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Förord
Vi vill tacka vår handledare Agneta Norlin för allt stöd och alla råd vi fått under vår
praktikperiod.  Vi vill dessutom rikta ett stort tack till hela de arbetslag som vi under vår praktik
ingick i. De släppte in oss i gemenskapen och gav oss förtroende i samband med olika aktiviteter.
Även våra nära och kära förtjänar en stor eloge för att de hjälpt oss att läsa igenom och granska
vårt arbete. Avslutningsvis vill vi även tacka vår vetenskaplige handledare Crister Björk som har
kommit med värdefulla synpunkter och vägledning under arbetets gång. 

Henrik Pantzare och Henrik Styrman
December 2003



Abstrakt

Syftet med vårt arbete var att undersöka hur elevernas intresse till teknik påverkas av att aktivt
arbeta kring elektricitetsrelaterad teknik. Vår syn på aktivt lärande är baserat på de
litteraturstudier vi genomfört i vår bakgrund, samt även förankrat i skolans styrdokument.
Undersökningen genomfördes under sju veckor med 21 elever i skolår fem. De mätmetoder som
vi använde oss av var enkäter och observationer. En enkät besvarades inför undersökningen och
den andra vid sista lektionstillfället. Observationerna skedde under lektionerna och skrevs ner i
dagboksform. Resultatet från de båda mätmetoderna visade på ett ökande intresse samt ökande
kunskaper hos eleverna. 
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Bakgrund

Inledning
Teknik är en viktig kunskap för vår jords och för mänsklighetens överlevnad. Människans
bekvämlighet har gjort att man utvecklat metoder, verktyg och system som underlättar och höjer
levnadsstandarden. Tekniken spelar en allt viktigare roll i vår vardag, detta ökar kraven på den
enskilda individens kunskaper. Därför är det viktigt att man redan i tidig ålder låter eleverna
komma i kontakt med teknik i skolan. Tekniken är ofta förknippat med männen, även om
kvinnorna fått en allt större roll. Vi har i den här rapporten bortsett från könsperspektiven och de
förutfattade meningar som finns om pojkars och flickors teknikintresse, eftersom alla behöver
kunskaper om vardagsteknik i hemmet. Som blivande grundskollärare 1–7 ma/no upplever vi att
teknikundervisningen i grundskolans lägre årskurser är relativt bristfällig och därmed riskerar
elevernas kunskaper att bli därefter, trots att ämnet är obligatoriskt. Vi anser att man med relativt
lite material kan genomföra bra undervisning med aktivt elevarbete. Vi tycker att man ska utgå
från barnens verklighet och vardag. Därför har vi valt att arbeta med praktisk undervisning med
aktivt elevarbete för att öka elevernas kunskaper om elektrisk teknik i hemmiljön, vi har också
jobbat med säkerhetsaspekten inom detta område.

Vad är teknik?
Det finns många definitioner på vad teknik är. Vi har valt att titta på olika källor för att se om det
finns någon sammanfattande benämning på teknik. 

När man slår upp ordet teknik i nationalencyklopedin står det:

Sammanfattande metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda
fysiska föremål. Föreställningen att all teknik är tillämpad naturvetenskap är
missvisande. Naturvetenskaplig kunskap har ofta uppstått ur tillämpad teknik. 

(Teknik ur: Nationalencyklopedin)

Nationalencyklopedins benämning av teknik sammanfaller med John Dewey´s teori "learning by
doing" som säger att många kunskaper föds av praktiska erfarenheter. 

En annan definition av teknik finner vi i boken Teknik i skolan :

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

(Ginner & Mattsson, 1996, s.22) 
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Ytterligare definitioner av teknik har Rönnlund skrivit:. 
− att veta hur man gör saker och att kunna göra saker.
− att teoretiskt och praktiskt kunna göra konstruktioner.
− att tillägna sig känsla för verktyg och material för att klara av praktiskt teknik arbete.
− att kunna analysera och utvärdera teknikkonstruktioner och tekniksystem.

(Rönnlund, 1999, s.8)

Rönnlund (1999) anser vidare att skolämnet borde heta teknologi i överrensstämmelse med vad
som gäller i övriga världen. Ordet teknik står för så mycket annat som inte har med ämnet teknik
att göra.

Någon kort sammanfattning som beskriver vad teknik är finns inte. Det finns många sätt att
uttrycka vad teknik är eftersom teknik finns i så många olika medium.

Teknik i skolan 
Människan har anpassat sig till ett liv fyllt av teknik. Thorén (1997) beskriver att hela vårt
samhälle är beroende av teknik. Tekniken utvecklas ständigt i takt med de skiftande krav som
ställs. Den nya tekniken skapar i sin tur nya krav och ny teknik.

Kunskapsmassan hos de naturvetenskapliga ämnena växer oerhört snabbt. Man
uppskattar att vårt vetande inom dessa områden mer än fördubblas på en
15-årsperiod. Därför måste nytt modernt stoff in i skolans naturvetenskapliga
ämneskurser. Detta leder till svåra avvägningsproblem. Vilka "gamla" moment kan
tas bort, så att det ges plats för nya. 

(Rönnlund, 1990, s.3)

Vi har tittat på teknikämnets utveckling i läroplanerna.

I Läroplanen för grundskolan 1962 (Lgr 62) förekommer inte teknik som ett obligatoriskt ämne.
Teknik kunde dock väljas som tillvalsämne som var antingen gymnasieförberedande eller
yrkesförberedande.

(Kungl. Skolöverstyrelsen, 1962)

I Läroplanen för grundskolan 1969 (Lgr 69) förekommer teknik som tillvalsämne på högstadiet
tillsammans med Tyska, Franska, Ekonomi och Konst. Tekniken innefattar både teori och
praktik. 

(Kungl. Skolöverstyrelsen, 1969)

I Läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr 80) kan man läsa följande:

Vardagskunskaper och vardagsfärdigheter skall spela en stor roll i skolan. Dit hör
kunskaper som berör hushåll, familj, samlevnadsfrågor och teknik…

(Skolöverstyrelsen, 1980, s.31)

Teknik finns inte som ett fristående ämne utan ingår i den samlade no-undervisningen. Teknik är
dock obligatoriskt i hela grundskolan. 
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Angående teknik kan följande läsas:

Eleverna skall få kunskap om den tekniska utvecklingen och om hur tekniken kan
förändra vår tillvaro, påverka arbetsförhållanden och sysselsättning och inverka på
vår miljö. Därigenom skall de få bättre förutsättningar att förstå, kritiskt granska och
aktivt ta ställning till olika problem i tekniskt komplicerade samhälle vi lever i. 

(Skolöverstyrelsen, 1980, s.115)

För att undervisningen inom teknik skall väcka intresse hos eleverna är det viktigt skolan håller
sig uppdaterad, eftersom tekniken i vårt samhälle utvecklas med lavinartat fart inom vissa
områden.

Vidare påvisar Lgr 80:

I alla de naturorienterande ämnena skall eleverna lära sig att använda ett
experimentellt och undersökande arbetssätt. Laborationer, fältstudier och praktiskt
arbete skall prägla undervisningen. Eleverna skall lära sig att tolka beskrivningar
och bruksanvisningar och redovisa iakttagelser och experiment både muntligt och
skriftligt. De skall utveckla sin förmåga att upptäcka och identifiera problem, ge
förslag till tänkbara lösningar, pröva dessa och själva söka bedöma resultatet. 

(Skolöverstyrelsen, 1980, s.115)

Lgr 80 framhäver vikten av att arbeta experimentellt och undersökande, för att eleverna skall
utveckla sin förmåga att upptäcka och identifiera problem.

Vad säger dagens styrdokument om teknik i skolan?
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) skriver man att:  

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola känner till och
förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de naturvetenskapliga,
tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena. 

 (Utbildningsdepartementet, 1994:1, s.12)

Kursplanen för teknik framhäver att alla skall ges tillfälle till att medverka.

Ett syfte med teknikämnet är att alla ges tillfälle till ett medvetet och allsidigt
kunskapssökande i utbildningen.

(Utbildningsdepartementet, 1994:2, s.112) 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte skolåret

Eleven skall
- Kunna redogöra för, inom några välbekanta teknikområden, viktiga aspekter på

utvecklingen och teknikens betydelse för natur, samhälle och individ,
- Kunna använda vanligt förekommande redskap och tekniska hjälpmedel och beskriva

deras funktioner,
- Kunna med handledning planera och utföra enklare konstruktioner.
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Målen för vad eleverna ska ha uppnått efter femte skolåret är ganska diffusa, vilket ger läraren
stort ansvar och stora friheter. Många elever tror att teknik ska vara svår och komplicerad, de kan
mycket teknik utan att veta om det. Det är viktigt att läraren väcker intresse för teknik genom att
visa att det finns enkel teknik i deras vardagsmiljö. Det är viktigt att eleverna i tidig ålder får
arbeta praktiskt med teknik, att arbeta praktiskt förstärker inlärningen.

Att teori och praktik hör ihop är inte något nytt påfund, utan har förekommit i flera tusen år.

Det jag hör glömmer jag. Det jag ser kommer jag ihåg. Det jag gör förstår jag.
 (Kon Fu Tse, ur Montessoritidningen)

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av nionde skolåret

Eleven skall
− Kunna redogöra för viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen, både förr och nu,

och ange några tänkbara drivkrafter bakom den,
− Kunna analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur,

samhälle och individens livsvillkor,
− 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 funktioner och inbördes relationer.
(Utbildningsdepartementet, 1994:2, s 115)

De mål man ska ha uppnått i slutet av nionde skolåret är i likhet med målen för femte skolåret
ganska otydliga men dock ändå lite mer preciserade. Läraren har fortfarande stora frihet i sin
undervisning. Beroende på lärare och elever kan dessa mål börja bearbetas på mellanstadiet.

Genom att förstå innehållet i ett stoff kan en elev stimuleras, och känna lust och vilja,
att ta reda på mer. En inre motor sätts igång. En process startar, där förståelse
stimulerar och ger eleven ökad självtillit och trygghet. Framgång har en tendens att
föda framgång. Omvänt gäller att en elev som upprepade gånger misslyckas med att
förstå ett innehåll, känner olust och otrygghet. Självförtroendet minskar och därmed
också förmågan att utnyttja de egna förutsättningarna optimalt.

(Andersson & Kärrqvist, 1979:2)

Kursplanen säger att skolan i sin undervisning i teknik ska sträva efter att eleven:

− Utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och
utveckling om hur tekniken påverkat och påverkar människan, samhället och
naturen.

− Utvecklar förtrogenhet med i hemmet och på arbetsplatser vanligt förekommande
redskap och arbetsmetoder av skilda slag samt kännedom om den teknik som i
övrigt omger oss.
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− Utvecklar förmågan att omsätta sin tekniska kunskap i egna ställningstaganden
och praktisk handling.

− Utvecklar intresset för teknik och sin förmåga och sitt omdöme vad gäller att
hantera tekniska frågor.

För att förstå teknikens roll och betydelse måste växelspelet mellan mänskliga behov och teknik
behandlas. Detta perspektiv belyser konsekvenser och effekter för individ, samhälle och natur av
en viss teknikanvändning. Ämnet tar också upp värderingsfrågor, intressekonflikter, förändrade
livsvillkor och ekonomiska konsekvenser som kan uppkomma i samband med olika typer av
teknikanvändning. 

(Utbildningsdepartementet, 1994:2)

Elsäkerhet
Eftersom vi arbetar med elektricitet så är det viktigt att ta upp säkerheten.

Antalet el-relaterade dödsolyckor har minskat de senaste 30 åren, medan antalet som lagts in på
sjukhus de senaste 10 åren ökat. I en rapport från Elsäkerhetsverket (2000) om el-relaterade
olyckor förklaras det ökade antalet olyckor med en ökad användning av elektriska apparater samt
dåligt underhåll av dessa. En annan orsak antas vara minskad kunskap om elektricitet.

Cirka fem personer omkommer varje år i Sverige genom elektriska olycksfall i
hemmen. Ett stort antal människor blir dessutom mer eller mindre svårt skadade.
Därför är det viktigt att barn i tidig ålder får kunskap om den elektriska strömmens
egenskaper och verkningar. 

(Rönnlund, 1990, s.79)

Rönnlund framhäver i ett kapitel om elektricitet vikten av att barn tidigt får lära sig faror och
egenskaper kring elektricitet. Vidare framgår att en del lärare påvisat ett visst motstånd mot att
för tidigt införa övningar i denna kategori. De tror att sådana övningar gör mer skada än nytta, då
eleverna fortsätter experimentera på egen hand. Rönnlund anser att så inte är fallet men betonar
vikten av att ta upp de risker som finns och de skador som elström kan orsaka kroppen.

Vi har valt ut två pedagoger som haft stor betydelse för skolans utveckling.

John Dewey
John Dewey förknippas med uttrycket ”Learning by doing”. Uttrycket återspeglar i sin förenkling
en syn på människan som aktiv gentemot sin omvärld, där utveckling är en arbetsuppgift för
människan. I utbildningen måste då eleven ges möjligheter att aktivt pröva och experimentera.
Det är ingen fri och kravlös utbildning som Dewey förespråkar utan en utbildning där individens
intresse och aktivitet är utgångspunkten för ett målinriktat arbete där lärarna aktivt stimulerar,
breddar och fördjupar elevens utveckling. Dewey ställer stora krav på lärarens pedagogiska
kunskaper. 

 (Dewey, 1991)
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Lärarens vägledande uppgift är att uppmärksamma elevernas intresse och stimulera
den till lösning av olika problem. Lärarens korrigerande uppgift är att hjälpa
eleverna att finna genomförbara problem…

 (Stensmo, 1994, s.186)

Elevernas laborativa och undersökande problemlösning skall vara relaterad till ett sammanhang
för att lärandet inte skall bli ett tillsynes onödigt informationsinsamlande.

Jean Piaget 
En person som haft stor betydelse och stort inflytande på skolans naturvetenskapliga
undervisning är Jean Piaget. Hans syn på lärande och kunnande kallas konstruktivistiskt. Piaget
förespråkar en aktivitetspedagogik där barn och unga lär sig genom aktivt handlande.

Lärandet är en aktiv process; barn och unga erövrar kunskaper genom egna
handlingar och erfarenheter. De lärande har en naturlig nyfikenhet och intresse att
undersöka och ta reda på olika saker. Läraren skall ta fasta på de lärandes
kreativitet och upptäckarlusta och låta dem själva experimentera och göra
undersökningar i löst strukturerade situationer. Det befrämjar utveckling av
självdisciplin och frivilliga insatser. Då läraren strukturerar en inlärningssituation,
bör han göra det utifrån karaktären hos det ämne som skall studeras. 

Piaget är skeptisk mot tillrättalagda metoder som programmerad undervisning,
filmer etc. Det är eleven som skall vara aktiv, inte lärare eller läromedier.

(Stensmo, 1994, s.134)

Piaget förespråkar en aktiv lärande miljö där begreppsbildningen, kunskaper, skapas genom att
stöta på nya erfarenheter.

Piaget har lagt fram teorier om hur begreppsbildning går till. Alla erfarenheter
individen gör assimileras i dess tidigare kunskapsförråd. Men det nya skapar en oro,
obalans, hos individen som då prövar sig fram till en lösning enligt vilken den gamla
anpassas, ackommoderas, till den nya erfarenheten. Hon är åter i balans. Piaget
menar nu att utvecklingen förs vidare i en stigande spiral genom detta ständiga
växelspel mellan assimilation och ackommodation. En ny kunskapsstruktur uppstår.
För läraren är det viktigt att ha satt sig in i innebörden av denna utveckling och att
sträva efter att anpassa undervisningen efter det enskilda barnets utvecklingsnivå.  

(Svedberg & Zaar, 1993 s.216)

Syfte

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka om man genom praktisk undervisning med aktivt
elevarbete kan förändra elevernas förståelse för elektrisk teknik i hemmiljön. Vi kommer också
att arbeta med säkerhetsaspekten inom detta område. 
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Metod

Försökspersoner
Vi har gjort undersökningen på en klass som gick femte skolåret. Klassen bestod av tjugotvå
elever varav åtta var pojkar och fjorton flickor. Arbetet har genomförts med både pojkar och
flickor i samma grupper eftersom avsikten med arbetet inte var att jämföra genusskillnader.

Bortfall
Den ursprungliga gruppen bestod av 22 elever. Efter ungefär halva perioden flyttade en elev som
därmed inte gjorde sista enkäten. Därför finns denna elev inte med vid sammanställningen av
enkäterna.

Material
Det material som vi använt utöver vanligt skolmaterial är det material som omnämns i
lektionsplaneringen (bilaga1:1-1:2) och enkäter (bilaga 2:1-2:4).

Genomförande
Vi började planera vårt examensarbete höstterminen 2002. Eftersom vi båda hade intresse för
teknik var valet naturligt. Vi lämnade in vårt PM i januari 2003. Vårt arbete fortskred under
termin 6, det innefattade en hel del litteraturletande och litteraturinläsning. När vi kände oss
insatta i ämnet började vår bakgrund ta form och den tillsammans med syfte och metod blev klar
under våren. Innan terminens slut gjorde vi lektionsplanering och enkäter  klara.

Under hösten träffade vi handledaren och vår praktikklass. Vid ett föräldramöte träffade och
informerade vi föräldrarna om vårat utvecklingsarbete. 

Vi valde att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder, mätinstrumenten bestod av
enkäter (bilaga 2:1-2:4) och observationer, detta för att få en bred undersökning. Eftersom vi
valde att använda flera källor kunde vi se om resultaten från de olika datainsamlingarna
sammanföll, och därmed erhålla ett säkrare resultat.

Enkäter
Enkäterna bestod av öppna frågor, frågor med fasta svarsalternativ samt frågor som besvarades
med markering i en given skala. Enkäterna fick samtliga elever svara på både före och efter
undersökningen. Före för att se vilka förkunskaper som fanns i klassen och efter för att se om
någon förändring skett.

Observationer
Våra observationer har vi genomfört under lektionstid. Observationerna har vi genomfört enskilt,
skrivit ner och sedan sammanställt tillsammans och avvikelser har diskuterats. 
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Lektioner
När lektionerna genomförts med eleverna har gruppsammansättningarna varierat mellan två och
tre elever i varje grupp. En del lektioner har genomförts i halvklass, men elevarbetet har ändå
genomförts med två eller tre elever i varje grupp.

Tidsplan 
Tidsplanen nedan visar i stora drag hur vårt utvecklingsarbete har fortskridit.

Hösten 2002 Val av ämne
Våren 2003 Skrivning av PM

Bearbetning av litteratur
Bakgrund, syfte och metod färdigställs
Lektionsplanering
Enkäter och intervjuer förbereds
Besök hos praktik handledaren

Hösten 2003 Förberedelser inför praktik

Vecka 39
Vecka 41
Vecka 41-47
Vecka 47
Vecka 48-50

Föräldramöte
Enkät 1
Praktik
Enkät 2
Sammanställning av insamlat material
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Resultat 

Vi har valt att publicera resultatet från enkäterna i form av diagram där vi jämför enkät 1 och
enkät 2. Våra observationer redovisas i kronologisk ordning sammanfattade lektion för lektion.

Fråga: Vad tänker du på när du hör ordet teknik?

Figur 1. Diagrammet åskådliggör skillnaden som var mellan de två enkäterna. 

Kommentar till svarskategorierna:
Frågan ställdes som en öppen fråga och svaren har delats in i kategorier enligt följande:
Elektricitet omfattar t ex lampor, sladdar och maskiner som har ett direkt beroende av el. 
Färdigheter omfattar t ex idrotts- eller arbetsteknik. 
Vet ej omfattar de svar som är blanka. Det visade sig att antalet osäkra hade minskat, medan
antalet svar som berör elektricitet hade ökat.

Fråga: Tycker du att det är bra att arbeta med teknik i skolan? 

Anledningen till frågan var att få reda på om eleverna tycker teknik är viktigt att arbeta med i
skolan. Frågan ställdes som en stängd fråga med möjlighet att motivera sitt svar. Alla utom en
elev tyckte vid första enkäten att det var bra med teknik i skolan. Resultatet vid andra enkät
tillfället avvek knappt från första tillfället. Den största skillnaden mellan enkäterna var att vid
andra tillfället hade eleverna motiverat sina svar. De tyckte till exempel att teknik var viktigt att
kunna för att klara av tekniska saker i hemmet eller kanske bara för att byta glödlampa.
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Fråga: Är du intresserad av teknik?

Figur 2. Diagrammet ovan visar den förändring i intresse som enkäterna påvisade. 

Kommentarer till svarskategorierna:
Frågan ställdes som en kryssfråga med en graderad skala där 1 stod för inte alls intresserad och 4
för mycket intresserad. Tydligt syns att de som är mycket intresserade har mer än dubblats i antal.

Fråga: Ge exempel på var det finns teknik i ditt hem?

Figur 3. Diagrammet visar elevernas svar på var de tycker teknik finns i deras hem.

Kommentarer till svarskategorierna:
Frågan ställdes som en öppen fråga och svaren har delats in i kategorier enligt följande. 
Olika rum är ett eller flera rum i hemmet t.ex. kök, badrum eller mitt rum. 
Materiella ting är olika tekniska föremål som finns i hemmet t.ex. dator, radio eller hammare.
Vet ej är de som lämnat blanka svar. Diagrammet visar en ökning av svar som omfattar materiella
ting.
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Fråga: Jag tycker att teknik är…

Figur 4. Diagrammet visar resultatet av elevsvaren vid de två enkäterna.

Kommentarer till svarskategorierna:
Frågan ställdes som en kryssfråga med en graderad skala där 1 stod för svårt och 4 för lätt.
Diagrammet visar en förändring av elevsvaren i riktning mot att de tycker teknik är lätt.

Fråga: Sätt kryss för de material du tror leder elektrisk ström?

Figur 5. Diagrammet visar spridningen av kunskapen kring ledande material.

Kommentar till svarskategorierna:
Svarsalternativen i enkäten bestod av tio olika material varav tre var ledande material. För att få
tio rätt måste man ha kryssat för dessa tre och lämnat de övriga omarkerade. Materialen var
vardagliga t.ex. glas, sten och silver. Diagrammet visar att eleverna ökat sina kunskaper.
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Fråga: Du har ett batteri och en glödlampa rita hur du får lampan att lysa.

Figur 6. Diagrammet visar elevernas skattade förmåga att koppla en lampa till ett batteri.

Kommentar till svarskategorierna:
Helt fel omfattar de svar som är lämnat blanka eller som endast ritat en sladd.
Rätt på batteri innebär att det går en sladd från plus respektive minus men är felkopplat på
lampan.
Rätt på lampa innebär att sladdarna är rättkopplade på lampan men fel på batteriet.
Helt rätt är korrekt kopplat på batteri samt på lampan.
Resultatet visar en stor förbättring av elevernas färdigheter.

Fråga: Rita en seriekoppling med tre lampor och ett batteri.

Den här frågan ställdes inte vid första enkät tillfället utan innan introduktionen av serie och
parallellkoppling. Sedan fanns frågan med på enkät 2 som en kunskapsfråga. Vid tillfälle 1 hade
ingen ritat rätt. Vid tillfället för enkät 2 hade mer än hälften svarat rätt. Fler än hälften av de som
svarat fel hade blandat ihop serie och parallellkoppling. 
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Observationer 

När vi gjort observationerna har vi iakttagit tecken på arbetslust, samarbete och intresse. Med
arbetslust avser vi hur aktiva eleverna varit under lektionerna. Samarbete omfattar hur eleverna
har arbetat i grupperna under lektionerna. Till intresse åsyftar vi hur ämnet har efterfrågats under
annan undervisning och aktivt deltagande i såväl aktivitet som diskussioner.

Inför praktiken gjorde vi ett besök till skolan där vi skulle arbeta med vårt utvecklingsarbete,
detta för att undersöka vilket material som fanns tillgängligt. Resultatet av detta besök visade att
teknik eller fysikmaterialet i vår skola var nästan obefintligt. 

Lektion 1
Vid tillfället för den första enkäten spred sig en oro innan eleverna kom igång och började svara.
Efter enkäten fördes en dialog med eleverna kring ämnet teknik. Deltagandet var till en början
svagt men ökade relativt snabbt. Sammanfattningsvis kan man säga att under första lektionen
uppvisades ett stort intresse. Vi tyckte att vi fick en bra kontakt med eleverna och det kändes
lovande inför det fortsatta arbetet.

Lektion 2
Under den här lektionen arbetade vi med att få en glödlampa att lysa med hjälp av batteri och
sladdar. Med den här uppgiften arbetades det flitigt och samarbetet i grupperna fungerade bra.
När de fick lampan att lysa var det kul att se den spontana glädjen som de visade. Under
uppföljningen av uppgiften, samt under genomgången av den slutna kretsen och glödlampans
uppbyggnad var intresset stort. Vi avslutade lektionen med att antända stålull med hjälp av ett
batteri. Detta moment var mycket uppskattat av eleverna. Vi tror att det beror på att det var
oväntat och effektfullt. 

Lektion 3
Innan lektionen var eleverna förväntansfulla, detta tror vi beror på avslutningen av föregående
lektion. Uppgiften under den här lektionen var att undersöka vilka material som leder elektrisk
ström. Intresset var stort och när det aktiva arbetet påbörjades arbetades det flitigt i grupperna.
Eftersom kunskapen om vilka material som leder ström var mindre bra, blev många överraskade
över vilka material som ledde respektive inte ledde ström. Samarbetet fungerade bra i grupperna.
Upptäckarglädjen var stor och intresset ökade när laborationen avslutades med att visa att
människokroppen leder ström. Efter lektionen var det många som stannade kvar och själva ville
undersöka om de också ledde ström.

Lektion 4
Den här lektionen kretsade kring faror med elektricitet. Eleverna var aktiva och hade kloka frågor
kring ämnet, ett litet antal elever uppvisade bra förkunskaper. Att intresset för detta område
skulle vara så stort hade vi inte väntat oss. Vårt intryck var att flertalet av eleverna tog till sig de
nya kunskaperna bra. 
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En morgon stötte vi ihop med en förälder som var i skolan i annat ärende. Föräldern berättade att
hennes barn pratat positivt om teknikundervisningen, vidare berättade hon också att det är sällan
hennes barn pratar om vad de gör i skolan. 

Lektion 5
Under den här lektionen arbetade vi med serie och parallellkopplingar. Klassen delades in i två
halvor och lektionen genomfördes på samma sätt med båda halvorna. Trots att antalet elever i
klassrummet var mindre blev ljudnivån högre. Den första gruppen hade god arbetslust och ett
fungerande samarbete. Den andra gruppen var stökigare och hade svårare att koncentrera sig på
uppgiften. Vi uppfattade att vissa elever tyckte att uppgiften var svår. Målet med lektionen var att
eleverna själv skulle upptäcka skillnaderna mellan serie och parallellkopplingar. Möjligen hade vi
behövt en ordentligare genomgång innan eleverna fick börja laborationen.

Vid ett tillfälle mellan lektion 5 och 6 repeterades serie och parallellkopplingar med hela klassen.
Detta moment var inte planerat från början, men efter observationerna vi gjorde under lektion 5
ansåg vi det nödvändigt. Eleverna uppvisade bristande kunskaper, men verkade ta till sig
kunskaperna från repetitionen bra. 

Lektion 6 
Den här lektionen skulle eleverna göra en konstruktionsuppgift i form av ett frågespel. Det ställde
större krav på samarbete än tidigare uppgifter. Under lektionen hade vi två lektionssalar att tillgå
för att eleverna skulle ha större arbetsutrymme. Samarbetet fungerade bra i alla utom en grupp.
Där var det problem med starka viljor som drog åt olika håll, men de löste uppgiften till slut.
Intresset att prova varandras spel var stort och det blev uppskattat av eleverna när de fick testa
varandras spel. Arbetslusten var bra under hela lektionen.

Lektion 7
Eleverna arbetade parvis med denna uppgift. Eftersom det behövdes mycket arbetsutrymme så
delades klassen upp i två grupper. Uppgiften var att bygga en enkel elmotor. Instruktionerna till
eleverna var medvetet sparsam. Intresset och arbetslusten var stor i de flesta grupperna.
Samarbetet fungerade bra i grupperna. Inga negativa tendenser påvisades under arbetets gång. En
stor spontan glädje spred sig bland eleverna allt eftersom de fick sina motorer att fungera. 

Lektion 8
När enkäten delades ut fick vi känslan av att de verkligen ville göra bra ifrån sig och visa vad de
lärt sig.

Diskussion

Reliabilitet
Med reliabilitet menas tillförlitlighet, att en mätning inte är utsatt för t.ex. slumpinflytelser. Vår
undersökningsgrupp bestod ursprungligen av 22 elever, men under arbetets gång flyttade en elev
som därmed inte gjorde sista enkäten. Därför är den eleven inte med i undersökningen som då
består av 21 elever. Vi har använt enkäter före och efter utvecklingsarbetet. För att tydligare
kunna avläsa ett resultat har enkäterna bestått av till största delen likadana frågor. Eftersom
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skriftliga frågor lätt kan missuppfattas läste vi tillsammans med eleverna igenom frågorna innan
de började besvara enkäten. För att öka reliabiliteten i enkäterna har vi använt både öppna frågor
och frågor med fasta svarsalternativ. Fördelen med frågor med fasta svarsalternativ är att det är
lättare att svara på samt att de är lätta att sammanställa. Nackdelen med dem är att eleverna blir
låsta i sina svar, samt att det blir svårare att urskilja en förståelse. Öppna frågor ger eleverna stor
frihet, men det ställer också krav på att de ska kunna formulera sig tydligt. Öppna frågor kan ge
en stor spridning av svaren, vilket gör att de kan vara svåra att sammanställa. Observationerna har
vi genomfört oberoende av varandra, skrivit ner och sedan sammanställt dem tillsammans. Detta
för att erhålla ett rättvisare resultat i undersökningen. Eventuellt finns det en risk att vi är färgade
av vårt intresse, men vi har försökt hålla oss objektiva. Eftersom vi använt oss av enkäter och
observationer och dessa stöder varandra anser vi att reliabiliteten är god. 

Validitet
Med validitet menas hur väl man i undersökningen lyckas mäta det man har för avsikt att mäta.
En svårighet kan vara att utforma relevanta och tydliga enkätfrågor. Vi anser att de enkäter vi
använt fungerat som ett tillfredsställande mätinstrument för vår undersökning. Våra observationer
visade på att eleverna tog till sig kunskaperna bra under tekniklektionerna, vilket styrktes av den
andra enkäten. 

Resultatdiskussion
Den här delen av diskussionen tar upp enkäterna och observationerna. Vi har sammanställt dem i
två delar. Den första delen handlar om elevernas intresse och inställning. Den andra delen
behandlar elevernas praktiska och teoretiska kunskaper. 

Intresse och inställning
I enkäternas fråga 3 (bilaga 2:1) svarar eleverna på om de tycker teknik är viktigt att arbeta med i
skolan. De fick även chans att motivera sina svar, vilket inte så många gjorde vid första tillfället.
Däremot vid andra tillfället hade flertalet motiverat sina svar med att det var viktigt att kunna, att
det är intressant eller att det är roligt. Även fråga 4 (bilaga 2) visar elevernas intresse för teknik.
De fick besvara frågan med en markering på en skala. Vi kan urskilja en stor förändring till större
intresse. En elev hade vid andra tillfället svarat inte alls intresserad, detta var inte samma elev
som vid första tillfället svarat samma sak. Vi anar att ett missförstånd skett, eftersom eleven
under våra lektioner visat stort intresse och varit aktiv. Under hela utvecklingsarbetet har
eleverna visat ökande intresse och under lektionstillfällena har engagemanget varit stort. Våra
observationer stöder Andersson och Kärrqvist (1979:2) teori om att framgång föder framgång. Vi
har vid några tillfällen avslutat lektionerna med några effektfulla laborationer som vi visat för
eleverna. Detta har medfört att eleverna kommit till nästa lektion fulla av förväntan. Vi anser att
elevernas ökade intresse för teknik har medfört en insikt i teknikens betydelse i vardagen.  

Fråga 6 (bilaga 2:1) ställdes som en kryssfråga med en graderad skala 1-4, där 1 stod för svårt
och 4 för lätt. Vi ställde frågan för att se elevernas inställning till teknik och hur den förändras
under vårat utvecklingsarbete. Vårt mål med lektionerna har varit att varje lektion ska vara en
utmaning, som alla elever ska kunna klara av. Under våra observationer tycker vi att nivån på
lektionerna har varit lämplig för vår elevgrupp. Vid andra enkäten hade elevernas inställning
ändrats i riktning mot att de tycker teknik är lätt. Eftersom den teknik vi behandlat kommer från
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elevernas vardag, har det varit lätt för eleverna att förstå vad de gör. Därför tror vi att eleverna
tycker teknik är lätt trots att de fått kämpa för att lösa laborationsuppgifterna.

Kunskap
I enkäterna handlade fråga 1 (bilaga 2:1) om vad eleverna förknippade med ordet teknik. Frågan
ställdes med öppet svarsalternativ, vi delade in svaren i kategorier. Vid andra tillfället var det fler
elektricitetrelaterade svar, antalet blanka svar hade minskat. Det beror troligen på att vi till största
delen arbetat med elektricitet. 

Fråga 5 (bilaga 2:1) omfattade var teknik finns i elevernas hem. Vid första tillfället var det många
blanka svar, vid andra tillfället hade alla svarat. Redan efter första lektionen tyckte vi att eleverna
fått ett bättre begrepp om vad teknik är. Den stora skillnaden vid andra tillfället var att nästan alla
elever hade räknat upp materiella ting och besvarat frågan utförligt. De materiella ting de räknade
upp var t.ex. köksmaskiner, tv, video och hammare. Detta visar på att eleverna närmat sig
läroplanens mål1 att kunna beskriva vanligt förekommande tekniska redskap och hjälpmedel.
Många av de som besvarat frågan med olika rum i deras hem hade vid andra tillfället räknat upp
materiella ting. I efterhand har vi konstaterat att frågan var formulerad så att den kunde tolkas på
två sätt, vilket också kan vara en anledning till skillnaden mellan de två enkäterna. 

Vi tycker liksom Piaget att en aktiv lärande miljö där begreppsbildning och kunskaper skapas
genom att stöta på nya erfarenheter, är viktig för eleverna. Vi ger även medhåll för teorin om den
oro och obalans som Piaget hävdar uppkommer i samband med en lärande situation. Där
individen som prövar sig fram till en lösning får anpassa sina teorier och tidigare kunskaper till
sina nya erfarenheter, för att återfå balans. Vi observerade inför vissa laborationer att en oro spred
sig i klassen. Speciellt under laborationen kring ledande material tyckte vi att det var många som
blev osäkra när material inte hade den egenskap de väntat sig. Men de accepterade resultatet av
laborationen och tog till sig de nya kunskaperna, vilket visade sig vid den andra enkäten. 

Fråga 8 (bilaga 2:2) handlade om att eleverna skulle rita hur de får en glödlampa att lysa. Vid
första enkäten svarade ingen elev rätt. Detta beror troligen på att ingen av eleverna har kopplat
med lampor och batterier förut. Trots det gick det relativt fort för eleverna att få en förståelse för
hur glödlampan ska kopplas till batteriet. Eftersom vi under många av våra lektioner har använt
lampor, batterier och sladdar, har vi upplevt att eleverna tagit till sig kunskaperna väl. Det visade
sig tydligt vid andra enkäten då hade alla utom en svarat helt rätt.

Vi ställde en fråga till eleverna om serie och parallellkoppling när vi hade kommit en bit med
vårat utvecklingsarbete. Ingen elev visste något om vad det var eller hur man skulle koppla. De
fick uppgifter att arbeta med kring serie och parallellkopplingar. Vi uppfattade att vissa av
eleverna tyckte att uppgiften var svår. Vid ett tillfälle efter den lektionen repeterades serie och
parallellkopplingar med hela klassen. Detta moment var inte planerat från början, men efter
observationerna vi gjorde ansåg vi det nödvändigt, eftersom eleverna uppvisade bristande
kunskap. Eleverna hade under föregående lektion upptäckt de olika kopplingarnas egenskaper,
men de inte förstått dessa egenskaper. Under repetitionen verkade eleverna ta till sig förståelsen
bra. Detta tror vi beror på att vi då hänvisade till och diskuterade kring saker de själva kommit
                                                
1  Ur läroplanen, Mål som eleven skall uppnått efter femte skolåret  - Kunna använda vanligt förekommande redskap
och tekniska hjälpmedel och beskriva deras funktioner,
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fram till under föregående lektion. Här ser vi en koppling till Dewey som hävdar att kunskaper
föds ur praktiska erfarenheter. När en fråga om seriekoppling ställdes i enkät två besvarades den
rätt av större delen av klassen.

Vi tycker att det resultat vi fått fram från enkäter och observationer sammanfaller, vilka visar på
att eleverna höjt sin kunskapsnivå inom det behandlade området inom tekniken. Men för att
säkerställa resultatet hade en längre uppföljning varit nödvändig. För att befästa kunskaper och
intresse krävs att man arbetar kontinuerligt med teknik och inte bara några veckor som i vårat
utvecklingsarbete.

Personliga reflektioner
Vårt mål med det här utvecklingsarbetet har varit att arbeta om elteknik i hemmiljön med enkla
medel. Vilket vi ser som en nödvändighet i skolan idag. Vi tror att många elever inte stöter på
teknik som skolämne innan de börjar i sjuan. Därför anser vi att det är viktigt att man börjar med
teknik i tidig ålder, för att väcka elevernas intresse för ämnet. Det är svårt att säga om vårt
utvecklingsarbete påverkat elevernas inställning till teknik i framtiden. Men vi upplever att
eleverna varit positiva och visat stort engagemang under våra tekniklektioner. Det är viktigt att
man ger eleverna tid att experimentera och prova sig fram, istället för att hålla hårt på
lektionstiderna och avbryta när eleverna kommit in i arbetet. Att vara flexibel och kunna anpassa
sig till eleverna är viktigt inte minst när man arbetar experimentellt. Genom att avbryta ett
pågående arbete tror vi att man påverkar de elever som arbetar lite långsammare negativt.
Personligen tror vi mycket på det sätt vi arbetat och hoppas kunna vidareutveckla det i vårt
framtida yrke som lärare.

Fortsatt forskning
Vi känner att det hade varit intressant att fortsätta arbeta med andra moment inom teknik eller
andra naturorienterande ämnen. Det hade även varit intressant att få följa upp eleverna under en
längre period för att se om vi påverkat deras inställning och förståelse för teknik. Ett alternativ till
att ge tekniken mer plats i skolan kan vara att integrera det med andra ämnen.
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Bilaga 1:1

Lektionsplanering åk. 5 Teknik

Lektion 1
Mål: Att undersöka elevernas förkunskaper.
Tid: 60 min
Material: Enkät 1

Genomförande: Eftersom vi inte ville påverka elevernas svar på enkäten valde vi att dela ut Enkät
1 innan vi presenterade ämnet. Efter enkäten är insamlad diskuterade vi allmänt teknik i en öppen
dialog med eleverna och stödord skrevs upp på tavlan. Därefter hade vi en övergripande
presentation av vad vi ska arbeta med.

Lektion 2
Mål: Skapa förståelse för hur glödlampan är uppbyggd och hur man kopplar en sluten krets.
Tid: 80 min
Material: 4,5V batteri, sladdar och glödlampor.

Genomförande: Eleverna arbetade i grupper om 2-3 personer. Eleverna fick olika uppgifter att
lösa och till hjälp fick de material att prova med. De fick sedan rita sina kopplingar på papper.
Efter att alla var klara hade vi en gemensam genomgång av uppgifterna. Vi diskuterade varför
lampan lyser, hur glödlampan är uppbyggd och den slutna kretsens funktion. Vi avslutade med att
gå igenom hur man ritar ett kopplingsschema med lampa, batteri och sladdar.

Lektion 3
Mål: Att undersöka vilka material som leder elektrisk ström
Tid: 60 min
Material: Batteri 4,5V, sladdar, glödlampa samt olika ledande och icke ledande material.

Genomförande: Lektionen inleddes av en förklaring vad en ledare och isolator är. Eleverna fick
sedan gissa på ett antal olika material om de var ledare eller isolatorer. Sedan delades eleverna in
i smågrupper. De fick till uppgift att bygga en enkel ledningsprovare för att sedan praktiskt
undersöka vilka material som är ledare eller isolatorer. Lektionen avslutades med en
lärarlaboration där vattens ledningsförmåga testades. Även ledningsförmågan av
människokroppen visades. Dessa laborationer gjordes med en känsligare utrustning.

Lektion 4
Mål: Att ge eleverna insikt i de vanliga faror som finns kring elektricitet
Tid: 60min
Material: Jordade och ojordade kontakter, stickproppar och sladdar. Olika typer av säkringar samt
några s-märkta elmaskiner.

Genomförande: Ovannämnt material genomgås där faror och funktioner förklaras och diskuteras.
S-märket presenteras. Sedan höll vi en dialog med eleverna vad som är rätt och fel att göra vid
olyckor med elektricitet.
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Lektion 5
Mål: Att skapa förståelse för parallellkoppling och seriekoppling
Tid: 60 min
Material: 4,5V batteri, sladdar och glödlampor.

Genomförande: Eleverna arbetade parvis i halvklass. De fick uppgifter med varierande
svårighetsgrad. Vi hade lagt upp uppgifterna så att eleverna själv skulle upptäcka skillnaderna
mellan parallell- och seriekoppling. I slutet av lektionen gick vi igenom vad de kommit fram till.

Repetitions Lektion
Mål: Att repetera och reda ut begreppen parallellkoppling och seriekoppling.
Tid: 40 min
Material: 4,5V batteri, sladdar och glödlampor.

Genomförande: Lektionen genom fördes med hela klassen. Vi gick igenom på tavlan och visade
även kopplingarna med konkretmaterial. Vi diskuterade med eleverna kring de egenskaper som
de olika kopplingarna har.

Lektion 6
Mål: Att använda erhållna kunskaper för att skapa något konstruktivt.
Tid: 70 min
Material: Batteri, lampa, papper, sladdar och pappersklämmor i metall.

Genomförande: Eleverna arbetade parvis i halvklass. Uppgiften presenterades på tavlan, det var
att bygga ett elektroniskt frågespel. Enkla instruktioner gavs innan arbetet påbörjades. Lektionen
avslutades med en frågesport där eleverna fick möjlighet att prova varandras spel.

Lektion 7
Mål: Bygga en enkel elmotor
Tid: 80 min
Material: Batteri, sladdar, hästskomagnet, spikar, nål, papper och en träplatta
Genomförande: Eleverna arbetade i parvis i halvklass. Vi började med att visa en konstruktion på
elmotorn som skulle byggas. Den fick finnas kvar som hjälp under lektionen. Våra instruktioner
till eleverna var medvetet sparsam för att de själva skulle få tänka och söka lösningar. 

Lektion 8
Mål: Att undersöka om deras förståelse ändrats.
Tid: 40min
Material: Enkät 2
Genomförande: Enkäten delades ut och eleverna svarade enskilt.
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Enkät 1

1. Vad tänker du på när du hör ordet teknik?                                                               
                                                                                                                       
                                                                                                                       

2. Har du arbetat med teknik förut i skolan?     JA   NEJ 

Om JA, vad gjorde ni då?                                                                                       
                                                                                                                       

3. Tycker du att det är bra att arbeta med teknik i skolan?    JA     NEJ 

Om JA, varför?                                                                                                   

Om NEJ, varför inte?                                                                                            

4. Är du intresserad av teknik?
Markera med ett kryss det som stämmer bäst på dig

                     Inte alls intresserad                   Mycket intresserad
    

1 2 3 4

5. Ge exempel på var det finns teknik i ditt hem?                                                          
                                                                                                                       
                                                                                                                       

6. Är teknik svårt?
Markera med ett kryss det som stämmer bäst på dig

      
                Svårt                                                                                  Lätt

1 2 3 4

7. Sätt kryss för de material du tror leder elektrisk ström? 

 Koppar (metall)
 Gummi
 Trä
 Silver
 Plast

 Guld
 Tyg
 Papper
 Glas
 Sten (från skolgården)
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8. Här under är bild på en lampa och ett batteri kan du rita sladdar som man ska koppla för att 
lampan ska lysa?
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Enkät 2

1. Vad tänker du på när du hör ordet teknik?                                                    
                                                                                                  
                                                                                                  

2. Tycker du att det är bra att arbeta med teknik i skolan?    JA     NEJ 

Om JA, varför?                                                                                                                                 

Om NEJ, varför inte?                                                                                                                       

3. Är du intresserad av teknik?
Markera med ett kryss det som stämmer bäst på dig

                      Inte alls intresserad                                Mycket intresserad

1 2 3 4

4. Ge exempel på var det finns teknik i ditt hem?                                                
                                                                                                  
                                                                                                  
                                                                                                  
5. Jag tycker att teknik är…
Markera med ett kryss det som stämmer bäst på dig

      
                Svårt                         Lätt

1 2 3 4

6. Sätt kryss för de material du tror leder elektrisk ström? 

 Koppar (metall)
 Gummi
 Trä
 Silver
 Plast

 Guld
 Tyg
 Papper
 Glas
 Sten (från skolgården)
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7. Här under är bild på en lampa och ett batteri kan du rita sladdar som man ska koppla för att 
lampan ska lysa?

8. Rita upp ett kopplingsschema med tre seriekopplade lampor och ett batteri.

9. Hur tycker du att tekniklektionerna har varit? Motivera ditt svar.                              
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Elektricitet 1

Material: 1 batteri 4,5V, 2 sladdar, 1 lampa.

1. Använd allt material och prova om ni kan få lampan att lysa. Rita hur ni kopplar och
prova om det finns flera sätt.

2. Använd nu 1 sladd, 1 lampa och 1 batteri. Går det nu att få lampan att lysa? Rita hur
ni kopplar.

3. Använd nu bara batteriet och lampan (utan sladdar), kan ni få lampan att lysa? 
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Vilka material leder ström

Material Tror du att materialet är en
ledare eller isolator

Prova om materialet är en
ledare eller isolator 

Tändsticka

Koppartråd

Plast

Sugrör

Gaffel

Krona

Ljus

Glas

Mejsel

Sten

Blyertspenna

Silver

Papper

Vatten
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