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Sammanfattning 

Den här licentiatuppsatsen handlar om tekniklärares erfarenheter av 
undervisning med modeller och modellering där digitala verktyg 
används i högstadiets teknikämne. 
 
Syftet med studien är att skapa nya och fördjupade kunskaper om 
tekniklärares undervisning på grundskolans högstadium med digitala 
modeller och digital modellering för att skapa bättre förutsättningar 
för elevernas lärande och för att stödja lärarnas didaktiska val. Två 
delstudier har genomförts där livsvärldsfenomenologi har utgjort det 
teoretiska ramverket.  Data har samlats in genom 12 semistrukturerade 
intervjuer. I den första delstudien var fokus på tekniklärares 
erfarenheter av undervisning med digitala modeller. Den andra 
delstudien går djupare in på ett specifikt område av digital modellering 
där fokus var på tekniklärares erfarenheter av undervisning med 
computer aided design (CAD). 
 
Resultaten visar att undervisning med digitala modeller och digital 
modellering kan innehålla sammanvävda teoretiska och praktiska 
moment. Vidare att undervisningen skiftar från att vara instruerande 
till att eleverna själva får undersöka och hitta olika lösningar på 
problem. Digitala modeller används både deskriptivt och preskriptivt i 
undervisningen. Begreppet digitala modeller är vagt definierat i 
styrdokumenten och i undervisningspraktiken och resultaten visar ett 
behov av att tydligare beskriva och adressera olika lärandemål i 
teknikundervisningen. Dessutom framkommer att CAD erfars av 
tekniklärare som centralt i teknikundervisningen med modeller med 
digitala verktyg. 
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Abstract 

This licentiate thesis is about secondary school technology teachers’ 
experiences of teaching with models and modelling using digital tools. 
 
The aim of this thesis is to gain new in-depth knowledge of teaching in 
relation to digital models and digital modelling, and create better 
preconditions for technology teachers when it comes to their choices of 
content and methods of teaching in the area.  Two studies have been 
conducted and phenomenology of the lifeworld has been used as a 
theoretical framework. Data was collected through 12 semi-structured 
interviews. In the first study, the focus was on technology teachers’ 
experiences of teaching digital models. In the second study, the focus 
was on a specific part of digital modelling, teachers’ experiences of 
teaching with computer aided design, CAD. 
 
The results show that teaching with digital models and digital 
modelling can comprise a combination of theoretical and practical 
activities. Further, teaching varies from instruction to a more 
explorative teaching where pupils seek solutions to problems on their 
own. Digital models are used descriptively as well as for predicting 
technology not yet developed. The study shows that there is not one 
way to understand the concept digital models in steering documents or 
teaching practice and there is a need for more nuanced and specific 
discussions to address different learning outcomes. Moreover, 
technology teachers experience CAD as an important and central part 
of teaching with digital models.  
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1 Inledning 

Jag har arbetat som tekniklärare på högstadiet i snart 20 år och har sett 
flera förändringar över tid. Den största förändringen jag upplevde, kom 
i och med skolans digitalisering och införandet av digitala verktyg i 
teknikundervisningen.  Många frågor väcktes då hos mig rörande val 
av innehåll och hur jag på bästa sätt skulle genomföra min 
undervisning. Dessa frågor hade jag svårt att hitta svar på. Samtidigt 
såg jag mina tekniklärarkollegor brottas med liknande frågor. Jag insåg 
att det fanns ett stort behov av att ta reda på mer om 
teknikundervisningens och teknikdidaktikens digitalisering, samt att 
kunna stödja tekniklärare i deras digitala undervisning. 
 
Vi lever idag i ett modernt, digitalt och innovativt samhälle. För att 
kunna vara en del av det samhället behöver en elev utveckla sin 
tekniska kunskap, sin digitala kompetens och sin 
problemlösningsförmåga (Carretero et al., 2017). Det här är förmågor 
och kunskaper som elever ska få möjlighet att utveckla genom sin 
teknikundervisning i grundskolan (Skolverket, 2019). För många 
elever är grundskolans teknikundervisning den enda formella 
teknikundervisning de kommer att få eftersom många 
gymnasieprogram inte innehåller någon formell teknikundervisning 
alls. Det innebär att grundskolans teknikundervisning är viktig för 
eleverna, för att de ska kunna vara en del av ett modernt samhälle. Hur 
ser då denna teknikundervisning ut i olika undervisningssituationer? 
 
Tekniklärare använder traditionellt olika typer av modeller för att visa 
teknik och tekniska lösningar, som schematiska bilder eller 
skalmodeller (Citrohn & Svensson, 2020). Det är också vanligt att 
eleverna själva får skapa modeller med hjälp av enklare 
konstruktionsmaterial. Eleverna modellerar. Processen när en modell 
skapas kommer hädanefter att benämnas modellering. I takt med att 
digital teknik blivit, och fortfarande blir allt vanligare, samt att digitala 
programvaror blir billigare och enklare att hantera, undervisar många 
lärare i dag om och med modeller och modellering digitalt. Modeller av 
teknik och tekniska lösningar har fler sätt än tidigare att visualiseras 
på, genom exempelvis olika typer av simuleringar samt filmer och spel. 



4 
 
 

Modellering kan också ske via olika digitala mjukvaror. Modeller och 
modellering med digitala verktyg kommer i licentiatuppsatsen att 
beskrivas som digitala modeller och digital modellering. Digitala 
verktyg ska förstås som en kombination av de hårdvara och mjukvara 
som används i en lärandesituation (se vidare avsnitt 3.5) 
 
När digitala verktyg införs i ett undervisningsområde, kan både 
innehållet och undervisningsmetoderna påverkas av de digitala 
verktygen (Mishra & Koehler, 2006). Så när teknik och tekniska 
lösningar exemplifieras genom digitala modeller och digital 
modellering kan det innebära att innehåll och undervisningsmetoder 
förändras. Genom olika alternativa digitala sätt att visualisera teknik, 
kan innehållet skifta fokus eftersom andra aspekter kan bli synliga. 
Lärarens erfarenheter och förståelser för dessa nya digitala innehåll 
och digitala arbetssätt kommer troligen att påverka undervisningen. 
Det är viktigt att det finns kunskap om dessa olika erfarenheter för att 
kunna utveckla undervisningen. Dessutom är tekniken i ständig 
förändring och de digitala verktyg som används idag, kanske inte 
kommer att användas om några år. Forskning visar att det är svårt för 
lärare att inte bara lära sig använda nya digitala verktyg utan också att 
lära sig att använda dessa verktyg på ett pedagogiskt och didaktiskt sätt 
som främjar elevernas lärande (Mishra & Koehler, 2006). 
 
Idag erbjuds det aktiviteter för barn och ungdomar på flera orter, där 
de kreativt får använda sig av digitala verktyg för att skapa olika saker. 
Skapandet sker i informella miljöer i exempelvis Maker Spaces eller 
Fab-labs. Tekniklärare kan behöva beakta den spridning av kunskaper 
som olika elever har om digitalt skapande när de kommer till 
teknikundervisningen. Dessutom behöver teknikundervisningen på 
högstadiet utveckla en beredskap för att ta emot elever som redan på 
låg- och mellanstadiet har arbetat med digitala verktyg och med hjälp 
av dessa verktyg studerat olika modeller av teknik och tekniska 
lösningar och själva har skapat digitala modeller. 
 
Vid genomgång av forskning som berör högstadiets 
teknikundervisning, både nationellt och internationellt, återfinns 
nästan inget om vad digitala modeller används till och hur de används, 
eller om lärarens kunskaper och erfarenheter om denna undervisning. 
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Det saknas kunskap om undervisning där eleverna själva modellerar 
digitalt. Vi känner inte till vilka teknikområden som behandlas, vilka 
metoder som används när digitala modeller finns representerade och 
vi känner inte till vad lärarna vill att eleverna ska lära sig. Däremot 
skriver Marton (2015) att lärare bara kan ha insikt om elevernas sätt 
att hantera ett innehåll i relation till sitt eget sätt att hantera detta 
innehåll. Vidare skriver Kroksmark (2011) att lärare har olika 
uppfattningar om ett och samma undervisningsinnehåll, det som de 
vill att eleverna ska lära sig, och att det i sin tur påverkar elevernas 
lärande. Lärarna urskiljer olika variationer och kvaliteter i det som ska 
läras. Kroksmark (2011) skriver att det behövs forskning om just 
lärares uppfattningar av ett lärandeinnehåll för att utveckla elevernas 
lärande. 
 
Med det sagt behöver vi känna till lärarnas sätt att hantera ett innehåll, 
och vi måste ha klart för oss vilket detta innehåll är för att utveckla 
teknikundervisningen och utbilda elever att möta dagens samhälle. Vi 
känner inte till vad lärarna menar att digitala modeller är, och behöver 
börja med att ta reda på vad lärarna tänker, uppfattar och erfar att sin 
undervisning handlar om. Vilket specifikt undervisningsinnehåll lyfter 
lärarna fram vid undervisning med digitala modeller? Det är vad denna 
licentiatuppsats ämnar göra och därför har fokus varit just lärarnas 
erfarenheter av undervisning med digitala modeller och digital 
modellering. 
 
I området digitala modeller och digital modellering i högstadiets 
teknikundervisning undersöker jag tekniklärarnas erfarenheter för att 
bidra med kunskap om det innehåll som väljs och hur lärarna 
undervisar om innehållet. För att kunna studera erfarenheter föll valet 
på att använda livsvärldsfenomenologi (Bengtsson, 2013b) som 
ontologiskt och epistemologiskt ramverk. Till detta har två delstudier 
utförts. Den första delstudien fokuserar på lärares erfarenheter av 
undervisning med digitala modeller i högstadiets teknikundervisning 
ur ett brett och förutsättningslöst perspektiv. Den andra delstudien går 
djupare in på hur ett specifikt undervisningsområde av digital 
modellering med computer aided design (CAD), erfars av lärarna. De 
två delstudierna har sedan sammanförts och resultaten av dem 
diskuteras gemensamt.  
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1.1 Disposition 
Denna licentiatuppsats är en sammanläggning bestående av två delar. 
Den första delen, kappan, är skriven på svenska. Det valet gjorde jag 
för att effektivt kunna kommunicera forskningsresultaten till lärare, 
lärarstudenter, forskare och andra intresserade inom det svenska 
utbildningsväsendet. Artiklarna som utgör den andra delen av 
uppsatsen är skrivna på engelska för att nå en bredare internationell 
publik. 
 
Efter detta inledningskapitel följer licentiatuppsatsens övergripande 
syfte och frågeställning i kapitel 2. 
 
I kapitel 3, beskrivs bakgrunden till denna forskning och behovet av att 
uppnå mer kunskap om undervisning med digitala modeller och digital 
modellering. 
 
I kapitel 4 följer en beskrivning av det teoretiska ramverk som inramar 
studierna, livsvärldsfenomenologi. 
 
I kapitel 5 beskrivs de metoder som användes för datainsamling och 
analys, semistrukturerade intervjuer, tematisk och fenomenografisk 
analys. I kapitel 6 diskuterar jag min användning av dessa metoder. 
 
I kapitel 7 ges en sammanfattning av de två ingående artiklarna och i 
det följande kapitlet, kapitel 8 diskuterar jag de ingående artiklarnas 
resultat i relation till varandra utifrån den övergripande 
forskningsfrågan. 
 
Del 2 av licentiatuppsatsen består av de båda ingående artiklarna.   
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna licentiatuppsats är att bidra med nya och fördjupade 
kunskaper om undervisning med digitala modeller och undervisning 
med digital modellering i högstadiets teknikundervisning. Det är känt 
att tekniklärare tolkar kursplanen i teknik på olika sätt (Bjurulf, 2011; 
Skolinspektionen, 2014; Hartell, 2015) och det finns därför skäl att 
misstänka att även undervisning med digitala modeller och digital 
modellering kan bedrivas olika. Genom att öka kunskapen och 
förståelsen om teknikundervisningen i detta område kan vi 
förhoppningsvis skapa bättre förutsättningar för elevers lärande och 
stödja tekniklärares didaktiska val. Ett sätt att öka kunskapen är genom 
empirisk forskning, där likheter och skillnader i lärares olika 
erfarenheter av undervisningen kan studeras. Från syftet att bidra med 
nya och fördjupade kunskaper har en övergripande forskningsfråga 
formulerats. 
 
Vilka erfarenheter har tekniklärare om undervisning med modeller 
och modellering med digitala verktyg i högstadiets 
teknikundervisning? 
 
Denna fråga besvaras genom två olika delstudier. I den första 
delstudien var syftet att beskriva tekniklärares olika erfarenheter om 
undervisning med digitala modeller ut ett brett och förutsättningslöst 
perspektiv.  I denna delstudie var forskningsfrågan: Hur erfar 
tekniklärare i högstadiet undervisning med digitala modeller? 
 
I den andra delstudien smalnades syftet av till att enbart omfatta 
lärarnas erfarenheter om undervisning med modellering där ett digitalt 
designverktyg används, CAD. Den andra delstudiens forskningsfråga 
var: Vilka erfarenheter har tekniklärare av undervisning med CAD i 
högstadiet? Fokus låg i att förstå och beskriva skillnader i 
erfarenheterna av denna undervisning.  
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3 Bakgrund 

I detta kapitel kommer jag att ge den syn på modeller som ligger till 
grund för de antaganden och tolkningar som jag gör i 
licentiatuppsatsen. Jag fördjupar beskrivningen av modeller genom att 
diskutera design, designprocessen och problemlösning i ett eget 
avsnitt. Jag kommer också att redogöra för några olika perspektiv på 
teknik som kunskapsområde och hur det relaterar till undervisning om 
modeller och modellering där digitala verktyg används. Därefter 
kommer jag att beskriva teknikundervisningen och delar av dess 
utveckling från införandet av ämnet i grundskolan till att ha den roll 
som den har idag utifrån den nu gällande kursplanen. Det historiska 
perspektivet på teknikundervisningen behövs för att sätta dagens 
teknikundervisning i en kontext. Teknikundervisningens roll fördjupas 
därefter i ett avsnitt om teknikämnets dualistiska karaktär och vidare 
om teknikämnets och skolans digitalisering. 

3.1 Modeller som begrepp i teknik och naturvetenskap 
Modeller används inom vitt skilda sammanhang, och har olika 
betydelser beroende på hur de används och i vilken kontext de 
används. En modell inom biologiundervisningen kan exempelvis visa 
hur ett hjärta ser ut och vilka delar hjärtat består av, tvådimensionellt 
eller tredimensionellt. En modell i teknikundervisningen kan visa hur 
kopplingen mellan regionala och lokala elnät ser ut via bilder eller 
uppbyggda städer av enkelt material som kartong och snören. Men det 
är inte bara i undervisning som modeller används, utan även inom 
många andra områden. 
 
Inom både teknik och naturvetenskap används modeller, men med lite 
olika syften. Ett sätt att förklara modeller är att förstå modellen som en 
representation av något, av något verkligt som redan existerar, eller av 
något som ännu bara finns mentalt, en idé (Gilbert et al., 2000). 
Modellen är däremot inte en exakt kopia av sin förlaga utan innehåller 
kompromisser eller förenklingar, beroende på användningens syfte. 
Både de Vries (2016) och Norström (2013) skriver att inom 
naturvetenskapen är modellernas roll primärt att förklara fenomen, att 
på ett deskriptivt sätt beskriva olika företeelser. Vidare uttrycker de att 
i teknik är modellernas roll mer inriktat på att förutspå händelser och 
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att finna det som är effektivt och möjligt att skapa och tillverka för ett 
visst syfte, ett mer preskriptivt och framåtsyftande sätt. Modeller är 
viktiga för utveckling av tekniska artefakter, tekniska system eller av 
olika tekniska koncept. De används bland annat till visuellt stöd och 
kommunikation, men också för att kunna förutsäga olika 
händelseförlopp och fatta beslut därefter (Norström, 2013; Elmer & 
Davies, 2000; Seery, 2017). 
 
Fler discipliner än teknik och naturvetenskap använder modeller för 
olika typer av ändamål. Matematikvetenskapen utför exempelvis olika 
beräkningar med hjälp av matematiska modeller. Idag förs 
diskussioner inom forskningen om att föra samman olika vetenskaper 
i undervisningen för att skapa autentiska och holistiska uppgifter för 
eleverna (Hallström & Schönborn, 2019) vilket kan diskuteras under 
förkortningen STEM, Science, Technology, Engineering and 
Mathematics. Modeller kan användas för att överbrygga dessa olika 
discipliner och för att underlätta kommunikation, problemlösning, 
förutsägelser och beslutsfattande mellan intentionen och utfallet av ett 
projekt. Hallström och Schönborn (2019) betonar att modeller och 
modellering är ett språk eller ett verktyg som kan användas för STEM-
undervisning. Modellen kan representeras i olika modaliteter vid detta 
språk eller verktyg. 

3.1.1 Modellers olika modaliteter 
Det finns många olika sätt att skapa representationer av ett fenomen 
eller av en modell. Gilbert et al. (2000) har skapat en indelning av de 
icke mentala modellerna, det vill säga de uttryckta modellerna som 
finns utanför någons huvud. De uttryckta modellerna delas in i 
konkreta, verbala, matematiska, visuella och gestikulerande modeller. 
Representationsformerna utgår i från ett naturvetenskapsdidaktiskt 
perspektiv men Norström (2013) skriver att kategorierna av 
representation är lämpliga även för teknikundervisningen. I och med 
införandet av digital teknik i teknikundervisningen kan också digitala 
modeller studeras, det vill säga modeller som skapats i en digital 
datamiljö och som visualiseras genom en digital skärm (Gilbert, 2004). 
Vi kan då se modellers olika representation både ur ett analogt och 
digitalt perspektiv. För ungefär 20 år sedan konstaterades att den 
vanligaste representationen inom teknikundervisningen var den 
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konkreta (Gilbert et al., 2000). En konkret modell i 
undervisningssammanhang kan gestaltas med enklare 
konstruktionsmaterial som exempelvis städer som byggs upp av 
kartong och snören. Visuella representationer skulle kunna utgöras av 
skisser eller ritningar, ritade på papper för hand eller i ett digitalt 
ritprogram. Animationer, diagram och simuleringar, är också visuella 
representationer (Boulter & Buckely, 2000), som alla kan göras i en 
digital miljö. Även symboliska representationer i form av exempelvis 
matematiska formler och ekvationer kan skapas i en digital miljö. 
 
De Vries (2016) gör en annan indelning av modeller. Han delar in 
modellerna i fysiska, grafiska och numeriska modeller. Fysiska 
modeller är skapade av ett konkret material, grafiska modeller är 
exempelvis ritningar, och numeriska modeller representerar olika 
kvantitativa aspekter som kan beräknas. Tibell (2017) skriver i 
skolverkets modul för gymnasieskolan, Modeller och 
representationer: Visuella utmaningar och digitala verktyg att 
digitala verktyg för representation kan skapa interaktiva virtuella 
modeller, en datagenererad tredimensionell representation. Tibell 
jämför en virtuell modell med en fysisk modell, där den virtuella enbart 
finns i en dator och den fysiska finns på riktigt. Då jag sammanför de 
olika definitionerna, kommer jag till tolkningen att en digital modell 
kan vara en visuell, grafisk och virtuell modell (Gilbert, 2000; de Vries, 
2016; Tibell, 2017). Det är så digitala modeller ska förstås i denna text. 

3.1.2 Modeller i teknikundervisningen 
I teknikundervisningen i grundskolan har modeller olika betydelser 
och användningsområden. Ett sätt att använda och förstå modeller i 
teknikundervisningen är som en beskrivning eller en framställning av 
ett fenomen, en artefakt, ett koncept, ett system eller en process. Det 
kan likställas med naturvetenskapernas sätt att se på modeller, som 
förklaringsmodeller med ett beskrivande syfte, ett deskriptivt sätt 
(Gilbert et al., 2000). 
 
Ett annat sätt att använda och förstå modeller och skapandet av 
modeller i teknikundervisningen är liknande det sätt som ingenjörer 
använder modeller. Där kan modellerna användas för att utveckla 
teorier eller designer och för att förutse händelser, ett preskriptivt sätt 
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(de Vries, 2016). Modellerna är också en hjälp för det egna tänkandet 
och för kommunikation av idéer (Gilbert et al., 2000). Förenklingarna 
som modellerna tillåts ha, gör att problem är lättare att få grepp om 
och lösa. Vissa aspekter av det som ska modelleras kan utelämnas för 
att exempelvis möjliggöra tester av olika slag. En teknisk modell kan 
idealiseras för ett visst ändamål, som exempelvis att bortse från 
luftmotståndet om en bilmodell ska utsättas för krocktester (de Vries, 
2016). 
 
De två sätten att använda modeller i teknikundervisningen som hittills 
har presenterats, de deskriptiva och preskriptiva sätten, beskrivs i en 
svensk studie av Citrohn och Svensson (2020). I studien undersökte 
författarna tekniklärares uppfattningar av modellers funktion i 
teknikundervisningen. Det vill säga, vilken roll som modeller har i 
undervisningen. Resultatet från den genomförda studien visar att 
tekniklärarna använder modeller i huvudsak i två kontexter, i 
designprocesser (preskriptiva modeller) och som förklaringsmodeller 
(deskriptiva modeller) för tekniska lösningar. De skriver vidare att det 
saknas kunskap om hur tekniklärare medvetet använder modeller och 
på vilket sätt de använder dem. Men, modellerna i undervisningen 
används inte till problemlösning, enligt resultaten från studien av 
Citrohn och Svensson (2020). Tolkningen som författarna gör är att 
modellerna till stora delar används enligt det naturvetenskapliga sättet 
att använda modeller, som förklaringsmodeller av fenomen, inte som 
utvecklingsredskap som ingenjörer gör. Modellerna som utvecklas av 
eleverna vid undervisningen används för att beskriva en teknisk 
lösning, inte för elevernas egna bedömningar, modifieringar eller 
vidareutvecklingar av tekniska lösningar eller problem. 
 
Det finns fler sätt att använda modeller i teknikundervisningen, 
förutom de deskriptiva och preskriptiva. Modeller som representation 
för ett föremål eller ett system, som skapats av eleverna i 
undervisningen när de modellerar, används också för lärarens 
bedömning av elevernas kunskapsutveckling och av deras förmågor. 
Modelleringen i sig är då en process där modellen är resultatet och 
eleverna kan genom processen utveckla olika förståelser och förmågor 
(Gilbert et al., 2000). Elevernas kunskaper i ett område kommer till 
uttryck i modellerna som de skapar (Elmer & Davies, 2000). 
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Modellerna ger läraren en inblick i elevernas tänkande (Welch, 1998). 
I denna licentiatuppsats är emellertid inte lärarens bedömning av 
elevernas kunskaper av intresse och därför diskuteras inte detta vidare. 
 
Vid teknikundervisningen kan en modell vara en representation av en 
idé eller ett objekt, som eleverna vill utveckla och modellen kan skapas 
genom modellering. Men förutom att representera en idé eller ett 
objekt bör eleverna också få möjlighet att värdera idén eller objektet 
som ska utvecklas (Ankiewicz, 2019). Genom att värdera ett objekt lyfts 
frågor om teknikens syfte och användning, förmågor som eleverna ska 
utveckla i undervisningen (Skolverket, 2019). Med det kan modellen 
fungera som en brygga mellan teori och praktik, och eleverna kan 
studera modellen ur både fysiska aspekter men också ur funktionella 
aspekter. De fysiska och funktionella aspekterna beskrivs ofta som en 
artefakts (eller modells) dubbla natur (de Vries, 2016; de Vries 2019). 
Ett exempel på det är en kniv, som har en vass egg som en fysisk aspekt, 
och en funktion hos kniven är att kunna skära något med den vassa 
eggen. Om elever får arbeta med modeller ges de förutsättningar att gå 
fram och tillbaka mellan fysiska och funktionella aspekter och 
undersöka de båda (de Vries, 2019). Genom undersökningar av de 
funktionella aspekterna kan eleverna då träna på att värdera teknik 
och hur tekniken används ur olika perspektiv som kan påverka 
samhälle, människa och miljö. 
 
Ytterligare en aspekt vid undersökningar av en modells dubbla natur, 
är möjligheten att kunna vidröra och manipulera modellen. En digital 
modell är inte en fysisk modell som går att vidröra med händerna, men 
det är idag möjligt att via en 3D-printer skriva ut en digital modell i 
plast och få den i fysisk form. Den digitala modellen kan länka samman 
den digitala och fysiska världen. Många skolor i Sverige har idag 
tillgång till 3D-printrar i undervisningen (Skolinspektionen, 2019). Det 
finns dock forskning som visar, att när eleverna skriver ut sina digitala 
modeller, så gör de det som en slutprodukt. De utskrivna modellerna 
används inte som ett steg i en iterativ utvecklingsprocess (Chatoney & 
Laisney, 2019; Novak & Wisdom, 2018). När modellen väl har skrivits 
ut, har utvecklingsprocessen redan stannat av (Charlesworth, 2007; 
Laisney & Brandt-Pomares, 2015). Om eleverna ges möjlighet att 
använda den utskrivna modellen som en aspekt i designprocessen, och 
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dessutom får möjlighet att skriva ut modeller flera gånger efter att de 
designat om den, kan det stödja elevernas lärande och 
problemlösningsförmåga resonerar Dickson et al. (2020). 

3.2 Modeller vid design, problemlösning och teknikutveckling 
Modeller och modellering kommer nu att sättas i relation till design, 
problemlösning och teknikutveckling. Design, problemlösning och 
teknikutveckling är områden som står nära varandra i 
teknikundervisningen vilket jag kommer att argumentera för. 
Betydelsen av begreppet design kan vara olika beroende på 
sammanhang. Det finns skäl, eftersom design har en stor roll i den här 
studien, att skilja på de kontexter där begreppet design används och 
förtydliga de olika tolkningar som kan användas i exempelvis 
samhället, teknikvetenskap och teknikundervisning i skolan. 
 
Till vardags kan design tolkas hur en produkt ser ut, men i olika 
professioner kan det likaväl handla om design av läkemedel som design 
av en lektion (Isaksson Persson, 2011). Ett sätt att förklara design, är 
genom formgivning, oavsett om det är en produkt som ska formges 
eller om det är en process eller ett system som ska formges. 
Formgivning berör både den fysiska formen och dess estetik, men 
också funktionen i det som ska designas. Det kan jämföras med en 
modells dubbla natur som i avsnittet 3.1.2 (de Vries, 2016; de Vries 
2019). Vid formgivningen är också valet av material viktigt eftersom 
materialet påverkar både form och funktion. 
 
Design kan också förstås som problemlösning (i teknikundervisningen 
exempelvis problemlösning av tekniska problem). Det finns ett 
problem som ska lösas och det implicerar en intention och planering 
(Mitcham, 1994). Ofta används de båda begreppen, design och 
problemlösning, synonymt med varandra i teknikundervisningen 
(Buckley et al., 2020; Gibson 2008). Något som skiljer dem åt är ändå 
hur väl definierat problemet är som ska lösas. Vid design, är vanligtvis 
problemet vagt och otydligt formulerat och det finns ofta många olika 
lösningar och det är heller inte givet att designen startar med ett 
problem (Isaksson Persson, 2011; Williams, 2000). Vid 
problemlösning däremot finns ett tydligare problem som är definierat 
från början. 
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Teknikutveckling och teknikutvecklingsarbete kan också förstås i 
förhållande till modeller, modellering, design och problemlösning. I 
kursplanen för teknikämnet finns teknikutveckling som ett centralt 
innehåll som eleverna ska få arbeta med (Skolverket, 2019). Där står 
under rubriken ”Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar”: 
Teknikutvecklingsarbetets olika faser:  identifiering av behov, 
undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. 
Hur faserna i arbetsprocessen samverkar. Eleverna ska alltså ges 
möjlighet att arbeta med teknikutveckling och en möjlig väg är genom 
design och problemlösning där en modell kan skapas. 
 
När eleverna designar, löser problem eller utvecklar teknik, sker det i 
en process eller en aktivitet. Det finns många olika steg i en sådan 
process och det är inte alltid som alla delar används (Williams, 2000). 
Några av de vanligaste aktiviteterna är utvärdering, kommunikation, 
modellering, generera idéer, forskning och utredning, producera och 
dokumentera (Williams, 2000). Middleton (2005) beskriver 
designprocessens olika faser som används inom teknikutbildningar 
som: identifiera ett problem, genomföra undersökningar, utveckla 
lösningar, producera lösningar och utvärdera lösningarna. Det är 
Middletons (2005) beskrivning som ligger till grund för den andra 
delstudien i denna licentiatuppsats eftersom den har god 
överensstämmelse med kursplanens beskrivning av 
teknikutvecklingsarbetets olika faser, se stycket ovan (Skolverket, 
2017a). Men det finns fler förklaringar av designprocessen som 
påminner om Middletons som också kan användas inom 
teknikundervisningen. Norström (2013) förklarar processens olika steg 
med att först identifiera ett problem, därefter skapa en idé av hur 
problemet ska lösas (en mental modell), värdera idén genom skisser, 
modeller och tester, sedan skapa en funktionell modell (en uttryckt 
modell) och slutligen testa modellen samt dokumentera arbetet. De 
Vries (2016) skriver å andra sidan att designprocessens steg är olika i 
olika branscher och att det är svårt att beskriva en process som kan 
användas av alla branscher (och därmed användas i 
teknikundervisningen). Trots svårigheterna beskriver de Vries (2016) 
övergripande tre olika faser i designprocessen. En analysfas där 
problemet analyseras, en syntesfas där olika lösningar föreslås och 
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slutligen en utvärderingsfas där lösningen ställs mot de krav och 
specifikationer som designen har. 
 
I arbetet med design och designprocessen kan eleverna, enligt 
resonemanget ovan, få kännedom om och kunskap om att utvecklingen 
rör sig mellan dessa steg upprepande tills ett objekt eller en modell är 
tillräckligt bra för sitt syfte. Bjurulf (2011) skriver att 
teknikutvecklingsarbetets olika faser kan översättas till, och likställas 
med, designcykelns olika faser i teknikundervisningen. Det ger 
ytterligare argument att påstå att de olika begreppen, design och 
problemlösning, är sammanvävda och utbytbara i 
teknikundervisningen. 
 
Oavsett vilka steg eller faser som designprocessen delas in i, är många 
forskare överens om att designprocessen är iterativ och att olika 
aktiviteter i processen inte alltid sker sekventiellt (Williams et al., 
2012). Därför kan det faktiskt vara bättre att inte prata om 
designprocessens olika steg då det kan tolkas som att ett steg följer ett 
annat utan i stället beskriva designprocessen med olika aspekter 
(Williams, 2000). Det leder in på att beskriva vad som är känt om 
lärarna och deras undervisning om design och designprocesser med 
och utan digitala verktyg. 

3.2.1 Undervisning och lärande vid design, problemlösning och 
teknikutveckling 
En lärare kan anta olika roller vid arbete med digitala verktyg i 
teknikundervisningen, exempelvis rörande modeller och modellering 
(Ginestié, 2018). Läraren kan vara inriktad på att stödja eleverna när 
de själva arbetar med och utforskar de digitala verktyg som används, 
upptäckande undervisning.  Eller så kan läraren vara inriktad på att 
instruera eleverna och guida dem genom arbetet med de digitala 
verktygen, instruerande undervisning. Ginestié (2018) jämför det med 
undervisning som innehåller öppna eller stängda problem. 
 
Vid upptäckande undervisning ges eleverna möjlighet att själva eller 
tillsammans utforska olika lösningar till problem, exempelvis när 
eleverna identifierar och analyserar tekniska lösningar. Vid 
instruerande undervisning får eleverna istället följa färdiga 
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instruktioner som läraren har, eller som eleverna finner via andra 
media som exempelvis YouTube. Lärare som undervisar med stängda 
problem tenderar att guida och instruera eleverna genom problemen 
och ge dem förslag på hur de skulle komma vidare. Detta är värt att 
problematisera och uppmärksamma, eftersom det finns forskning som 
visar att upptäckande undervisning vid problemlösning ger ett bättre 
lärande (Ginestié, 2018). Att lärarna guidar eleverna genom ett 
problem som ska lösas, kan tolkas som att lärarna behöver sänka 
utmaningarna för eleverna (Ginestié, 2018). Elever kan annars utsättas 
för dubbla utmaningar när de både ska lära sig ett tekniskt innehåll, 
exempelvis programmering, samtidigt som de ska lära sig den 
mjukvara de ska programmera i. 
 
Vid undervisning med öppna problem är elevernas undersökningar och 
utforskande viktigt. Ginestié (2018) skriver att om eleverna ska hitta 
olika typer av lösningar på ett problem och skapa flera modeller kan 
det vara betydelsefullt att de först skapar skisser. En skiss kan vara 
några få streck på ett papper men det kan också vara mer utvecklade 
teckningar eller ritningar av något. Skisser används primärt som ett 
stöd för en själv i den egna designprocessen och kan fungera som ett 
verktyg vid problemlösning (Lane, 2018). Welchs (1998) forskning 
visar att få elever börjar skissa när de ställs inför ett problem som ska 
lösas. Eleverna börjar istället direkt att skapa konstruktioner, en 
modell av en teknisk artefakt som ska lösa problemet. Det resulterar i 
seriella lösningar där eleverna börjar om från början om den 
ursprungliga idén inte visar sig fungera. Liknande resultat har 
Christensen et al. (2018) där de konstaterar att designnoviser (elever) 
ofta startar med sin första idé, och vidare att de bara skapar en endaste 
lösning eller modell. 
 
När eleverna modellerar och designar med digitala verktyg är också 
skisser bra för att stimulera antalet olika lösningar till ett problem 
(Delahunty et al., 2019). Middleton (2005) visar att om eleverna får 
tillgång till konkreta representationer av sin modell eller lösning, 
förbättrar det designen. En sådan konkret representation kan fås om 
en digital modell skrivs ut i en 3D-printer. Vilka erfarenheter har då 
svenska tekniklärare om undervisning där modeller och modellering 
med digitala verktyg används? Innan det ska undersökas behöver 
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teknik som kunskapsområde diskuteras eftersom det är centralt för 
teknikundervisning och därmed också för undervisning med digitala 
modeller och digital modellering. 

3.3 Teknik som kunskapsområde 
I en skolkontext är kunskapande centralt, och teknisk kunskap och 
kunskaper om och i teknik utgör kärnan inom teknikutbildningen och 
teknikämnet. Att då kunna beskriva teknik och teknisk kunskap är 
viktigt för de som är verksamma inom teknikutbildning, oavsett inom 
vilken arena man är aktör, lärare, lärarutbildare, forskare, 
läroplansutvecklare och så vidare. Teknik är ett svårdefinierat begrepp 
som kan betyda olika saker i olika sammanhang och situationer. Jag 
ska inledningsvis visa hur jag använder begreppet teknik och hur jag 
ser på teknik som kunskapsområde i relation till digitala modeller och 
digital modellering i denna licentiatuppsats. 
 
Ordet teknik kan i det svenska språket ha två huvudsakliga innebörder 
(Teknik, u.å.). I den första är teknik en förmåga att behärska något eller 
det kan vara en uppövad färdighet. I det andra fallet kan teknik tolkas 
som omvandling och utnyttjande av olika naturresurser, där saker 
produceras eller där olika saker utvinns. Ett annat begrepp som liknar 
teknik är det svenska ordet teknologi, vilket kan förstås som läran om 
teknik och läran om olika tillverkningsmetoder (Blomdahl, 2009). Det 
engelska språket använder i stället två olika ord för att skilja på de två 
innebörderna. Ordet technology används för både teknik som 
omvandling och som läran om teknik, och technique används för 
teknisk färdighet (Blomdahl, 2009). Jag menar utifrån dessa olika 
betydelser av teknik, att det finns ett behov av att diskutera det svenska 
teknik-begreppet och teknisk kunskap i relation till teknikundervisning 
eftersom det inte alltid är tydligt vad som menas. 
 
Det är inte heller alltid tydligt i de svenska kursplanerna hur teknik-
begreppet ska tolkas skriver Norström (2014), och vidare att begreppet 
bör diskuteras för att kunna skapa mer likvärdig utbildning mellan 
olika skolor i Sverige. Norström (2014) noterar att det är viktigt att 
tekniklärare har en samsyn kring förståelsen för vad som är teknisk 
kunskap. Han konstaterar att tekniklärare har olika syn på vad teknisk 
kunskap är, och att de därmed också har svårt att planera sina 
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lektioner. Här kan teknikfilosofiska teorier bidra med ett gemensamt 
språk, genom att skapa underlag för att diskutera teknikämnets 
innehåll och undervisning (Norström, 2014). Ett sådant exempel på 
teknikämnets innehåll och undervisning kan vara modeller och 
modellering med digital teknik. 
 
En definition av teknik har gjorts av teknikfilosofen Mitcham (1994) 
som kan användas vid diskussioner om teknikundervisning. Mitcham 
(1994) beskriver teknik i fyra olika dimensioner; teknik som objekt, 
som kunskap, som aktivitet och som viljekraft. Teknik som kunskap är 
viktigt i denna licentiatuppsats, men jag ska börja med att kortfattat 
förklara de tre andra dimensionerna enligt Mitcham (1994).  1) 
Tekniska objekt kan vara olika artefakter eller komponenter i tekniska 
system som fungerar antingen helt fristående eller som ingående delar 
i större enheter och som är skapade av människor. 2) Teknik som 
aktivitet är en handling där kunskaper och artefakter samspelar, något 
utförs när exempelvis ett problem ska lösas. Det kan vara en handling 
i både att skapa och tillverka något men också att använda teknik som 
redan finns. 3) Teknik som viljekraft är de önskemål som motiverar en 
teknisk aktivitet som olika dragkrafter eller drivkrafter att utveckla 
eller använda något. Norström (2014) konstaterar att tekniklärare inte 
känner till denna uppdelning av teknik och en konsekvens av det kan 
vara att olika saker tas upp i undervisningen av olika lärare, vilket 
skulle kunna innebära att även vid undervisning med digitala modeller 
och digital modellering tas olika saker upp. 
 
Den fjärde dimensionen, teknik som kunskap består av olika 
kunskaper för att kunna utföra tekniska aktiviteter och för att kunna 
lösa problem genom exempelvis att skapa eller använda teknik 
(Mitcham, 1994). Det får relevans för den här licentiatuppsatsen 
eftersom den handlar om tekniklärares erfarenheter om undervisning 
med digitala modeller och digital modellering, och vid undervisning 
ska eleverna utveckla kunskaper. 
 
I vissa sammanhang kan det vara lämpligt att dela upp teknik som 
kunskap. Hansson (2011; 2013) skriver att teknisk kunskap kan 
beskrivas i förhållande till hur praktiska eller teoretiska de är. Hansson 
(2011; 2013) beskriver tyst kunskap som den mest praktiska, därefter 
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praktisk regelkunskap, följt av teknikvetenskap och slutligen tillämpad 
naturvetenskap som den mest teoretiska tekniska kunskapsformen. 
Skolans teknikundervisning behöver innehålla alla dessa fyra 
kunskapsdimensioner och även relationerna och transformationerna 
mellan dem (Hansson, 2011; 2013). 
 
Ett annat sätt att beskriva teknisk kunskap har Ropohl (1997) genom 
tekniska lagar (olika naturlagar som anpassats för tekniska processer), 
funktionella regler (information om hur något fungerar under vissa 
givna förutsättningar, ofta samlade i diagram eller tabeller), 
strukturella regler (som ger anvisningar om hur delar samverkar i ett 
system, som när olika saker ska underhållas) och teknisk veta-hur (som 
ofta är tyst kunskap om hur något ska utföras och som vanligtvis erhålls 
genom praktik). Ropohl (1997) skriver vidare att teknisk kunskap också 
innehåller en socio-teknisk förståelse, en förståelse för relationen 
mellan objekt, miljö och sociala aktiviteter. 
 
I en undervisningskontext kan teknisk kunskap delas in tre olika delar 
eller ben för att förenkla internationella jämförelser av olika 
teknikkursplaner och undervisning i teknik, men också för att stödja 
planering och genomförande av teknikundervisning (Nordlöf et al., 
2021). De tre benen (som skulle kunna användas som referens för 
utvecklingen av undervisningen med digitala modeller och digital 
modellering) är a) tekniska förmågor, erfarenhetsbaserade förmågor 
som oftare uttrycks i handling än i ord, b) teknikvetenskaplig kunskap, 
kunskaper som fås genom formell utbildning och vetenskapliga 
metoder där modeller och förklaringar är väsentliga c) och socio-etisk 
teknisk förståelse, som innebär kunskaper om relationen mellan teknik 
och den mänskliga världen (Nordlöf et al., 2021). 
 
Tre av begreppen som nämnts ovan har viss likhet, teknik som 
viljekraft (Mitcham, 1994), teknisk kunskap som en socio-teknisk 
förståelse (Ropohl, 1997) samt socio-etisk teknisk förståelse (Nordlöf 
et al., 2021). Alla tre handlar om relationen mellan subjekt och objekt. 
I undervisningen ska teknikutvecklingens drivkrafter beröras 
(Skolverket, 2019), och både de Vries (2005) och Ankiewicz (2019) 
påpekar att utan den normativa dimensionen (värdering utifrån 
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lämplighet och effektivitet) blir teknikundervisningen bara 
undervisning om teknik. 
 
Elever ska fostras till ansvarsfulla medborgare, att förstå hur teknik 
påverkar samhällen och miljöer, en normativ dimension (Skolverket, 
2019). Teknikutbildningen bör innehålla moment där eleverna får 
tränas i att värdera och bedöma teknik (de Vries, 2005). Vid 
undervisning där eleverna skapar modeller av något, finns det 
möjlighet för eleverna att värdera både modellens fysiska aspekter och 
dess funktionella aspekter (se avsnitt 3.1.2). Kunskaper och 
undervisning om teknik och i teknik antar en dualism, som kommer att 
förklaras närmare i avsnitt 3.4.1. Innan det sätts teknikämnet i 
kontexten av obligatorisk grundskola. 

3.4 Teknikämnet i grundskolan 
Skolämnet teknik är ett av de senast införda ämnena i svensk 
grundskola trots att det nu har funnits i ungefär fyrtio år. Teknikämnet 
har genomgått stora förändringar under dessa år. Några av dessa 
förändringar kommer att beskrivas för att ge en bakgrund till den 
undervisning och den digitaliserade undervisning som bedrivs idag 
(Skolverket, 2019). 
 
Syftet med teknikämnet i grundskolan är bland annat att ge eleverna 
möjlighet att utveckla sitt tekniska kunnande och sin tekniska 
medvetenhet (Skolverket, 2019). I teknikämnet ska också teknik som 
omger oss i vardagen synliggöras och göras begriplig för eleverna. 
Eleverna ska få utveckla sin förmåga att se konsekvenser av teknikval 
samt analysera teknisk förändring och förstå vilka drivkrafter som 
påverkar förändringen. Vidare ska teknikämnet bidra till ett ökat 
tekniskt intresse hos eleverna och att utveckla deras kunskaper till att 
innovativt lösa problem med hjälp av teknikens olika uttrycksformer 
och arbetsmetoder. Teknikämnet ska bland annat utveckla en 
förståelse hos eleverna att teknik kan lösa problem och tillfredsställa 
behov. 
 
Teknikämnet blev ett skolämne i den obligatoriska skolan först i 
läroplanen Lgr 62. Då var ämnet teknik enbart ett tillvalsämne för 
högstadiet, mestadels inriktat på verkstadsteknik och valdes vanligtvis 
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av pojkar (Blomdahl, 2007; Skogh, 2013). Även i den kommande 
läroplanen Lgr 69, var teknikämnet ett tillvalsämne. Teknik infördes 
för första gången som ett eget ämne i läroplanen Lgr 80, i nära relation 
med de naturvetenskapliga ämnena fysik, biologi och kemi, och fick en 
roll som tillämpad naturvetenskap (Blomdahl, 2007). Teknikämnet 
fick en egen kursplan först i Lpo 94 (Blomdahl, 2007; Skogh, 2013). 
2011 kom återigen en ny kursplan i teknik Lgr11, och 2017 tillkom 
revideringar till kursplanen med tillägg om bland annat digitalisering 
och digitala verktyg (Skolverket, 2017a). Ytterligare en revidering av 
kursplanen för teknikämnet är beslutat av riksdagen att träda i kraft 
från och med höstterminen 2022 (Regeringskansliet, 2021). Den nya 
reviderade kursplanen kommer inte att närmare beröras då studierna 
till denna licentiatuppsats är utförda under gällande Lgr11 och 
resultaten ska relateras till den kursplanen (Skolverket, 2019). 
 
Trots att ämnet har funnits med en egen kursplan sedan 1994 skiljer 
sig undervisningen fortfarande mycket åt i olika skolor, det kan till och 
med se väldigt olika ut inom samma skola (Skogh, 2013; 
Skolinspektionen, 2014). En förklaring till det kan vara att skolämnet 
teknik är i ständig utveckling och dessutom inte har någon 
motsvarande akademisk disciplin som flera andra skolämnen, som 
exempelvis fysik eller matematik, har - resonerar Blomdahl (2009). 
Teknikämnet har förändrats under de årtionden som passerat sedan 
60-talet och idag är ämnet mer inriktat på teknisk allmänbildning 
(Hallström et al. 2013; Hallström et al. 2018; Skolverket, 2019). Även 
internationellt ses en förskjutning i teknikämnet från fokus på teknisk 
hantverksskicklighet till teknisk litteracitet (de Miranda, 2018; 
Williams, 2017; Rossouw et al., 2010). Teknisk litteracitet har ingen 
ensidig förklaring, men en viktig aspekt är att kritiskt kunna granska 
teknik (Dakers, 2018). Dakers (2018) skriver också att i teknisk 
litteracitet ingår att kunna resonera omkring olika lösningar. Det kan 
finnas olika bra lösningar till ett problem beroende på ur vilket 
perspektiv problemet presenteras. 
 
Ytterligare ett syfte med teknikämnet i svensk grundskola har relevans 
för denna licentiatuppsats. I teknikundervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla förmågor för att kunna delta i samhällsdebatten 
kring tekniska frågor och beslut. För detta krävs ett gemensamt språk 
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med ämnesrelevanta uttryck och begrepp och skolans 
teknikundervisning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla och bli 
förtrogna med tekniska begrepp (Skolverket, 2019). Ett exempel på 
begrepp är modeller som bland annat möjliggör teknisk 
kommunikation, och i kursplanen för teknik och i 
kommentarmaterialen för samma ämne nämns begreppet både som 
fysiska och digitala modeller. Dock utan någon närmare förklaring eller 
exempel på digitala modeller och hur de ska tolkas (Skolverket, 2019; 
Skolverket, 2017b). Jag har däremot resonerat omkring och visat hur 
modeller kan användas i teknikundervisningen och jag har visat hur 
begreppet digitala modeller och digital modellering används i den här 
licentiatuppsatsen (avsnitt 3.1.2 och avsnitt 3.1.3). 

3.4.1 Teknikämnets dualistiska karaktär 
Tidigare nämndes att teknikämnet i grundskolan ska ge eleverna 
möjlighet att utveckla tekniska kunskaper och kunskaper i och om 
teknik (Skolverket, 2019). Det innebär att teknikämnet i svensk 
grundskola har en speciell karaktär då den är både praktisk och 
teoretisk (Skolverket, 2019), och där ett syfte är att utbilda eleverna om 
teknik och om teknikens arbetsmetoder. Carlgren (2013) skriver att det 
ligger nära till hands att tolka den nu gällande kursplanen, Lgr11, i en 
teoretisk del som beskrivs under rubriken Tekniska lösningar och att 
det lägger grunden för en mer praktisk del under rubriken Arbetssätt 
för utveckling av tekniska lösningar. Dock visar forskning att det är 
viktigt att eleverna får möta båda formerna sammanvävt i relation till 
tekniskt lärande, för att sätta tekniken i en kontext och få en holistisk 
syn, en helhetsförståelse på sitt kunskapande (Gibson, 2008; Kilbrink, 
2013). 
 
Teknikämnet är naturligt holistiskt skriver Gibson (2008). Han skriver 
vidare att teknik är sammankopplande aktiviteter mellan kunskaper, 
färdigheter, problemlösning och värderingar av teknikens olika 
konsekvenser. Eleverna kan och bör i teknikämnet få möta 
verklighetsbaserade områden där problem kan lösas och bedömas. 
Gibson (2009) uttrycker att teknikämnet bör kombinera kunskaper 
och färdigheter för att ge eleverna möjlighet att kunna lösa problem 
tagna från en verklig kontext. Det betyder att eleverna bör få 
undervisning både om teknik och i teknik (Svensson, 2011; Kilbrink, 
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2013; Ankiewicz, 2019). Undervisning om teknik handlar exempelvis 
om att värdera och undersöka teknik och att arbeta med moraliska och 
etiska frågor om teknik i relation till människor, natur och samhällen.  
Undervisning i teknik kan handla om att utveckla teknik och arbeta 
med teknikens arbetsmetoder och inkluderar också kunskaper om 
objekt och processer, och även kunskaper i att designa och tillverka 
objekt, exempelvis att skapa modeller och att modellera med digitala 
verktyg. 
 
Som beskrevs i det föregående avsnittet (avsnitt 3.3) har Norström 
(2014) undersökt hur lärare förstår teknisk kunskap, med resultatet att 
lärarna vanligtvis delar in och diskuterar praktisk kunskap och 
teoretisk kunskap separat och skilt från varandra. Hansson (2011) 
problematiserar indelning av teknisk kunskap i en praktisk och en 
teoretisk del och skriver att teknikundervisningen har svårt att skapa 
möten mellan teori och praktik. Norström (2014) konstaterar att 
uppdelningen inte finns i teknikämnets kursplan men att det finns i 
lärarnas språk kopplat till deras praktik. Slutsatsen från Norström 
(2014) är att det finns ett behov av en gemensam förståelse för vad 
teknisk kunskap är och att det behövs ord och begrepp för att beskriva 
dem. 
 
Uppdelningen i teoretisk och praktisk undervisning, eller 
uppdelningen av undervisning i och om teknik kan således vara 
problematisk om olika aktörer förstår dem på olika sätt. Bjurulf och 
Kilbrink (2008) undersökte hur teoretiska och praktiska uppgifter 
hanterades och upplevdes av lärare och elever i en studie. Resultatet 
visade att den vanligaste förekommande undervisningen behandlade 
teoretiska och praktiska uppgifter var för sig, eller att de följde på 
varandra. Bjurulf och Kilbrink (2008) drar slutsatsen att 
undervisningen bör väva samman teori och praktik för att ge eleverna 
ett holistiskt lärande. Risken är annars enligt författarna att eleverna 
kan missa möjligheten att nå ett djupare lärande. 
 
Även om undervisningen bör sammankoppla kunskaper och 
färdigheter, praktiska och teoretiska uppgifter skriver Ankiewicz 
(2019) att teknikundervisning epistemologiskt bör skilja på 
undervisning om teknik och undervisning i teknik för att stödja 
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eleverna i att utveckla sin förmåga att göra värderande bedömningar 
av teknik. Med stöd av resonemanget ovan, konstaterar jag att det finns 
flera dikotomier i kunskapssynen på teknikämnet och dess 
undervisning, teoretisk - praktisk, om - i samt kunskaper - färdigheter, 
som behöver undervisas holistiskt. Det är en allt för stor förenkling att 
påstå att praktisk kunskap erhålls genom undervisning i teknik där 
eleverna får öva sina färdigheter. Eller att teoretisk kunskap erhålls vid 
undervisning om teknik (Carlgren, 2013). 
 
Genom teknikämnets dualistiska karaktär är det rimligt att anta att 
även undervisning med modeller och modellering där digitala verktyg 
används, kan bestå av både teoretiska och praktiska övningar och 
uppgifter. De digitala modellerna kan vara medierade för att skapa 
exempelvis teoretiska diskussioner om konsekvenser eller om olika 
utformningar av en produkt. Vidare skriver Mitcham (1994) att den 
praktiska delen av teknikundervisningen är en aktivitet. Eleverna är 
engagerade i en teknisk aktivitet när de arbetar med olika tekniska 
uppgifter, eller när de själva utvecklar tekniska artefakter eller 
modeller för att lösa problem eller uppfylla något behov. 
 
Som en följd av resonemanget av teknikämnets dualism, teoretisk - 
praktisk, om - i, kunskaper - färdigheter, kommer jag i denna 
licentiatuppsats inte att diskutera undervisning om och i teknik i det 
specifika området som berör digitala modeller, utan istället använda 
uttrycket undervisning med digitala modeller. Det ska då förstås som 
att undervisningen kan innehålla en kombination av teoretiska och 
praktiska inslag samt värderande och utvecklande aktiviteter. 
Undervisning med digitala modeller och undervisning med digital 
modellering utgör ett av licentiatuppsatsens centrala begrepp. Det är 
alltså undervisning om digitala modeller och modellering i 
kombination med undervisning i digitala modeller och modellering, 
där modellerna kan användas för att uppnå annat lärande. Situationen 
och kontexten avgör om undervisningen är fokuserad på det ena eller 
andra, eller i samtidig kombination med varandra. 

3.5 Digitala verktyg och digital kompetens 
I inledningskapitlet skrevs att digitala verktyg ska förstås som 
hårdvara, exempelvis en dator eller en mobiltelefon, men också 
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mjukvara i form av program, internetbaserade tjänster eller 
nedladdade applikationer. Det finns fler begrepp som används i 
samband med skolans digitalisering. Ett samlat begrepp är lärverktyg, 
som ska förstås som både digitala och analoga lärverktyg, med 
betoning på att det är något som ska läras med hjälp att ett verktyg 
(Skolverket, 2017a). Ämnesspecifika digitala lärverktyg är däremot 
mer specialiserade enheter eller system som är anpassade till ett visst 
innehåll kopplat till ett särskilt ämne, även om vissa ämnesspecifika 
digitala lärverktyg förekommer inom flera olika ämnen (Nilsson & 
Bladh, 2020). Här är olika CAD-program som TinkerCAD eller 
SketchUp exempel på ämnesspecifika digitala lärverktyg. I den här 
licentiatuppsatsen används begreppet digitala verktyg genomgående 
för att visa på sambandet mellan både hårdvara och mjukvara vid 
undervisning med digitala modeller och digital modellering. 
 
I teknikundervisningen blir användningen av begreppet digital 
kompetens relevant när digitala verktyg används och när 
arbetsområdet berör exempelvis problemlösning eller omsättning av 
idéer till handling med hjälp av digitala verktyg. Eleverna ges möjlighet 
att utveckla sin digitala kompetens när de skapar digitala modeller, när 
de använder och hanterar digitala verktyg och löser problem samt när 
de kommunicerar och arbetar tillsammans med varandra. 
 
Digitalisering av skolverksamheten och elevernas utveckling av digital 
kompetens är idag inskriven i skolans läroplan (Skolverket, 2019). Det 
är en kompetens som barn och ungdomar behöver för att kunna 
använda digitaliseringens möjligheter och kunna orientera sig i ett 
digitaliserat och uppkopplat samhälle, både nu och inför framtiden 
(Carlsson, 2014). Men det är också en kompetens som behövs för att 
kunna kommunicera och skapa digitalt och lösa problem med hjälp av 
digitala verktyg (Carretero et al., 2017). 
 
Europeiska kommissionen har framställt ett ramverk för digital 
kompetens för medborgare, DigComp, och delar in kompetenserna i 
fem olika områden (Carretero et al., 2017): 
 

1. Information och data literacy. Att kunna söka, värdera och 
hantera information, data och digitala innehåll. 
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2. Communication and collaboration. Att kunna integrera, dela 
och engagera sig genom och med digital teknik. 

3. Digital content creation. Att kunna skapa och förändra digitalt 
innehåll, samt kunna programmera och känna till copyright och 
licenser. 

4. Safety. Att kunna skydda digitala enheter, personliga data och 
datamiljöer. 

5. Problem solving. Att kunna lösa tekniska problem och att kunna 
identifiera tekniska luckor och behov. 

 
Det finns fler definitioner av digital kompetens, och skolverkets 
beskrivning är relevant eftersom det är inskrivet i de styrdokument 
som lärare ska förhålla sig till i sin undervisning. Skolverket betonar 
att begreppet är föränderligt över tid, i takt med att både teknik och 
samhälle utvecklas. I kommentarmaterialet till läroplanerna Få syn på 
digitaliseringen på grundskolenivå (Skolverket, 2017a) finns att läsa 
att digital kompetens har fyra aspekter: 
 

1. Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället (och 
individen), 

2. att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier, 
3. att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt (till digital 

teknik) och 
4. att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling (på ett 

kreativt sätt med användning av digital teknik). 
 
Vidare har utbildningsdepartementet antagit en nationell 
digitaliseringsstrategi för skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 
2017) som visar att digitaliseringen inom skolan också är ett politiskt 
mål. Digitaliseringsstrategin delas in i olika fokusområden. Flera av 
dessa fokusområden har direkt relevans för teknikundervisningen och 
de digitala verktyg som kan användas där. Delmål 1:1 säger att alla 
elever ska ges förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens. 
Delmål 1:3 är mer inriktat på att läraren ska ha kompetens att välja 
lämpliga digitala verktyg till undervisningen. Delmål 2:1 deklarerar att 
elever och lärare ska ha tillgång till digitala verktyg utifrån behov och 
förutsättningar. I den uppföljande rapporten från skolverket från 2018 
(Skolverket, 2018) står att sex av tio tillfrågade elever i högstadiet inte 
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fått möjlighet att förstå hur programmering fungerar eller fått 
möjlighet att själv programmera. Till det ska ställas att drygt hälften av 
de tillfrågade lärarna i uppföljningen menar att de behöver utveckla sin 
egen digitala kompetens för att kunna utveckla elevernas förståelse för 
digitaliseringen i samhället och hur eleverna ska kunna lösa problem 
med hjälp av digital teknik och omsätta sina idéer i handling 
(Skolverket, 2018). Det finns alltså anledning att bidra med fördjupade 
och nya kunskaper om undervisning med exempelvis digitala modeller 
och digital modellering. 

3.5.1 Teknikundervisningens digitalisering 
Digitala verktyg och utveckling av digital kompetens är en del av 
teknikundervisningen i grundskolans högstadium och det är möjligt att 
digitaliseringen förändrar arbetssätt och metoder. Erixon (2014) 
skriver att både yttre och inre ramfaktorer (exempelvis timplanen, mål 
som ska nås, vilket innehåll som prioriteras, vilka arbetsformer och 
arbetsmetoder som ska tillämpas och även hur lokaler är utformade 
och hur utrustning används) i en skolverksamhet omförhandlas när 
digitala verktyg kommer in i undervisningen och när kärnan i en 
verksamhet digitaliseras. Trots det finns det i skolan en förväntning 
hos både elever och lärare, att undervisningen ska fortgå på samma sätt 
som innan digitaliseringen (Erixon, 2014). 
 
När nya digitala verktyg kommer in i en verksamhet kan olika 
scenarion uppstå. Erixon (2014) skriver att det kan jämföras med ett 
ekosystem där nya arter kommer in och påverkar de som redan finns 
där. Antingen kan de nya och gamla verktygen samexistera och skapa 
två olika inriktningar. De konkurrerar då inte med varandra utan finns 
sida vid sida och båda verktygen har sina specialiteter och 
användningsområden. Eller så kan de nya verktygen slå ut de gamla 
som då försvinner från verksamheten. Det har hänt tidigare med 
exempelvis bildband och VHS-videor. De används vanligtvis inte som 
pedagogiskt material i skolan idag. Ett tredje scenario är om de nya 
verktygen inte lyckas etablera sig, utan försvinner efter endast en 
kortare period. Det fjärde och sista scenariot enligt Erixon (2014) 
beskrivs som att både nya och gamla verktyg genomgår förändringar 
och anpassningar till den nya miljön och etablerar sig. Det är ännu inte 
känt vilket eller vilka scenarion som utspelar sig vid 
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teknikundervisning med modeller och modellering med digitala 
verktyg. 
 
Något som däremot är känt är att det sker ständiga förändringar både 
vad gäller mjukvara och hårdvara för digitala verktyg inom skolan. Det 
kan vara svårt att avgöra vad som på sikt kommer att finnas kvar. Några 
exempel på digitala verktyg som används inom teknikundervisningen 
idag är programmeringsverktyg som Scratch, Micro:bit, LEGO 
Mindstorms och olika digitala designverktyg så kallade CAD-program 
där SketchUp, TinkerCAD och Inventor utgör några exempel.  I ett 
CAD-program kan föremål skapas och visas tredimensionellt i en 
digital miljö och artefakter kan designas och undersökas via en skärm. 
Som jag tidigare nämnt har teknikämnet i grundskolan svårt att hitta 
sin egen undervisningstradition, sina referensramar och sin 
gemensamma syn på innehåll och metoder för undervisningen både 
nationellt men också internationellt (Blomdahl, 2007; Fahrman, 2019; 
Norström, 2014). Detta sammantaget gör att det är svårt att veta vilka 
digitala verktyg som kommer att bli mer bestående över tid inom 
teknikämnet. 
 
Skolinspektionen har under de senaste åren tagit fram två granskande 
rapporter utifrån teknikundervisningen i svensk grundskola 
(Skolinspektionen, 2014; Skolinspektionen, 2019). Det framkommer 
flera problemområden i båda rapporterna med relevans för 
undervisning med digitala modeller och digital modellering. I den 
första rapporten Teknik – gör det osynliga synligt (Skolinspektionen, 
2014), undersöktes om eleverna får en undervisning som planeras och 
genomförs i linje med gällande styrdokument och som dessutom 
anpassas efter elevernas förväntningar och intressen. Resultaten visar 
att eleverna ofta ges enkla och styrda uppgifter som inte stimulerar 
deras kreativitet och problemlösningsförmåga. Många uppgifter är 
dessutom integrerade med andra ämnen i skolan vilket också leder till 
att lärandemålet för teknikämnet suddas ut och att teknikämnets särart 
och arbetsmetoder blir otydliga för eleverna. 
 
I den andra rapporten Digitala verktyg i undervisningen: Matematik 
och teknik i årskurs 7 – 9 (Skolinspektionen, 2019) framkommer några 
nya resultat men också resultat som kvarstår sedan rapporten 2014. En 
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utgångspunkt för denna senare granskning är dels de reviderade 
kursplanerna 2017 där elevernas rätt till digital kompetens fått en 
framträdande roll, men också att lärares egna kompetens i 
användandet av digitala verktyg varierar stort. Skolinspektionen har 
granskat om digitala verktyg används som ett medel för lärande i 
teknikämnet. Vid flertalet av de granskade skolorna används inte 
digitala verktyg vid de områden där det ska användas enligt 
kursplanen, och lärare motiverar den bristande användningen på 
teknikproblem och att det tar mycket tid från undervisningen. I teknik 
får eleverna sällan göra skisser, simuleringar eller modeller med hjälp 
av digitala verktyg. Vid flertalet av de granskade skolorna ges eleverna 
heller inte möjlighet att utarbeta tekniska lösningar digitalt eller att 
utpröva sina lösningar. I och med det arbetar inte alla elever digitalt 
genom stora delar av teknikutvecklingsprocessen, konstaterar 
Skolinspektionen (2019). 
 
En del av teknikutvecklingsprocessen är dokumentation. I 
skolinspektionens rapport (Skolinspektionen, 2019) står att elevernas 
dokumentation av sina arbeten mestadels sker med textskrivna 
rapporter, kompletterade med fotograferade digitala bilder. 
Programmering har heller inte införts vid de flesta granskade skolor, 
vilket skrevs in den reviderade kursplanen 2017. De digitala verktygen 
används istället mer som administrativa verktyg och som verktyg för 
informationssökning, läsning och skrivning samt översättning till olika 
språk. I rapporten från 2019 står att läsa att likvärdigheten mellan 
användningen av digitala verktyg behöver stärkas då elever får väldigt 
olika förutsättningar för sitt lärande. I likhet med den tidigare 
granskningen (Skolinspektionen, 2014) uttrycker lärare att de har svårt 
att tolka kursplanen och att det är svårt att veta på vilken nivå 
undervisningen ska ligga, vid exempelvis programmering i 
teknikämnet. En fördel som nämns av lärare vid granskningen är att 
det är lättare att visa svåra fenomen för eleverna via digitala verktyg. 
Filmer är vanligt i detta sammanhang. 
 
Skolinspektionens granskning från 2019 visar också att det finns vissa 
skolor som i större utsträckning använder digital teknik i 
teknikundervisningen och som låter eleverna skapa tekniska lösningar 
digitalt. De undervisande lärarna vid de skolorna lyfter upp fördelarna 
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med att det är enkelt att göra om en digital ritning, och lärarna menar 
vidare att elevernas motivation och kreativitet ökar. Tekniklärarna 
uttrycker i rapporten att vissa delar av teknikutvecklingsarbetet 
underlättas med hjälp av en 3D-skrivare, där eleverna kan pröva igen 
om utskriften inte blev som de tänkt. Avslutningsvis konstaterar 
skolinspektionen att teknikundervisningen för grundskolans årskurs 7-
9 behöver utvecklas för att ge eleverna möjlighet att stärka sin digitala 
kompetens. 
 
Jag avslutar detta avsnitt med att återigen konstatera att det behövs 
nya och fördjupade kunskaper om undervisning med digitala modeller 
och digital modellering utifrån vad som framkommit i detta 
bakgrundskapitel.  
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4 Teoretiskt ramverk  

De ontologiska och epistemologiska antaganden som ligger till grund 
för den här studien kan ses som den lins genom vilket det empiriska 
materialet studeras. Dessa antaganden utgör basen och grunden för de 
tolkningar och diskussioner som görs (Bengtsson, 2013b). I denna 
studie har livsvärldsfenomenologi använts som teoretiskt ramverk. 
Kapitlet inleds med att förankra centrala begrepp kopplade till 
ramverket. 

4.1 Centrala begrepp 
I den här licentiatuppsatsen är begrepp som fenomen och erfarenhet 
centrala. Det är begrepp som förekommer inom både 
livsvärldsfenomenologi (Bengtsson, 2013b) och fenomenografi 
(Marton, 2015). Det avsedda lärandet (Marton, 2015) är också ett 
viktigt begrepp som används framför allt i den andra delstudien. 
 
Fenomen härstammar från grekiskan och betyder ungefär ”det som 
visar sig”. Det innebär att subjekt och objekt är sammanvävt och att det 
alltid är någon som ”ser” det som visar sig (Bengtsson, 2013b). Att 
erfara något innebär att något förnimmas av någon, att få kunskap 
eller kännedom om något, eller att något inhämtas (Alexandersson, 
1994). Erfarenheten blir produkten av den erfarande handlingen. En 
erfarenhet är en intern relation mellan personen som erfar och 
fenomenet som erfars (Marton & Booth, 1997). Att erfara ett fenomen 
handlar om att vara medveten om de variationer det aktuella 
fenomenet har, hur variationerna framträder och urskiljs i personens 
medvetande (Marton & Booth, 1997). De fenomen som åsyftas i den här 
studien är undervisning med digitala modeller och digital 
modellering. 
 
Många synonymer används för att förklara hur ett fenomen kan 
erfaras, uppfattas eller förstås skriver Uljens (1997), vilket kan leda till 
misstolkningar. Begreppet uppfattning, har också en mer vardaglig 
innebörd när en persons åsikter om något ska beskrivas och där ofta en 
värdering läggs till fenomenet (Uljens, 1989; Alexandersson, 1994). 
Personer tycker något om någonting, vilket inte motsvaras av den 
medvetna reflekterade uppfattningen som eftersöks inom 
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forskningstraditionen fenomenografi. För att undvika missförstånd 
och missuppfattningar kommer begreppet erfara och erfarenhet att 
användas i denna licentiatuppsats att för att beskriva olika förståelser, 
aspekter, företeelser och uppfattningar av fenomenet. En erfarenhet 
ska i denna text alltså tolkas som en persons sammanvävda 
uppfattningar och tankar om ett fenomen utifrån personens tidigare 
förståelser, perspektiv och upplevelser. Det stämmer också väl med 
fenomenologins användning av begreppen erfara och erfarenhet 
(Bengtsson, 2013b). 
 
Vid undervisning finns det ett innehåll som den lärande förväntas lära 
sig eller utveckla. Detta innehåll kan bestå av olika stoff eller förmågor, 
men det planeras av läraren och framställs och presenteras i en 
undervisningssituation. Det kan beskrivas som det avsedda lärandet 
(Marton, 2015). En viktig beståndsdel i lärarens arbete av att planera 
ett innehåll är hans eller hennes egna erfarenheter om innehållet 
(Schulman, 1986). Det avsedda lärandet är centralt i denna studie, och 
lärarna har under intervjuerna beskrivit bland annat intentionen med 
sin undervisning. I artikel 2 används förkortningen ILO (intended 
learning outcome) och ska förstås som likalydande det avsedda 
lärandet. 

4.2 Livsvärldsfenomenologi 
Ursprunget till livsvärldsfenomenologi är den fenomenologiska 
traditionen (Bengtsson, 2013b). Inom livsvärldsfenomenologi är en 
värld som den upplevs av en person pluralistisk (Bengtsson, 2013b). 
Med det menas att den varken är materiel eller mental, utan en 
komplex sammanvävning av olika subjekt, objekt och erfarenheter i en 
regional värld. I den regionala världen agerar subjektet och interagerar 
med de omgivande objekten, personerna och tingen, och med det 
skapar nya erfarenheter. Detta skapar en verklighet för subjektet, en 
livsvärld, och med de förutsättningarna förstås att olika personer erfar 
världen olika. De förutsättningarna ger också att det bara finns en 
verklig värld, människans livsvärld, och att vi alla erfar olika fenomen 
på olika vis i denna livsvärld. Fenomenologin, eller erfarenhetens 
vetenskap, utvecklades av matematikern och psykologen Husserl, 
genom beskrivningar av begreppet erfarenheter utan bakomliggande 
teorier eller förutsättningar som kunde påverka beskrivningen (Dusek, 
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2006). Den fenomenologiska beskrivningen av erfarenheter inkluderar 
både perceptionella och konceptuella aspekter av erfarenheten. 
Fenomenologin vidareutvecklades sedan av Heidegger (Dusek, 2006), 
och kan idag förstås som uppfattningar av den erfarna världen, 
livsvärlden. 
 
Tidigare användes inte fenomenologi till empirisk forskning, utan mer 
som grund för filosofiska perspektiv där essensen, själva kärnan av ett 
fenomen söktes (Bengtsson, 2013b). Genom att addera livsvärlden 
som ontologi till fenomenologi, kan ett annat perspektiv tas och 
empiriska studier om exempelvis undervisning kan göras (Bengtsson, 
2013b). Vid kvalitativa studier med en livsvärldsfenomenologisk ansats 
vill forskaren försöka förstå fenomen som subjekten själva erfar dem.  
Beskrivningarna av fenomenen utgår från att den relevanta 
verkligheten är vad människorna erfar att den är, det vill säga 
livsvärlden är var och ens egen verklighet och det kan därför finnas 
olika erfarenheter av olika fenomen i livsvärlden (Kvale & Brinkmann, 
2014). Det fenomen som undersöks utgörs av det som uppenbarar sig 
för personen som erfar, och det är alltid någon som erfar något 
(Bengtsson, 2013b). 
 
I denna licentiatuppsats har ett livsvärldsfenomenologiskt ramverk 
använts med motiveringen att det gav möjligheten att tolka lärarnas 
berättelser av undervisning med digitala modeller, och därmed erhålla 
mer kunskap om erfarenheter i detta specifika område av 
teknikundervisningen. Empiriska studier (som den här 
licentiatuppsatsen) utgör ett viktigt bidrag vid kunskapsutvecklingen 
och förståelsen av ett fenomen (Bengtsson, 2013b; Kvale & Brinkmann, 
2014). 
 
Livsvärldsfenomenologisk forskning söker svar på hur livsvärlden är 
beskaffad för de personer som agerar i den (Lindgren, 1994). För att ta 
reda på det måste forskaren själv interagera i subjektets livsvärld, 
genom någon form av studie, exempelvis genom intervjuer eller 
observationer. Interaktionen kan bli problematiskt, eftersom varje 
interaktion skapar nya erfarenheter (Bengtsson, 2013b). Det betyder 
att jag som forskare måste sätta mina egna erfarenheter om fenomenet 
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åt sidan och aktivt hålla dem tillbaka vid varje del av 
forskningsprocessen. 
 
Tillförlitligheten i en forskningsstudie som använder livsvärlden som 
utgångspunkt, bör diskuteras och göras transparant, eftersom 
forskaren själv, genom interaktionen, är en del av den livsvärld som 
undersöks. Vid intervjuer ställer forskaren frågor och ger respons på de 
intervjuades svar, och påverkar därmed mötet och erfarenheterna som 
skapas i detta möte. Mer om hur detta har hanterats i denna 
licentiatuppsats finns att läsa i metodkapitlet, kapitel 5 samt i kapitlet 
som diskuterar de valda metoderna, kapitel 6.  
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5 Forskningsmetod 

I det här kapitlet presenteras de metoder som använts i studien och 
figur 1 ger en överblick hur det teoretiska ramverket, 
livsvärldsfenomenologi, har grundat licentiatuppsatsens empiriska 
material, de semistrukturerade intervjuerna. Figur 1 visar också hur 
intervjuerna har analyserats och använts i två olika delstudier. 

 
Figur 1 Schematisk bild av hur livsvärldsfenomenologi och semistrukturerade 

intervjuer har använts i två olika delstudier genom två olika 
analysmetoder. 

I den första delstudien användes en tematisk analysmetod (Braun & 
Clark, 2006), och i den andra delstudien analyserades datamaterialet 
fenomenografiskt (Marton & Booth, 1997).  

5.1 Deltagare och datainsamling 
Urvalet av tekniklärare var strategiskt (Alexandersson, 1994) där 
strategin var att erhålla en bredd av olika tekniklärare. Därför söktes 
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tekniklärare för att täcka upp olika kön och olika lång tid som lärarna 
har undervisat i teknik. Jag sökte också tekniklärare på olika stora 
skolor för att få med lärare som hade och som saknade kollegor i teknik 
på den egna enheten. Dessutom söktes tekniklärare både med och utan 
utbildning och behörighet att undervisa i teknikämnet. Den valda 
strategin stämmer med Alexanderssons uttalande att datainsamlingen 
bör ske i en inhomogen grupp för att nyanser och variationer av 
fenomenet ska framträda och att olika erfarenheter ska komma till 
känna (Alexandersson, 1994). 
 
Tekniklärare söktes genom olika kontaktnät, bland annat genom 
Karlstads universitets listor över deltagande lärare i teknikåttan (en 
tävling i naturvetenskap och teknik för årskurs 8, www.teknikattan.se) 
och genom Cetis (Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i 
skolan, www.cetis.se) kontaktnät. Dessutom använde jag mitt eget 
kontaktnät av lärare, för att komma i kontakt med tekniklärare på olika 
högstadieskolor. Från dessa möjliga kontakter valdes ett trettiotal 
tekniklärare med olika bakgrunder ut vilka kontaktades via telefon 
eller mail för en första introduktion i studien. Vid introduktionen fick 
lärarna möjlighet att avgöra om de var intresserade av att delta i 
studien. Introduktionen gav mig också en möjlighet att stämma av med 
lärarna om de tidigare hade arbetat med digitala modeller i sin 
undervisning, oavsett hur mycket eller lite de arbetat med digitala 
modeller. Av de tekniklärare som kontaktades och som fyllde 
kriterierna deltog slutligen tolv lärare i studien. 
 
Till de lärare som efter den första kontakten via mail eller telefon var 
positiva till ett deltagande, sändes ett digitalt informationsbrev och ett 
samtyckesbrev (bilaga 1). Intervjuerna påbörjades med de lärare som 
först blev klara för deltagande. Mötet planerades att ske på lärarens 
skola, för att han eller hon skulle vara i en trygg och välbekant miljö. 
Det var också läraren som bokat lokal för intervjun. Intervjuerna har 
genomförts i mindre grupprum, i tekniksal, i bibliotek, i personalrum 
och i konferensrum. Intervjuerna har pågått mellan 35 till 60 minuter 
och de har spelats in digitalt med en diktafon. Diktafonen har legat fullt 
synlig och jag har vid varje tillfälle ytterligare frågat om tillåtelse att 
spela in samtalet. Vid ett tillfälle fick jag en rundvandring i 
teknikämnets lokaler innan intervjun och vid ett annat tillfälle fick jag 
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se teknikämnets lokaler efter intervjun. Tre intervjuer skedde i 
teknikämnets lokaler. Det gav mig som forskare en inblick i 
verksamheten som lärarna berättade om. Det kan ha påverkat 
intervjuerna men min tolkning är att det enbart fördjupade och 
förtydligade min förståelse för lärarens berättelser. I tabell 1 ges en 
sammanfattning av de intervjuade lärarnas bakgrunder. 
 
Tabell 1 Deltagande lärare i de två delstudierna. 

Lärare Kön Formell 
behörighet i 
teknikämnet 

Antal 
verksamma 
år i yrket 

Antal 
tekniklärare 
på 
skolenheten 

Lokal för 
intervju 

Lärare 1 Kvinna Nej 1 3 Grupprum 
Lärare 2 Man Ja 3 1 Tekniksal 
Lärare 3 Kvinna Nej 7 1 Tekniksal 
Lärare 4 Man Ja 19 3 Bibliotek 
Lärare 5 Kvinna Ja 18 3 Grupprum 
Lärare 6 Kvinna Ja 10 5 Grupprum 
Lärare 7 Man Ja 8 3 Tekniksal 
Lärare 8 Man Ja 11 4 Personalrum 
Lärare 9 Man Nej 5 1 Grupprum 
Lärare 10 Kvinna Ja 5 4 Konferensrum 
Lärare 11 Kvinna Ja 12 4 Konferensrum 
Lärare 12 Kvinna Ja 15 1 Personalrum 

 
Av de tolv tekniklärarna som intervjuats var sju kvinnor och fem män. 
De hade alla lärarbehörighet men tre av dem hade inte formell 
behörighet att undervisa i teknik. I svensk grundskola får en lärare med 
lärarlegitimation betygssätta i andra ämnen som hon eller han inte har 
formell behörighet och legitimation att undervisa i (Skolverket, 2021). 
De intervjuade lärarna hade arbetat mellan 1 till 19 år och mer eller 
mindre kontinuerligt undervisat i teknik. Storleken på de intervjuade 
lärarnas skolor som de arbetar på, har också varierat. Syftet att få med 
olika storlekar på skolor var att lärarna ibland arbetat som ensamma 
tekniklärare på skolenheten, ibland har de arbetat på en större enhet 
där de haft tekniklärarkollegor, teknikkonferenser och samplanering i 
teknik. 
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5.2 Semistrukturerade intervjuer 
Till den här kvalitativa studien valdes semistrukturerade intervjuer 
som metod för att samla in data, där syftet var att erhålla beskrivningar 
av den intervjuades livsvärld. Semistrukturerade intervjuer ger 
informanten tillfälle att med egna ord, i ett förhållandevis fritt samtal 
ge sina reflektioner kring det undersökta fenomenet (Bryman, 2011). 
Genom de semistrukturerade intervjuer som genomfördes kunde 
informanterna välja att berätta om olika perspektiv på fenomenet som 
de fann relevanta och viktiga och där han eller hon fick utrymme att 
reflektera och sätta ord på sina tankar. 
 
För att ytterligare fördjupa intervjupersonernas berättelser ställde jag 
frågor som belyste fenomenet från olika perspektiv. Jag som forskare 
måste också vara medveten om att det är interaktionen och samverkan 
mellan mig och den intervjuade, som skapar det som den intervjuade 
väljer att berätta (Robson & McCartan, 2016). Mina frågor leder den 
intervjuade in på vissa spår, även om samtalet är fritt, och mina egna 
erfarenheter speglas i mina uttalanden i samtalet, vilket kan påverka 
den intervjuade (detta diskuteras i avsnitt 6.1). 
 
En intervjuguide (Bilaga 2) togs fram med förslag på frågor (Kvale & 
Brinkmann, 2014) innan första intervjun genomfördes för att 
säkerställa att samtalet skulle hålla fokus på det fenomen som skulle 
behandlas, undervisning med digitala modeller. Intervjuguidens syfte 
var därmed inte att styra de intervjuades svar eftersom det är viktigt att 
den intervjuade ska få känna sig fri att svara och föra in samtalet på det 
som hon eller han anser är viktigt.  Syftet med guiden var att fördjupa 
och utveckla svaren. De intervjuade kan behöva hjälp och stöd genom 
intervjun att reflektera över både objekten och subjekten och 
interaktionen mellan dem i sin regionala livsvärld, som ska beskrivas 
genom intervjun (Bengtsson, 2013b). Ett sätt att skapa detta stöd är att 
be den intervjuade om exempel. 
 
Guiden skapades utifrån i livsvärldsfenomenologin med frågor om 
vad? och hur? och med fokus på fenomenets innehåll. Intervjuguiden 
innehöll öppna frågor om vad lärarna undervisar när de undervisar om 
digitala modeller, vilket material de väljer ut och vad de planerar att 
eleverna ska lära sig, men också öppna frågor om hur de undervisar om 
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digitala modeller. Guiden innehöll också olika följdfrågor som 
användes vid intervjuerna. Dessa följdfrågor gav stöd att hålla fokus på 
fenomenet eftersom en semistrukturerad intervju kan ta olika 
vändningar beroende på informantens preferenser och kan hamna i 
områden som inte är relevanta för forskningsfrågan (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Generella, alternativa följdfrågor ställdes också vid 
behov: Kan du ge fler exempel? Kan du förtydliga? Vad menar du 
med...? Kan du utveckla? Kan du konkretisera? 
 
Vid de genomförda intervjuerna har jag som forskare bestämt vad 
samtalet ska handla om. Det ger mig en form av makt. Den intervjuade 
har en annan typ av makt, eftersom han eller hon sitter inne med 
information som jag som forskare vill komma åt. Den intervjuade äger 
samtalets innehåll och får en ställning som expert. Det finns ett 
maktförhållande och en maktasymmetri mellan forskaren och den 
intervjuade skriver Kvale och Brinkmann (2014). Vid intervjuer bör 
den som intervjuar ha denna maktbalans i sitt medvetande och aktivt 
agera för att skapa en dialog som bygger på ömsesidighet och 
förtroende för varandra. 
 
Det finns fler saker en forskare bör vara medveten om i en 
intervjusituation. Under intervjun är forskarens roll viktig, att leda 
samtalet utan att påverka informanten i för stor utsträckning. Det är 
inte möjligt att kliva ut från sin egen kropp och observera eller 
genomföra intervjuer helt objektivt (Bengtsson, 2013a) och den 
empiriske forskaren kan inte helt friställa sig sina egna erfarenheter, 
från sin egen livsvärld. Mitt sätt att försöka minska min (forskarens) 
påverkan på svaren var att använda mig av intervjuguiden och låta den 
intervjuade berätta så detaljerat som möjligt (se avsnitt 6.1). 

5.2.1 Transkription 
En viktig del i analysarbetet är transkriptionerna av 
ljudinspelningarna. Jag har själv transkriberat materialet i nära 
anslutning till varje enskild intervju eftersom det gav mig en bra 
möjlighet att stärka översättningen från ljud till text och lära känna 
materialet på djupet (Bryman, 2011). Ju närmare själva 
intervjutillfället desto större möjlighet att göra en korrekt tolkning av 
ljuden. Transkriberingen i sig är en transformation mellan olika 
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medium, från talat språk till skriven text. Utskriften, transkriberingen 
av en muntlig berättarform genomgår en förändring till en skriftlig 
berättarform. Redan här tas många beslut av mig som genomför 
transkriptionerna (Kvale, 1996). Det finns inga givna regler för hur 
denna transkription ska gå till, utan studiens syfte är det som bör 
vägleda transkriptionsprocessen. 
 
I den här studien är det innehållet i det som sägs som är centralt, och 
därför kom dialekt och talspråk att skrivas om till ett mer lättläst 
skriftspråk, enligt gällande skrivregler. Pauser och tystnader har 
behållits i texten och skrivits med […]. I vissa fall har samma symbol 
[…] använts när delar av samtalet har redigerats bort. Exempel på det 
är när informanten har börjat prata om något annat, eller när intervjun 
har blivit störd av någon som kommit förbi och påbörjat ett annat 
samtal. Vidare har meningsbyggnaden behållits som den sagts av den 
intervjuade, och hummanden och samtalsstödjande ljud likaså 
eftersom de kan tyda på eftertänksamhet, bekräftelse eller osäkerhet. 
Av etiska skäl och av integritetsskäl har namn, platser och skolor tagits 
bort från materialet. I vissa fall kom transkriptionen att behöva 
kompletteras med information, och den har då skrivits inom 
hakparenteser. Om något uttalande eller ord är tydligt betonat av den 
intervjuade har detta skrivits med kursiv stil. Man bör alltså, både som 
läsare och som forskare, vara medveten om att transkriptionen inte är 
rådata från intervjuerna. Kvale (1996, s. 165) skriver att “Transcripts 
are not copies or representations of some original reality, they are 
interpretative constructions that are useful tools for given purposes”. 
 
Transkriptionerna är alltså tolkningar och omskrivningar av 
intervjuerna. På liknande sätt kan en terräng ritas till en karta och 
musik kan noteras i ett notpartitur. Olika typer av noter skrivs för olika 
syften, exempelvis för olika instrument. Transkriptioner skrivs också 
för olika syften, exempelvis för en psykologisk analys eller för en 
innehållsanalys. Syftet i delstudie 1 var att förutsättningslöst beskriva 
olika sätt att erfara undervisning med digitala modeller hos 
tekniklärare i grundskolan för att fördjupa kunskapen om den 
undervisningen. Därför kom transkriptionen att skrivas med 
skriftspråket som grund, där orden och meningarnas innebörd står 
kvar i fokus, inte med vilket tonfall eller dialekt de sägs. 
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5.3 Tematisk analys 
Till den första delstudien valdes en tematisk analysmetod för att kunna 
beskriva olika sätt att erfara undervisningen med digitala modeller. 
Analysarbetet påbörjades parallellt med intervjuerna. Tematiska 
analyser är lämpliga att använda när dataunderlaget är rikt, detaljerat 
och komplext (Braun & Clark, 2006). Semistrukturerade intervjuer ger 
ofta ett rikt dataunderlag, framför allt inom områden som är ganska 
outforskade (Braun & Clark, 2006). Att tematisera resultaten från 
intervjuer med livsvärldsfenomenologi som utgångspunkt är ett vanligt 
sätt att rapportera resultat (Bengtsson, 2013b; Braun & Clark, 2006). 
Syftet att använda tematisk analys i den första delstudien var att 
identifiera, rapportera och beskriva mönster från det kvalitativa 
datamaterialet, som kunde formas i olika teman. Det kan ses som ett 
sätt att organisera materialet. En av styrkorna med tematiska analyser 
enlig Braun och Clark (2006) är att temana inte på förhand är kända 
och analysarbetet därmed sker förutsättningslöst. Intervjufrågornas 
svar kan ge resultat som både är väntade, men också överraskande. 
 
I analysarbetet har jag som forskare en aktiv roll med påverkan på 
resultatet genom att identifiera enheter i materialet. Påverkan har 
också gällt de beslut som tagits när de identifierade enheterna 
grupperats till teman och när excerpts har valts ut från datamaterialet 
för att beskriva temana. De teman som arbetats fram representerar 
mönster från datamaterialet. Braun och Clark (2006) beskriver 
processen att arbeta fram teman genom sex steg. Dessa steg har följts i 
den första delstudien. 1) Göra sig familjär med datamaterialet. I mitt 
arbete skedde detta parallellt med intervjuerna i och med att 
transkriberingarna av ljudinspelningarna utfördes av mig själv. Här 
antecknade jag också kommentarer och idéer som uppstod vid 
genomlyssningarna av ljudfilerna och genomläsningarna av 
transkriptionerna. Anteckningarna gav mig stöd vid det inledande 
analysarbetet. 2) Generera inledande koder. Här markerades olika 
uttalanden, begrepp och områden som var relevanta för fenomenet. 
Inga förutfattade meningar om vad som skulle sökas fanns, förutom att 
fenomenet skulle vara involverat. 3) Söka efter teman. Olika koder 
sammanställdes och jämfördes mot varandra, för att undersöka om de 
kunde utgöra teman. Koderna grupperades om ett flertal gånger. 4) 
Granska teman. De teman som togs fram jämfördes mot datamaterialet 
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för att se att inga koder lämnades utanför något tema. 5) Definiera och 
namnge teman. I detta steg gavs temana sina namn och gränserna för 
temana klargjordes. 6) Producera rapporten. I detta steg skrevs den 
första artikeln. 
 
De teman som skapades vid analysarbetet av den första delstudien, 
beskriver lärarnas syfte med sin undervisning. För att kunna besvara 
forskningsfrågan Hur erfar tekniklärare i högstadiet undervisning 
med digitala modeller? gjordes därför en syntes och en andra analys 
av datamaterialet. Vid den andra genomarbetningen fokuserades 
analysen på undervisningens innehåll och metoder inom varje 
specifika tema. Dessa innehåll och metoder kom att benämnas 
aspekter av temana. Arbetet resulterade alltså i fyra olika teman med 
tillhörande undervisningsaspekter. Aspekterna kunde vara 
överlappande och tillhöra fler teman. Mer om detta resultat finns att 
läsa i artikel 1 eller i sammanfattningen av artikel 1 i kapitel 7.1. 

5.4 Fenomenografi 
Vid det tematiska analysarbetet av intervjuerna framstod tydliga 
tecken på ett särskilt intresse hos lärarna för modellering med CAD, 
och det har därmed framstått att CAD är en viktig del i tekniklärarnas 
erfarande av undervisning med digitala modeller. Av det skälet ansåg 
jag att undervisning med CAD behövde en egen studie för att kunna 
bidra med mer riktad kunskap i det området. Till den andra delstudien 
valdes en fenomenografisk analysmetod som motiveras här nedan. 
 
En utgångspunkt inom fenomenografi är att erkänna att olika personer 
kan erfara samma fenomen på kvalitativt skilda sätt. Traditionellt har 
fenomenografi använts för att tolka hur lärande går till men traditionen 
återfinns idag i flera olika typer av studier, exempelvis hur lärare erfar 
undervisning (Bell, 2016; Rolandsson et al., 2017). Inom ramen för 
fenomenografi kan man förklara att olika variationer och aspekter av 
ett fenomen kan urskiljas på kvalitativt olika sätt (Marton, 1981). Några 
variationer av fenomenet står i förgrunden och utgör figur, det som för 
tillfället är i fokus i en persons medvetande. Andra variationer står i 
bakgrunden, det som för tillfället inte är i fokus utan i periferin i 
personens medvetande. Variationerna står hela tiden i någon relation 
till varandra. En person väljer ut några aspekter till fokus för 
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medvetandet, vilka kan variera under påverkan och inflytande av yttre 
och inre intryck (Marton & Booth, 1997). Att olika personer kan 
uppfatta samma fenomen på olika sätt, kan förklaras med personens 
medvetande, med andra ord, de skillnader i hur och vad som urskiljs 
och vad som ställs i förgrund respektive bakgrund (Runesson, 2006). 
Marton (1981) har konstaterat att det vanligtvis finns ett ganska 
begränsat antal sätt att uppfatta ett och samma fenomen. 
 
Fenomenografiska analyser utgår från ett andra ordningens 
perspektiv, där forskaren tolkar de berättelser som den intervjuade 
delar med sig av (Marton, 2015). Ett första ordningens perspektiv 
innebär att forskaren beskriver själva fenomenet utifrån de 
intervjuades berättelser, medan forskaren i ett andra ordningens 
perspektiv beskriver de intervjuades erfarenheter av fenomenet. Det är 
naturligtvis omöjligt att med säkerhet veta vad en annan person tänker 
enbart utifrån en intervjusituation, men det är möjligt för forskaren att 
göra tolkningar av det som sägs. Enligt fenomenografisk tradition är 
det inte intressant vem som har en speciell erfarenhet, eller hur många 
som delar detta sätt att erfara. Alla erfarenheter samlas i en kollektiv 
nivå där de sedan kategoriseras (Booth & Ingerman, 2002; Marton, 
1981; Marton & Booth, 1997; Trigwell, 2006) och där ingen hänsyn tas 
till personen bakom utsagan. De samlade utsagorna sammanställs 
sedan till olika kategorier av erfarenheter. Dessa kategorier utgör ett så 
kallat utfallsrum. Det är viktigt att notera att det är forskarens 
tolkningar som skapar kategorierna och där forskaren försöker se 
fenomenet som den andre personen ser det, genom dennes 
beskrivningar. Kategorierna kommer därför att vara tolkningar av 
beskrivningar av fenomenet. Därav ett andra ordningens perspektiv. 
 
De beskrivande resultatkategorierna av erfarenheter begränsas och 
åtskiljs genom betydelseskiljande delar. Kategorierna blir därmed 
ordnade hierarkiskt där mindre och mer komplexa erfarenheter 
beskrivs (Marton, 1981). Mer komplexa erfarenheter innehåller 
vanligtvis även de mindre komplexa erfarenheterna. Kategorierna kan 
också ses som olika förståelser av helheten, av fenomenet som studeras 
(Marton & Booth, 1997). Beskrivningskategorierna kan ibland ses som 
ett otydligt resultat då de i sig inte förklarar någonting, utan bara 
beskriver på vilka sätt personer erfar och hur de erfarenheterna är 
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relaterade till varandra. Marton (1981) diskuterar detta, och menar att 
kategorierna istället kan som ett instrument att använda i kommande 
analyser och studier då de kan hjälpa till att förstå fenomen och tolka 
resultat. Det svarar väl mot syftet i den här licentiatuppsatsen som är 
att bidra med nya och fördjupade kunskaper om undervisning med 
digitala modeller och digital modellering där resultatet och kunskapen 
kan användas i fortsatta studier. 
 
Syftet med den andra delstudien var att förstå och beskriva skillnader i 
lärarnas olika erfarenheter av undervisning med CAD. Det 
fenomenografiska analysarbetet som beskrivs av Marton och Booth 
(1997) började med att ord och begrepp som flitigt förekom i materialet 
fick en notering. De rörde exempelvis olika kommandon som användes 
i mjukvaran och hur 3D-printern användes för att skapa fysiska 
modeller av de digitala. Analysarbetet fortsatte sedan med att 
meningsbärande enheter lyftes fram, vilka kontrasterades och 
grupperades med och mot varandra efter varje ny genomläst och 
genomlyssnad intervju. Därefter påbörjades skapandet av kategorier. 
Kategorierna formades om allt eftersom och efter nio intervjuer var 
kategorierna stabila. Intervju 10 till 12 bekräftade kategorierna. Om 
mättnad inte hade uppstått, skulle fler intervjuer genomförts med 
samma öppna frågor om undervisning med digitala modeller som 
tidigare hade använts. 
 
Variationerna i erfarenheterna utgör gränsen mellan de olika 
kategorier som togs fram ur materialet. I den andra delstudien utgörs 
variationerna av de olika avsedda lärandemål (intended learning 
outcome, ILO) som lärarna gav uttryck för. ILO utgör alltså 
skillnaderna mellan kategorierna och skapar därmed också den 
hierarki som kategorierna representerar. Resultatet av den 
fenomenografiska analysen är fyra beskrivningskategorier av lärares 
erfarenheter av undervisning med CAD. Mer om detta resultat finns att 
läsa i artikel 2 eller i sammanfattningen av artikel 2 i avsnitt 7.2. 
 
Forskare som har lärande som fokus kan ha ett annat sätt att se på 
skillnaderna mellan kategorierna i utfallsrummet. De kan använda 
skillnaderna mellan kategorierna som kritiska aspekter för att förstå 
fenomenet på ett mer eller mindre komplext sätt, och för att utveckla 
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undervisning som kan underlätta lärandet från en förståelse till en mer 
utvecklad sådan (Marton & Tsui, 2004). I den här studien är inte 
lärarnas egna lärande av undervisning med modeller och modellering 
med digitala verktyg i fokus, och därför användes inte kritiska aspekter 
i diskussionerna. 

5.4.1 Fenomenografi i ett livsvärldsfenomenologiskt ramverk 
I arbetet med denna licentiatuppsats har jag tagit fasta på likheter som 
finns i förståelsen av både livsvärlden och av fenomen som beskrivits i 
avsnitten ovan. Jag har också tagit fasta på att många fenomenologiska 
begrepp används vid fenomenografiska diskussioner (Alexandersson, 
1994). Vid både livsvärldsfenomenologisk och fenomenografisk ansats, 
är erfarenhet ett centralt begrepp, så också i denna licentiatuppsats. 
 
De båda ansatserna ser på värden som varken materiell eller 
idealistisk. Världen består inte av enbart ting som är fysiska och 
konkreta. Inte heller består den av enbart mentala konstruktioner, där 
vi skapar världen utifrån vårt tänkande om den. Vår tillvaro i världen 
uppstår i relationen mellan den materialistiska och idealistiska 
världen. I denna värld, livsvärlden, definierar ömsesidigt människa och 
värld varandra (Bengtsson, 2013b; Kroksmark, 2011). 

There is not a real world “out there” and a subjective world “in here”. The 
world [as experienced] is not constructed by the learner, nor is it imposed 
upon her; it is constituted as an internal relation between them. There is 
only one world, but it is a world that we experience, a world in which we 
live, a world that is ours. (Marton & Booth, 1997, s. 13) 

Livsvärldsfenomenologiska studier är inriktade på att beskriva 
fenomen i livsvärlden, världen som vi lever i utifrån de personer som 
agerar i livsvärlden. Fenomenografiska studier däremot, adderar våra 
sätt att förhålla oss i världen, både det begreppsliga och det upplevda, 
och söker kunskap om olika sätt att konceptualisera ett fenomen. Det 
innebär att i fenomenografiska studier studeras både vad-aspekten och 
hur-aspekten av ett fenomen (Kroksmark, 2011). Genom att sätta ett 
innehåll till hur-frågan, kan fenomenet förstås inte bara utifrån en 
gemensam överenskommelse eller definition av innehållet, utan vi kan 
förstå hur olika personer själva erfar fenomenet. Eftersom det alltid 
finns ett innehåll i det som erfars, kommer både vad-aspekten och hur-
aspekten att utgöra underlag för hur tekniklärarna i de båda 
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delstudierna erfar sin undervisning. I vad-aspekten ingår det som 
uppfattas, de olika variationer av fenomenet som urskiljs av 
tekniklärarna. I hur-aspekten ingår de sätt som tekniklärarna urskiljer 
fenomenet, det vill säga de sätt som tekniklärarna som subjekt 
använder sig av för att ta sig an och erfara fenomenet. Detta har varit 
en viktig förutsättning i de båda delstudierna, eftersom undervisning 
som fenomen inte enbart har ett innehåll utan också består av den 
aktivitet som utförs av läraren.  
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6 Metoddiskussion 

En forskningsstudies kvalitet är alltid beroende av vilken metod som 
använts för att generera data, och vilka analysmetoder som använts för 
att tolka dessa data, med hänsyn tagen till de ontologiska och 
epistemologiska perspektiv som antas. I den här studien, för att kunna 
beskriva tekniklärares erfarenheter om undervisning med digitala 
modeller och digital modellering, var det lämpligt att använda en 
kvalitativ metod eftersom forskningsområdet är tämligen outforskat 
och det saknas kvalitativ kunskap i området. 

6.1 Diskussion om intervjuerna och analyserna 
Datamaterialet till de båda delstudierna samlades in via 
semistrukturerade intervjuer, med tekniklärare som undervisar i 
teknik på grundskolans högstadium. En forskare som genomför en 
studie påverkar alltid resultatet på något sätt (Bengtsson, 2013a). Det 
är därför viktigt att forskaren själv reflekterar över denna påverkan. 
Det följande är mina reflektioner. 
 
Jag är verksam högstadielärare samtidigt som jag forskarstuderar. 
Mina egna erfarenheter skulle kunna påverka både intervjuer och 
analyser av dem. I dessa delstudier har jag som forskare ställt frågorna 
till lärarna och därmed haft en inverkan på de intervjuade lärarna och 
deras svar, eftersom vi suttit ner tillsammans jag ställt frågor och 
följdfrågor till dem. Bengtsson (2013a) skriver att den empiriske 
forskaren inte kan frånställa sig sina egna erfarenheter från sin egen 
livsvärld och att det är omöjligt att kliva ut från sin egen kropp och 
observera eller genomföra intervjuer helt objektivt eftersom det krävs 
en interaktion mellan de båda. 
 
För att ändå försöka minimera min påverkan har jag valt att intervjua 
lärare jag saknar relation med. Jag har inte intervjuat nuvarande eller 
tidigare kollegor. Jag har informerat lärarna om att jag genomför 
studien som en del i en doktorandutbildning och att resultatet ska 
utmynna i en licentiatuppsats. Mina egna erfarenheter som 
tekniklärare, läromedelsförfattare och tidigare ingenjör har inte varit 
av intresse för studien, varför detta inte har nämnts vid kontakterna 
med lärarna. Skälet till det var att det inte skulle finnas några förgivet-
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taganden mellan oss som lärare och ämneskollegor. Det finns en risk 
med alla intervjuer, att den intervjuade väljer att besvara frågorna på 
det sätt som han eller hon tror att forskaren förväntar sig (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Speciellt gäller det om det finns ett stort 
samförstånd mellan intervjuaren och personen som intervjuas, vilket 
jag alltså försökt undvika. 
 
Det var viktigt för studien att ord, begrepp och praktiker som beskrevs 
av de intervjuade skulle vara förklarade utan några underförstådda 
tolkningar. Jag har därför i intervjusituationen bett lärarna förklara 
vad de menar och bett dem ge exempel på saker som skulle kunna 
tolkas självklara för en lärare eller tekniklärare, för att få en djupare 
och tydligare bild av deras erfarenheter. Samtligt kan mina egna 
erfarenheter ha hjälpt mig att ställa dessa följdfrågor och följa upp 
svaren (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag har dock aktivt under hela 
processen försökt sätta mina egna förståelser åt sidan. Lärarna har 
under intervjuerna fått tid att reflektera över sin praktik, hur de 
planerar innehåll och hur de genomför sin undervisning. 
 
Analysarbetet av intervjuerna och transkriptionerna, som följde efter 
intervjuerna, är ett transformationsarbete där data ges mening. Jag 
delar yrke med de intervjuade lärarna och det kan enligt Robson och 
McCartan (2016) öka förståelsen för materialet. Jag känner igen de 
mjukvaror som beskrivits och jag är förtrogen med olika komplexa 
situationer som ofta uppstår i ett klassrum, och därav har analysarbetet 
underlättats. 
 
Jag genomförde transkriptionerna i nära anslutning till 
intervjutillfället. Som mest förlöpte två dagar mellan intervju och 
transkription. Eftersom jag som analyserande forskare också har 
genomfört intervjuerna, sett de intervjuade agera när de svarar, finns 
delar av deras kroppsspråk kvar i mitt medvetande. De tentativa teman 
och kategorier som uppstod i ett tidigt skede av studien är naturligtvis 
påverkade av min upplevelse av intervjusituationerna. 
 
De två delstudierna som ligger till grund för denna licentiatuppsats är 
av olika karaktär men utgår från samma empiri. Kan resultaten av de 
båda analyserna har påverkats av detta? Min uppfattning är att 
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analyserna har stärkts, eftersom mitt tolkningsarbete vid den andra 
delstudien på djupet har fokuserat ett av temana från den första 
delstudien. Min förståelse för ett uttalande har breddats när jag 
fokuserat på uttalandena från två olika perspektiv. 

6.2 Diskussion om urval 
I de båda delstudierna är det samma tolv deltagande tekniklärare som 
har intervjuats. Alla lärare har lärarbehörighet, men inte alla med 
behörighet att undervisa i teknikämnet. Försök gjordes även att 
intervjua lärare utan lärarbehörighet, men av de som kontaktades och 
informerades om studien avböjde samtliga deltagande. En konsekvens 
av det är att dataunderlaget inte speglar statistiken över verksamma 
tekniklärare. Enligt Skolverket är ungefär 50% (Skolverket, 2017c) av 
de undervisande tekniklärarna på högstadiet behöriga att undervisa i 
teknikämnet. I min studie är andelen behöriga tekniklärare högre, 75%. 
Orsakerna till att flera kontaktade lärare utan lärarbehörighet avböjde 
kan jag inte uttala mig om, men ett rimligt antagande är att de lärarna 
kanske inte undervisar om digitala modeller och därför inte tycker sig 
kunna bidra med några erfarenheter. Detsamma kan eventuellt sägas 
gälla alla kontaktade lärare som avböjt. Skolinspektionens granskning 
från 2019 visar att många lärare och skolor inte använder digitala 
verktyg i sin undervisning och eleverna ges inte möjlighet att skapa 
modeller med digitala verktyg (Skolinspektionen 2019). Om en lärare 
inte har några erfarenheter av undervisning med digitala modeller, 
skulle han eller hon inte heller kunna fylla på datamaterialet. 
 
Denna studie är kvalitativ och gör inte anspråk på att kunna 
generalisera resultaten. Därför behöver inte urvalet av informanter 
exakt spegla tekniklärarkåren som helhet. Däremot är ansatsen i 
avhandlingen att kunna beskriva olika erfarenheter på ett tematiskt 
och kategoriserat sätt med en mättnad i materialet. Det innebär att 
antalet informanter på förhand inte var bestämt. Analysen av 
materialet påbörjades parallellt med genomförandet av intervjuerna 
och antalet intervjuer pågick tills teman och kategorier var 
identifierade och stabila. 
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6.3 Tillförlitlighet  
Tillförlitligheten i den här kvalitativa studien bör diskuteras. Enligt 
Lincoln och Guba (1985) finns flera aspekter som bör beaktas, 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering.  
Trovärdigheten kan avgöras genom att alla delar i processen har 
beskrivits och gjorts transparant (Bryman, 2011). Excerpts har 
presenterats i artiklarna för att exemplifiera teman och kategorier. 
Delstudierna har seminariebehandlats vid flera tillfällen med forskare 
från olika discipliner som exempelvis teknikdidaktik, fenomenografi, 
pedagogiskt arbete och naturvetenskapsdidaktik. Under processen har 
också resultaten presenterats på forskningskonferenser både nationellt 
och internationellt med publicerade papers. Analysprocesserna har 
presenterats i detalj, för att varje läsare ska kunna avgöra 
trovärdigheten. 
 
Jag har inte haft ambitionen att generalisera resultaten från den här 
studien.  Men både överförbarheten till andra kontexter och 
pålitligheten är möjlig för varje läsare att undersöka eftersom 
processens delar är väl beskrivna och liknande studier skulle kunna 
göras med andra tekniklärare. Jag har också beskrivit hur jag har tagit 
hänsyn till mina egna värderingar vilket bidragit till studiens 
konfirmering. 
 
Trots att analysprocesserna har granskats, är det inte givet att det en 
lärare säger att han eller hon gör i sin undervisning behöver 
överensstämma med vad som faktiskt utförs (Bengtsson, 2013b). Jag 
har inte haft intentionen att undersöka vad som sker i klassrummen, 
men det finns skäl att anse att lärarens erfarenhet av sin undervisning 
ligger till grund för vad som sker i klassrummet. Marton och Booth 
(1997) beskrev som jag tidigare nämnde, att världen som en person 
erfar den, konstitueras i en intern relation mellan personen (subjekt) 
och hans eller hennes omgivning (objekt). Erfarenheter kan därmed 
vara med och påverka lärarens agerande i den regionala livsvärlden, i 
klassrummet. 

6.4 Etiska överväganden 
I alla studier, och framför allt i studier som görs med människor, 
behöver etiska överväganden göras. Intervjuer är en typ av studie där 
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den intervjuade lämnar ut personlig information. Därför ska allt 
material i alla led i undersökningen, hanteras enligt god forskningssed 
och etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002; Vetenskapsrådet, 2017). 
Informanterna har i den här studien informerats om de etiska 
riktlinjerna och de fyra delkraven och de har godkänt dem skriftligt 
(informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet). 
 
Det är alltid den enskilda forskaren som ansvarar för att hanteringen 
av data och handlingar sker på rätt sätt. Jag har sparat de inspelade 
ljudfilerna och de transkriberade textfilerna på Karlstads universitets 
plats för säker lagring. Här finns även den intervjunyckel som använts 
för att spara information om varje intervjuad lärare, såsom kön, antal 
verksamma år i yrket och information om skolans storlek. Ljudfilerna 
i diktafonen har raderats direkt efter överföringen till den säkra 
lagringen. Namn på lärare, skolor och kommuner har ersatts med 
andra beteckningar i alla dokument. Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska 
en etikprövning genomföras innan studien påbörjas, och när innehållet 
i studien innebär något fysiskt ingrepp eller när det sker behandling av 
känsliga uppgifter, oavsett om det finns ett dokumenterat samtycke 
från de berörda. I denna studie sker inga fysiska ingrepp och inga 
känsliga uppgifter behandlas. Jag har också gjort bedömningen att de 
intervjuade lärarna inte kommer att utsättas för några negativa 
personliga konsekvenser som obehag eller stress. En etikprövning har 
genomförts via Karlstads universitet för att pröva min bedömning och 
projektet har granskats mot de etiska överväganden som gjorts inför 
studien. Studien fick godkänt att genomföras. 
 
De intervjuade personernas identitet har avidentifierats så att lärarna 
förblir anonyma. De data som lagras på Karlstads universitets plats för 
säker lagring (både ljudfiler, transkriptioner och intervjunyckel) är 
personuppgifter och ska behandlas enligt dataskyddsförordningen, 
GDPR. Rensning och gallring av data sker i enlighet med Karlstads 
universitets Bevarande- och gallringsplan för forskningsmaterial.  
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7 Sammanfattning av delstudiernas resultat 

I det här kapitlet redovisas en kort sammanfattning av de ingående 
artiklarna i licentiatuppsatsen. 

7.1 Delstudie 1 
I delstudie 1, Teaching digital models: Secondary technology teachers’ 
experiences var syftet att beskriva tekniklärares erfarenheter om 
undervisning med digitala modeller genom att identifiera och 
tematisera dessa erfarenheter. Forskningsfrågan i delstudien var: Hur 
erfar tekniklärare i högstadiet undervisning med digitala modeller? 
 
Resultaten från studien är fyra teman av erfarenheter som beskriver 
lärarnas undervisning med digitala modeller. De fyra temana är a) 
Förstärka och integrera andra ämnen, b) Synliggöra teknik för 
eleverna, c) Möjliggöra digital modellering och d) Förbereda eleverna 
för framtiden. Varje tema innehåller olika undervisningsaspekter som 
delvis kan vara överlappande. 

7.1.1 Förstärka och integrera andra ämnen 
I det första temat är syftet med undervisning med digitala modeller 
enligt de intervjuade lärarna att lyfta fram andra ämnen och där 
undervisningen i teknikämnet blir ett medel för att nå andra ämnens 
mål. Resultaten från studien visar att lärare använder digitala modeller 
för att få möjlighet att diskutera matematiska begrepp som vinklar, 
olika mått, skala eller koordinatsystem. Vidare kan digitala modeller 
användas för att förstärka matematikämnet genom att ta fram olika 
typer av beräkningsunderlag. Här kan det röra sig om olika 
temperaturmätningar som samlats in via programmerade enheter och 
som senare sammanställs och behandlas i matematikämnet. 
 
Resultaten visar också att digitala modeller används för att skapa 
underlag för tillverkning i slöjdämnet. Ett exempel på integrering med 
slöjdämnet är att modeller av smycken som skapas digitalt skrivs ut i 
plast i en 3D-skrivare, och som sedan utgör underlag för en gjutform. I 
gjutformen kan sedan smycket skapas i metall. Ytterligare ett exempel 
är att eleverna tillverkar fågelholkar i slöjden efter digitala förlagor som 
de arbetat med i teknikämnet. 
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7.1.2 Synliggöra teknik för eleverna 
I det andra temat berättar lärarna att de undervisar om komplicerad 
och abstrakt teknik genom att visa olika digitala modeller som filmer, 
spel, Youtube-klipp eller simuleringar. Syftet är att dessa 
visualiseringar, via olika digitala media, skapar underlag för 
diskussioner i klassrummet som lärarna säger annars är svåra att 
genomföra. Visualiseringarna gör att den abstrakta tekniken blir mer 
greppbar för eleverna och gör att lärare och elever därmed lättare kan 
föra diskussioner om teknikens fördelar och nackdelar. 
 
När eleverna arbetar med digitala simuleringar säger lärarna att 
eleverna snabbt får respons på den teknik som de undersöker. Lärarna 
ger exempel på olika typer av brokonstruktioner som eleverna 
undersöker via appar eller spel. Andra exempel är undersökningar av 
elektiska kretsar med elektroniska komponenter som sker utan några 
fysiska elektroniska delar, utan enbart digitala simuleringar. 

7.1.3 Möjliggöra digital modellering 
I det tredje temat berättar lärarna att eleverna själva får skapa digitala 
modeller, vanligtvis genom ett digitalt designprogram som CAD eller 
genom att eleverna får programmera och skapa kod i en digital 
programmeringsmiljö. I detta tema är ett syfte med undervisningen att 
eleverna får uppleva den iterativa processen vid teknikutveckling där 
prövning och omprövning är en viktig del. 
 
Flera lärare berättar också att de har tillgång till en 3D-skrivare och att 
eleverna kan printa ut objekt de hämtat eller själva designat. Vidare 
berättar lärare att de har köpt in elektroniska komponenter som kan 
användas och styras via programmering. Kopplingen mellan digitala 
och fysiska objekt beskrivs av lärarna och de säger att enbart digitala 
simuleringar på en skärm inte alltid är tillräckligt för att eleverna ska 
lära sig det innehåll som behandlas. Konkret och fysiskt material erfars 
som ett nödvändigt komplement i undervisningen. 
 
Undervisningen som beskrivs i detta tema är förhållandevis fri till sin 
utformning. Eleverna har stor frihet att själva välja vad de vill skapa. 
Ett resultat av det är att olika elever kommer att möta olika problem. 
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Därmed får eleverna olika kunskaper om de tekniska lösningar som är 
möjliga att använda för att lösa olika typer av problem. 

7.1.4 Förbereda eleverna för framtiden 
I det sista temat är syftet med undervisning med digitala modeller att 
skapa intresse för och om teknik hos eleverna. Lärarna berättar att de 
vill att fler elever ska söka till tekniska utbildningar och yrken. De vill 
visa hur olika yrkeskategorier inom tekniksektorn använder digitala 
modeller för att skapa prototyper och ritningar. Dessutom vill lärarna 
att eleverna ska kunna navigera tryggt i en programmerad värld, och 
förstå att mycket omkring oss är programmerat med olika 
bakomliggande syften. 
 
Diskussionerna som förs i klassen tillsammans med eleverna är 
vanligtvis ganska generella där olika teknikers fördelar och nackdelar 
diskuteras. Dock berättar lärarna att kunskaper om teknik inte bara 
behövs av blivande tekniker, utan alla medborgare behöver 
allmänbildning inom teknik. 

7.1.5 Syntes av teman 
De fyra temana av erfarenheter kan vara överlappade och olika 
undervisningsaspekter, innehåll och metoder, från temana kan 
samtidigt vara i fokus hos en lärare. Med det menas att en lärare kan 
undervisa om abstrakt teknik samtidigt som målet är att skapa ett 
intresse för denna teknik. Eller så kan en lärare undervisa om 
modellering i ett CAD-program samtidigt som målet är att visa olika 
arbetssätt i tekniska yrken. Ytterligare ett exempel på överlappande 
aspekter är när en lärare printar ut ett designat smycke i en 3D-printer 
som sedan ska användas som gjutmodell i en gjutform i slöjden och 
därmed möjliggöra ämnesintegrering. 
 
Denna överlappning av teman visar att syftet med undervisning 
rörande digitala modeller inte nödvändigtvis bara har ett mål. Inte 
heller kan undervisning med digitala modeller förstås som en isolerad 
idé eller tolkning, utan bör förstås som en sammanvävning av flera 
olika tolkningar. Det betyder att undervisning med digitala modeller 
kommer att innebära olika saker för olika lärare i olika situationer. 
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7.1.6 Sammanfattning av resultaten i delstudie 1 
Resultaten från den här studien svarar på forskningsfrågan Hur erfar 
tekniklärare i högstadiet undervisning med digitala modeller? men 
också på de didaktiska frågorna varför, vad och hur i relation till 
digitala modeller. Trots att lärarna under intervjuerna fått frågor om 
vad och hur, har många av svaren rört varför de undervisar som de gör. 
Det tycks vara viktigare att motivera sin undervisning än att bara 
beskriva den. Teknikämnet har en svag roll i svensk grundskola 
(Hagberg och Hultén, 2005; Sjöberg, 2013) och som en konsekvens av 
det kan resultatet från min studie tolkas som att lärarna försöker stärka 
ämnet genom att argumentera för det de gör. Resultaten visar också att 
lärarna har väldigt olika syften med sin undervisning om digitala 
modeller och innehåll och metoder varierar stort. Det ger eleverna olika 
förutsättningar för lärande i teknikämnet. Ibland är lärandemålen av 
teoretisk karaktär och ibland är det av praktisk karaktär. Slutsatsen är 
att diskussioner om undervisning om digitala modeller borde bli mer 
nyanserad och bättre adressera olika lärandemål. Eftersom olika lärare 
har olika sätt att erfara digitala modeller, kan diskussioner om 
ämnesutveckling i detta område bli problematisk. Jag påstår utifrån 
studiens resultat att begreppet digitala modeller behöver bli mer 
specifikt rörande både innehåll och metoder för undervisningen. 

7.2 Delstudie 2 
I delstudie 2, Teach to use CAD or through using CAD: An interview 
study with technology teachers var syftet att undersöka tekniklärares 
erfarenheter av undervisning med CAD som digitalt verktyg för att 
förstå vilka intentioner lärare har med denna undervisning. Här var 
forskningsfrågan: Vilka erfarenheter har tekniklärare av 
undervisning med CAD i högstadiet? 
 
Resultaten visar att det finns fyra kategorier av erfarenheter av 
undervisningen med CAD som bygger på det lärandeinnehåll som 
lärarna vill att eleverna ska lära sig. I studien benämns detta 
lärandeinnehåll som intended learning outcome (ILO). Kategorierna 
är hierarkiskt ordnade utifrån de olika variationer av ILO som 
identifierats. Den första kategorin innehåller endast en variation och 
är därmed minst utvecklad. Den andra, tredje och fjärde kategorin 
bygger på med fler variationer av ILO och är därmed mer komplexa i 
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förhållande till den föregående kategorin. Kategorierna visar på en 
undervisningsprogression där undervisningen med CAD börjar med 
kategori 1 och därefter har möjlighet att ta olika vägar, beroende på 
vilka erfarenheter läraren har. De fyra kategorierna ska kortfattat 
redovisas här nedan. För en fullständig redovisning hänvisas till 
artikeln. Kategorierna är presenterade i ordning av sin komplexitet. 

7.2.1 Kategori 1, Hantera mjukvaran 
I den första, minst utvecklade kategorin, handlar ILO om att hantera 
mjukvaran i CAD-programmet som används. Lärarna vill introducera 
programmet för eleverna och de uttrycker att de vill att eleverna ska 
lära sig några enklare kommandon, funktioner och symboler för att 
komma igång och bli bekanta med programmet. Eleverna får skapa 
olika digitala modeller utifrån enklare geometriska former och vanliga 
modeller är namnbrickor eller smycken. Vad som skapas är inte i fokus, 
utan hanteringen av mjukvaran är det viktiga enligt de intervjuade 
lärarna. 
 
I den här kategorin får eleverna vanligtvis härma det läraren gör på sin 
dator, alternativt används olika klipp från YouTube som eleverna 
härmar. 

7.2.2 Kategori 2, Använda färdiga modeller 
I den andra kategorin har ILO utvecklats till att också innefatta delar 
av designprocessen, utveckla lösningar och dokumentation, genom att 
eleverna ges möjlighet att hämta färdiga modeller från olika databaser 
och bibliotek till CAD-programmet men också genom undervisning att 
CAD kan användas som dokumentation av de skapade modellerna. 
 
I den här kategorin, får eleverna undersöka CAD-programmet och de 
uppmuntras att söka efter modeller som andra ha skapat. Lärarna 
motiverar detta med att eleverna då kan förstå vad som kan skapas och 
att många modeller är kombinationer av enklare geometriska former. 
Även i denna kategori är eleverna fria att välja vilka modeller de vill 
skapa utifrån egna intressen. 
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7.2.3 Kategori 3, Tillverka och skapa printade modeller 
I kategori 3, som bygger vidare på den första och andra kategorin, är 
ILO delar av designprocessen och att tillverka och skapa modeller som 
printas ut i en 3D-printer. De delar i designprocessen som blir synliga 
i den här kategorin är att producera lösningar, men även att processen 
är iterativ och rör sig fram och tillbaka mellan olika aspekter. Lärarna 
berättar att de vill att eleverna ska lära sig hur en 3D-printer fungerar 
när den tillverkar fysiska modeller, att den bygger upp modellen lager 
efter lager med tunna trådar av plast. Dessutom är det viktigt att förstå 
att 3D-printern inte kan starta att printa i luften, utan fria ytor behöver 
stöd underifrån. Resultatet skulle annars bli trådar hängande i luften. 
 
Lärarna beskriver att 3D-printen används för att visa ett modernt, 
effektivt och snabbt sätt att skapa fysiska modeller och att de utskrivna 
modellerna därmed kan användas i den iterativa designprocessen men 
också som dokumentation. 
 
Det är inte alltid som eleverna själva har designat modellen som skrivs 
ut i en 3D-printer, utan eleverna ges tillåtelse att hämta modeller från 
databaser eller bibliotek. Eleverna tillåts dock inte alltid att själva, på 
egen hand skriva ut sina digitala modeller. En erfarenhet som lärarna 
ger uttryck för är att 3D-utskrifter är tidskrävande i en skolkontext och 
att det är vanligt att det uppstår problem om eleverna själva hanterar 
printern. 

7.2.4 Kategori 4, Designa 
I den fjärde kategorin, är flera delar av designprocessen inkluderade i 
ILO förutom de som ingick i den andra och tredje kategorin. Här vill 
lärarna att eleverna ska lära sig att utveckla lösningar, tillverka 
lösningar och utvärdera lösningar. Dessutom ingår fler och mer 
avancerade kunskaper i mjukvaran i ILO för att eleverna ska kunna 
designa olika modeller i CAD-programmet. Här berättar lärarna att de 
vill att eleverna ska lära sig att designa strategiskt, så att en digital 
modell lätt kan förändras och justeras. I den strategiska designen ingår 
också att förstå att olika delar av en modell måsta vara sammanlänkade 
till en enhet för att en 3D-printer ska kunna skriva ut den. 
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I den fjärde kategorin berättar lärarna om problemlösning som en 
viktig del i undervisningen. Ett exempel på problem som eleverna ska 
lösa, kan handla om att hitta funktioner eller kommandon i mjukvaran 
som möjliggör den design som eleverna önskar. Här är YouTube-klipp 
vanliga för att härma hur andra har löst problemet. Det är också 
vanligt, enligt lärarna, att eleverna hjälper varandra för att hitta 
lösningar i mjukvaran och ibland tillåts elever vara hjälplärare. 

7.2.5 Sammanfattning av resultaten i delstudie 2 
De fyra kategorierna som presenterats är hierarkiskt ordande och visar 
på en undervisningsprogression, beroende på hur många kategorier 
som inkluderas i den aktuella undervisningen. 
Undervisningsprogressionen resulterar i att olika elever får möta olika 
innehåll i undervisningen med CAD. Olika lärare undervisar om 
exempelvis designprocessen, problemlösning och digital kompetens i 
olika stor utsträckning. De exempel på problem som eleverna möter 
rörande mjukvaran är en ny typ av problem som inte fanns i 
teknikundervisningen innan CAD introducerades. Problemen uppstår 
på grund av CAD. Med andra ord, nya digitala verktyg introducerar nya 
problem som ska lösas. 
 
Tekniklärarnas erfarenheter, de fyra kategorierna, kan också ses ur ett 
annat perspektiv. Kategori 1 och delvis kategori 4, handlar om att 
hantera mjukvaran och lära sig programmet. Det kan ses som 
undervisning att använda CAD. När undervisningen berör andra ILO, 
som delar av designprocessen som i kategori 2, 3 och 4, kan 
undervisningen istället ses som undervisning genom att använda 
CAD. 
 
Sammanfattningsvis konstaterar jag att det inte finns någon given 
samsyn bland lärarna vad eleverna ska lära sig vid undervisning med 
CAD. De fyra kategorierna kan däremot stödja lärares intention med 
sin undervisning och hjälpa till att klargöra lärandemål.  
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8 Diskussion och implikationer 

I det här kapitlet förs en diskussion utifrån licentiatuppsatsens 
övergripande forskningsfråga, Vilka erfarenheter har tekniklärare om 
undervisning med modeller och modellering med digitala verktyg i 
högstadiets teknikundervisning? Resultaten från de båda delstudierna 
utgör grunden för diskussionen och de föreslagna implikationerna. 
Delstudie 2 kan dessutom ses som en fördjupning av ett av temana i 
delstudie 1, Möjliggöra digital modellering, vilket förenar 
delstudierna. 

8.1 Undervisning med digitala modeller har olika karaktär 
Tekniklärarna som intervjuats erfar att undervisning om digitala 
modeller innehåller både teoretiska och praktiska moment. Ibland är 
undervisningen om teknik och ibland är undervisningen i teknik. 
Undervisningen kan alltså ge förutsättningar för eleverna att förstå 
teknik från olika perspektiv med hjälp av digitala modeller. Att 
teknikämnet är dualistiskt till sin karaktär är känt sedan tidigare 
(Skolverket, 2019; Carlgren, 2013). I bakgrundskapitlet presenterade 
jag forskning som beskriver behovet av att undervisningen behöver 
innehålla både teoretiska och praktiska moment och gärna 
sammanflätat för att skapa en holistisk lärandesituation för eleverna 
(Gibson, 2008; Kilbrink, 2013). Jag menar att undervisningen som 
beskrivits av lärarna i delstudierna visar exempel på sådan 
sammanflätning. 
 
Jag ska ge några exempel på denna sammanflätning. Lärare berättar 
under intervjuerna att eleverna får arbeta med mjukvaran i det CAD-
program som används. I programmet får eleverna skapa designer av 
olika enklare objekt, som nyckelringar eller namnbrickor. När denna 
aktivitet pågår, får eleverna samtidigt undervisning om modern teknik 
och hur ingenjörer idag arbetar med tredimensionella modeller inom 
exempelvis industrin. Ytterligare ett exempel från studien som visar på 
sammanvävda aktiviteter, är när färdiga digitala modeller i appar 
och/eller spel används för simuleringar av exempelvis en 
brokonstruktion. Eleverna tillämpar och testar olika 
brokonstruktioner och får i mjukvaran snabb feedback på om 
konstruktionen kommer att hålla eller gå sönder. I dessa aktiviteter, 
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diskuteras bakomliggande konstruktionselement i brokonstruktioner 
som olika balktyper eller fackverkskonstruktioner. Det ger mig 
argument att påstå att undervisningen rör både ett teoretiskt 
perspektiv och en praktisk tillämpning av teorierna. Ytterligare ett 
exempel från studien är aktiviteter där eleverna arbetar med 
programmering och där de visualiserar sina program med hjälp av 
exempelvis Micro:bit, små enkortsdatorer. Eleverna kopplar samman 
elektroniska komponenter och får en praktisk tillämpning av 
programmeringen och av komponenterna, samtidigt som 
undervisningen berör programmeringens språk och funktioner och om 
komponenternas bakomliggande funktion. 
 
I bakgrundstexten diskuterades öppen och stängd undervisning 
(Ginestié, 2018). Där diskuterades om läraren planerar för ett lärande 
genom att låta eleverna självständigt upptäcka och undersöka 
lärandeinnehållet (öppen undervisning), eller genom att ge 
instruktioner (stängd undervisning). Resultaten från delstudie 1 visar 
att vid undervisning med digitala modeller förekommer både öppen 
och stängd undervisning, men de blir olika framträdande i de olika 
temana. Ett exempel är undervisning som syftar till att konkretisera 
abstrakt teknik som kan ske genom visning av YouTube-klipp, där 
klippen sedan diskuteras i klassen. I det fallet menar jag att 
undervisningen är öppen där diskussionerna kan ses som 
undersökande, eftersom elevernas inspel inte är styrda av läraren. Ett 
annat exempel är när eleverna får programmera där de rör sig mellan 
olika aspekter i programmeringsprocessen och testar sina lösningar, 
ändrar och testar igen. Även här menar jag att undervisningen är öppen 
och undersökande, när eleverna får upptäcka och testa sina tankar och 
idéer. Ett exempel på stängd undervisning från delstudie 1 är när 
eleverna får härma det läraren gör. Läraren visar sin datorskärm via en 
projektor och eleverna följer varje steg som läraren utför. Detta skedde 
exempelvis när en lärare som intervjuats beskriv hur eleverna skapade 
en nyckelring i ett CAD-program där eleverna utförde momenten 
likadant som läraren. Ytterligare ett exempel gavs av en annan lärare, 
där en lärare på den aktuella skolan skapat en egen video, en 
instruktionsfilm, som visade eleverna i vilken ordning de skulle skapa 
en namnskylt. 
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Resultaten från delstudie 2 visar också på både öppen och stängd 
undervisning. Ju högre upp i kategoriernas komplexitet, desto mer 
övergår undervisningen till att bli öppen visar resultaten. Lärarna 
beskriver i de mindre utvecklade kategorierna att eleverna får härma 
det läraren gör på sin dator. I de mer utvecklade kategorierna får 
eleverna i större utsträckning undersöka mjukvaran och problemet 
som ska lösas på egen hand. Ginestié (2018) visade att om eleverna 
arbetar i undervisningsformer som tillåter undersökande 
arbetsmetoder leder detta till förbättrat lärandet. 
 
Det är värt att diskutera utifrån mina resultat i delstudie 2, att lärarna 
vid den öppna undervisningen inte beskriver att de har ett tydligt 
problem som ska lösas. Intentionen med undervisningen är att lära 
eleverna delar av designprocessen och att hantera mjukvaran, men 
eleverna får själva bestämma vad de ska designa och de får på egen 
hand hitta lösningar på olika problem. Ett vanligt problem som uppstår 
enligt lärarna är att hantera mjukvaran. Det innebär att olika elever 
kommer att kunna stöta på olika problem beroende på vad de skapar, 
och eleverna kan därmed få olika förutsättningar att lära sig hantera 
mjukvaran. Det tycks dock inte spela så stor roll, enligt lärarna. 
Resultaten visar att lärarna inte på förhand har bestämt vilka 
funktioner eller kommandon eleverna bör känna till. Den öppna 
undervisningen med digitala modeller och digital modellering tolkar 
jag som att den inte är ett didaktiskt val av läraren för att låta elever 
utvecklas i en viss riktning, utan ett resultat av att läraren inte har 
klargjort i detaljnivå vad han eller hon vill att eleverna ska lära sig. 

8.2 Digitala modeller används både deskriptivt och preskriptivt 
Digitala modeller används i teknikundervisningen både deskriptivt och 
preskriptivt enligt resultaten från de båda delstudierna. Eftersom de 
digitala modellerna används för att både beskriva teknik och också till 
att förutse och uppskatta utfallet av teknik kan undervisningen även 
sett ur detta perspektiv ge eleverna förutsättningar att förstå teknik på 
ett holistiskt sätt. De digitala modellerna som används för att 
synliggöra och förklara abstrakt teknik kan sägas vara deskriptiva, då 
de beskriver, förtydligar och visar på olika samband, liknande 
naturvetenskapernas sätt att se på modeller (Gilbert, Boulter & Elmers, 
2000). De deskriptiva digitala modellerna kan då användas för att 
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skapa diskussioner i klassrummet och värdera tekniken som 
presenteras. När undervisningen berör programmering med 
exempelvis små enkortsdatorer kan undervisningen också sägas vara 
deskriptiv eftersom de digitala modellerna (programmen som skapas) 
beskriver en händelse. Å andra sidan visar resultaten från delstudierna 
att digitala modeller också kan användas preskriptivt, för att undersöka 
och förutspå händelser. 
 
När eleverna skapar eller arbetar med digitala broar, undersöker de 
hållfastheten med hjälp av ett digitalt program, och bron (modellen) 
utgör en prediktion, av vad som skulle kunna hända i verkligheten. 
Ytterligare ett exempel från studiernas resultat på preskriptiva 
modeller är när eleverna designar i ett CAD-program med målet att 
skriva ut en fysisk modell i en 3D-printer. Den digitala förlagan utgör 
en prediktion av det färdiga resultatet. Om de utskrivna modellerna 
används i samarbete med andra ämnen, som exempelvis gjutning i 
slöjdämnet, kan modellen användas som en brygga mellan ämnena. 
Det kan jämföras med när modeller används som en brygga mellan 
STEM-ämnen som Hallström och Schönborn (2019) beskriver. 
Resultaten från delstudie 1 visar dock att de digitala modeller som 
används ämnesintegrerade endast i liten utsträckning lyfter fram 
teknikämnets innehåll och tekniska kunskaper. Istället tycks de 
digitala modellerna nyttjas för att lyfta fram de andra ämnenas innehåll 
och kunskaper. 
 
Citrohn och Svensson (2020) har i en studie undersökt vilka funktioner 
modeller har i teknikundervisningen med resultatet att modellerna 
oftast används deskriptivt och där lärarns fokus är att använda 
modellerna som representationer av någon teknisk lösning eller av ett 
fysikaliskt fenomen. Mina studier bekräftar Citrohn och Svenssons 
(2020) resultat, men adderar också det digitala perspektivet på 
modellen. Fysiska modeller, som består av konkret material och som 
finns att ta på och undersöka, oavsett om eleverna har tillverkat dem 
själva eller om det är modeller som skolan har tillgängliga, används 
deskriptivt (Citrohn & Svensson, 2020). Digitala modeller, som min 
studie har fokuserat på, ger andra möjligheter för undervisningen 
genom exempelvis snabb respons till eleverna då de arbetar med 
simuleringar och olika spel enligt de intervjuade lärarna. 
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8.3 Digitala modeller används för att utveckla teknisk kunskap 
Några av de teman som presenteras i artikel 1 visar att tekniklärarna 
som intervjuats använder digitala modeller i undervisningen för att 
möjliggöra för eleverna att lära sig kunskaper inom digitalisering och 
användande av digitala verktyg. Detta är ett sätt att öka elevernas 
digitala kompetens (Carlsson, 2014; Carretero et al., 2017; Skolverket, 
2019). Lärarna nämner under intervjuerna innehåll som att skapa 
konton, spara och lagra data på ett bra och effektivt sätt och att kunna 
använda mjukvaran i det program som ska användas. Andra kunskaper 
som lärarna vill att eleverna ska utveckla handlar om problemlösning, 
men där problemen som presenteras kan variera stort, allt från att 
handhava en mjukvara till att skapa en hållfast bro i ett 
simuleringsprogram. Fler exempel från studierna på problemlösning 
som jag kopplar till teknik och teknisk kunskap, är exempelvis om de 
modeller som designats digitalt kommer att kunna skrivas ut via en 3D-
printer eller om dörrar och fönster öppnas åt ”rätt” håll i en digital 
husmodell. 
 
Resultaten från artikel 2, visar att eleverna ibland får skriva ut sina 
modeller i en 3D-printer, för att lära sig hur utskrifter går till och för 
att lära sig designa så att en printer klarar av att skriva ut modellen. 
Eleverna tycks inte ges möjlighet i undervisningen att skriva ut flera 
gånger och designa om efter utskriften, vilket framkommit under 
intervjuerna. Resultatet korrelerar med annan forskning som visar att 
elevernas utskrifter är en slutprodukt (Charlesworth, 2007; Laisney & 
Brandt-Pomares, 2015).  Jag anser att det är värt att notera att mitt 
resultat inte överensstämmer med skolinspektionens granskning av 
teknikämnet (Skolinspektionen, 2019) där det framkom att lärarna 
anser att teknikutvecklingsarbetet kan underlättas om en elev får pröva 
igen om utskriften inte blev som eleven tänkt. Denna skillnad anser jag 
behöver studeras mer, eftersom 3D-utskriften i sig kan vara en viktig 
del i utvecklingen av elevernas problemlösningsförmåga som Dickson 
et al. (2020) skriver. Mitt resultat kan också tolkas som att de 
funktionella aspekterna av modellen inte manipuleras och undersöks, 
vilket de Vries (2019) skrev kan vara viktigt då eleverna ska värdera 
teknik. 
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I artikel två konstateras att CAD ibland används för att lära eleverna att 
hantera mjukvaran som ett verktyg, men att lärarna i sin undervisning 
inte alltid går vidare där CAD verkligen får användas som ett verktyg. 
Jämför det med att lära sig klippa och limma inför att konstruera 
modeller i fysiskt material. Någon gång under elevernas tidigare 
skolgång har lärandemålet sannolikt varit att klippa och limma för att 
i ett senare skede vara ett verktyg för att nå andra lärandemål. Med 
undervisning i CAD förekommer både undervisning att lära eleverna 
att använda CAD som ett verktyg och undervisning där CAD är ett 
verktyg. 
 
Andra tekniska kunskaper som lärarna vill att eleverna ska utveckla 
enligt studien berör en förståelse för programmerad teknik som 
eleverna möter i sin vardag. Lärarna uttrycker att de vill att eleverna 
ska förstå att det finns en eller flera personer bakom varje 
programmerad teknisk lösning, och att de är programmerade med ett 
visst syfte. Eleverna får i undervisningen diskutera och undersöka 
enklare programmerade enheter och själva skapa enkla 
programmerade program för att uppnå syftet att förstå vår 
programmerade omvärld. Lärarna ger inte uttryck för några specifika 
programmeringskunskaper som eleverna ska uppnå, utan lyfter mer 
allmänna kunskaper om vår omvärld. 
 
Vid undervisning med CAD betonas andra kunskaper eleverna ska 
utveckla när lärarna beskriver sin undervisning. Då handlar det om att 
eleverna ska lära sig att hantera den mjukvara som används, men också 
att de ska lära sig delar av designprocessen. Dock specificerar inte 
lärarna vilka funktioner i mjukvaran som eleverna ska lära sig, eller hur 
olika delar av designprocessen ska undervisas och vad det ska 
innehålla, utan ofta beror elevernas lärande av vilka problem de stöter 
på och vilka behov de behöver lösa. Om en elev vill designa en staty till 
en lampa, är det vissa kommandon som hon eller han behöver lära sig, 
en annan elev som vill skriva ut en hämtad modell från mjukvarans 
galleri behöver lära sig helt andra kommandon och funktioner. Här 
finns ingen tydlig överrensstämmelse av vad lärarna vill att eleverna 
ska lära sig. Vilka delar av designprocessen som undervisningen berör 
är också beroende av vad eleverna designar och hur eleverna kommer 
framåt i denna process enligt vad lärarna berättar. Eftersom 
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uppgifterna vanligtvis är mycket fria och eleverna får utföra en design 
efter sina egna önskemål, kommer det att skilja mycket på vilka delar 
av designprocessen eleverna möter. Analysen som gjordes i delstudie 2 
visar att lärarna bland annat vill att eleverna ska lära sig att 
designprocessen är iterativ, och att digitala modeller kan användas för 
dokumentation, kunskaper som kan appliceras på ett stort antal olika 
innehåll. 

8.4 Digitala modeller som komplext begrepp 
Undervisning med digitala modeller och digital modellering, innefattar 
många olika områden. Undervisningen kan vara både teoretisk och 
praktisk, öppen och stängd. Eleverna kan arbeta med hållfasta 
konstruktioner och med designprocessens olika delar. Dessutom har 
jag visat att de digitala modellerna används både deskriptivt och 
preskriptivt i undervisningen. 
 
Denna bredd av undervisningens innehåll och metoder som jag 
diskuterar här, visar på en komplexitet mellan de olika delarna. Jag vill 
därför argumentera för att begreppen digitala modeller och digital 
modellering ska ses som just komplexa begrepp vid 
teknikundervisningen. Ett sätt att underlätta förståelsen av denna 
undervisning är att som föreslagits i delstudie 1, tydligt börja diskutera 
och beskriva vad som undervisas mer specifikt och nyanserat, och 
undvika det mer vaga begreppet digitala modeller. Då kan lärare 
utveckla ett professionsspråk med likalydande betydelser och därmed 
skapa bättre förutsättningar för ämnets utveckling, vilket tidigare har 
argumenterats vara viktigt av bland annat Norström (2014). 
 
Digitalisering är dessutom i ständig förändring, både inom skolan och 
i samhället i stort, och det som idag kan avses med en digital modell, 
kan imorgon vara något helt annat. Denna föränderlighet ger 
ytterligare ett skäl att undvika det vaga begreppet digitala modeller. 
 
Lärare transformerar sin egen kunskap om det som ska undervisas, till 
något som blir undervisningsbart i en skolsituation med hänsyn tagen 
till elevgrupperna och skolans övriga förutsättningar (Mishra & 
Koehler, 2006). Transformationen är en av ämnesdidaktikens 
kärnfrågor. Tekniklärares erfarenheter om undervisning med digitala 
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modeller och digital modellering kommer därmed att påverka hur 
undervisningen kommer att bedrivas och vilket innehåll som lyfts 
fram. Digitala modeller av olika slag möter oss ständigt i samhället 
idag. Det kan vara allt från animerade väderprognoser som är digitalt 
beräknade med matematiska modeller, till monteringsbeskrivningar 
av möbler från IKEA. Därför anser jag utifrån resultaten i denna studie 
att det är viktigt att varje undervisande lärare har god förståelse för vad 
han eller hon avser i undervisningen med digitala modeller och digital 
modellering. Det är också viktigt att läraren är på det klara med vad 
målet för eleverna är, vilket lärande de ska uppnå, och även på vilken 
nivå detta lärande ska ligga. 

8.5 Vad kan läras av denna studie? 
De två delstudierna har tydliga implikationer för lärare som undervisar 
i teknikämnet på högstadiet. Resultaten kan stärka och synliggöra den 
tekniska kunskap och digitala kompetens som eleverna ges möjlighet 
att utveckla i och med undervisningen med digitala modeller och 
digital modellering. Den första studien implicerar att det finns tekniskt 
innehåll i undervisningen som skulle kunna bli mer synlig. Exempelvis 
när digitala modeller används integrerat tillsammans med andra 
ämnen. Eleverna kan göras mer uppmärksamma på det tekniska 
innehållet än vad lärarna berättar att de görs idag. Vidare kan de fyra 
temana bidra till att utveckla ett ämnesspråk och utveckla 
teknikundervisningen genom att diskutera olika typer av modeller där 
digitala verktyg används mer nyanserat. Som jag konstaterat är 
begreppet digitala modeller otydligt definierat i styrdokumenten och i 
verksamhetspraktiken, och undervisningen skiljer mellan olika lärare. 
Det gör det svårt att skapa konsensus om vad digitala modeller är och 
hur undervisningen skall bedrivas. Med tydligare beskrivningar av 
både innehåll och metoder, när digitala modeller används i 
undervisningen kan arbetet med att utveckla ämnet och 
undervisningen underlättas.  
 
Den andra studien kan också uppmärksamma lärare på att det finns 
innehåll i undervisningen som de själva inte lyfter fram, exempelvis 
delar av designprocessen. Jag kan inte avgöra om lärarna är medvetna 
om det utifrån resultaten från denna studie, eftersom jag bara kan 
uttala mig om det som de valt att berätta. Men med tanke på att lärarna 
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i svensk teknikundervisning är osäkra på val av innehåll (Bjurulf, 2011; 
Hartell, 2015), så kan det vara bra att känna till vad som faktiskt är en 
del av undervisningens innehåll. Om lärarna görs medvetna om 
designprocessen som ett lärandeinnehåll, torde också elevernas 
möjlighet att uppmärksamma designprocessen öka. Då kan man gå 
från tendensen att eleverna ägnar sig åt oreflekterat görande som 
Skolinspektionen (2014) tidigare rapporterat. Från delstudie 2 kan 
också sägas att om lärarna vill undervisa om design och inte bara om 
designprocessen, så bör de ha med innehåll i undervisningen som 
beskrivs utifrån erfarenheterna i kategorin designa. Då ges 
undervisning som skapar möjligheter för eleverna att också arbeta med 
problemlösning i kombination med designprocessens olika aspekter. 
Lärarna kan också mer aktivt arbeta med skisser som verktyg i 
samband med digital modellering, liksom att ge eleverna möjlighet att 
skriva ut sina digitala modeller flera gånger under arbetets gång. Min 
studie visar att när eleverna skriver ut sin modell, gör de det som ett 
avslut på arbetet. 

8.5.1 Implikationer för forskningen 
Resultaten från de både delstudierna, både temana från delstudie 1 och 
kategorierna från delstudie 2, kan användas som underlag till 
kommande studier. Enligt Marton (1981) kan fenomenografiska 
resultat används som instrument för att hjälpa till att förstå fenomen 
och tolka resultat. En möjlighet är att forska vidare om elevernas 
lärande vid undervisning med CAD och söka mer kunskap om hur 
eleverna erfar den undervisningen. Ytterligare en möjlighet är att söka 
kunskap om olika kritiska aspekter för att nå ett mer komplext lärande. 
 
Vidare kan också konstateras att det fenomenografiska utfallrummet 
från delstudie 2, inte är linjärt hierarkisk. En variation av kategori 2 
(utveckla lösningar), finns inte med i kategori 3, men återfinns igen i 
kategori 4. En möjlig förklaring till det kan vara att fenomenet som 
undersöks i denna delstudie inte rör erfarenheter av lärande utan rör 
erfarenheter av undervisning. 
 
Jag konstaterar också att det idag finns ett stort antal fritidsaktiviteter 
för barn och ungdomar med tillgång till olika CAD-program och 3D-
skrivare och där barnen och ungdomarna arbetar kreativt med digitala 
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modeller av olika slag. Aktiviteterna kan ha olika namn, exempelvis 
Maker-Spaces, KomTek och Fab-labs. Detta innebär att barn och 
ungdomar kommer att komma till teknikundervisningen i skolan med 
andra och fler erfarenheter i området. Lärarna behöver kunskap att 
möta detta. Marton (2015) skriver att lärare bara kan ha insikt om 
elevernas sätt att möta ett innehåll i relation till sitt eget sätt att möta 
detta innehåll. Det är mot den bakgrunden som denna studie kan bidra 
genom att kunskaper om teman, aspekter av teman, kategorier, 
hierarkisk struktur och undervisningsprogression kan användas som 
verktyg när teknikläraren gör sina didaktiska val. Dessa kunskaper kan 
också användas vid internationella jämförelser av teknikundervisning. 
 
Slutligen vill jag poängtera att undervisning med CAD är en viktig och 
betydande del av tekniklärarnas erfarenhet av undervisning med 
digitala modeller. Detta konstaterande ger implikationer att fortsätta 
studera och lära mer om CAD i högstadiets teknikundervisning.  
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Fråga Följdfrågor 
Kan du beskriva ett exempel 
eller arbetsområde där eleverna 
arbetar med modeller med hjälp 
av digital teknik? 
 

Har du fler exempel? 
Har du gjort något annat tidigare? 
Hur förklarar du digitala modeller och digital 
modellering för eleverna? 
Vad är en modell? 
 

Vilka motiv ligger till grund för 
dina val av övningar?  
 

Hur väljer du ut övningar? Vad övertygade dig 
att välja den? 
Vilka förberedelser behöver du göra? 
Kan du ge ett konkret exempel? 
Hur arbetar du med arbetsområdets progression? 
Hur tar du reda på vad eleverna redan kan? 
Tidigare stadiers undervisning? 
Vad innebär det (för dig) att arbeta med 
modellering och med modeller med digital 
teknik?  
 

Vad vill du att eleverna ska lära 
sig? (i de valda övningarna) 
 

På vilket sätt kommer detta lärande fram? 
Vad mer kan eleverna lära sig i övningen? 
Varför är det viktigt för eleverna att lära sig det? 
Vad anser du att den kunskapen är bra för? 
Vilken nytta har eleverna av den kunskapen? 
 

Hur förklarar du uppgiften för 
eleverna? 
 

Vilka ord och begrepp använder du? 
Finns det speciella ord och begrepp som du 
tycker hör till uppgiften? 
Vad brukar eleverna ha svårt med? 
Hur hjälper du dem? 
Finns det andra sätt att beskriva och hjälpa? 
Finns det andra saker som brukar vara svårt för 
eleverna? 
 

Vilka teknikområden jobbar ni 
med när ni arbetar med 
modeller och modellering med 
digital teknik? 
 

På vilket sätt kan den digitala tekniken bidra till 
förståelse för teknikområdet? 
 
 

Vilka program använder du i 
undervisningen? 
 

Vad låg bakom det valet? 
Finns det fler skäl? 
 



 
 

Vilka kunskaper tycker du är 
viktiga att du har för att kunna 
arbeta med modeller och 
modellering med digital teknik? 
 

(Vilken digital kompetens behöver du?) 
 
 

Hur organiserar du arbetet med 
modeller och modellering? 

Vilka motiv finns för valet av arbetssätt? 
Hur ser du på din roll i klassrummet när 
eleverna arbetar med uppgiften?  
Vilka förkunskaper behöver eleverna ha inför 
arbetsområdet? 
 

Följdfrågor Kan du ge fler exempel? 
Kan du förtydliga? 
Vad menar du när du säger…? 
Kan du utveckla? 
Kan du konkretisera? 
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