrysson och jag studerar mitt sista år på grundlärarutbildningen med 

inriktning mot yngre elever, årskurs f-3. Nu under den sista terminen ska jag göra en 

vetenskaplig undersökning och skriva mitt examensarbete. Ämnet som jag valt att skriva i är 

teknik och syftet med den aktuella studien är att se hur lärare som kommit långt i sin 

teknikundervisning och aktivt jobbar med teknik konkretiserar ämnet för eleverna. Vidare 

syftar undersökning till att se vilka faktorer som är lyckade att arbeta med och som positivt 

påverkar teknikundervisningen för att ge konkreta tips och inspiration till teknikundervisning. 

Konkretisering innebär i detta fall hur lärare synliggör ett ämne genom att göra det tydligt och 

handgripligt, till något verkligt och förståeligt för eleverna.  

För att inhämta denna information är jag intresserad av att göra en förberedande intervju 

angående teknik generellt. Vidare observera en tekniklektion utförd av Er samt komplettera 

med en intervju om Era tankar kring konkretisering av teknikundervisningen. Intervjun 

kommer ta cirka en timme och vara helt öppen för era tankar och arbetssätt. Och med de sagt 

skriver jag detta brev till Er för att erhålla Ert deltagande. Observationen och intervjuerna 

kommer att spelas in med syfte att kunna bearbeta det insamlade informationen i efterhand 

och möjlighet till att få med så mycket som möjligt av undersökningarna. Inspelningen 

kommer behandlas med största respekt och kommer enbart att ses och användas av mig. Efter 

kommer inspelningen att raderas och jag har tystnadsplikt precis om övrig skolpersonal.  

Den inhämtade informationen kommer enbart att användas i mitt examensarbete och granskas 

av min handledare Annelie Boden. Alla deltagande undersökningen kommer att anonymiseras 

och informationen kommer att bearbetas så ingen utomstående kan identifiera någon 

deltagande. Efter att alla medverkande har avkodats och anonymiserats kommer studien att 

publiceras på DiVA, offentlig för allmänheten. Det är självklart frivilligt att ställa upp i 

intervjun och oavsett ert samtycke har Ni alltid rätt till att avbryta Ert deltagande utan specifik 

anledning. Redan inhämtat material kan dock komma att användas. 

Om Ni ger Ert samtycke till att delta i denna undersökning ber jag Er att skriva under det 

bifogande samtyckesformuläret och returnera det till mig. Vid andra frågor eller funderingar 

får Ni gärna höra av Er till mig antingen på; 

Telefonnummer XXX-XXXXXXX eller via mail XXXXXXX 

Med vänlig hälsning 
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Jessica Harrysson 

Bilaga 2 

Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av Jessica Harryssons informationsbrev och dess innehåll, angående den 

aktuella studien om att undersöka hur lärare aktivt arbetar med teknikämnet samt 

konkretisering av teknikundervisning. Informationen som har tillgivits är: 

• Bakgrunden till studien 

• Syftet med undersökningen 

• Undersökningsmetoder 

• Frivillighet och möjlighet till att avbryta 

• Datainsamlingens anonymitet 

 

Här ger jag mitt samtycke till att delta i studien: 

 

_________________  ________________________________________ 

Datum   Namnteckning 
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Informationsbrev till vårdnadshavare  

Hej!  

Mitt namn är Jessica Harrysson och jag studerar mitt sista år på grundlärarutbildningen med 

inriktning mot yngre elever, årskurs f-3. Nu under den sista terminen ska jag göra en 

vetenskaplig undersökning och skriva mitt examensarbete. Ämnet som jag valt att skriva i är 

teknik och syftet med den aktuella studien är att se hur lärare som kommit långt i sin 

teknikundervisning och aktivt jobbar med teknik, konkretiserar ämnet för eleverna. Vidare 

syftar undersökning till att se vilka faktorer som är lyckade att arbeta med och som positivt 

påverkar teknikundervisningen för att ge konkreta tips och inspiration till teknikundervisning. 

Konkretisering innebär i detta fall hur lärare synliggör ett ämne genom att göra det tydligt och 

handgripligt, till något verkligt och förståeligt för eleverna.  

För att inhämta denna information kommer jag genomföra en observation i Ert barns klassrum 

på en utvald tekniklektion som självklart är frivillig att delta på. Observationen kommer att 

spelas in, med syfte att kunna få möjlighet att upptäcka mer av observation i efterhand och 

bearbeta den inhämtade informationen. Med de sagt skriver jag detta brev till Er för att få 

medgivande till Ert barns deltagande. Inspelningen kommer behandlas med största respekt 

och kommer enbart att ses och användas av mig. Efter kommer inspelningen att raderas och 

jag har tystnadsplikt precis om övrig skolpersonal.  

Den inhämtade informationen kommer enbart att användas i mitt examensarbete och granskas 

av min handledare Annelie Boden. Alla deltagande undersökningen kommer att anonymiseras 

och informationen kommer att bearbetas så ingen utomstående kan identifiera någon 

deltagande. Efter att alla medverkande har avkodats och anonymiserats kommer studien att 

publiceras på DiVA, offentlig för allmänheten. 

Oavsett ert samtycke har Ni alltid rätt till att avbryta Ert deltagande utan specifik anledning. 

Redan inhämtat material kan dock komma att användas. 

Om Ni ger Ert samtycke till att delta i denna undersökning ber jag Er att skriva under det 

bifogande samtyckesformuläret och returnera det till Erika senast fredag den 16 mars (denna 

vecka).  

Vid andra frågor eller funderingar får Ni gärna höra av Er till mig antingen på telefonnummer 

XXX-XXXXXXXX eller via mail XXXXXXX 

 

Med vänlig hälsning 

Jessica Harrysson 
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Samtyckesformulär 
 

Jag har tagit del av Jessica Harryssons informationsbrev och dess innehåll, angående den 

aktuella studien om att undersöka hur lärare aktivt arbetar med teknikämnet samt 

konkretisering av teknikundervisning. Informationen som har tillgivits är: 

• Grunden till studien 

• Syftet med undersökningen 

• Undersökningsmetoder 

• Frivillighet och möjlighet till att avbryta 

• Datainsamlingens anonymitet 

 

Här ger jag mitt samtycke till att mitt barn får delta i undersökningen: 

 

 

_________________  ________________________________________ 

Datum   Namnteckning 
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Förberedande Intervju –  
Material: A3-papper, post-it lappar, penna, sudd, överstrykningspennor och mobil samt 

kamera för inspelning. 
Förberedande frågor;  

Vilken lärarutbildning har du? 

Fortbildning i teknik? 

Hur länge har du jobbat som lärare? 

Bakgrunden till stipendiet? 

Varför sökte du och hur gick de till?  

Vilka användningsområden fördelade ni pengarna till? 

Hur ofta i veckan har ni teknik? Antal minuter? 
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Föreställningskarta 
 
Huvudfråga; Vad anser du krävs för att skapa en kvalitativ teknikundervisning? 

(Välja ut 6 faktorer) 

 

Om du skulle välja ut en, den viktigaste av dessa faktorer vilken skulle du främst välja? 

 

• Du säger…. Hur tänkte du då? 

• Kan du hjälpa mig att förstå hur du menar med….? 

• Det där lät intressant. Kan du beskriva lite närmare? 

• Är det så här du menar? 

• Kan du utveckla det lite mer? 

Hur menar du?  

• Vad lägger du in i begreppet….? 

• Vad grundar du dig på när du säger att….? 

• Hur kommer det sig att du säger så….? 

• Hur ser du själv på det du beskriver? 

• Vilka konsekvenser ser du av detta? 

Med tanke på…. Vilka blir konsekvenserna? 

• Vilka erfarenheter har du som grundar sig på det du säger?  

• Finns det andra perspektiv? 

• Ser du andra möjligheter? 

 
 

Vill du komplettera med något? 
Sammanfatta kort intervjun hur jag har uppfattat de? 
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Observationsmall 
Rum/Fysiska platsen: 

 
Aktörer/Ingripna personer: 

(Kön och ålder) 

 

 
 
 

Handling 
(enstaka handlingar som utförs) 

Känsla Mål Tid 

Aktivitet 
Uppsättning handlingar som utförs) 

   

Händelser 

(uppsättning relaterade aktiviteter som utförs) 
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Bilaga 8 

Utvärderingsintervju av observation 

1. Syfte med lektion 

2. Känslan efter lektion 

3. Vad gick bra? 

4. Vad fick du med? 

5. Vilka arbetsmetoder använde du dig av? 

6. Vad hade du fokus på? 

7. Utfall – Gick det som du hade tänkte? 

Vid Nej: Vad gick inte? 

Varför? 

Händer det ofta? 

Vid Ja: Brukar det alltid bli som du tänkt? Varför?  

8. Om du fick göra om lektionen skulle du gör lika eller vad hade du förändrat? 

 

Tillägg till avslutande intervju som uppkommer under observationen 

1. Vissa elever uttrycker en osäkerhet under lektionen. Vad tror du det beror på? 

2. Det visade sig att vissa av uppdragets begrepp var svåra för vissa att förstå. Hur tänker 

du kring det? 

3. Kan du beskriva vad du tycker K´NEX öppnar upp för i din teknikundervisning?  
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