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Förord 
Vi vill tacka våra handledare vid Svansteins Centralskola som gjort det möjligt för oss 
att utföra vår undersökning under vår praktik, vi vill även rikta ett stort tack till alla 
elever som deltagit i genomförandet av vårt examensarbete. 
 
Vi vill även tacka vår vetenskapliga handledare Crister Björk som gett oss värdefull 
kritik.  
 
Lampisenpää 2005-01-13 
 
Tomas Mörtberg Simon Rautila Johan Taavo 
 



Abstrakt 
Syftet med vårt arbete var att undersöka om vi kan öka elevers intresse för ämnet teknik 
då vi arbetar temainriktat med VA-system i deras närmiljö. Undersökningen 
genomfördes med 15 elever i år nio vid Svansteins Centralskola i Övertorneå Kommun 
under sju veckor tid. Arbetet med eleverna omfattade ett temaarbete, med teoristudier, 
studiebesök och modellbygge, där de fick undersöka hur VA-systemet var uppbyggt i 
deras by. De mätmetoder vi använde oss av var enkäter, intervjuer samt observationer. 
Vår undersökning visar att ett temainriktat arbetssätt inom teknik bidrar till att öka 
elevers intresse för ämnet teknik.  
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Bakgrund 

Inledning 
Då vi är lagda åt det praktiska hållet så har ämnet teknik legat oss varmt om hjärtat och 
intresserat oss under lång tid, ett intresse som stärkts av de teknikkurser vi läst under vår 
utbildning. 
 
Under de få praktiktillfällen som vi haft på vår utbildning så har vi upplevt att tekniken 
är ett område som lever en undanskymd tillvaro, ämnet känns något åsidosatt i dagens 
skolmiljö. Vi har även uppfattat det som att elever i dagens skola inte får fullgoda 
verktyg för att förstå och verka i det tekniska samhälle de lever i, ungefär som att 
tydliga verklighetskopplingar saknas. Vi ville därför öka elevernas intresse för ämnet 
teknik med hjälp av ett temainriktat arbetssätt utifrån deras närmiljö, samtidigt som vi 
försökte dra vårat strå till stacken för att stärka teknikens status som eget ämne. 
 
Med detta i åtanke så ville vi utforma ett arbetssätt som skapade en miljö där eleverna 
fick möjlighet att visuellt och praktisk skapa sig en bild av sin närmiljö. Vi tror att på så 
sätt kan eleverna även skaffa sig de verktyg som behövs för att kritisk granska samhället 
och forma ett hållbart samhälle som de vill leva i. Vår uppfattning är även den att man 
bör börja i det lilla för att sedan kunna skapa och arbeta fram en bild av den större 
helhet vi, som världsmedborgare lever i. 
 

Förankring i styrdokument 
Vi valde att arbeta på ett temainriktat sätt med ett tekniskt system i vår närmiljö. I Lpo 
94 (1998) fann vi stöd för vårt val av arbetssätt, där står följande: 
 

Skolan skall sträva efter att varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper och 
erfarenheter för att få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och 
kulturliv. 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s.17) 
 
Vidare står i kursplaner och betygskriterier (2000): 

Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven 
- Utvecklar förtrogenhet med i hemmet och på arbetsplatsen vanligt förekommande 
redskap och arbetsmetoder av skilda slag samt kännedom om den teknik som i övrigt 
omger oss. 

(Skolverket, 2001, s.113) 
 
Detta mynnar sedan ut i kunskap som är relevanta för de mål som finns uppsatta i 
kursplanen för teknik: 
 

Eleven skall i slutet av nionde skolåret ha uppnått följande mål:  
- Kunna göra en teknisk konstruktion med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande 
stöd och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar 
- Kunna identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system 
genom att ange de ingående komponenternas funktion och inbördes relationer.  

(Skolverket, 2001, s.115) 
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Elevers intresse för teknik 
I enighet med Dewey menar vi att intresse är att eleven uttrycker en vilja att fördjupa 
sig i de lösningar och problem som kan förverkliga en idé. Det handlar om att arbeta på 
ett sätt som berör eller engagerar eleverna. För att bibehålla intresset så måste en för 
eleven tydlig tråd finnas i det man arbetar med under vägen mot ett mål. (Dewey, 1997) 
Man bör även ha en koppling till elevens verklighetsvärld för att bevara ett aktivt 
deltagande och intresse. (Ahlberg, 2001; Dewey, 1997; Tiller & Tiller, 2003) 
 
Andra synsätt kring intresse för teknik eller naturvetenskap i allmänhet har presenterats 
av Svein Sjøberg (1999) i artikeln, The Disenchantment with science, där författaren 
beskriver hur elever kan ha olika motiv för att intressera sig för naturvetenskap. 
Motiven kan vara dels krassa vinstmotiv, d.v.s. pengar och karriär, dels en nyfikenhet, 
de vill finna förklaringar och är drivna av en vilja ställa frågor och söka svar. Sjøberg 
(1999) fortsätter med att beskriva en tredje möjlig anledning till att elever väljer 
vetenskap nämligen en lockelse p.g.a. deras egna värderingar och ideal, Sjøberg (1999) 
menar att dessa elever ser på naturvetenskapen som en del i kampen mot fördomar och 
myter. De lockas kanske av historia, av hur gårdagens vetenskapsmän offrat sig för sina 
idéer.  
 
Som en väg till lösning på problemet med elevers ointresse för naturvetenskap ser 
Sjøberg (1999) att man måste vara villig att närma sig problemet genom kritisk 
reflektion och vara motiverad att försöka se på saken utifrån, från en annans perspektiv, 
(se även Persson, 2001, Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap samt Tiller & 
Tiller, 2003, Den andra dagen, ett vidgat rum för lärande). Man måste finna nya vägar 
för att skapa ett intresse för naturvetenskap. Svein Sjøberg (1999) är övertygad om man 
bör lyfta fram ord som kultur, demokrati och medborgarskap ur vetenskapen och 
använda dem som ficklampor för att belysa densamma. Det handlar t.ex. om att 
vetenskapen ger oss en möjlighet att skilja på fakta och fiktion, hjälper oss att bedöma 
huruvida ett argument är ”riktigt”. 
 
Elevernas egna aktiviteter, upplevelser, nyfikenhet och frågvishet grundar deras intresse 
för ett ämne, i vårt fall teknik. Därför måste vi försöka skapa förutsättningar för ett 
positivt möte med ämnet teknik. (Ahlberg, 2001; Dewey, 1991; 1997; 1998; & Tiller, 
2003) Då kan ett temainriktat arbetssätt vara ett verktyg för att skapa detta möte. 
 

Temaarbete 
Med ett temainriktat arbetssätt menar man en koncentration på ett bestämt avgränsat 
område eller en fråga. Vi har valt att inrikta vårt tema på tekniska system, definition se 
nedan, och då främst samhällsnära system som vatten och avlopp. Stöd för vårt val att 
inrikta oss på ett temainriktat arbetssätt ges bl.a. i de lokala styrdokumenten. 
 

Skolan ska verka för: 
- Att temastudier förekommer i betydande omfattning i alla skolformer 
- Att skolorna arbetar för att få samverkan i arbetsenheter/arbetslag mellan lärare, 
elever och annan skolpersonal. 

(Övertorneå kommun, 1999, s.8) 
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Några personer som har haft ett stort inflytande för temaarbetes utveckling är John 
Dewey och Elsa Köhler. John Dewey myntade begreppet ”learning by doing”, lärande 
genom praktiskt arbete, Elsa Köhler har också med sin aktivitetspedagogik bidragit till 
att utveckla det tematiska arbetet i svenska skolor. 
 
Köhlers idéer om temaarbete grundar sig på John Deweys pedagogik, Köhlers 
nedanstående fyra punkter belyser vårt pedagogiska arbetssätt: 
 

1. Barns intresse kopplas in på vad de skall syssla med. Stimulering. 
2. Lärare och barn samlar material, som rör intresseområden och gör upp en plan 

för arbetet. 
3. Därpå följer det individuella arbetet: Barnen arbetar ensamma eller i grupper. 
4. Sist kommer att för kamrater och lärare lägga fram resultatet av det egna arbetet, 

kritisera den egna prestationen och på ett eller annat sätt visa att man tillägnat sig 
det man sysslat med. 

(Dewey, 1991, s.27) 
 

Tekniska system 
Eftersom vi valt att arbeta med tekniska system så är det på sin plats att definiera vad ett 
tekniskt system är, Nationalencyklopedin ger följande definition:  
 

Tekniska och andra komponenter i inbördes samverkan, t.ex. musikanläggning 
(skivspelare, förstärkare, högtalare), växellåda i bil (axlar, kugghjul, växelförare), 
elsystem (kraftverk, ledningar, ställverk, elmätare, vägguttag, lamphållare), 
telefonsystem (telefoner, växlar, ledningar, men även telefonkiosker och kataloger).  

(Nationalencyklopedin, 2000). 
 
Det tekniska system som vi valde att arbeta med var samhällets VA (dricksvatten, 
avlopp, reningsverk). Eftersom detta är ett system som de flesta av oss kommer i 
kontakt med dagligen men som vi mest troligt inte ägnar någon större tanke kring, så 
anser vi att det kan vara ett intressant tema att studera inom skolan. Även skolverkets 
(2001) kursplan för teknik säger att:  
 

Samhället och våra livsmönster präglas i allt högre grad av användandet av tekniska 
föremål, som i sin tur ofta ingår i tekniska system. Att så långt som möjligt göra 
vardagstekniken begriplig och synlig är därför ytterligare ett syfte. 

(Skolverket, 2001, s.112) 
 
Det är även ett tekniskt system som är ganska lätt att studera med tydliga och 
uppdelningsbara steg, studieupplägget av detta system kan sedan användas för att 
studera andra system. Även tillgängligheten av fakta på området är relativt lättfunnen 
och lätt bearbetad. 
 

Elevers lärande 
Den pedagogiska metod som vi kom att använda i vår undersökning kan härledas till de 
idéer som John Dewey (1859-1952) har presenterat för pedagogik och utveckling, och 
de artiklar som han skrivit kring sitt pedagogiska credo som man kan finna i boken 
Individ, skola och samhälle (Dewey, 1991): 
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I den andra artikeln i boken där Dewey behandlar Vad skolan är så skriver han att 
läraren inte är i skolan för att enbart förmedla vissa idéer och forma eleverna efter vissa 
mönster utan att, i enighet med hur vi tänkt bedriva vårt pedagogiska arbete, så ska 
läraren välja ut arbetsområden som ska påverka eleverna för att sedan hjälpa dem att på 
ett lämpligt sätt svara på denna påverkan. Läraren skall ingå som en medlem i gruppen. 
 
I den tredje artikeln som handlar om Undervisningens innehåll lyfter han fram ett av de 
verktyg som man kan använda sig av i arbetet i skolan nämligen språket:  
  

… språk är först och främst ett socialt instrument. Språk är till för kommunikation. 
Det är ett redskap genom vilken en individ får ta del av andras idéer och känslor. När 
det behandlas endast som ett sätt att få information, eller som ett medel för att visa 
upp vad man lärt sig, förlorar det sitt sociala liv och syfte. … Jag tror slutligen att 
utbildning måste ses som en fortgående rekonstruktion av erfarenheter, att 
utbildningens process och mål är en och samma sak. 

(Dewey, 2001, s.45) 
 
Vi vill dessutom lyfta fram sista delen av ovanstående citat som säger att själva arbetet 
är minst lika viktigt som slutmålet, detta tankesätt var även en central del i vårt arbete 
tillsammans med eleverna. Även Sveinung Vaage konstaterar att: 
 

Problematiska situationer kräver däremot att man stannar upp och reflekterar och 
tänker över vad man skall göra, vilket främjar reflexivt lärande som innebär 
problemlösning och bidrar till rekonstruktion av erfarenhet.  

(Dysthe, 2002, s.136) 
 
Detta leder fram till den fjärde artikeln om Metodikens natur där Dewey menar att 
handlingar resulterar i idéer, som uppstår för att man ska få bättre förståelse för det man 
håller på med. ”Det vi kallar förnuft är först och främst lagen om metodiskt och 
effektivt handlande.” (Dewey, 1991, s.46) 
Dewey trodde också på att bilden, eller föreställningen, är det bästa hjälpmedlet i 
undervisningen. D.v.s. att barnet får bäst utbyte av det område de undersöker om de får 
bilda sina egna begrepp av området. Lärarens viktiga roll blir då att vara uppmärksam 
och se till att eleverna bildar sig riktiga begrepp. (Dewey, 1991) 
 
Vidare påpekade Dewey, i sin syn på barn och skola, att barns instinkter kan delas upp i 
fyra grupper, intresset för att samtala och kommunicera, att undersöka och förstå saker 
och ting, att tillverka eller konstruera samt att uttrycka sig konstnärligt. Dewey ansåg 
även att barnets aktiva utveckling beror på uppövandet av dessa, som han uttrycker det, 
naturtillgångar eller oinvesterat kapital. Alltså utvecklingen är beroende av hur väl man 
lyckas använda sig av dessa instinkter i utbildningen. (Dewey, 1991). Det blev då 
relevant för oss att ta reda på om vi kan arbeta enligt Deweys tankar utan att frångå 
dagens läroplan eftersom bl.a. Mattson (2002) skrivit att det är viktigt att vi arbetar 
aktivt med Lpo-94 för att vi ska kunna uppnå ett ökat intresse för ämnet teknik. Nedan 
följer en jämförelse mellan för vårt arbete relevanta tankar, som beskrivits av Dewey 
(Dewey, 1998), och vår läroplanen, Lpo-94 (Utbildningsdepartementet, 1998): 
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Tabell 1.  Jämförelse mellan några av Deweys tankar och Lpo94 
 

 
Dewey (1998) 

 

 
Lpo 94 (1998) 

 

Kunskap skall vara nyttig 

”Skolans skall sträva efter att varje elev 
tillägnar sig goda kunskaper inom skolans 
ämnen och ämnesområden, för att bilda sig 
och få beredskap för livet,” (s.11) 
 

Undervisningen ska vara 
erfarenhetsbaserad och 
erfarenhetsskapande. 

”Skolan skall sträva efter att varje elev 
inhämtar tillräckliga kunskaper och 
erfarenheter för att få en inblick i närsamhället 
och dess arbets-, förenings- och kulturliv.” 
(s.17) 
 

Eleverna ska själva sätta sina mål för 
arbetet. 

”Tillsammans med eleverna planera och 
utvärdera undervisningen och förbereda 
eleverna för delaktighet och medansvar och 
för de rättigheter och skyldigheter som präglar 
ett demokratiskt samhälle.”(s.16) 
 

Eleverna skall vara aktiva  
(”Learning By Doing”) 

”Skolans skall sträva efter att varje elev lär sig 
utforska, lära och arbeta både själständigt och 
tillsammans med andra,” (s.11) 
 

Utgångspunkten måste ligga i 
arbetsuppgifterna, inte i ämnena. 

”Skolans skall sträva efter att varje elev lär sig 
lyssna, diskutera, argumentera och använda 
sina kunskaper som redskap för att 

- Formulera och pröva antaganden och 
lösa problem 

- Reflektera över erfarenheter och 
- Kritiskt granska och värdera påståenden 

och förhållanden” (s.12) 
 

 
Det finns alltså ett samband mellan Dewey’s tankar och vår läroplan, Lpo-94. Men hur 
har detta omsatts i praktiken, en rapport, Teknik i grundskolan pekar på att det inte i nog 
stor utsträckning har införlivats i den svenska skolan (Larsson, 1997): 
 

Ser man till den övergripande verksamheten anges att man ägnar mycket tid åt att 
beskriva och förklara samhälls- och historieanknytning till teknik. Mindre tid 
används till det praktiska som att rita och tillverka. Tyder detta på en teoretisering av 
tekniken, en sådan kan ju lätt bli följden av brist på resurser. (s.19) 

 
Vi har liknande erfarenheter av våra praktikperioder på ett antal skolor i vår kommun, 
där vi märkt att ämnet teknik upplevs som teoretisk och tråkig. Då elever t.ex. sagt åt 
oss: ”Vi gör inget på tekniken” eller ”Vi sitter bara och läser”. Ur detta uppstod frågan 
hur kan vi komma ifrån denna upplevelse av ämnet tekniken som tråkig och teoretisk?  
 
En modell för ett mer inspirerande teknikarbete kan vi finna i en artikel som Eva 
Blomdahl och Witold Rogala (1999) har skrivit, På spaning efter en didaktisk modell 



 6

för teknikämnet i skolan, som berör det pedagogiska arbetssättet för teknik i skolan, den 
bygger på Elsa Köhlers principer om temaarbete. Nedan följer en kortfattad beskrivning 
av deras didaktiska modell: 
 

1. Man utgår från ’platsen’, det vill säga elevens verklighet, där de viktiga 
mänskliga behoven är utgångspunkt för val av tekniskt system t ex ett tekniskt 
system kopplat till boende. 

2. Gestaltningsprocessen startar genom att ’uppdrag’ formuleras tillsammans av 
lärare och elever, t ex att gestalta ett hus. 

Eleverna skaffar sig allmänkunskap kring det aktuella tekniska systemet, t ex 
husets historia, olika system i huset, husets konstruktion och kunskap direkt 
knuten till designprocessen, t ex en skiss/ritning/modell. 

Den sista fasen av gestaltningsprocessen är en dokumentation av uppdraget 
med hjälp av skisser, beskrivningar, modeller och simuleringar, som visar 
elevens arbete. 

3. Arbetet ska sedan presenteras och slutligen utvärderas. 
(Blomdahl & Rogala, 1999, s.7) 

 
Nu har vi en modell att arbeta utifrån, då blir nästa fråga hur kan detta relateras till 
elevers intresse för teknik, och kan man genom att arbeta på detta sätt uppnå ett ökat 
intresse för teknik i dagens skola? 
 
I licentiatavhandlingen, Teknik i ting och tanke, skriven av Gunilla Mattson (2002) tar 
hon upp följande för vårt arbete relevanta punkter som berör hur man får ett ökat 
intresse för teknik: 

• Medinflytande för elever, vilket behövs för att eleverna skall känna sig delaktiga 
i arbetet och kunna vara med och påverka deras utbildning. 

• Problemlösande arbeten ska utgå från eleven samt praktiskt arbete är viktigt. 
Återigen en viktig punkt för medinflytande och delaktighet. 

• Studiebesök och arbetsliv samt visa på teknik i vardagsliv, för koppling till 
verkligheten och närmiljön, erfarenhetsbaserad och erfarenhetsskapande 
undervisning. 

• Mål för Lpo 94 
 
Mattson (2002) kunde i sin studie visa att lärare som aktivt arbetade med teknik enligt 
de riktlinjer som finns i Lpo 94 bidrog till att öka intresset för teknik hos eleverna. 
Eftersom dessa modeller arbetades fram för många år sedan och vi fortfarande upplever 
att tekniken känns åsidosatt och tråkig blev vår fråga, kan vi använda liknande modeller 
för att uppnå ett ökat intresse för ämnet teknik i dagens skola? 
 
 

Syfte 
Med vårt arbete ville vi undersöka om man kan öka elevernas intresse för ämnet teknik 
när man arbetar temainriktat med VA-system i deras närmiljö. 
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Metod 

Försökspersoner och omgivning 
Vi genomförde vår undersökning tillsammans med 15 elever i år nio vid Svansteins 
Centralskola, klassen bestod av sju pojkar och åtta flickor.  
 
Vi hämtade samtycke till deltagande i undersökning från både föräldrar och elever. Till 
föräldrarna delade vi ut ett föräldrabrev (bilaga 1) med information om undersökningens 
syfte och upplägg. 
 
Skolan är belägen mitt i byn och är en F-9 skola, den är relativt nybyggd då den gamla 
skolan brann ner 1999. Den ligger dessutom cirka 200 meter från byns vattenverk och 
reningsverk, vilket var till fördel då studiebesök skulle anordnas. 
 

Bortfall 
Två elever var frånvarande vid introduktionstillfället då vi delade ut 
förundersökningsenkäterna. Tre elever valde att inte ställa upp på intervjuerna men alla 
elever deltog i dock i temaarbetet. 
 

Material 
Vi använde oss av enkäter (bilaga 2) och intervjuer (bilaga 3). Vid intervjutillfället 
användes en Mp3-spelare med inspelningsmöjligheter, denna hade yttermåtten (mm) 
50x30x10. 
 

Genomförande 
Arbetet med eleverna 
Vi presenterade först det valda undersökningsområdet för eleverna, hur 
vattenförsörjningen och avloppshanteringen fungerar i Svanstein. Därefter delades 
klassen in i tre grupper med hjälp av lottning, varje grupp fick sedan tilldelat genom 
lottning ett specifikt delområde i VA-systemet; vattenverk, ledningsnät eller 
reningsverk. Då eleverna hade fått tilldelat sina respektive områden, gick de inom 
gruppen tillsammans igenom hur de skulle få svar på de frågeställningar som uppstod 
samt hur dessa svar skulle redovisas. (bilaga 4). 
 
Som en del i arbetsgången så fick eleverna även skriva veckodagböcker, där de noterar 
sina känslor och tankar kring teknik. 
 

Dagböcker är en form av självrapportering som vi kan använda för att samla 
information. Med dagböcker menar vi … sådana dagböcker som vi ber människor 
skriva kring ämnen som vi har intresse av att undersöka. … Kvaliteten på den 
information som vi erhåller via dagböcker beror, liksom vid andra tekniker, på 
individens villighet att bidra med information. Vi måste alltså försäkra oss om att vi 
inte begär för mycket av dem. 

(Patel & Davidson, 1994, s.57) 
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Av dagböckerna, som vi endast använde under de första tre veckorna av arbetet, 
framgick att eleverna såg fram emot att få presentera sitt arbete med hjälp av en modell, 
därför mynnade arbetet ut i ett modellbygge av VA-systemet i Svanstein. Modellen 
användes för att åskådliggöra för resten av skolan hur VA-systemet i Svanstein 
fungerar. 
 
Tidsplan 
Höstterminen 2003:   Introduktion till examensarbete 
Vårterminen 2004:  Januari:  Val av undersökningsområde 
   Berörd skola kontaktas 
   PM skrivs 
 
  Mars: Inlämning PM 
   Start för bakgrund, syfte och metod 
 
  April/Maj Kontakt med nu tilldelad handledare 

Fortsatt arbete med bakgrund, syfte och metod 
Planering av pedagogisk metod tillsammans 
med berörd skola 
Inlämning av bakgrund, syfte och metod samt 
lektionsplanering och intervjuupplägg för 
godkännande 

 
Hösttermin 2004:  Tillstånd av föräldrar anskaffas (bilaga 1) 

Undersökning under veckorna 42 – 49 
  Vecka 49-51 Sammanställning och analys av data 
Hösttermin 2005: Januari Slutseminarium 
 

Informationsinhämtande metoder 
Vår fråga var om man genom ett temainriktat arbete om VA-system i närmiljön kunde 
öka elevers intresse för ämnet teknik. För att ta reda på detta så valde vi följande 
undersökningsmetoder, enkät (bilaga 2), ostrukturerade observationer och intervjuer 
(bilaga 3). Intervjuer ger information om vilka uppfattningar elever har om saker och 
ting. (Patel & Davidson, 1994). 
 
Vi gjorde ostrukturerade observationer som vi diskuterade och reflekterade över efter 
varje genomförd lektion. Ostrukturerade observationer är en form som man ofta 
använder i utforskande syfte för att kunna inhämta så mycket information som möjligt 
kring ett visst problemområde. Vi hade inget utprovat observationsschema utan vi skrev 
ner de observationer vi gjorde som berörde intresset för teknik hos eleverna. 
 

när observationsperioden är slut så är det viktigt att observatören skriver ner en 
fullständig redogörelse över sina observationer så fort som möjligt”  

(Patel & Davidson, 1994, s.81) 
 
Efter avslutat temaarbete intervjuade vi eleverna. Intervjuerna var till hög grad 
standardiserade, ”med standardiserade menar man graden till vilken frågorna är 
densamma och situationen är densamma för alla intervjuade”. (Trost, 1997, s.19). De 
var standardiserade eftersom vi i förväg bestämde frågeområden som angav ramen för 
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intervjuerna (bilaga 3). Vi valde att ge eleverna öppna svarsalternativ d.v.s. en 
ostrukturerad modell. ”Väljer man den strukturerade modellen, ges den tillfrågade inga 
möjligheter att svara på annat sätt än frågekonstruktören bestämt sig för.”(Trost, 1997, 
s.21). Vi bestämde oss också för att bygga upp intervjufrågorna i form av en omvänd 
tratt, det innebar att vi från början gav en smal frågeställning som fokuserade den 
intervjuade in på rätt tankespår, sedan vidgades perspektivet och den intervjuade gavs 
möjlighet att tänka igenom fler aspekter av undersökningsområdet. Denna form använde 
vi då vi ville ta reda på den intervjuades inställning till teknik utan att vi förväntar oss 
att personen har någon bestämd åsikt i ämnet. Den omvända trattekniken hjälper också 
den intervjuade personen att tänka igenom området och bilda sig en uppfattning under 
tiden som frågorna besvaras. (Patel & Davidson, 1994). Motivet till att vi valde 
retrospektiva, återblickande, frågor trots dess risk för influens av nya tankar och 
skiftningar i samhället låg i att vi var ute efter att se på eleverna syn på teknik i nuläget 
samt vad som hände med eleverna under arbetets gång. (Trost, 1997). För att kunna 
jämföra elevernas uppfattning om teknik före och efter temaarbetet så valde vi även att 
göra en enkätundersökning innan arbetet startade, enkäterna hade liknande upplägg som 
intervjuerna, d.v.s. standardiserade och ostrukturerade (bilaga 2). 
 
Enkäten 
Vi delade ut enkäten till de 13 elever som närvarade vid första introduktionslektionen 
och sade att de enskilt skulle försöka svara på frågorna. 
 
Observationerna 
De tre grupperna observerade av varsin observatör under hela arbetets gång, dessa 
observationer antecknades och diskuterades. Efter avslutat arbete gjorde vi en 
gemensam sammanställning över det vi sett som berörde elevers intresse för teknik. 
 
Intervjuerna 
Vi gjorde intervjuerna efter att arbetet var avslutat. För att göra situationen så likvärdig 
som möjligt genomförde en av oss samtalen med de fyra slumpmässigt utvalda 
intervjupersonerna. Intervjuerna genomfördes i en avskild del av skolan för att minska 
störningsmoment under själva intervjun. Den totala tiden för intervjuerna var 52 
minuter och 2 sekunder. 
 

Bearbetning, analys och tolkning 
I den mån det var möjligt så skedde analysen av materialet parallellt med 
datainsamlingen, detta för att det både var praktisk samt att det gav mindre utrymme för 
feltolkningar då arbetet fortfarande var färskt i minnet. (Patel & Davidson, 1994; Trost, 
1997). Vi sammanställde all fakta vi samlade in från både enkäter och intervjuer redan 
samma dag som vi utförde dem. Observationerna gick vi igenom direkt under 
nästföljande vecka efter arbetet, vi gjorde först en enskild sammanställning av det vi 
observerat och sedan så diskuterade vi tillsammans över vad vi sett. 
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Resultat 
Vi har valt att presentera en sammanfattning av resultatet, metod för metod. Först 
kommer en sammanfattning av enkäterna som gav oss en bild av elevernas uppfattning 
om teknik före temaarbetet, efter det följer en sammanställning av intervjuer och 
observationer som gav oss en bild av elevernas uppfattning om teknik efter temaarbetet. 
 

Elevernas uppfattning om teknik före arbetet 
Enkäten 
Sammanställningen av enkätsvaren låter sig beskrivas i fyra teman. Där det första temat 
handlar om ordet teknik och hur eleverna använder sig av tekniken i sin vardag. 
Samtliga 13 elever förknippade ordet teknik med en elektronisk sak, exempelvis 
mobiltelefon, brödrost o.d. Två av eleverna hade dessutom skrivit: ”Någon i klassen ska 
gå fordonsteknik.” 
 
Andra temat handlar om tidigare erfarenheter av teknik i skolan. Samtliga elever 
svarade att de kommer att ha teknik i skolan denna termin, de skrev ”Det kommer vi att 
ha med er”. På frågorna om eleverna tidigare haft teknik i skolan och vad de lärt sig 
under tekniklektionerna svarade samtliga att de i år 7 och 8 bl.a. gjort en bastuskopa och 
lärt sig att löda. 
 
Tredje temat handlar om elevernas delaktighet i skolämnet teknik. Där svarade 13 av 13 
nej på frågan om de fick välja vad de ville arbeta med inom tekniken, en elev hade 
skrivit: ”Vi får uppgifter som vi måste följa.” 
 
Fjärde och sista temat berör elevernas intresse för teknik. En elev av 13 hade inget 
större intresse för teknik, i svaret på fråga 10 (bilaga 2) stod: ”Nej inte direkt, det är inte 
så intressant.” Övriga 12 hade varierande grad av intresse för teknik, 9 av 13 elever 
svarade att det berodde på vad man gjorde inom ämnet teknik, en elev preciserade sitt 
intresse för teknik med följande motivering: ”Jag är intresserad, skruva i saker, spela 
dator.”  Det som eleverna tyckte var roligast i teknik var att göra praktiska saker. En 
elev utvecklade det lite mer och skrev: ”…och studera om saker man använder varje 
dag själv.” Det som eleverna upplever som tråkigt med tekniken är att läsa i böcker och 
lösa studieuppgifter, en elev svarade dock: ”Vi har ännu inte gjort något tråkigt inom 
tekniken.” 
 

Elevernas uppfattning om teknik efter arbetet 
Intervjuerna 
Alla de intervjuade eleverna upplevde arbetssättet som positivt och stimulerande. 3 av 
eleverna sade även att när området presenterades så kändes det kanske inte alltför 
spännande, en elev (elev 1) sade att det kändes komplicerat, men allteftersom arbetet 
fortskred så blev det lättare. Elev 2 kallade arbetet för ett ”forskningsarbete”, samme 
elev menade att detta sätt att arbeta inte är skolämnet teknik. Elev 3 sade att det var 
roligt att få börja undersöka ett område som man inte vet så mycket om, man får lära sig 
nya saker om det. En annan elev (elev 4) kommenterade detta genom att säga att ”Man 
blev som intresserad”. 
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Alla fyra elever uttryckte att arbetet i grupp hade varit givande eftersom man fick ta del 
av andras tankar och dessutom få dela med sig av sina egna tankar och idéer. Elev 1 
menade att först när de blev tilldelade området så lät det spännande men det kändes som 
svårt. Eleven fortsatte med att säga att då man fick prata om det i grupp och tillsammans 
försöka ta reda på hur man skulle undersöka hur t.ex. vattenverket fungerade, så blev 
det mycket lättare. Alla de intervjuade eleverna menade att arbetssättet skapar ett 
intresse för det område som väljs som tema. En elev (elev 3) sade: ”Det var på det sätt 
som vi jobbade som gjorde det lite häftigare.”  
 

Observationerna 
När vi startade temaarbetet så var två av grupperna ivriga med att komma igång, de var i 
stort autonoma, självgående, och började strukturera upp en plan för undersökningen. 
Den tredje gruppen var till en början lite mer reserverad, en elev var oengagerad i 
arbetet men då det fortskred så blev hon allt mer delaktig i gruppen. Eleverna var 
mindre entusiastiska till faktasökning, vi noterade att det uppstod subgrupper inom 
grupperna. Under studiebesöket vid vattenverket och reningsverket samt 
kommunkontoret visade eleverna på en vilja att veta mer, de var frågvisa och alla var 
delaktiga. 
 
Eleverna såg fram emot att få börja bygga en modell över byn så att de kunde använda 
sina nyinhämtade kunskaper. I grupperna började eleverna diskutera hur modellen 
skulle se ut och vem som skulle göra vad, vi såg att grupperna började bli mer 
sammansvetsade samt att de inom gruppen tog hänsyn till varandras åsikter. Då 
eleverna skulle redovisa för resten av skolan så konstaterade vi att de hade fått en ökad 
förståelse för området, en elev frågade oss innan hon skulle redovisa för övriga elever i 
skolan, ”hur avancerat och djupt kan vi förklara VA-systemet för att de ska kunna 
förstå?” 
 
 

Diskussion 

Validitet och reliabilitet 
Med validitet menas om man verkligen kunnat mäta det man velat mäta. Vi ville 
undersöka om elevers intresse för ämnet teknik ökar då man arbetar temainriktat med 
tekniska system i deras närmiljö och då anser vi att intervjuer är en lämplig metod. Vår 
reservation är dock att det med intervjuer kan vara svårt att veta om eleverna svarar 
ärligt eller om de har listat ut vårt syfte och svarar det de tror vi vill höra, en elev sade 
uttryckligen under intervju ”var det så du menade?” Vi anser därför att observationerna 
var det bättre alternativet vid vår undersökning:  
 

Med observationsmetoden kan vi studera beteenden och skeenden i ett naturligt 
sammanhang i samma stund som de inträffar. Till skillnad från intervju och enkät är vi 
inte beroende av att individerna har en tydlig minnesbild som de dessutom skall kunna 
vidarebefordra så vi uppfattar den rätt. 

(Patel & Davidson, 1994, s.74) 
 
Med reliabilitet menas tillförlitlighet i de mätmetoder vi använt oss av. Den första 
invändningen till vårt arbetes reliabilitet är att vi oundvikligen använt oss av 
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naturvetarögon då vi studerat och tolkat vårt resultat, vilket innebär att vår analys av 
resultatet blivit påverkad av ett naturvetenskapligt synsätt. En vetenskaplig 
undersökning kräver dock objektivitet, vi har gjort allt i vår makt för att sträva mot detta 
mål. 
 
Vid vår enkät undersökning så noterade vi en viss kontaminering av resultat då eleverna 
samarbetade vid undersökningstillfället. Därför har vi varit något reserverade i 
tolkningen av resultatet. Intervjuernas tillförlitlighet anser vi som god då eleverna själva 
har fått delge sina tankar med så liten påverkan som möjligt från intervjuaren. Vi kan 
dock inte helt utesluta att intervjuarens bristande erfarenhet att genomföra intervjuer kan 
ha påverkat resultatet, för att minska denna risk i så stor utsträckning som möjligt så 
valdes den person av oss som hade mest erfarenhet kring samtalsmetodik ut till att ha 
hand om intervjuerna. 
 
Var och en av oss skrev egna sammanställningar av observationerna och därefter har vi 
diskuterat och gjort en gemensam sammanfattning av det vi observerat. Eftersom vi har 
varit tre stycken som observerat så kan vi konstatera att sex ögon uppfattar avsevärt mer 
saker än två ögon. Vilket vi anser gör våra observationer mer tillförlitligt än om bara en 
av oss genomfört observationerna. 
 

Resultatdiskussion 
Vi känner att vi har uppnått vårt syfte med hjälp av de undersökningsmetoder vi valde, 
vi anser att metoderna kunde visa på vad som hänt med elevernas intresse för ämnet 
teknik, som vi diskuterat i Validitet och reliabilitet ovan. Om vi jämför svaren från 
enkäterna med svaren från intervjuerna har inte intresset för teknik ökat, då de 
intervjuade eleverna menade att arbetssättet skapar intresse för det område man 
undersöker men inte nödvändigtvis för ämnet teknik. Vi kunde även se att det inte 
förekom någon större skillnad mellan uppfattningen före och uppfattning efter arbetet 
om vad teknik är. När vi även summerar in observationerna i vår undersökning så 
konstaterar vi att det hos vissa enskilda individer skett en markant ökning av intresset 
för ämnet teknik. Då eleverna t.ex. såg fram emot att börja bygga en modell så att de 
kunde få använda sina nyinhämtade kunskaper. 
 
Vi tror i likhet med de intervjuade eleverna att det är arbetssättet som skapar ett intresse 
för ett specifikt område, då borde även denna metod enligt oss kunna användas i skolans 
alla andra ämnen, för att få eleverna intresserade för ämnet.  
 

Då undervisningen utgår från elevernas egen värld och läraren skapar 
undervisningssituationer där de är delaktiga, blir upplevelsen inte enbart knuten till den 
specifika undervisningssituationen. Kunskapen blir en integrerad del av elevernas 
uppfattning av omvärlden, vilket medför att de förmår generalisera och använda sin 
kunskap i andra situationer (Ahlberg, 1994; 1995a). 
Ett tematiserat och problematiserande förhållningssätt bidrar till att alla elever kan lära 
efter sina förutsättningar och få utnyttja olika förmågor. 

(Ahlberg, 2001 s.143) 
 

Men det betyder för den skull inte att alla får ett ökat intresse. Det man kan fråga sig är 
om intresset för ämnet hade ökat om vi hade avbrutit projektet efter studiebesöket och 
redovisningen? Nådde vi fram till fler då vi fortsatte med modellbygget även om vissa, 
elever upplevde det som långtråkigt, var det en vinst att fortsätta? Vi kan säga att 
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elevernas kunskaper på området har ökat men att denna ökning inte för den skull 
betyder att alla elever har fått ett ökat intresse, ett exempel är en elev som teoretiskt 
inhämtade mycket kunskap på området men då den praktiska delen av arbetet började så 
ansåg hon att hon gjort sin del och därför var färdig. Vi upplevde det som att hon tyckte 
att det blev för mycket tomgång i arbetet när alla elever ska försöka samsas i 
grupparbetet, hon kanske hade förväntat sig mer jobb. Många andra elever ansåg i 
motsats till henne att det teoretiska var tråkigt och att det praktiska gjorde det roligare 
och mer begripligt. Trots att en elev i gruppen inte var tillfreds med det praktiska arbetet 
kan vi ändå dra slutsatsen att den praktiska delen av arbetet har ökat intresset för ämnet 
teknik bland eleverna. I motsats till denna elev så kan en annan elev med hjälp av våra 
observationsprotokoll beskrivas ganska träffande med följande kommentar ”från att ha 
varit dvärgen Butter personifierad till att omvandlas till dvärgen Glader”. Överlag har 
de uttryckt en vilja att förstå och att fördjupa sig i ämnet.  Vi tycker att vi har 
tillgodosett flera olika pedagogiska verktyg för inlärning med vårt arbetssätt. 
 
Så här i efterhand kan vi konstatera att det kanske skulle vara bättre att låta teori och 
praktik gå, sida vid sida, parallellt under hela temaarbetets gång. Anledningen till det är 
att då ger man möjligheter för både praktiker och teoretiker att ha en meningsfull 
inlärning under hela tiden temaarbetet pågår. Vi tror att uttrycken ”det är så tråkigt med 
bara teori”, ”jag har ingenting att göra” och ”vad ska jag göra nu” skulle minska radikalt 
i gruppen om teori och praktik följs åt under temaarbetet. Vi har i vår undersökning 
använt oss av en pedagogisk modell som återfinns i Blomdahls och Rogalas artikel 
(1999) där deras modell baserades på Elsa Köhlers tankar kring temaarbete, se Elevers 
lärande ovan. I den didaktiska modell vi använde tycker vi att vikten av språkets 
betydelse betonas i för liten utsträckning. I boken Individ, skola och samhälle (Dewey, 
1991) beskriver han språkets viktiga betydelse (Elevers lärande, ovan), vi konstaterar 
att vi glömde Deweys läxa vad beträffar språkets betydelse i vårt arbete med eleverna. 
Under gestaltningsprocessen d.v.s. den praktiska delen av arbetet är språket oerhört 
viktigt.  Den diskussion som sker under den praktiska delen av arbetet mellan eleverna 
är ofta ihopkopplat med frågor som rör själva gestaltandet. Visst har det varit intressant 
att lyssna på de diskussioner som uppstått om själva byggandet av den modell som 
eleverna byggde. Som pedagog skall vi även försöka fördjupa diskussionen så att den i 
större utsträckning även berör själva ämnet. Under den praktiska delen av arbetet 
missade vi i stor utsträckning möjligheten till en fördjupad diskussion om ämnet. Vi 
kunde ha, samtidigt som eleverna byggde på modellen, diskuterat frågor som rör 
vattenförbrukning per invånare, vad kostar vattnet per m³? Hur många liter vatten 
passerar reningsverket per dygn? Vilket vattentryck är det i ledningarna? Hade vi fått 
igång en diskussion som berört ovanstående frågeställningar tror vi att ämnet blivit än 
mer intressant såväl för den praktiskt lagde som för den teoretiskt lagde eleven. Detta 
har även Säljö, Riesback och Wyndham kommenterat: 
 

Ett undersökande arbetssätt leder således inte automatiskt till ökad insikt hos 
eleverna. Lärarna är påfallande okänsliga inför detta faktum och ingriper därför 
endast motvilligt i elevernas samtal. … … Samarbete i form av ”förhandling” med 
läraren eller någon annan kamrat öppnar vägen till nya insikter.  

(Dysthe, 2002, s.238) 
 

I samma bok så har även Torlaug Løkensgaard Hoel formulerat några tankar kring 
samtalets eller dialogens betydelse för samspel och lärande: 
 



 14

…den som talar försöker sätta sig in i samtalspartnerns psyke för att förutse 
reaktioner. Det är nödvändiga strategier i det sociala och emotionella samspelet 
mellan deltagare.  

(Dysthe, 2002, s.285) 
 
Ifall teori och praktik på ett bra sätt integreras i ett temaarbete ser vi oanade möjligheter 
att i framtiden genomföra ämnesövergripande temaarbeten. Vi ser även ämnet teknik 
som en överbryggare, som en katalysator, mellan olika ämnesområden som skall ingå i 
temaarbetet.  Vi anser att tema arbete är bra för alla men en nödvändighet för vissa. 
(Tiller & Tiller, 2003).  
 

Fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att studera elevers intresse för ett ämnesövergripande 
arbetssätt med samhällssystem, där teknikämnet skulle vara överbryggaren. Exempelvis 
kunde man studera skogens ekologiska, ekonomiska och rekreationsmässiga betydelse 
för samhället. Intressant vore även att utifrån ett genusperspektiv undersöka om det 
finns skillnader i förhållningssätt till temainriktat arbete inom teknik. 
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Bilaga 1 

FÖRÄLDRABREV 
 
 
Hej! 
 
Under veckorna 42-48 kommer vi att praktisera i nian. Slutpraktiken på vår 
lärarutbildning till Ma/No-lärare för år 4-9 innehåller också en undersökning som är en 
del av vår lärarexamen. 
 
Vi har valt att göra en undersökning som utvärderar om användning av ett temainriktat 
arbetssätt om byns VA-system kan öka elevers intresse för teknik. Vi kommer att 
intervjua fyra av klassens elever. Vi kommer även att göra observationer av det dagliga 
arbetet som eleverna företar sig. 
 
All material – bandinspelningar, observationsnoteringar och anteckningar – kommer att 
läsas och lyssnas endast av oss och förstöras så fort rapporten är skriven. All 
information som vi får av våra iakttagelser och av vad eleverna berättar för oss under 
intervjuerna stannar mellan oss och elever. Alla elever blir avidentifierade i själva 
rapporten så att inget uttalande kan hänföras till en viss elev. 
 
För att kunna planera undersökningen vidare behöver vi ert godkännande/avslag för 
deltagandet. Fyll i nedanstående talong och lämna den till klassläraren före v 42. Vi 
kommer även att tillfråga barnen muntligt. De barn som inte deltar i undersökningen, 
deltar dock i undervisningen som är anknutet till undersökningen, men blir varken 
inspelade eller intervjuade. Vi hoppas på ert deltagande för att göra vår studie så lyckad 
som möjligt. 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
Tomas Mörtberg 
xxx xx 

Simon Rautila 
 xxx xx 

Johan Taavo 
xxxxx

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Klipp ut här och lämna talongen till klassläraren 

 
 
   Barnets namn: _______________________________________________ 
 

 
 
  Målsmans underskrift: ___________________________________________ 

Ja Deltar i undersökningen 

Nej



Bilaga 2 

 

Enkät 
 

1. Skriv tre meningar där ordet teknik finns med. 
2. Berätta om tekniken i din vardag. 
3. Har du ämnet teknik i skolan denna termin? 
4. Har du haft teknikämnet tidigare? 

a. När? 
5. Berätta om tekniken i din skolundervisning 
6. Berätta om något du lärt dig i ämnet teknik i skolan 
7. Får du välja vad du vill arbeta med i tekniken? 
8. Hur skulle du vilja arbeta på tekniklektionerna för att lära teknik? (Arbeta 

praktiskt eller läsa eller göra studiebesök eller vad har du för annat förslag att 
ge?) 

9. Tycker du att det finns teknik i andra skolämnen 
a. Om ja, vilka? 

10. Är du intresserad av teknik? 
a. Om ja, Varför? 
b. Om nej, Varför inte? 

11. Vad är roligast i teknik? 
Vad är tråkigast i teknik? 

 



Bilaga 3 

Frågeguide 
 

• Elevens vilja att veta mer/fördjupa sig. Exempel på. 
 
• Elevens uppfattning om arbetsformen. Hur har du upplevt att arbeta på detta 

sätt? Beskriv vad du gjort. 
 

• Elevers uppfattning om medbestämmande. 
 

• Upplevd sinnesstämning när de arbetat. 
 

• Elevens uppfattning om teknik. Kommer du att ha nytta av tekniken? Kommer 
du att ha nytta av dina kunskaper? 

 
• Anser du att teknik är viktigt? 

 
 



Bilaga 4:1 

Lektionsplanering 

Målstyrning 
Målet med temaarbetet är att eleverna skall kunna presentera området så att andra elever i 
skolan kan förstå det. 

Arbetsgång 
Introduktion, en kort berättelse av vilka vi är och varför vi är där, utdelning av föräldrabrev 
samt enkät frågor, eleverna svarar på enkäterna och delas därefter in i tre grupper om fem, där 
vi är mentor för varsin grupp. Ett roterande veckoschema upprättas där en elev i gruppen är 
ansvarig för gruppen varje vecka. Gruppledaren för veckan presenterar hur veckan gått till 
oss. 
 
Ramen för området presenteras, VA i Svanstein.  

• Hur funkar VA i Svanstein? 
o Råvatten/vattenverk, det som kommer ut från kranen. 
o Avlopp/reningsverk, Spillet från kranen/skiten 
o Ledningsnätet. Vägen till/från kranen 

• Hur ska vi ta reda på svaren? Undersökning 
• Hur ska svaren presenteras? Redovisning 

 
Vi presenterar vart vi vill att arbetet ska leda, klassredovisning vecka 44. Gemensam 
presentation för skolan, vecka 49. Presentation av dagböcker, vad som gäller etc. 
 
Grupperna tar reda på allt de kan om sitt expertområde, presenterar åt de andra grupperna för 
att sedan bilda en gemensam bild åt resten av skolan. 
 
Workshop/brainstorming – Grupperna tilldelas varsitt diskussionsområde. Rent allmänt vad 
vet de om området, idéer till undersökning och redovisning. 
 
Fredag: Veckorapportering, genomgång av hur veckan gått, tankar och känslor, var står vi i 
arbetet nu, dagbok skrivning. 
 
 



Bilaga 4:2 

Vecka 42 
Onsdag 
Presentation 
Enkät utdelning 
Gruppindelning & områdesutdelning 
Fredag 
Arbete med uppgift 
Dagbok 
 

Vecka 43 
Tisdag 
Arbete med uppgift 
 
Onsdag 
Studiebesök 
 
Fredag 
Arbete med uppgift 
Dagbok 
 

Vecka 44 
Tisdag 
Redovisning i klass 
 
Fredag 
Planering för skolredovisning 
Arbete med uppgift 
Dagbok 
 

Vecka 45 
Höstlov 

Vecka 46 
Tisdag 
Modellbygge 
 
Fredag 
Modellbygge 
 

Vecka 47 
Onsdag 
Modellbygge 
 
Fredag 
Arbete med uppgift 
 

Vecka 48 
Onsdag 
modellbygge 
 
Fredag 
Klassdiskussion 
 

Vecka 49 
Onsdag 
Intervjuer. 
 
Torsdag 
Skolredovisning 

 


