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Förord 
 
Vi vill tacka vår vetenskapliga handledare Kjell Johansson för goda råd och synpunkter som 
hjälpt oss framåt i vårt arbete. Tack till alla elever som ställt upp och besvarat enkäter och 
lärare som vi fått intervjua. Ett speciellt tack går till våra familjer som gett oss ett enormt stöd 
under resans gång. Utan er hade vi inte uppnått vårt mål! 
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Piteå 2004-05-19 
Marita Löfgren, Marie Eman    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Abstrakt 
 
I detta examensarbete har vi granskat Skellefte-Tekniken, som är en arbetsmetod inom NO-
Teknik (åk1-6). Konceptet bygger på elevaktiva praktiska uppgifter inom NO-Teknik, främst 
inom kemi, fysik och teknik. Syftet med detta examensarbete, var att undersöka om Skellefte-
Tekniken som arbetsmodell, sett ur ett genusperspektiv, bidrar till att väcka elevernas intresse 
för naturvetenskapliga studier. Syftet var även att ta reda på om skillnader i förståelse förelåg 
mellan elever som arbetar enligt modellen och sådana som inte gör det. Undersökningen 
genomfördes i två klasser som arbetar med Skellefte-Teknik och två klasser som arbetar på 
annat sätt, samtliga i årskurs 6. Undersökningen utgjordes dels av en jämförelse i kunskap i 
form av ett skriftlig test, dels en attitydundersökning riktad till Skellefte-Teknikens elever och 
till sist intervjuer av klasslärarna till elever med det sistnämnda arbetssättet. Vad gäller 
jämförelsen i kunskap och förståelse mellan elevgrupperna, förelåg ingen skillnad. Vidare 
visade attitydenkäterna att Skellefte-Tekniken inte passade alla, i synnerhet inte flickorna. 
Slutligen framkom vid intervjuerna med lärarna, att tekniken är en användbar arbetsmetod 
men att den behöver vidareutvecklas. 
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”If the child cannot learn the way you teach, 

can you teach him the way he learns ?” 
 

                                                                ( Harry T. Chasty) 
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Bakgrund 
 
 
Inledning 
  
Under våra lärarstudier har vi läst en naturvetenskaplig inriktning för tidigare år. Under den 
verksamhetsförlagda utbildningen upptäckte vi brister vad gäller material till undervisning i 
ämnet. Vi undervisade själva under några tillfällen och upptäckte att vi lade ner ett omfattande 
arbeta med att iordningställa och införskaffa material, framförallt till fysik och kemilektioner.  
Vi anser att elever lär sig bäst genom att arbeta både laborativt och teoretiskt och till detta 
behövs mycket material. Vi anser också att eleverna kan få ett större intresse och en ökad 
förståelse genom att iakttagelser, teori och tillämpning varvas.  
 
De naturvetenskapliga ämnena rymmer många abstrakta begrepp och termer som för många 
kan kännas skrämmande. Lärarens ansvar är att skapa möjligheter för eleverna att ta steget 
från vardaglig till naturvetenskaplig förståelse och vidareutveckla den senare så långt det går. 
Vi tror att förutsättningarna för att vilja lära sig är att känna motivation. Motivationen uppnås 
genom att väcka elevernas nyfikenhet för ämnet och därmed lust till fortsatt lärande. 
Motivationen till inlärningen styrs av förståelsen. För att de här skall lyckas så tror vi att man 
måste utgå från konkret vardagsnära material. Vi tror att genom att arbeta på ett  
socialkonstruktivistiskt arbetssätt  kan man uppnå förståelse. Man lär av att  konstruera och se 
vad som händer och varför. Lärarens kunskaper och handledande roll i diskussionerna har en 
avgörande betydelse för elevernas kunskapsutveckling. 
 
Naturvetenskap och teknik är av tradition ämnen som tilltalar pojkar. Därför är det speciellt 
viktigt att hitta arbetsmetoder som även väcker flickornas intresse.  
 
Genom våra egna barn, har vi kommit i kontakt med en metod som heter Skellefte-Tekniken, 
en metod där eleverna arbetar aktivt inom NO-Teknik. Tekniken bygger på ett färdigt material 
att använda direkt till lektioner. Tekniken ger även en möjlighet till att träna samarbete och 
hänsynstagande, och  en möjlighet för ”tysta tekniker” till exempel flickor att släppas fram. 
Vår avsikt är därför att granska denna teknik närmare. 
 
 
Förankring i styrdokument 
 
Bland annat detta säger läroplanen om kunskaper och vad som skall utgöra grund för lärandet: 
 

Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som 
är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund till 
fortsatt utbildning. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund 
för undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och 
integrera kunskaper i sina olika former (Utbildningsdepartementet, 1998, s.11). 
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Empirisk epistemologi 
 
Empirism 
Empirismen (efter grekiskans  empeiria; erfarenhet) grundas på att kunskap kommer ur 
erfarenheter (Stensmo, 1994). Genom observation av den yttre verkligheten förvärvas 
kunskaper. Kunskapen består i bearbetade sinnesbilder.  För att fastställa kunskapens giltighet 
ska den prövas mot erfarenheten. Den brittiske filosofen John Locke (1632-1704) betonar 
objektens roll i den empiriska kunskapsakten. Enligt Locke finns det två källor till kunskap: 
sinnliga idéer och inre operationer. Kunskap som uppkommer genom sinnesintryck från yttre 
objekt (kan exempelvis vara värme, kyla, sött, surt, gult, vitt osv,) räknas alltså som sinnliga 
idéer. Kunskap som uppkommer genom en reflektion från det egna medvetandet betraktas 
som inre operationer. Förnimma, tvivla, känna, tro, kan vara exempel på inre operationer. 
Inom den empiristiska pedagogiken arbetar eleverna själva undersökande och formulerar 
slutsatser utifrån sina iakttagelser (Stensmo, 1994). 

  
Progressivism 
Progressivism (progression = framsteg) utgår från att verksamheten i skolan skall baseras på 
elevernas nuvarande och framtida behov och intressen (Stensmo, 1994). Målen i skolan skall 
vara individuella och socialt framåtskridande (problemlösning). Det är elevens tankar, känslor 
och handlingar som skall utgöra skolans fokus. Man anser att barnet av naturen är nyfiket och 
vetgirigt och detta är något skolan måste ta fasta på. Skolans arbete skall utmärkas av projekt 
och experiment som ger eleven direkt erfarenhet av naturen och samhället, istället för 
andrahandsuppgifter genom böcker eller lärarens redogörelser. Progressivism säger att 
kunskap är redskap då man ställs inför problem i nya livssituationer. Skolan och utbildningen 
skall vara livet självt och inte en förberedelse för detta och ska knyta an till barnets 
erfarenheter till hem och samhälle. Läraren har till uppgift att inspirera och vägleda elevernas 
målinriktade verksamheter, genom att hjälpa barnet att analysera problem och utforma 
tänkbara problemlösningar. Läraren kan ses som en samarbetspartner i barnets lärprocess. 
Vidare är det viktigt att skolan uppmuntrar samarbete snarare än tävlan. Samverkan i grupp är 
därför en given arbetsform. Progressivism framhåller vikten av en demokratisk skola. 
Eleverna skall vara delaktiga i besluten som rör utbildningen. Progressivismen förknippas 
med John Deweys pragmatism. 
 
Pragmatism  
Pragmatism kommer från grekiska ordet pragma och det kan översättas med orden, handling, 
verksamhet eller gärning. Pragmatism växte fram på den amerikanska kontinenten och är en 
filosofi som växte fram i slutet på 1800-talet. Filosofin kan ses som ett redskap, verktyg eller 
metod för att lösa vetenskapliga och vardagliga problem. Kännetecken för pragmatism är att 
man sätter fokus på en idés eller teoris praktiska följder; dess instrumentella värde (som 
verktyg) vid lösning av ett problem (Stensmo,1994). 
 
John Dewey (1859-1952) anses vara den störste tillämparen av pragmatism. Dewey förordar 
en epistemologi som baseras på kontinuitet  i relationen vetande och omvärld dvs tanke och 
handling. Reflektion och utförande är förebildligt. Verkligheten som är föränderlig försätter 
ständigt människan i nya problemsituationer som är oklara och där lösningarna inte på 
förhand är givna. Ur dessa situationer kan människan genom reflektivt tänkande vinna 
kunskap. Det reflektiva tänkandet styr mot framtiden och förser ting med signifikans 
(mening). Värdet av reflektion är att det ger kontroll över oklara situationer. Det reflektiva 
tänkandet beskrivs av Dewey som ett handlingsförlopp (Stensmo,1994). 
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Enligt Dewey omfattar den reflektiva tankeakten fem steg. Medvetenheten kan röra sig fram 
och tillbaka mellan fem stegen. Dessa fem steg eller stadier beskriver Dewey enligt följande: 
 
Erfarenhet.  I ett initialskede för tänkande fordras att eleven  ställs inför en faktisk empirisk 
situation.  Den första fasen av ett möte med nytt material måste alltid ha  karaktären av trial 
and error. Eleven  måste få pröva att  göra något med materialet, låta sina egna spontana 
aktiviteter komma till uttryck och därefter betrakta samspelet  mellan den egna förmågan och 
materialet. Förhållandet är lika vare sig det är ett barn som bygger med klossar för första 
gången eller  en vetenskapsman som experimenterar med obekanta objekt. Om man vill väcka 
tankar till liv och inte ord borde det första mötet med varje nytt ämne vara så lite skolmässigt 
som möjligt. När barn gör något och diskuterar det som dyker upp under själva görandet  är  
frågorna ofta många, spontana, varierande och avancerade. I skolan måste vi sträva efter att 
hitta material som på ett naturligt sätt genererar problem och leder till eftertanke (Dewey, 
1999). 
  
Data. För att kunna ta ställning och handskas med problem som dyker upp måste man ha 
tillgång till data. Underlag för tankeverksamheten är inte tankar utan handlingar, fakta, 
händelser och olika föremåls relationer till varandra. För att tänka måste man ha erfarenheter 
som erbjuder resurser så att man kan lösa de problem som dyker upp. Ett problem kan vara en 
stimulans för tänkandet. En utmaning inom undervisningen är att hitta problem tillräckligt 
svåra för att utmana tänkandet  men  inte svårare än att eleven finner välkända punkter att utgå 
ifrån (Dewey, 1999). 
 
Idéer. Motstycket till förvärvade fakta och kunskaper är förslag, slutledningar, antaganden, 
hypoteser, eller kort sagt idéer. Idéerna går utöver det som redan är , det som erfarits. De 
förutsäger möjliga resultat, vad man kan göra, och inte fakta (sådant som redan gjorts). I det 
här skeendet är en tanke som antyds men som ännu inte riktigt existerar,  kreativ. Det man 
kommit på måste vara bekant på något sätt. Det nya innebär att använda kända kunskaper i ett 
okänt sammanhang. Förfaringssättet är nytt, inte de beståndsdelar det bygger på. Den 
pedagogiska slutsats man kan dra av detta är att allt tänkande är originellt när faktorer och 
omständigheter framträder som tidigare inte har förutsetts. Ingen tanke, ingen idé, kan 
överföras som idé från en person till en annan. Förmedlingen kan bara stimulera den andra 
personen att inse problemet och att tänka ut något liknande. Lärarens uppgift är att se till att 
det finns förutsättningar som stimulerar tänkandet. Genom eget deltagande och delaktighet  i 
elevens aktiviteter kan även läraren lära (Dewey, 1999).  
 
Resonemang. Tankar är ofullständiga så länge de bara förblir tankar. De är utgångspunkter 
och metoder för att hantera erfarenhetssituationer. I tillämpningen av dessa situationer prövas 
de och får på så sätt fullständig innebörd och verklighetsanknytning. Används inte tankarna 
segregeras de. Det reflektiva tänkandet reflekterar tillbaka till det man erfarit tidigare och det 
antagna framtida – vad kommer att hända? (Dewey, 1999).  
 
Testande. Som positiva exempel på skolmiljöer som utvecklar tänkandet är laboratorier, 
verkstäder och trädgårdar. Där finns det möjligheter att tillämpa kunskaper och idéer i en 
process, där progressiva erfarenheter förs vidare. Det är önskvärt att det i all utbildning ges 
möjligheter för eleverna att pröva idéer och kunskaper i aktiva sysselsättningar som 
symboliserar viktiga sociala situationer (Dewey, 1999). 
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”Att kunna är att förstå och att förstå är att fatta meningen med något” (Stensmo,1994, 
s.174). Mening är en idé ett tolkningsverktyg som för tänkandet från förvirring till förståelse. 
Människan pendlar mellan att uppfatta (en direkt förståelse av något känt) och att begripa (en 
indirekt förståelse av något ännu inte känt) anser Dewey. Eleven försätts i en 
erfarenhetssituation – en framåtskridande verksamhet som eleven finner intressant för dess 
egen skull. Ur denna situation utvecklas ett autentiskt problem som en stimulans för 
tänkandet. Eleven får kunskapen och gör observationer som behövs för att med problemet och 
komma på lösningar som kan utvecklas. Genom tillämpning prövas idéerna – vilket gör 
innebörden tydlig och eleverna får själv upptäcka deras värde (Dewey, 1999). 
 
Socialkonstruktivism 
Ett socialkonstruktivistiskt synsätt  innebär att kunnande ses som individuellt konstruerat men 
socialt medierat. Enligt detta synsätt är det lärarens och elevernas gemensamma uppgift att 
arbeta för att nå uppsatta mål. Inom naturvetenskapen är det lärarens uppgift att skapa 
möjligheter för eleverna att ta steget från vardaglig till vetenskaplig förståelse och 
vidareutveckla den vetenskapliga förståelsen så långt det går. Detta kräver goda 
ämneskunskaper av läraren men även insikter om hur elever tänker och lär i olika situationer 
(Andersson, 2001). 
 
Piaget 
En av de personer som haft betydelse för skolans naturvetenskapliga undervisning är Jean 
Piaget (1896-1980). Piagets syn på lärande brukar kallas konstruktivistiskt. Kortfattat kan 
man säga att detta synsätt innebär att man uppfattar alla mentala aktiviteter som processer 
som konstruerar något – föreställningar, begrepp, minnen. Piagets  teorier kan delas upp enligt 
följande: 
• Idén om jämvikt genom självreglering. 
• Tanken om att människan till sin natur är nyfiken och vetgirig. 
• Föreställningen om tankestrukturer. 
 
Enligt Piaget har intelligensen en inbyggd känslighet för störningar. Om en föreställning inte 
stämmer med verkligheten rubbas balansen, och intellektet strävar genom självreglering till 
att återställa denna. Detta stimulerar till omtänkande vilket kan vara en drivkraft för lärande. 
Ett exempel kan vara en experimentsituation där eleven gör en förutsägelse över vad som 
kommer att hända. Om inte det förväntade sker störs den tankemässiga jämvikten, vilket kan 
leda till ett ökat intresse för lärarens förklaring. Piaget säger också att människan är nyfiken 
och vetgirig av naturen och därigenom försätter sig i  situationer hon inte förstår. Människan 
strävar efter att förstå och på så sätt återställa jämvikten, vilket Piaget jämställer med lärande. 
Intelligens uppfattas av Piaget som ett biologiskt organ vars ändamål är att hjälpa människan 
att anpassa sig till omgivningen. Enligt Piagets teori har människan varken begrepp eller 
bilder lagrade i hjärnan, utan strukturer. Då dessa strukturer är aktiva uppstår tankar, minnen, 
begrepp och så vidare (Andersson, 2001). 
 
Piagets undersökningar bland barn och tonåringar visade tydligt på att dessa tänker 
annorlunda än vuxna. Enligt Piaget föds människan med några givna tankestrukturer. Utifrån 
dessa utvecklas nya strukturer, till följd av fysisk mognad och i växelverkan med 
omgivningen. Tankestrukturer uppstår alltså inte ”ur tomma intet” utan byggs på med 
utgångspunkt från de redan existerande. Detta synsätt kan inom undervisningen ses när vi 
idag pratar om elevperspektiv. Vill  man hjälpa någon att nå ett mål ska man ta reda så mycket 
som möjligt om personens förkunskaper inom området, hävdar Andersson, (2001). Till 
individens tankestruktur kan också motivationen kopplas. Det bekanta är för ointressant och 
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även det som ligger för långt bort från befintliga strukturer, medan det måttligt nya kan fånga 
intresset. Genom att hitta elevernas tankenivå och föreställningsvärld kan man kanske finna 
lämpliga utmaningar och på så sätt skapa ett intresse och en motivation för lärande 
(Andersson, 2001). 
 
En tankeoperation är en handling som man införlivat i sitt inre och samordnat med andra 
liknande handlingar enligt precisa samordningsstrukturer. Tankeoperationer förutsätter 
samarbete och växelverkan mellan individer. En verklig formning av tänkandets instrument 
kräver en gruppatmosfär där man tillsammans forskar aktivt, experimenterar och diskuterar 
(Piaget, 1976). 
 
Vygotsky 
Ryssen Lev Vygotsky (1896-1934) teorier om tänkande har gett ett vidgat perspektiv på hur 
den naturvetenskapliga undervisningen kan bedrivas. Till skillnad från Piaget som ställde 
individen i fokus för sina teorier lyfter Vygotsky fram den sociala dimensionen av tänkandets 
utveckling. Vygotsky menade att individens mentala utveckling bara kan förstås som ett 
samspel med den sociala omgivningen, det vill säga familj, kamrater, närsamhälle, stat och 
kultur. 
 
Enligt Vygotskys synsätt utgörs naturvetenskapens kunskapsobjekt till största delen av 
begrepp och teorier som är socialt konstruerade (till exempel atom, molekyl, gen).  Dessa 
begrepp är något som eleverna knappast kan upptäcka själva. För att ta till sig dessa och 
liknande begrepp måste det ske i samvaro med människor som använder begreppen då de 
berättar, förklarar och löser problem. Det handlar om att inlemmas i, och bli medskapande av 
en kultur. Men det räcker inte med enbart en social stimulans. Även en egen aktiv bearbetning 
av  begreppen fordras för att utveckling ska ske.  
 

Med andra ord- social och individuell konstruktion av kunnande är komplementära 
processer som båda är nödvändiga för det naturvetenskapliga lärandet. Det sagda 
understryker vad varje lärare vet, nämligen att hans eller hennes undervisning har 
avgörande betydelse för elevernas kunskapsutveckling. Det är ju lärarna som bär 
den naturvetenskapliga kulturen och eleverna som kultureras (Andersson, 2001 
s.12). 

 
Det är framförallt två viktiga idéer som blivit omtalade i samband med Vygotskys teori om 
begreppsutvecklingen. Det första är hans idé om pseudobegrepp; begrepp som verkar vara 
äkta men som snarare innebär att man bara kan definiera begreppen utan att förstå innebörden. 
Det andra är en teori om vardagsbegrepp och vetenskapliga begrepp. Vardagsbegrepp bygger 
på empirisk erfarenhet, medan det vetenskapliga begreppen är teoretiska. I undervisningen 
skall dessa begrepp mötas och lärarens roll för detta är avgörande. Enligt Vygotsky är det 
viktigt att undervisning syftar till tänkande. Genom att skapa hinder utmanas elevernas 
tänkande. Genom att reflektera får eleven sammanhang i lärandet och begrepp för sina 
analyser (Vygotsky, 2001). 
 
 
Lärande och inlärning 
 

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter aktiv diskussion i den enskilda 
skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och 
om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är 



 6 

naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 
8). 
 

”En av lärarens viktigaste uppgifter är att arrangera undervisningen på ett sådant sätt att 
eleven lär sig det som finns föreskrivet i läroplans - och kursplanemålen” (Lendahls & 
Runesson, 1995, s.12). Citatet får oss att fundera på vad det egentligen innebär att lära sig. 
Författarna talar om att man kan urskilja tre skilda perspektiv på lärande. Det första innebär 
att eleven är mottagare av kunskap. När man undervisar så överför man sitt kunnande till 
andra: lärare -stoff -elev. Det är viktigt att innehållet förenklas och utformas i små steg och 
belöningen är ett viktigt inslag i lärandet. Sammanfattningsvis, eleven lär främst enkla och 
avgränsade kunskaper och färdigheter. Det andra perspektivet på lärande är att man ser det 
som ett resultat av elevens mognad. Det blir en naturlig utveckling mot en genuinare 
förståelse av världen. Eleven närmar sig det vetenskapligare sättet att tänka. Hur barnet 
utvecklas sätter gränser för vad det kan lära och den egna aktiviteten har stor betydelse för 
lärandet. Ett tredje teoretiskt perspektiv som betonas, är att lärande sker i ett socialt samspel 
och som en meningsskapande aktivitet; kunskap sker som ett svar på människors problem i 
speciella sammanhang (Lendahls & Runesson, 1995).   
 
Från ”vardagstänkande” till vetenskapligt tänkande 
Ett av skolans mål är att eleverna ska få bestående insikter i naturvetenskapens begreppsvärd. 
Detta innebär att gå från ett vardagligt tänkande till ett vetenskapligt. Piaget beskriver detta 
när han talar om att gå från ett konkret operationellt stadium (vardagstänkande) till ett 
formellt operationellt stadium (vetenskapligt). Utan ett stort mått av vardagstänkande kan inte 
något vetenskapligt kunnande uppstå. Även  Vygotsky var medveten om skillnaden mellan 
vardaglig och vetenskapligt tänkande.  Vygotsky hävdade att skolans undervisning om 
vetenskapliga begrepp kunde  påverka elevens mentala utveckling mot en ökad  förståelse för 
det teoretiska och abstrakta. Elevens utveckling stimuleras av en interaktion mellan det 
vardagliga och det vetenskapliga enligt Vygotsky (Andersson, 2001). 
 
För skolans lärare i naturvetenskap står det vetenskapliga tänkandet i centrum eftersom det 
ingår i skolans mål att eleverna ska få  vissa varaktiga insikter i  den naturvetenskapliga 
begreppsvärlden. Därigenom inte sagt att det vardagliga tänkandet ska betraktas som 
någonting negativt. Vardagligt och vetenskapligt tänkande kan ses som olika sätt att veta och 
förstå. Sätten kompletterar varandra. En av skolans uppgifter är att stimulera till växelverkan 
mellan dessa båda sätt och därigenom gynna en utveckling inom båda områdena. Tyvärr ser 
man tecken i skolorna på att denna växelverkan inte sker, säger Andersson (2001). Eleverna 
kan räkna med Ohms lag och kan formeln för fotosyntesen osv, men kan i verkligheten, i 
naturen inte redogöra för varför ett träd växer.  För att de vetenskapliga begreppen ska få en 
djupare betydelse  bör dessa begrepp kopplas till vardagligt uppfattade naturföreteelser och på 
så sätt utmana det vardagliga tänkandet (Andersson, 2001). 
 
En undervisningsform som utmanar elevens vardagstänkande är att låta denne förklara eller 
förutse ett fenomen. Tanken är att eleverna kommer med olika svar vilket leder till 
diskussioner och  även väcker intresse. Att få höra andra elevers förklaringar gör eleven mer 
medveten om sitt eget sätt att tänka. För eleven är det viktigt att se att det finns andra idéer än 
den egna. Hur tänker andra, vilken förklaring är ”bäst”? Därefter ger läraren den 
vetenskapliga förklaringen som eleverna ges tillfälle att pröva. Förhoppningsvis  upptäcker de 
att denna förklaring gör det möjligt att förstå och förklara på ett bättre sätt än vad det 
vardagliga tänkandet gör.  Reflektion över utvecklingen av det egna tänkandet är en viktig del 
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av undervisningen. Eleverna behöver tid till att fundera över  frågor som: Hur tänkte jag då? 
Hur tänker jag nu? Vad är skillnaden? (Andersson, 2001). 
 
Vetenskapligt tänkande  som det tar tid för en ung människa att komma in i är inte lätt och 
man ska inte vänta sig några snabba resultat. Problemlösning, diskussioner, tid för reflektion 
och en undervisning i vilken det finns något att förstå skapar  grunder att bygga vidare på, 
hävdar Andersson (2001). 
 
Att själv välja väg för lärandet 
På senare år så har forskare och pedagoger kommit fram till att hela personligheten är aktivt 
med i inlärningsprocessen. Det är inte bara genom det logiska tänkandet som vi lär oss utan 
genom fantasi att uppleva med alla sinnen och känslor och när vi arbetar med ett ämne 
gemensamt. Inlärning kan ske både passivt och aktivt. Vid den passiva inlärningen så sker 
inlärning automatiskt utan medveten medverkan av den som lär sig. För aktiv inlärning  
fordras det en medveten insats från individen. Aktiv inlärning genom försök och misstag och 
inlärning genom insikt är två olika sätt att lära sig. Det förstnämnda ger kunskap genom 
erfarenhet och så småningom insikt (Bolstad, 1998). 
 
”Varje elev skall själv få finna lämplig nivå och utveckling för sitt lärande genom att använda 
lämpligt konkret material” (Lendahls & Runesson, 1995, s.22). Problemlösning i samband 
med konkret handling, är flera inlärningsforskare eniga om är en bra metod. Där får eleven 
själv leda sitt arbete, och det har stor betydelse för lärandet. Författarna framhåller vikten av 
att läraren bör vara medveten om och uppmärksam på, den kunskap som kan 
problemformuleras och på hur de själva agerar mot eleverna i problemlösningssituationer. 
Elever kan lära sig att lära genom att skaffa sig tillvägagångssätt för lärande och öva sig att bli 
medvetna om och att reflektera, d.v.s. att fördjupa sitt tänkande, kring det man kan och inte 
kan. Vidare kan eleverna lära sig vad de behöver få hjälp med att lära sig. De behöver även 
lära sig att kritiskt granska lösningars för- och nackdelar. ”Det är också nödvändigt att 
eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse 
konsekvenserna av olika alternativ” (Utbildningsdepartementet, 1998, s.7). När eleven blir 
medveten om sitt lärande påminner det om ett forskningsmönster, alltså den process som från 
början ledde fram till de fakta som ingår i undervisningen. Eleven får en erfarenhet och 
helhetsbild av kunskap där begrepp, procedur och processer är relaterade till varandra. På det 
här sättet tror forskare att möjligheten ökas för att en individuell kunskapsutveckling sker hos 
varje elev (Lendahls & Runesson, 1995). 
 
Språket 
”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina 
möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 7). 
 
I kunskapsprocessen är språket ett viktigt verktyg. Vi har ett inre språk, där vi förnimmer de 
föreställningar och erfarenheter vi förfogar över. Vi har även ett yttre språk, tal och skrift- 
språk, där kan vi själva få syn på våra tankar, bearbeta dem och nå djupare insikter, säger 
Mats Hemberg verksam vid institutionen för metodik, Göteborgs universitet (Lendahls & 
Runesson, 1995). När eleven fått syn på sina tankestrukturer kan tankarna utvecklas till en 
mer abstrakt nivå. ”Genom att medvetandegöra och belysa språkets funktion vid inlärning 
kan vi också på ett mer konstruktivt och systematiskt sätt dra nytta av språkets möjligheter, 
något som kan resultera i en effektivare undervisning med djupinlärning och kvalitativ 
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tankeutveckling” påstår Maj Björk som också är verksam vid institutionen för metodik, 
Göteborgs universitet (Lendahls & Runesson, 1995). 
 
Att skriva som inlärningsredskap 
Maj Björk anser även att eleverna måste få skriva ofta, i olika sammanhang och på olika sätt.  
När man fullföljt detta kan man få en inlärning med kvalitativ förändring i tänkandet. 
Huvudsyftet med att skriva är ju att erbjuda eleverna ett resultatrikt sätt att lära. Vidare säger 
Maj att det finns ett informellt sätt att skriva, där det inte finns något krav på språklig 
korrekthet. Det är mer ett utforskande skrivande för att kartlägga det egna tänkandet omkring 
ett undervisningsinnehåll där eleven i främsta rummet skriver med sig själv som mottagare. 
Det informella sättet att skriva kan till exempel handla om att eleverna ska skriva vad de 
känner till om ett ämne samt att de kan skriva frågor om sådant de vill lära sig. När eleverna 
verbaliserar sina frågor kan de utgå från sina egna intressen och man fångar upp barnens egen 
vilja att lära sig. De tankar som eleverna får under det informella skrivandet kommer de att 
bygga vidare på och integrera med ny kunskap som undervisningen erbjuder. Under 
skrivandet får eleverna möjlighet att inventera och föra tankarna till sina tidigare kunskaper 
som legat förvarade i långtidsminnet och eleverna har fått tillfälle att aktivera och uttrycka i 
ord, sin förförståelse av ämnet i fråga (Lendahls & Runesson, 1995). 
 
Enligt många forskare är styrkan med att skriva framför att tala,  att det skrivna språket är ett 
bestående medium. Det man skriver finns kvar att komma tillbaka till, man kan se sina tankar 
och reflektera över dem. Man kan förstå sammanhang när man med egna ord utreder de 
erfarenheter och tankeprocesser man varit delaktig i (Lendahls & Runesson, 1995). 
 
 
Att arbeta i grupp 
”Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt 
och i grupp” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 11).  
 
Att samtala med andra är betydelsefullt för lärandet på andra områden än det sociala, hävdar 
Ulla Runesson. Det hänger samman med den betydelse språket har i den lärande processen 
(Lendahls & Runesson, 1995). 
 
Den ryske psykologen Vygotsky talar om ”the zone of proximal development” (ung. den 
potentiella utvecklingszonen). Han menar att ett barn kan klara av mycket mera då det 
integrerar med en vuxen eller med en kamrat, än då det arbetar på egen hand.  När eleverna 
arbetar i grupp och någon beskriver för de övriga om sitt sätt att lösa en uppgift, är det faktiskt 
inte bara kamraterna som lär sig något. Detta är minst lika betydelsefullt för elevens eget 
lärande. När eleven kan se och förstå sitt eget sätt att tänka, är det också lättare att se att andra 
kan tänka på ett annat sätt och därmed kan de också förändra sitt sätt att tänka (Lendahls & 
Runesson, 1995). 
 
Att arbeta i grupp är en process och det kan ta ganska lång tid innan eleverna kan arbeta i väl 
fungerande grupper. Ulla säger vidare att det är viktigt med spelregler, att alla deltar aktivt i 
gruppen och lyssnar till vad andra har att säga och det är viktig kunskap i sig. ”Läraren skall 
tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen” 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 11). Det är också viktigt att tydliggöra att en väl 
fungerande grupp är lika viktigt som det resultat gruppen kommer fram till. Hur många som 
ska ingå i gruppen finns det inga generella principer att gå efter. Sammansättningen av 
gruppen beror på de syften man har med grupparbetet och vilka förutsättningarna är (Lendahls 
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& Runesson, 1995). Enligt Stensmo bör en klassrumsgrupp inte bestå av fler än fem 
medlemmar. Ju fler gruppmedlemmar desto mer som ska koordineras, anser han. En vanlig 
gruppsammansättning är dyaden, dvs två personer som arbetar tillsammans. En  relation finns 
mellan personerna och båda får stort talutrymme. En triad (tre personer) kan innebära att två 
elever parar ihop sig gentemot den tredje (Stensmo, 1997). 
 
 
Motivation 
 
Vi nämnde i vår inledning att förutsättningarna för att vilja lära sig är att känna motivation 
och att motivationen uppnås genom att väcka elevernas nyfikenhet för ämnet och därmed lust 
till fortsatt lärande. Howard Gardner, professor i kognition och utbildning menar att det som 
är mest utslagsgivande är motivationen. Är man motiverad så arbetar man hårt, uthålligt, låter 
sig inte avskräckas av hinder och fortsätter att lära sig även när man inte har någon press på 
sig att göra det. De motiverande lär sig för att det är roligt och stimulerar därmed sin 
nyfikenhet (Gardner, 1998). Lusten är den viktigaste drivkraften i all inlärning. Genom att 
själva se, upptäcka och undersöka kan eleven känna lust hävdar Celestine Freinet (1896-
1966), reformpedagog (Isaksson, 1996). 
 
Gardner (1998) identifierar sju olika typer av intelligenser. Människor är olika i sättet att lära 
in. En del ser helheten i ett ämne på en gång medan andra har mer sinne för detaljer. Gardner 
nämner att en del tillägnar sig ett innehåll lättast genom en skriven text. Han säger vidare att 
en del är mer visuella och lär sig bäst genom att se bilder och film. De människor som är 
auditiva uppfattar lättast genom att höra på föredrag och så vidare. Han vidhåller att när man 
upptäcker på vilket sätt man lär sig bäst så underlättar det för inlärningen.  
 
Lärarens roll 
En av lärarens viktigaste roller är att skapa motivation anser Steinberg (1987). 
Verklighetsförankring, meningsfullhet och användbarhet  av kunskapen är  saker som bör 
lyftas anser han.  Elevens inre motivation ska eftersträvas och yttre motivationer såsom  ”att 
lära sig för att klara provet” får aldrig vara syftet med undervisningen.  Skolan bör sträva efter 
att ge eleverna en helhetsbild som underlättar  förståelsen  för sammanhang och ger en 
relevans till verkligheten. I dagens skolor tenderar man att bryta ner ämnena i små bitar vilket 
motverkar detta. Att förstå hur man kan använda sin kunskap är en förutsättning till fortsatt 
motivation för lärande (Steinberg, 1987). 
 
 
Kunskapsformer 
 
Vad kunskap egentligen är finns inget entydigt svar på. Så här uttrycker man det i läroplanen 
för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94): 
 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former - 
såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar 
med varandra. Verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, 
motivation och drivkraft att söka kunskaper  (Utbildningsdepartementet, 1998, s.10). 

Kunskap avbildar inte världen utan är ett sätt att göra den begriplig, enligt Ingrid Carlgren, 
som sammanfattat den kunskapssyn som förskolans läroplan hänvisar till. Kunskap utvecklas 
i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap man redan har, problem på vägen och 
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de erfarenheter man gör. Kunskap skapas av individen och är beroende av tid, rum, kulturella, 
språkliga och praktiska sammanhang. Barnet lär sig i samspel med omgivningen. Carlgren 
delar in kunskap i fyra former (Pramling & Sheridan, 1999). 

Fakta är kunskap som information, regler och konventioner. Det är den kunskap som oftast 
mäts vid skriftliga prov. Den baseras i första hand på information.  

Förståelse är kunskap som meningsskapande och innebörder. Det är knutet både till tänkandet 
och känslorna. Det handlar om kvalitet, om att veta hur något förhåller sig och varför. Språket 
har en stor betydelse för att öka förståelsen. Genom att sätta ord på olika företeelser kan man 
ge mera nyanserade uppfattningar. Fakta och förståelse hör ihop. Det är med fakta man 
bygger upp sin förståelse, samtidigt som förståelsen styr vilka fakta man kan uppfatta.  

Färdighet är kunskap som utförande, om hur man gör något. Oftast hör förståelse och 
färdighet ihop, men inte alltid.  

Förtrogenhetskunskap är kunskap som omdöme. Det är ofta förenat med sinnliga 
erfarenheter. Vi känner på oss olika saker rent intuitivt eller erfarenhetsmässigt. Dessa 
kunskapsformer har lika värde och samspelar med varandras förutsättningar. Alla former 
finns inom alla kunskapsområden. Förskolans och skolans uppgift är att skapa förutsättningar 
för barnen att tillägna sig både fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet så att de fyra 
kuskapsformerna formar en helhet (Pramling & Sheridan, 1999). 

 

Läroplanen om naturvetenskap 

Naturvetenskap handlar om människans existens, livet och livsformerna, platsen i naturen och 
universum. Människans behov att finna svar på frågor som rör detta har gjort att 
naturvetenskapen har vuxit fram. 

När det gäller naturvetenskapen är det viktigt att göra naturen begriplig, därför utgår man från 
att göra speciella antaganden. Man skapar en världsbild som skiljer sig från andra sätt att 
beskriva naturen. Genom vardagliga iakttagelser och händelser  har man utvecklat ännu mer 
renodlade förklaringsmodeller. Naturvetenskapens ämnen behandlar både vetenskapliga 
frågeställningar, teorier liksom tolkningar av vardagslivet. 

Det som kännetecknar naturvetenskapen, är de experimentella metoder, där hypoteser prövas. 
Detta gör man genom hjälp av observationer, experiment och det sätter sin prägel på de 
naturorienterade ämnena. Under historiens lopp har dessa verksamheter stärkts till teoretiska 
modeller. De här modellerna är verktyg för att synliggöra de frågor och känslor som uppstår i 
gemenskapen med naturen, kroppen och tekniken. Modellerna är under ständig omprövning 
och ger möjlighet att ställa nya frågeställningar och hypoteser. 

Viktiga riktmärken för en demokrati är att man har ett kritiskt och konstruktivistiskt synsätt 
till såväl egna som andras argumentation. Man måste ha en lyhördhet och respekt för andras 
resonemang och åsikter. Detta är en princip som är central för både samtal och diskussioner 
inom naturvetenskapen. Naturvetenskaplig kunskap är en mänsklig konstruktion och den kan 
utgöra skäl för värderande ställningstaganden, beslut och åtgärder (Utbildningsdepartementet, 
1998). 
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Nedan följer en beskrivning av de naturorienterade ämnenas karaktär och uppbyggnad i 
grundskolan. Vi har valt att utelämna ämnet biologi eftersom detta inte har någon direkt 
anknytning till Skellefte-Tekniken. 
 
Fysikämnets karaktär och uppbyggnad  
Fysiken har ett begränsat antal begrepp och teorier som  förklarar naturens mångfald. Dessa 
begrepp gör att man  lättare förstår jordens bildande, livets uppkomst och fortbestånd. I 
vardagen ingår naturfenomen som tekniska anordningar. Växelspelet mellan observationer, 
naturfenomen, experiment, begrepp, modeller och teorier är grunden för kunskapen inom 
fysiken. Fysikämnet omfattar mekanik med akustik och vågrörelse, optik, värmelära samt 
elektricitetslära och magnetism med elektromagnetisk strålning. Därtill kommer kosmologi, 
astronomi, atom- och kärnfysik. Energi innehåller ett för alla kunskapsområden gemensamt 
begrepp (Utbildningsdepartementet, 1998). 
 
Kemiämnets karaktär och uppbyggnad  
Kemiämnet tar sin utgångspunkt i vardagen och det handlar om naturresurser och hälsa. 
Grundläggande är begrepp som kemiska reaktioner, materiens uppbyggnad och egenskaper, 
kretslopp och transport. Förståelse av materiens struktur och karaktärsdrag utgår från 
grundläggande kunskap om atomens byggnad och kemisk bindning. Viktig är förklaringen att 
massan bevaras vid kemiska reaktioner men att atomära beståndsdelar vid reaktionen ordnas 
till nya kemiska föreningar samtidigt som energi omsätts. Ämnenas kretslopp, transport och 
spridning kan förstås utifrån medvetande om materiens egenskaper, kunskaper om kemiska 
reaktioner samt om vattnets och luftens roll som lösnings- och transportmedel. Uppbyggnad 
och nedbrytning av ämnen i naturen är olika sätt av naturliga kretslopp. I dessa kretslopp är 
det människan som ingriper (Utbildningsdepartementet, 1998). 
 
 
Teknik 
 
Teknik är en metod som människan alltid strävat efter för att förbättra sina livsvillkor, genom 
att förändra sin fysiska omgivning. Syftet med teknikämnet är att göra vardagstekniken 
begriplig och utveckla en förtrogenhet med teknikens väsen. Tekniska kunskaper är en 
förutsättning för att behärska och använda den teknik som omger oss. 
 
Teknikämnets karaktär och uppbyggnad  
Teknik är ett viktigt inslag i våra liv och den är ofta enkel och idérik. Man kan pröva, 
observera och konstruera och på så sätt få en förståelse som är svår att nå på annat sätt. 
Teknikämnet bygger på att pröva olika tekniker och lösningar för att bygga upp ett register, 
såväl praktiskt som begreppsmässigt. Material och form, rörliga delar, elteknik och styrning, 
intar en särskild plats i ämnet. 
 
För att kunna förstå tekniken och dess betydelse måste man kunna koppla den till kunskap 
från andra områden, såsom naturvetenskap och samhällsvetenskap. Ändå finns tydliga 
skillnader. Det som kännetecknar naturvetaren är nyfikenhet på naturen och samhällsvetarens  
nyfikenhet på samhället, medan teknikerns inspiration är människors olösta praktiska 
problem. Utifrån ett praktiskt och undersökande arbete åskådliggörs både den tekniska 
utvecklingsprocessen och hur den teknik som omger oss är kopplad till olika och ofta av 
varandra beroende system (Utbildningsdepartementet, 1998). 
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Tidigare forskning 
 

Skellefte-Teknik  
Så vitt vi vet så finns ingen tidigare forskning om Skellefte-Teknik, även om metoden finns 
spridd på många skolor. Arbetssättet är relativt nytt, vilket kan vara en tänkbar anledning till 
att ingen ännu studerat det närmare. Vi har därför valt att studera den forskning som gjorts för 
att utveckla lärande i naturvetenskap och teknik, eftersom vi tycker att det är relevant för vårt 
syfte.  
  
Flickor och teknik 
Flickors och pojkars förutsättningar och villkor, prestationer och resultat påverkas i hög grad 
av deras könstillhörighet, det visar ett stort antal undersökningar. ” Skolan har ett ansvar för 
att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för eleverna att pröva och 
utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet” (Utbildningsdepartementet, 
1998, s.6). Det aktiva arbetet för jämställdhet avser att ge varje individ, flicka och pojke, 
samma möjligheter att utveckla sina personliga ambitioner, intressen och förmågor och därför 
får självfallet inte könstillhörighet verka begränsande och uteslutande (Ginner & Mattsson, 
1996). Bokens författare anser att ämnet teknik måste ges speciell uppmärksamhet. Man har i 
den Nationella Utvärderingen i skolan, NU- projektet, som mätte naturvetenskaplig 
begreppsförståelse, upptäckt att flickorna hade överlag sämre resultat än pojkarna utom i 
biologi där man hade ganska lika resultat. Teknikresultatet för flickor var markant svagare än 
pojkarnas. 
 
Else-Marie Staberg på pedagogiska institutionen Umeå universitet, skriver i sin avhandling 
Olika världar skilda värderingar att dagens läromedel är riktade främst till pojkarna. Hon har 
också funnit hur intresset för fysik, kemi och teknik sakta men säkert svalnar hos flickorna 
från årskurs 7 till 9.  De grundar sina åsikter på inga eller dåliga erfarenheter av den praktiska 
yrkesorienteringen men även ett socialt sammanhang där tekniken tillhör männen. Vidare 
säger hon att flickor inte har känt sig välkomna till denna manliga tekniska värld och den 
smutsiga overallen blir symbol för det icke- kvinnliga. Staberg föreslår att man inför teknik 
och naturvetenskap betydligt tidigare i skolan. Men arbetssättet och innehållet måste vara väl 
genomtänkta så att de tillgodoser såväl flickors intressen som sätt att lära (Ginner & Mattsson, 
1996). 
 
Jan- Åke Engström skriver i sin doktorsavhandling, Science Achievement and Student 
Interest, 1994 att flickors familjebakgrund och ordkunskap är de faktorer som är mest 
avgörande för om de vågar välja naturvetenskapliga eller tekniska linjer på gymnasiet. 
Engström har analyserat resultat från den senaste IEA – undersökningen (International 
Association for the Evaluation of Educational Achievement) där 19000 elever i Sverige deltog 
och fann bland annat att flickorna är mer avvaktande om nyttan av naturvetenskap. Pojkarna 
tycks arbeta mer hemma om de anser att naturvetenskap och teknik är av nytta för samhället 
och kan ge oss en bättre värld. Påverkan från hemmen är en viktig faktor, men med en 
effektivare studie - och yrkesrådgivning kan skolan påverka flickors och pojkars val av 
studieinriktning och yrke. Engström anser att positiva förebilder och intresserade lärare i lägre 
klasser kan vara av betydelse för flickornas framtidsval.  Han anser liksom Staberg att 
undervisningen i naturvetenskapliga ämnen kan börja tidigare (Ginner & Mattsson, 1996). 
 
NOT-projektet 
På uppdrag av regeringen drev Myndigheten för skolutveckling och Högskoleverket 1998-
2003 ett projekt vars syfte var att öka intresset för naturvetenskap och teknik.  Projektet drevs 
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ur två utgångspunkter; dels sett till samhällets behov inom naturvetenskapliga och tekniska 
områden och dels ur ett medborgar- och allmänbildningsperspektiv. Uppdraget  kan beskrivas 
i två delar; metodfrågor och attitydpåverkan. 

 
Metodfrågor 
Arbetet med att utveckla undervisningen är en angelägen uppgift för NOT-projektet. 
Didaktik och metodfrågor i undervisningen, liksom frågor om kunskapsområdets 
särart och integrationsmöjligheter ska ägnas stor uppmärksamhet. En spridning till 
skolor och högskolor av nationell och internationell kunskap på detta område är ett 
stöd att utveckla undervisningen (Myndigheten för skolutveckling, 2004). 
 
Attitydpåverkan 
NOT-projektet ska inte bara syfta till att öka intresset för naturvetenskap och teknik 
utan också bidra till en bestående nyfikenhet på dessa områden. Ett långsiktigt 
arbete med attitydpåverkan är viktigt. Flickors perspektiv ska uppmärksammas 
Olika intressegrupper i både skola, högskola och omgivande samhälle ska 
involveras. En viktig uppgift för NOT-projektet är att informera om olika aktörers 
aktiviteter (Myndigheten för skolutveckling, 2004). 

 
För att utveckla lärandet inom naturvetenskap och teknik har NOT-projektet  gett sitt stöd till 
aktiviteter som haft innovativ och kreativ inriktning. Ett viktigt led i detta arbete har varit 
kompetensutveckling av personal. Under projektets fem år har flera tusen vuxna personer 
besökt studiedagar, seminarier, kurser och andra aktiviteter inom projektet. 
 
En utvärdering av NOT-projektet har gjorts av Kjell Gisselberg, Christina Ottander och 
Anders Hanberg, Umeå Centre for Evaluation.  I diskussionen i deras rapport säger de bland 
annat följande: 

  
Projektet har i hög grad inriktats mot metodutveckling och mot att påverka lärares 
attityder vilket är ett av syftena i regeringsuppdraget. Dessa insatser kan vara en 
förutsättning för att elevers attityder och intresse kan påverkas i positiv riktning, 
men det är många andra faktorer som spelar roll i sammanhanget ( Gisselberg, 
Hanberg & Ottander, 2003 s. 44). 
 

Författarna anser att för att nå bestående resultat  bör man i de flesta fall gå via de vuxna även 
om det är barnen som är NOT- projektets viktigaste målgrupp. Man pekar dock på att det 
finns andra möjliga vägar att arbeta direkt mot barn och ungdomar och föreslår  bland annat 
TV-program och tidskrifter för barn för att väcka intresse för naturvetenskap och teknik. Även 
besök på så kallade Science Centers rekommenderas för  att stimulera till fortsatt lärande 
inom ämnet. 
 
Ungdomars attityder 
Mer formler än verklighet är en undersökning om ungdomars attityder till teknik och 
naturvetenskap. Företaget UngdomsBarometern har ställt samman rapporten på uppdrag av 
Skolverket, Verket för högskoleservice, VHS, Svenska Arbetsgivarföreningen, SAF, 
Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA och Civilingenjörsförbundet, CF.  Undersökningen visar 
att de flesta ungdomar har en positiv syn på naturvetenskap och teknik när de börjar på 
högstadiet. Men när den första entusiasmen lagt sig upplevs NO-undervisningen som en 
vattendelare, många ungdomars intresse kvävs. Förankringen i verkligheten försvinner 
efterhand och upplevs som spridda fragment i NO-undervisningen och det blir i högre grad 
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formler än verklighet. Många elever upplever den som tråkig, otidsenlig och datorer används 
sällan som hjälpmedel i undervisningen. Men det som var positivt i undersökningen var att 
eleverna ansåg att naturkunskap och teknik skulle ge dem bättre möjlighet på 
arbetsmarknaden (Ginner & Mattsson, 1996). 
 
 
Skellefte-Tekniken  –  NO-Teknik med social träning 
 
Av den tidigare forskningen  framgick  det att ungdomars attityder till NO-ämnen är svala. 
Flertalet av undersökningarna pekar på vikten av att tidigarelägga en väl genomtänkt 
naturvetenskaplig undervisning. Att metoderna är anpassade för flickor, bör speciellt tas i 
beaktande. Skellefte-Teknik, den arbetsmetod i NO-Teknik som vi har som grund för vår 
studie, är enligt upphovsmannen Bertil Asplund (1999) speciellt anpassad för ”tysta tekniker” 
till exempel flickor. Metoden kan börja användas redan vid elevernas första skolår. Nedan 
följer en sammanfattning  ur Asplunds (1999) kompendium om metoden Skellefte-Teknik.  
 
Bakgrund 
Projektet startade i samband med inträdet av den nya läroplanen (Lpo 94) och det lokala 
arbetet med mål och kursplaner inom Skellefteå kommun. En avgörande betydelse för 
projektets tillkomst var bristen på  natur- och teknikintresserade elever i högre årskurser. 
Under fyra års tid  arbetade Bertil Asplund  i samspel med lärare, med att förändra arbetssätt  
och bearbeta gruppdynamik. Resultatet mynnade i Skellefte-Tekniken som är ett koncept med 
material, metodik och struktur för att arbeta med NO-Teknik från år 1 tom. år 6. Konceptet 
bygger på elevaktiva praktiska uppgifter inom NO-Teknik som pekar på enkla sammanhang 
och funktioner. I Skellefteå kommun arbetar i dagsläget drygt ett 20-tal skolor (Över 100 
klasser) enligt Asplunds modell. I övriga landet används  Skellefte-Tekniken av skolor ibland 
annat Piteå, Umeå, Sundsvall, Falun, Stockholm och Göteborg och allt som allt rör det sig om 
ca 150 skolor där lärarna är utbildade för att kunna använda detta arbetssätt (Asplund, 1999). 
 
Mål  
Målen med Skellefte-Tekniken är enligt Asplund (1999): att öka intresset för NO-Teknik i 
grundskolan, att skapa självständiga och företagsamma elever, att släppa fram flickor och 
andra ”tysta tekniker”, att  fördela NO- teknikinnehållet över år 1- 6, samt att lätta lärarnas 
arbetsbörda i NO-Teknik. 

. 
Effekter 
Arbetssättet ger eleverna möjlighet att träna samarbete och hänsynstagande. Eleverna får 
arbeta  med uppgifter som är ”verklighetsnära”. Elevernas tekniska ådra släpps fram liksom 
företagsamhet och kreativitet. Skellefte-Tekniken vidgar kunskapsbegreppet. Det är värdefullt 
att kunna vara social, uthållig, företagsam, systematisk, duktig motorisk, känna empati och 
kunna passa tider. Möjlighet finns att uppmärksamma elever som missriktar sin kreativitet och 
hjälpa tillrätta dem på ett tidigt stadium. I utbildningsdelen inför uppstartandet av Skellefte-
Teknik ingår utbildning i hur man kommer tillrätta med detta. Lärarnas arbetsbörda lättas 
genom att all utrustning och material finns färdigt i ”tekniklådor” som levereras till skolan. 
Någon tekniksal behövs inte. Att lärarnas energi inte läggs på materialhantering innebär att 
den istället kan koncentreras på eleverna. Vid detta arbetssätt har lärarna möjlighet att ta ett 
steg tillbaka och iaktta eleverna och därigenom lättare se och förstå elevernas sätt att lösa 
uppgifter, samarbeta osv. Skellefte-Tekniken ska inte enbart ses som ett användbart arbetssätt 
inom NO-området. ”Tanken är att Skellefte-Tekniken ska ”smitta av sig” även på andra 
ämnen” säger Asplund (1999). 
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Arbetssätt 
Skellefte-Teknikens arbetssätt kan i korta ordalag beskrivas enligt följande: Eleverna 
grupperas huvudsakligen i par som arbetar tillsammans under ett helt ”varv”. (En gång/vecka 
en hel termin). Pojkar arbetar med pojkar och flickor med flickor och grupperna ”isoleras” 
under arbetet, dvs, man ägnar inget intresse åt vad andra grupper arbetar med. Grupperna 
arbetar alla med olika uppgifter men inom samma område (exempelvis elektricitet). Vissa 
uppgifter är dock gjorda så att två grupper löser en uppgift  tillsammans. En tydlig uppdelning 
görs av vad som är lärarens uppgift och vad som är elevernas. Arbetssättet beskrivs enligt 
Asplund (1999) som praktiskt-empiriskt. Eleverna löser uppgifterna som är handgripliga och 
utmanande under stor frihet men inom givna rutiner. Tanken är att man arbetar självständigt i 
paret med minsta möjliga lärarhjälp genom att hitta egna lösningar och prova. Eleven ska söka 
trygghet i sitt eget kunnande i stället för hos läraren. ”Hjälp inte eleven förrän det är jättekris. 
Vi ska inte bära dom som kan gå. Lyckan att klara uppgiften på egen hand, väger upp de 
flesta vedermödor”, säger Bertil Asplund (1999).  Den sociala relationen betonas och tränas 
genom hela materialet. När eleverna anser att de arbetat färdigt ska arbetet dokumenteras 
genom att man ritar, skriver och färglägger.  
 
Varje lektionspass är tidsbestämt (40-60 min) och arbetet med uppgiften ska pågå 
lektionstiden ut. Om man inte hunnit med hela arbetsuppgiften inom given tidsram avslutar 
man arbetet ”där man är”. Att hinna färdigt uppgiften är inget mål i sig. Även av ”att inte 
hinna” kan lärdomar dras. Kanske kan planeringen av arbetet göras bättre till nästa gång, och 
allt eftersom blir eleverna duktigare på att beräkna tidsåtgång för t.ex dokumenteringen. 
Eleverna får alltså bara tillgång till materialet den gång de arbetar med just den tekniklådan, 
men materialet är sådant att eleverna lätt kan ”komma över det”  och fortsätta hemma om de 
så önskar, säger Asplund (1999). Läraren bör uppmuntra till vidare materialanskaffning  och 
”forskande”.  Städning ingår som ett obligatorium i Skellefte-Tekniken och Asplund (1999) 
betonar vikten av att läraren ser till att eleverna har ordentligt med tid till städning. Han 
trycker även på vikten av att berömma både fina dokumentationer och noggrann städning. 
”När eleverna gör sitt bästa ska vi berömma”, säger han. Så här formulerar Asplund själv  
tanken med arbetssättet: 
  

Först gör eleverna övningarna. Dom görs i elevpar där vi som lärare inte hjälper 
till särskilt mycket för att ge facit. Vi ger barnen i stället mängder av frågor som blir 
hängande. Förhoppningsvis ser barnen och lägger märke till att det händer saker i 
försöken. Att ha sett och fått en erfarenhet är första steget. Att undra över varför det 
hände är andra steget. Att undra över om det händer varje gång blir fortsättningen. 
Att försöka räkna ut vad som händer varje gång kräver större mognad. Att hitta 
någon sorts regel, för att förutsäga det som kommer att hända, blir utmaningen. 
Våra elever har hunnit olika långt. Vi kan, genom att ge möjligheter till att arbeta 
med verkligheten rent konkret, hjälpa barnen att arbeta vidare där dom befinner sig. 
Är inte eleverna mogna att fundera över sammanhang, låter vi dom se och få 
erfarenheter (Asplund, 1999). 

 
När  alla elevpar arbetat med alla uppgifter inom ”varvet” görs en utvärdering där eleverna får 
använda sig av sina dokumentationer när utvärderingsfrågorna besvaras. Syftet med 
utvärderingen är enligt Asplund (1999) dels, att som lärare få vetskap om ”på vilken  nivå” 
eleven befinner sig men även för att eleverna ska se vikten av sitt dokumenterande. För de 
elever som inte lyckats så väl med att besvara ”provfrågorna” kan man uppmana till att 
avsätta mer tid till dokumentation under nästa uppgiftsområde. Eleverna har inte fått någon 
fast mall för dokumentationen vilket gör att den kan se väldigt olika ut. Vissa elever skriver 
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mest med bokstäver medan andra arbetar med bilder. Förhoppningsvis väljer eleverna att göra 
det på det  sätt som för dem passar bäst. Läraren kan påverka dokumentationen genom att 
lyfta fram det önskvärda när eleven utför det. ”Vill vi ha bilder så lyfter vi fram elevernas 
bilder när dom görs, vill vi ha korta egna texter hittar vi exempel i deras böcker”, säger 
Asplund (1999). Läraren påverkar också elevernas dokumentation i efterhand genom att 
berömma goda exempel, menar Asplund. De frågor eleverna får besvara vid utvärderingen är 
dels direkt kopplade till det fysikaliska område som man arbetat med men även frågor av 
social karaktär ingår. Frågeformulären med utvärderingfrågor som eleverna besvarar ingår i 
konceptet Skellefte-Teknik och är alltså inte  något klassens lärare själv utformar. Exempel på 
utvärderingsfrågor och svarsförslag,  avsnitt: ljud, åk6 (bilaga 1) (Asplund, 1998). Detta säger 
Asplund (1999) om hur elevernas arbeten ska utvärderas: 
 

När vi ger eleverna ”provet” är vi mest intresserade av att se hur deras verklighet 
ser ut. Vad tror dom om det som händer omkring dem. När vi rättar provet spanar vi 
alltså efter deras upplevelser och ska därför inte sätta poäng i vanlig mening. Vi ska 
i stället läsa och kommentera deras svar och bilder. Vi ska vara positiva till det dom 
producerar. Den mest negativa kommentar vi ger är ett frågetecken. Här är vi inte 
överens, vi har inte förstått varann. Uppmuntra deras tankar och ge beröm där vi 
kan och där det behövs. Vi kan ge beröm allt efter deras förmåga. Av starka elever 
kan vi kräva lite extra. Vi kan berömma teckningar, färgläggning, deras egna 
tankar, hur dom arbetar, deras sociala förmåga i paret i gruppen, förmågan att vara 
på rätt plats. 

 
Efter att ha kommenterat elevernas ”prov” är det dags att sammanfatta arbetet under den 
aktuella perioden (varvet). Sammanfattningen kan utformas på olika sätt och utsträckas över 
flera lektioner. Arbetet ska ses på ur olika aspekter och på ett positivt sätt. Enligt Asplund 
(1999) sammanfattas först den sociala (och enligt honom viktigaste) delen. 
 
Sammafattningsdelen som rör den sociala delen av arbetet  utformas på liknande sätt för alla 
årskurser . Här lyfts frågor om hur pararbetet har fungerat, om båda eleverna har fått göra lika 
mycket, om båda har hjälpts åt med städning och så vidare. Eleverna får också komma med 
exempel på när arbetet fungerat och känts bra och exempel på när de blivit uppmuntrade av 
sin kamrat. Läraren berömmer goda exempel och pekar på vikten av samarbete, att kunna 
hålla sig på sin plats osv. De ”sociala bitarna” blir bättre ju mer man tränar, och läraren bör 
uppmuntra och trycka på detta, anser Asplund (1999). 
 
Den andra delen av sammanfattningen utgörs av teoriinnehållet i övningarna eleverna gjort. 
Dessa delar ser olika ut i de olika årskurserna och  en färdig mall för teorisammanfattning för 
varje årskurs och ”varv” finns  att tillgå. ”Sammanfattningarna följer en linje och har bilder 
som lärarna gärna kan rita medan de samtalar med eleverna” säger Asplund (1999). 
Bilderna är enkla och lite barnsliga för att eleverna lättare ska ta dem till sig. Bilderna utgör 
inte heller alltid ”hela sanningen” utan är pusselbitar av funktioner som ska byggas på för att 
efterhand ge eleverna en större förståelse för naturlagar och styrande funktioner omkring oss. 
Detta är en process som tar många år. Läraren behöver inte ha svar på alla frågor utan kan 
hänvisa till böcker eller lämna frågorna öppna. Många av elevens frågor kan ligga på en 
”forskarnivå” och tanken med Skellefte-Tekniken är att arbeta på en nivå som ger 
grundkunskaper och erfarenheter runt omkring dessa. Exempel på sammanfattning, avsnitt 
Ljud, åk 6 ( bilaga 2). 
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Under sammanfattningarna är det läraren som berättar och styr  vart man ”vill komma” men 
det är viktigt att få med eleverna i en dialog. Som lärare gäller det att låta eleverna göra 
utsvängningar och att vara nyfiken på vad de säger.  
 

När vi pratar med elevgrupper/klasser kommer några elever att ta stor plats och 
några sitter mest tysta. Om vi lyfter fram elever som har gjort bra dokumentationer i 
böckerna eller ett bra resultat under arbetet med övningen, styr vi genom det vi 
frågar efter eleverna åt det hållet. Det vi frågar efter och släpper fram vill eleverna 
leverera. Frågar vi efter och släpper fram god dokumentation blir det intressant för 
eleverna att leverera. Släpper vi fram elever som pratar och tar för sig utan att ha 
gjort grundarbetet, tystnar många elever och några tar alltför stor plats. Låt gärna 
eleverna redovisa de olika övningarna, i stället för att vi ska prata hela tiden. 
Speciellt övningarna som varit svåra. Kan vi då hitta en grupp som hittat ett svar 
eller arbetat fram en fråga ska vi låta den gruppen växa. Man kan också låta varje 
grupp redovisa var sin övning när det blir sammanfattningsdags. Då har man i 
förväg kommit överens om vilka övningar varje grupp tar hand om. Eleverna får tid 
att förbereda sig och får ha respektive låda till hjälp när de redovisar (Asplund, 
1999). 
 

Material och stoffindelning 
Arbetsmaterialet är uppdelat på årskurserna 1-6 men kan lika lätt användas i åldersblandade 
klasser, eftersom stegringen av svårighetsgraden  inte är så stor mellan årskurserna. Ökning av 
svårighetsgrad sker däremot inom uppgiften och alla grupper klarar kanske inte alla moment. 
”Men det är ju tillåtet att ”inte nå ända fram” i det här materialet”, enligt Asplund (1999). 
Indelningen av stoffet bygger på arbete efter Lpo-94:s intentioner och målbeskrivningar, med 
en inriktning mot ett arbetssätt med intresseväckande praktiska arbetsuppgifter som väcker 
viljan att söka och forska vidare. Stoffindelningen ser i stora drag ut enligt följande: 
 
Åk 1: Enkla lekfulla övningar med sikte på att bygga forskarrutiner (Endast vårterminen) 
Åk 2: Elektricitet, Magnetism, Gravitation och fortsatt arbete att bygga rutiner. 
Åk 3: Gravitation, Centrifugalkraft, Kemi, Materia. 
Åk 4: Energi (värme), Dencitet, Kemi, Materia. 
Åk 5: Elektricitet, Magnetisk, Statisk elektricitet, Kemi. 
Åk 6: Ljud, Ljus, Kemi, Materia. 
 
Från åk 2 till åk 6 täcker materialet en lektion varje vecka hela läsåret. Förslagsvis arbetar åk 
1 enligt Skellefte-tekniken varje vecka under vårterminen. Grundmaterialet till Skellefte-
Tekniken består av verktygslåda och vagn med ”arbetslådor” till hela skolan som 8-12 klasser 
kan samsas om. Under andra året och påföljande år kompletteras det med 
förbrukningsmaterial. 
 
Pilotutbildning 
Innan arbetet i skolan tar sin början utbildas två av skolans lärare till så kallade ”piloter”. 
Dessa lärare har till uppgift att starta varandras klasser och därefter, efter hand, skolans övriga 
klasser. Utbildningen hålls över två dagar och innefattar enligt Asplund följande: 
organisation, metoder, material, ”vad händer i gruppen” samt ”relationer och funktioner”. 
Piloternas uppgift blir att entusiasmera vid igångsättandet av skolans klasser och att 
organisera och administrera materialet rent praktiskt. Piloternas ”kurskunskaper” lämpar sig 
även för skolans elevvårdsteam och arbete för att förebygga mobbning.  När arbetet i skolan  
kommit igång hålls en sammanfattande utbildning för piloterna . Denna del av utbildningen 
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innehåller de teoriförklaringar som används i Skellefte-Tekniken samt en kursuppföljning.  En 
kortare utbildning  kan även ges till övriga lärare inom skolan och denna kurs behandlar enkla 
förklaringsmodeller inom NO- tekniken, arbetssätt och funktioner i grupp samt 
gruppdynamik. 
 
Asplund (1999) lägger stor vikt vid igångsättandet av klasserna. Skellefte-Tekniken 
introduceras inte av klassens egna lärare utan av utbildad pilot och skolans två piloter 
introducerar varandras klasser. Detta första ”prat” till klasserna bör ta ett helt lektionspass i 
anspråk.  Introduktionen hålls enligt en given mall (bilaga 3) , gärna i ”teaterform” och med 
överdrifter. Tanken är att eleverna ska få en  grundlig introduktion om vad Skellefte-Tekniken 
innebär och den sociala delen av arbetssättet betonas särskilt. 
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Syfte 
 
 
Vårt syfte är att undersöka om Skellefte-Tekniken är en arbetsmodell som bidrar till att väcka 
elevernas intresse för naturvetenskapliga studier. Vår avsikt med studien är att ta reda på om 
någon skillnad föreligger i förståelse mellan elever som arbetar enligt modellen och sådana 
som inte gör det. Vi avser även att undersöka Skellefte-Tekniken ur ett genusperspektiv, dvs 
kontrollera om det föreligger någon skillnad på hur pojkar och flickor förhåller sig till 
metoden.  
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Metod 
 
Kvalitativ och kvantitativ metodik 
 
Den kvalitativa forskningsmetoden används för att undersöka ett fenomen i dess naturliga 
värld. Att försöka förstå hur människan uppfattar och tolkar sin omvärld är forskarens uppgift 
(Backman, 1998; Hartman, 1998). I den kvalitativt inriktade forskningen används verbala 
analysmetoder. Forskaren själv fungerar som analysinstrument och betoningen ligger på att 
studera samspelet mellan subjektet och dess omgivande miljö (Backman, 1998; Patel & 
Davidsson, 1994). ”Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att 
fånga erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom 
intervjun kan de förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och med egna ord” 
(Kvale, 1997, s. 70). De kvalitativa intervjuerna utmärks av hög grad av strukturering och låg 
grad av standardisering (Trost,1994). Den kvantitativa forskningsmetoden utmynnar i 
numeriska observationer eller låter sig översättas i sådana. Hit hör exempelvis experiment, 
test, prov, enkät m.m.(Backman, 1998). I vår forskning använder vi oss av en blandning av 
kvantitativ och kvalitativ metodik, för att få en så ”heltäckande” bild av Skellefte-Tekniken 
som möjligt. 
 
Vi  har valt att utvärdera Skellefte-Tekniken ur tre synvinklar: Kunskapsmässigt - där vi via  
ett test gör en jämförelse mellan två klasser som använder sig av Skellefte-Teknik och två 
klasser som använder sig av en mer ”traditionell” naturvetenskapsundervisning. Metoden går 
ut på att undersöka om det föreligger någon skillnad i förståelse, i och omkring 
naturvetenskap mellan dessa grupper. Särskild uppmärksamhet kommer att riktas på 
flickornas svar. Attitydundersökning – där eleverna som jobbar med Skellefte-Teknik får göra 
en utvärdering av metoden, i enkätform. Lärarens synvinkel – genom strukturerade intervjuer 
med lärarna som  använder sig av Skellefte-Teknik. 
 
 
Försökspersoner 
 
Kunskapsjämförelse genom skriftlig test genomfördes i två klasser som arbetar med Skellefte-
Teknik, totalt 43 elever, 27 flickor och 16 pojkar, samt, två klasser som arbetar med 
naturvetenskap på annat sätt, 41 elever fördelade på 22 flickor och 19 pojkar. 
Attitydundersökningar gjordes enbart i de klasser som arbetar med Skellefte-Teknik. 
Dessutom intervjuades de två klasslärarna som arbetar med Skellefte-Teknik.  
 
Bortfall 
Kunskapsjämförelse genom skriftlig test: 3 flickor och 1 pojke i klasserna som arbetar med 
Skellefte-Teknik samt 2 flickor i klasserna som arbetar ”på annat sätt”. Attitydundersökning: 
3 flickor och 2 pojkar.  
 
 
Material 
 
Det material vi använde oss av i vårt arbetet var dels ett skriftligt test (bilaga 4) till samtliga 
elever, dels en attitydenkät riktad till de elever som använder Skellefte-Teknik (bilaga 5), 
samt ett frågeformulär med strukturerade intervjufrågor att använda vid intervjuer med 
berörda lärare i Skellefte-Teknik (bilaga 6). Intervjuerna spelades in med bandspelare. 
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Frågorna  till det skriftliga testet grundades på uppnåendemålen för årskurs fem i kemi, fysik 
och teknik (Skolverket, 2000) (bilaga 7). 
 
 
Genomförande 
 
Innan våra undersökningar informerades deltagarna om vårt syfte och vad deras svar skulle 
användas till. De informerades även om att medverkan var frivillig och att deras anonymitet 
garanterades. Det vill säga, deras namn skulle inte framgå i denna rapport eller i något annat 
sammanhang. 
 
Kunskapsjämförelse genom skriftlig test 
För att kunna se om Skellefte-Tekniken är en väg till naturvetenskapligt lärande valde vi att 
göra en kunskapsjämförelse mellan två klasser som arbetar med Skellefte-Teknik och två 
klasser som arbetar med kemi, fysik och teknik på annat sätt. Frågorna skrevs utifrån 
uppnåendemålen  i kemi, fysik och teknik för årskurs fem, (Skolverket, 2000) ( bilaga 7) och 
dessa granskades av lärare innan de delgavs eleverna. Testet bestod av 12 uppgifter. En av 
uppgifterna bestod av 3 delfrågor och hade fasta svarsalternativ. Frågorna, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 
och 11 fick eleverna besvara med egna ord. Resterande frågor var av karaktären ”ringa in”, 
”sortera” och dra ”sträck”. Vi bestämde i förväg hur testet skulle bedömas. Varje uppgift gav 
ett poäng , förutom uppgiften med 3 delfrågor där man sammanlagt kunde få 3 poäng, 
totalsumma: 14 poäng. Vi valde även att särgranska frågorna, 2, 5, 6, 9 och 10. Om eleverna 
kunde föra ett mer utförligt resonemang på någon av dessa frågor, markerades detta med ett 
plustecken. Med utförligt resonemang menar vi, att med egna ord kunna redogöra för 
skeenden, sammanhang, funktioner osv., och på så sätt visa på en bakomliggande förståelse. 
 
Attitydundersökning 
För att få ett mått på elevernas åsikter om Skellefte-Teknik genomfördes en 
attitydundersökning i klasserna. Vi använde oss av 11 frågor med fasta svarsalternativ där 
eleverna fick ange vad det tycker om tekniken. Svaren angavs på en fyrgradig skala där 1 
motsvarade ”mycket dåligt” och 4 motsvarade ”mycket bra”. Vi valde en fyrgradig skala utan 
något mittalternativ för att på så sätt förmå eleverna att ta ställning (Trost, 1994). Eleverna 
informerades om att endast ett svarsalternativ fick markeras för varje fråga. Enkäterna 
innehöll även tre öppna frågor där eleverna fick möjlighet att uttrycka egna åsikter om för-  
och nackdelar med arbetssättet ( bilaga 5) 
 
Intervju 
Genom intervjuer med lärarna som använder sig av Skellefte-Teknik fick vi reda på deras 
inställning till arbetssättet. Intervjuerna skedde i strukturerad intervjuform utifrån 9 i förväg 
formulerade frågor ( bilaga 6). Vid intervjuerna var vi båda närvarande, dels för att vi ansåg 
att vi skulle ha bättre möjligheter att uppfatta nyanser i lärarens svar och dels för att ge oss en 
bättre förutsättning att undvika personliga tolkningar i de svar vi fick. Vid intervjuerna 
agerade en  av oss huvudintervjuare men bisittaren hade möjlighet att ställa följdfrågor om det 
ansågs adekvat. Intervjuerna bandades och utskrifterna skrevs ned.  
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Resultat 
 
 
Avsnittet presenterar resultaten från kunskapsjämförelse genom skriftlig test, 
attitydundersökning och intervjuer. Resultatet från det skriftliga testet presenteras i 
tabellform, attitydundersökningarna illustreras i diagram. De öppna frågorna tillhörande 
attitydundersökningen och intervjuerna  redovisas i löpande text. För att ge läsaren ytterligare 
stöd kommenteras tabeller och diagram i löpande text men endast i form av huvudtendenser 
(Backman, 1998).  
 
 
Resultat från kunskapsjämförelse genom skriftlig test 
 
Vid kunskapsjämförelsen genom det skriftliga testet, var det möjligt att erhålla totalt 14 poäng 
(se tabell 1:1).Vidare markerades ett plustecken vid poängen, till de elever som kunde lämna 
mer utredande och förklarande svar på  någon av uppgifterna 2, 5, 6, 9 och 10 (se tabell 1:3).  
 
 
 
Tabell 1:1 Medelvärde vid kunskapsjämförelse genom skriftlig test 
   
  Elever som använder Elever som arbetar  
  Skellefte-Teknik på annat sätt 
 
Medelvärde flickor 9,38  7,90   
Medelvärde pojkar 9,60  9,68 
Medelvärde totalt 9,46  8,77 
    
Maxpoäng 14,00               
 
 
 
Tabell 1:2 Uträknad standardavvikelse vid skriftlig test 
   
  Elever som använder Elever som arbetar  
  Skellefte-Teknik på annat sätt 
 
Standardavvikelse flickor 2,8  3,2   
Standardavvikelse pojkar 2,3  2,8 
Standardavvikelse totalt 2,7  3,1 
    
               
 
 
Utifrån standardavvikelsen genomfördes en z-test för att kontrollera om någon signifikant 
skillnad förelåg mellan grupperna. Ingen signifikans förelåg i något av fallen (bilaga 8) 
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Tabell 1:3 Antal elever som kunnat föra utförligare resonemang i någon av frågorna 2,5,6,9 
och 10. 
 
  Elever som använder  Elever som arbetar 

Skellefte-Teknik på annat sätt                                                     
 
Antal flickor/Totalt flickor      12/24       10/20 
Antal pojkar/Totalt pojkar        6/15       13/19 
Antal totalt/Samtliga elever     18/39       23/39 
    

 
 

Den största skillnaden i förmåga att utföra utförligare resonemang fanns mellan 
pojkgrupperna. Genom z-test undersökte vi om denna skillnad var signifikant ( bilaga 8). 
Ingen signifikans förelåg. 
 
Nedan följer tre exempel som visar på att eleverna kunnat föra utförligare resonemang i någon 
av frågorna: 
 
Exempel 1: Fråga 2. Hur kommer det sig att vi har fyra årstider under ett år? ”Därför att 
jorden snurrar, samtidigt som den snurrar runt solen, och när vårat land är längst bort från 
solen blir det kallt och det blir vinter. När Sverige är närmast solen blir det varmt och 
sommar”.  
 
Exempel 2: Fråga 5. När du till exempel ser på TV eller sitter vid datorn och ”chattar” behövs 
elektricitet för att apparaterna ska fungera. Vi tar för givet att det fungerar när vi sticker 
kontakten i uttaget i väggen. Men nu till frågan: Hur har elektriciteten hamnat i vägguttaget? 
”Från elverket som får ström av dammar, solceller m.m. Sedan skickar elverket strömmen till 
ett hem genom kablar”. 
 
Exempel 3: Fråga 6. Kan du ge ett exempel på någon naturvetenskaplig uppfinning som har 
gjort att livet är lättare idag jämför med för hundra år sedan? Motivera ditt svar! ”Telefonen 
och medicinen. Med telefonen kan man snabbare få hjälp om man är sjuk. Och det finns 
bättre botemedel nu än förr”. 
 
 
Resultat från attitydundersökningar 
 
Vi sammanställde antalet svar under varje svarskategori. Pojkar respektive flickors svar 
sammanställdes var för sig. Fördelningen räknades om procentuellt. Vi är medvetna om att det 
kan upplevas missvisande när underlaget är så litet, 24 flickor och 14 pojkar (Trost, 1994) 
men vi ansåg att det var befogat för att tydliggöra skillnader mellan könen, vilket är en viktig 
aspekt i vår undersökning. En flicka motsvarar 4,2 % och en pojke motsvarar 7,1 %. 
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Figur 1. Diagram över vad eleverna tycker om att arbeta praktiskt – experimenterande 
 
 
Figur 1, visar att de flesta eleverna tycker att det är bra att arbeta praktiskt- experimenterande, 
75% av flickorna och 80 % av pojkarna. Ingen elev upplever arbetssättet som mycket dåligt. 
 
 
 

 
Figur 2. Diagram över hur det går att följa lådinstruktioner 
 
 
 

 
Figur 3. Diagram över hur eleverna upplever det att arbeta utan hjälp av lärare 
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Figur 4. Diagram över elevernas upplevelse av dokumentation  
 
 
 

 
Figur 5. Diagram över hur eleverna uppfattar att tiden räcker till 
 
 
Figur 2, 3, 4 och 5 berör det praktiska arbetssättet. Figur 2 visar att de flesta av eleverna 
tycker att det går bra att följa instruktioner till varje låda. Vad gäller att arbeta utan 
instruktioner och hjälp av lärare var åsikterna delade. Endast pojkarna upplevde det mycket 
dåligt att arbeta utan lärarens assistans. De flesta tycker att dokumentation av arbetet går bra, 
men även här visar en pojke att han tycker att det går mycket dåligt. Vad gäller upplevelsen 
av att tiden räcker till, finns en markant skillnad mellan pojkar och flickor. Över 70% av 
flickorna anser att tiden inte räcker till, medan förhållandet är det omvända hos pojkarna. 
Över 80 % av dem upplever att tiden räcker till bra eller mycket bra. 
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Vad tycker Du om att arbeta 
pojke/pojke eller flicka/flicka?
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Figur 6. Diagrammet visar vad eleverna tycker om att arbeta pojke/pojke eller flicka/flicka  
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Figur 7.  Diagrammet visar elevernas upplevelser av att arbeta med en och samma kamrat 
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Figur 8. Diagrammet visar hur eleverna tycker att samarbetet i paret fungerar 
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Figur 6, 7 och 8 speglar den sociala aspekten av Skellefte-Tekniken. För de flesta eleverna  
fungerar arbetet tillsammans bra eller mycket bra. Men det finns ett fåtal elever som inte är 
nöjda med att arbeta med sin kompis. 
 
 
 

Förstår Du vad låduppgifterna "går ut 
på"?
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Figur 9. Diagrammet visar om eleverna tycker att de förstår låduppgifterna  
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Figur 10. Diagrammet visar om eleverna anser att de kommer ihåg vad de lärt sig 
 
 
Figur 9 och 10 belyser förståelsen i arbetssättet. 40 % av flickorna tycker att det går dåligt att 
förstå låduppgifterna. 50 % av flickorna tycker att det är svårt att komma ihåg vad det är man 
arbetat med. 
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Vad tycker Du om Skellefte-Teknik?
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Figur 11. Diagrammet visar vad eleverna anser om Skellefte-Teknik 
 
 
Av figur 11 kan vi läsa att det finns en markant skillnad mellan pojkar och flickors syn på 
tekniken. Nästan 60 % av flickorna tycker dåligt om Skellefte-Teknik. Medan över 70 % av 
pojkarna tycker bra om den. 
 
Attitydundersökningar – öppna frågor 
Av de 38 eleverna som deltog i attitydundersökningen har 35 valt att svara på de öppna 
frågorna. Vi redovisar flickor och pojkars svar separerade från varandra. På frågan: Det bästa 
med Skellefte-Teknik är… hade  6 flickor svarat  i meningar om att lära sig någonting nytt. 5 
stycken uttryckte att det var roligt att jobba på ett ”annorlunda sätt”. 3 flickor framhöll 
experimenterande.  4 flickor nämnde ”spela spel” som någonting positivt. Andra svar på 
ovanstående fråga är: ”Att få prova själv utan stress och hjälp av läraren, Jonglera, Teknik, 
Bygguppgifterna, Kluriga uppgifter, och Att jobba tillsammans med en kompis”. En av 
flickorna svarade att ingenting är bra med Skellefte-Teknik. På ovanstående fråga svarade 3 
pojkar att det är roliga låduppgifter som är det bästa. Experiment nämndes av 2 pojkar liksom 
remontering och demontering. Andra uppfattningar av  pojkarna om vad som är det roligaste 
med Skellefte-Teknik är: ”Att jobba två och två, Skruva och hålla på, Jobba praktiskt, Allt är 
kul”. 
 
Vad gäller frågan om vad som är det sämsta med Skellefte-Teknik svarade flickorna på 
följande sätt: 8 flickor tyckte att det var tråkiga låduppgifter att jobba med, 5 flickor nämnde 
tidsbristen som det mest negativa, 4 flickor tyckte det sämsta var att de inte förstod 
instruktionerna till lådorna och inte visste vad de skulle göra. Att inte få hjälp, att kompisen 
”springer runt” och att arbetssättet som helhet inte är roligt är annat som nämns. 4 pojkar 
tycker att en del lådor är tråkiga, 3 pojkar framhåller att det är svårt och att man inte förstår. 
Vidare  skriver en pojke att dokumentationen är det som är sämst medan en annan tycker att 
det sämsta är att man bara har Skellefte-Teknik en gång i veckan.  
 
När eleverna fick tillfälle att uttrycka övriga åsikter om Skellefte-Tekniken hade  eleverna inte 
så mycket att tillägga.  Enstaka elever skrev kommentarer som ”roligt” eller ”tråkigt”. 3 av 
flickorna hade synpunkter utöver det som tidigare framkommit. Vi väljer att citera: ”Varför 
ska man spela spel? Är det teknik”?,  Första året var roligt men sen blev det tjatigt. Vi har 
gjort lådan Namn och Pris i tre år nu” och slutligen ” Helst skulle jag inte vilja jobba med 
Skellefte-Teknik. 
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Resultat intervjuer 
Bägge de intervjuade lärarna har arbetat med Skellefte-Tekniken i några år. Båda har gått 
pilotutbildning och har varit med att sprida Skellefte-Teknikens idéer i övriga klasser på sina 
arbetsplatser. 
 
När vi frågade dem om hur eleverna upplever arbetssättet kunde vi inte få något entydigt svar. 
Den ena klassen började med ”fel” låda, en låda för elever i högre åldrar vilket enligt läraren 
kan ha fått negativa effekter för fortsatt arbete i tekniken. Den andra klassen fick hjälp att 
sätta igång för att få en positiv upplevelse av arbetssättet. De flesta elever tycker om att 
experimentera men många vill ha svar direkt. Båda lärarna upplevde i början, att det var 
frustrerande att inte få hjälpa eleverna i den utsträckning som man var van vid att göra. Även 
att läsa instruktioner är sådant som kan upplevas komplicerat. Alla barn orkar inte ta sig 
igenom tio meningar. Många elever har svårt att ta ansvar för sitt arbete. En del elever har 
svårt för att skriva och upplever dokumentationen som besvärlig. Lärare A framhåller att 
dokumentation tar tid att lära sig och ser tydligt att det är något som har förbättrats under 
arbetets gång. Samma lärare framhåller att det är viktigt att man talar om vad som förväntas 
av eleverna. Kraven bör ställas efter hur gruppen ser ut, för att kunna möta eleverna ”där de 
är”. Enligt lärarna kan eleverna uppleva det som stressande att inte hinna arbeta färdigt, 
eftersom vissa av lådorna tar lång tid. Men lärarna vill framhålla att många elever tycker att 
det är roligt och att de är duktiga på att fundera och dra slutsatser. ”Jag har faktiskt fått se de 
här aha-upplevelserna och det eldar på viljan att fortsätta. Det är så det fungerar!” , berättar 
lärare B.  
 
Att flickor får arbeta med flickor anser båda lärarna kan bidra till att öka deras teknikintresse. 
Vid den här typen av gruppkonstilationer så kan flickorna inte förlita sig på någon pojke, utan 
måste kliva fram och visa ”framfötterna”. Lärare B upplever att det är svårt att väcka 
flickornas intresse men tror att Skellefte-Teknik kan var en väg för det, eftersom det färdiga 
materialet gör det lättare att bedriva undervisning inom ämnet. Den sociala träningen 
framhåller båda lärarna vara lika viktig som själva teknikdelen inom Skellefte-Tekniken. 
Arbetet med att sätta ihop jämnstarka par innan arbetets början är av stor betydelse för att 
arbetet ska lyckas. Om arbetet inom paret inte fungerar så läggs mycket tid ner på att lösa 
problem. Problemen kan röra sig om att inte sitta still, att störa andra grupper och att inte 
samarbeta med kompisen. Man försöker in i det längsta att få grupperna att fungera.  
 
Vid vår fråga om lärarna upplever att genomgångarna kommer sent efter att eleverna arbetat 
med lådorna, hade de olika åsikter. Lärare A tyckte att det tog för lång tid från arbetet till 
genomgångarna. Eleverna hinner glömma vad de gjort. I den skolan hade de pratat om att 
tidigarelägga genomgångarna. Lärare B ser inte samma problem med genomgångarna: 

 
 Vi har ju först ett prov där de får använda sin dokumentation, där de går tillbaka 
och tittar. Har de gjort en ordentlig dokumentation med ritning eller skrift, får de en 
återkoppling igen som gör att de kommer ihåg. Det är viktigt med återkopplingar för 
att det ska fastna. Genomgången är väldigt bred, den tar inte bara upp hur man trär 
nålen utan varför man gör det också. Genomgången tar upp en helhet inte bara de 
små delarna. Men då har de redan en liten förförståelse om vad jag pratar om, 
eftersom de försökt reda ut det själva. Det är väl så vi alla har lärt oss, först har 
man fått prova sedan har man kanske någon gång i framtiden förstått varför man 
gjort det.  
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Samma lärare hävdar att genomgångarna måste ta tid så att eleverna har möjlighet att ställa 
frågor och föra en dialog, vilket är utvecklande för alla.  
 
När det gäller frågan om lärarna såg någon utveckling hos eleverna som de kunde koppla till 
Skellefte-Teknik, så såg den ena lärare B en utveckling av dokumentationsförmågan. Samma 
lärare framhöll vidare att i och med tekniken kommer eleverna in i en ny begreppsvärld, som 
på sikt leder till förståelse. Det lärare A, kopplade till Skellefte-Tekniken var elevernas 
förmåga att våga prova utan att vara så fixerade vid det rätta svaret: ”De vågar, de vågar tro 
vad som händer utan att vara så fixerade vid att de ska vara rätt svar. För mig är det nästan 
de viktigaste. De vågar börja säga vad de tycker och tänker”.  
Slutligen, när vi frågar lärarna om de har något att tillägga om Skellefte-Teknik, betonar 
lärare A hur viktigt det är att få ut det arbetsmetoden är tänkt för, det vill säga, både det 
sociala och tekniken. Den andra läraren tycker i stort sett att Skellefte-Tekniken är en bra 
metod men den går att förbättra. Bland annat nämner läraren de yngre elevernas problem med 
att läsa texten på uppgiftskorten. Enligt samma lärare är en av de stora fördelarna att man har 
ett färdigt material att tillgå. Under tiden eleverna arbetar så studerar läraren samspelet mellan 
dem, på det sättet lär sig läraren  mycket. Lärare B återvänder till vikten av genomgångarna:  
 

Man ska ju inte tro att i och med Skellefte-Tekniken så kan man ge eleverna en låda 
och så kan de det. Det är helt fel tycker jag. Vi är här för att hjälpa till med deras 
inlärning och vi måste ge dem en grund att stå på. Jag kan inte simma för att någon 
kastar ut mig i sjön. Likadant, de kan inte teknik bara för att det finns lådor. De 
måste finnas en guide som hjälper dem igenom.  
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Diskussion 
 
 
Diskussion kring kunskapsjämförelse genom skriftlig test 
 
Vid utformningen av kunskapstestet utgick vi från uppnåendemålen i kemi, fysik och teknik 
(Skolverket, 2000). Frågorna var av blandad karaktär, både mindre frågor och större frågor 
där eleverna fick svara mer utförligt och motivera sina svar. Så vitt vi kunde se fanns inga 
svårigheter för eleverna att förstå frågorna. Det fanns tillfälle att ställa frågor till oss om det 
var något som var oklart, men ingen nyttjade möjligheten. Vår utvärdering av detta test 
delades upp i två steg, dels en kvantitativ mätning genom ”traditionell” rättning där eleverna 
hade möjlighet att få en poäng per fråga (i vissa fall delfråga), dels genom en kvalitativ syn på 
testet. Vi fokuserade på om eleverna kunde föra ett utförligare resonemang. De elever som 
kunde lämna mer utredande och förklarande svar tilldelades ett ”plus”, för att göra det hela 
mätbart. 
 
Vid en jämförelse av de värden vi fick fram genom den kvantitativa mätningen kan man se att 
det inte föreligger någon större skillnad mellan pojkar som arbetar med Skellefte-Teknik och 
pojkar som arbetar på annat sätt. En större skillnad finns mellan flickgrupperna, där 
medelvärdet för flickor som arbetar med Skellefte-Tekniken är 9,38 och medelvärdet för 
flickor som arbetar på annat sätt är 7,90 (se tabell 1:1). Vi prövade skillnaden mellan samtliga 
grupper genom z-test, vilket visade att ingen signifikant skillnad förelåg, varken mellan 
flickgrupperna, pojkgrupperna eller totalt (bilaga 8). Vad beträffar den kvalitativa 
bedömningen har vi även här gjort en jämförelse mellan grupperna med olika arbetssätt.  Här 
kunde vi se att det inte föreligger någon skillnad mellan flickgrupperna, däremot mellan 
pojkgrupperna. Tvärtemot vad den kvantitativa jämförelsen visade. Vi kontrollerade även 
pojkarnas skillnad i denna undersökning genom att göra en z-test ( bilaga 8). Det erhållna 
värdet, visade –1,1 det vill säga ingen signifikant skillnad mellan pojkgrupperna finns. Även 
denna olikhet är en slump.  
 
 
Diskussion kring attitydundersökningar 
 
De flesta elever tycker om att arbeta praktiskt och experimenterande. Några flickor tycker att 
det är ett dåligt arbetssätt. Tänkbara orsaker till detta återkommer vi till längre fram. Ingen av 
eleverna upplever arbetssättet som mycket dåligt.  
 
Under rubriken praktiskt arbetssätt, har vi samlat frågor som berör att följa instruktioner, 
arbeta utan lärarhjälp, dokumentation och tid att arbeta. En övervägande del av samtliga 
elever tycker att det går bra att följa de lådinstruktioner som tillhör varje arbetsuppgift inom 
Skellefte- Tekniken. Samtidigt som nästa diagram visar att nästan hälften av flickorna och 1/3 
av pojkarna tycker att det går dåligt eller går mycket dåligt att arbeta utan hjälp av lärare, 
vilket kan tyckas vara märkligt. Omkring 1/3 av samtliga elever säger sig inte ha något 
problem att dokumentera det de gör. Beträffande åsikter om tiden att hinna göra klart sitt 
arbete, kan man se en markant skillnad mellan pojkar och flickor. Mindre än 30 % av 
flickorna anser att de har tillräckligt med tid medan mer än 85 % av pojkarna tycker 
detsamma.  
 
Figur 6,7 och 8 avspeglar den sociala aspekten på Skellefte-Teknik. Elevernas svar visar på en 
positiv attityd till att arbeta pojke/pojke eller flicka/flicka under en hel arbetsperiod. Noterbart 
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är att det finns elever som inte trivs med arbetssättet eller där pararbetet inte fungerar. 
Förmodligen visar detta sig som negativa svar i samtliga tre diagram.  
 
Vad det gäller förståelsen i arbetssättet  är det främst flickor som visar negativa siffror. Nästan 
40 % av flickorna förstår inte vad låduppgifterna ”går ut på”, och hälften av flickorna tycker 
vid provtillfället, att det går dåligt att komma ihåg vad de arbetat med under ”varvet”. 
Troligtvis kan dessa båda siffror kopplas till varandra. Förstår man inte vad man ska göra eller 
meningen med det man gör  blir svårigheter vid provtillfället att kunna visa vad man lärt sig. 
Jämför man detta med pojkarnas siffror så säger mer än 85 % av dem att det går bra eller 
mycket bra att förstå. Däremot tycker ungefär även 1/3 av pojkarna att det är svårt att komma 
ihåg vad man gjort när det är dags för prov. Möjligtvis kan detta kopplas till att nästan 1/3 av 
pojkarna har svårigheter att dokumentera, kanske kan det vara samma pojkar. 
 
Vår sista attitydfråga redogör för arbetsmetoden Skellefte-Teknik som helhet. Här kan vi se 
en klar skillnad mellan pojkars och flickors svar. Övervägande delen av flickor tycker dåligt 
om tekniken medan förhållandet är det omvända bland pojkarna. Trots att många flickor var 
positiva till ett praktiskt och experimenterande arbetssätt, så upplevde de Skellefte-Tekniken 
som en dålig arbetsmetod.  
 
I vår attitydundersökning ingick också tre öppna frågor. Dessa var till hjälp för oss för att 
förstå och analysera det som ”gömmer sig” bakom diagrammens siffror.  De öppna frågorna 
förstärker tendenserna som visas i diagrammen. Som det bästa med Skellefte-Tekniken nämns 
bland annat arbeta på ett annorlunda sätt, experimentera, bygguppgifter, jobba med kompis 
och prova själv. 3 pojkar framhåller de roliga låduppgifterna som det bästa med tekniken 
medan 8 flickor anser att låduppgifterna är tråkiga, vilket framkommer när de ska tala om vad 
det sämsta med tekniken är. Granskar man pojkarnas öppna svar så framkommer det att även 
4 av dem tycker att vissa låduppgifter är tråkiga. Spela spel är en populär teknikuppgift men 
en av flickorna undrar vad det har med teknik att göra.  Av de öppna svaren liksom i 
diagrammen kan man utläsa att, att inte få hjälp, brist på tid och att inte förstå upplevs 
negativt. Vad man kan notera är att en av pojkarna tycker att man har Skellefte-Teknik 
alldeles för sällan (1 gång/vecka) medan en av flickorna helst inte skulle vilja ha någon 
Skellefte-Teknik alls. 
 
 
Diskussion kring intervjuer med lärare 
 
Analyserna av intervjuerna med lärarna stärker många av de resultat som går att utläsa ur 
elevernas attitydundersökning, men det ger även en delvis annorlunda bild av Skellefte-
Tekniken. Lärarna anser liksom eleverna själva att det stora flertalet tycker om att 
experimentera och att arbeta praktiskt, men ser en brist på tålamod hos eleverna. De tar sig 
inte tid att läsa instruktionerna och vill helst ha färdiga svar. Men då är frågan, är det som 
lärarna säger att eleverna inte tar sig tid eller är det som eleverna uttrycker i 
attitydundersökningen att de inte förstår instruktionerna?  Lärarna ser även att vissa elever har 
problem med dokumentationen, men anser att det är något som tar tid att lära sig och att man 
måste tala om för eleverna vad som förväntas av dem. Bägge lärarna har också noterat att 
vissa elever upplever det som stressande att inte hinna göra klart låduppgifterna, vilket är 
samstämmigt med elevernas egna åsikter. 
 
Att arbeta i par två och två, flicka/flicka och pojke/pojke tror båda lärarna är en metod som 
kan bidra till att utveckla flickors teknikintresse. Båda lärarna framhåller den sociala sidan av 
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Skellefte-Tekniken som väldigt viktig. Man lägger ned ett stort arbete på att få paren att 
fungera vilket kanske avspeglar sig i elevernas enkätsvar. På frågan om genomgångarna 
kommer sent efter att eleverna arbetat med lådorna, hade lärarna olika åsikter. Den ena 
framhöll att de skulle vara oftare för att eleverna inte skulle glömma bort vad de lärt sig. Den 
andra läraren tyckte att uppgifterna i Skellefte-Tekniken bara är en liten del av helheten, det är 
först vid genomgångarna som eleverna får kunskapen mer förankrad. Lärarnas olika svar kan 
kanske bero på att de har olika kunskapssyn eller att elevsammansättningen ser olika ut i de 
respektive klasserna. 
 
Utvecklingar som båda lärarna (efter ett tags funderingar) såg som en följd av arbete med 
Skellefte-Teknik var: dokumentationsförmåga, arbeta självständigt och att ”våga”. Sådana 
saker är ju väldigt svåra att mäta och att härleda. Så frågan är; är denna utveckling hos 
eleverna Skellefte-Teknikens förtjänst eller kan man koppla den till något annat? Kan 
exempelvis utvecklingen av dokumentationsförmågan lika gärna kopplas till övningar i 
svenska? Båda lärarna framhåller att det är viktigt att möta eleverna på deras nivå. Under 
diskussioner och dialog vid genomgångarna kan man få en inblick i elevernas sätt att tänka 
och därmed ”checka av” deras förståelse. Skellefte-Tekniken som arbetssätt bygger på att 
eleverna arbetar väldigt självständigt,  vilket också ger läraren ett tillfälle att studera dem. Av 
detta kan läraren lära sig mycket om eleverna utifrån hur de agerar. Det sistnämnda tycker en 
av lärarna är en av de största fördelarna med materialet. 
 
Båda lärarna är ense om att Skellefte-Tekniken är en användbar metod men att det inte är ett 
”färdigt” material. Lärarna framför tankar om förändring av metod och material så att det  
bättre anpassas efter elevernas behov och förutsättningar. Ena läraren framhåller vikten av att 
inte ”kasta ut” färdigt material utan vara en guide och hjälp för eleverna. Att behovet av mer 
lärarassistans finns framgår av elevernas svar vid attitydundersökningen. 
 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Vi har under det här arbetet använt oss av tre olika sätt att undersöka om Skellefte-Tekniken 
är en arbetsmodell som bidrar till att väcka elevernas intresse för naturvetenskapliga studier. 
Dels en kunskapsjämförelse genom skriftlig test mellan elever som arbetar med Skellefte-
Teknik och de som arbetar på annat sätt, attitydundersökning endast av de elever som arbetar 
med tekniken och intervjuer med dessa elevers lärare. Under sammanställningen av resultaten 
har vi upptäckt vissa brister vilket kan ha påverkat tillförlitligheten i undersökningen.  
 
Vi inledde undersökningen med en kunskapsjämförelse där eleverna fick besvara ett antal 
frågor utifrån uppnåendemålen i kemi, fysik och teknik för årskurs fem (Skolverket, 2000) 
vilket gör att frågorna har relevans. Eleverna fick vara anonyma så att de skulle känna sig mer 
avslappnade och att det inte skulle uppfattas som ett regelrätt prov. Men däremot fick eleverna 
uppge könstillhörighet för att möjliggöra vår jämförelse ur ett genusperspektiv. För att 
ytterligare styrka reliabiliteten fanns vi till hands hela tiden under det att eleverna besvarade 
frågorna, för att försäkra oss om att de förstod hur de skulle gå tillväga (Patel & Davidson, 
1994). Vi bestämde i förväg hur rättningen skulle gå till men svårigheten blev vid den 
kvalitativa bedömningen. Hur mäter man förmåga att kunna föra ett utförligare resonemang? 
Även om svaren kunde tyda på en bakomliggande förståelse var det inte alltid lätt att göra en 
riktig bedömning. Resultaten kunde därför ha sett annorlunda ut om någon annan tolkat och 
rättat testen. Av de resultat vi fick fram kunde vi se vissa skillnader mellan grupperna. För att 
undersöka om det förelåg någon signifikant skillnad gjordes z-test. 
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Vad gäller enkätundersökningen använde vi oss av en fyrgradig skala utan mittalternativ, för 
att eleverna skulle vara tvungna att ta ställning. Kanske kunde vi använt oss av fler skalsteg 
för att få en mer nyanserad bild av elevernas åsikter. Enkäterna gav också utrymme för egna 
synpunkter: ”Mycket ofta får man av dessa svar goda idéer som kan vara bra att ha när man 
sedan skall tolka och analysera det insamlade materialet” (Trost, 1994, s.70). Den 
enkätundersökning som gjordes har både en hög standardiseringsgrad och en hög 
struktureringsgrad (Trost, 1994). Hög standardiseringsgrad, frågorna och situationen är 
densamma för alla. Hög struktureringsgrad, frågorna är relevanta till rapportens syfte. Men   
vid intervjuerna med lärarna, (som skedde efter attitydundersökningarna) framkom uppgifter 
som kunde ha legat till grund för ytterligare attitydfrågor i elevernas enkäter, för att om 
möjligt få en ännu mer komplett bild. 
 
Fördelarna med kvantitativa undersökningar är att man relativt enkelt kan få fram den ”stora 
massans” synpunkter.  Vår undersökning gjordes i två klasser. Tyvärr kan den ena klassens 
negativa start med tekniken ha påverkat dessa elever och därmed avspeglat sig i enkätsvaren. 
Därför kunde detta resultat ha sett annorlunda ut om man frågat andra klasser. Vid vår 
sammanställning skiljer vi på flickors och pojkars svar. Vi har valt att redovisa dessa i 
procentform eftersom det ger en tydlig bild av eventuella skillnader. Vi är medvetna om att 
det kan synas missvisande att räkna om resultaten i procentform men i det här fallet anser vi 
det motiverat.  
 
För att få lärarnas åsikter om Skellefte-Tekniken valde vi att intervjua dem. Intervju som 
undersökningsmetod kan förorsaka både reliabilitets- och validitetsproblem, men vi ansåg att 
metoden var befogad för att erhålla en djupare förståelse och få fram en så nyanserad bild som 
möjligt. Vid val av kvantitativa kontra kvalitativa metoder hade vi  Trost i åtanke: ”Vill jag 
veta hur många blommor av skilda slag som finns på ängen går jag ut och räknar dem. Vill 
jag veta vilka sorter som förekommer och hur deras livsbetingelser ser ut skall jag inte räkna 
utan söka finna variation och försöka förstå deras situation” (Trost, 1994 s.22). 
 
Våra intervjuer skedde i strukturerad form, det vill säga, vi utgick från fasta frågeställningar 
men möjligheter att ställa följdfrågor fanns. Intervjuerna  som spelades in på band skrevs 
ordagrannt ut av en och samma person, vilket enligt Kvale (1997) underlättar jämförelser och 
tolkningar och stärker tillförlitligheten.  Vi ansåg att våra frågor var relevanta till vårt syfte. 
Vid analysen av vårt material upptäckte vi att de intervjuade lärarna vid flertalet tillfällen inte 
gett svar på våra intervjufrågor utan berättat om annat. Att detta inte upptäcktes redan vid 
intervjutillfället kan vi bara skylla på vår bristande rutin. Även om lärarna inte direkt besvarat 
samtliga våra frågor framkom många betydelsefullt tankar om Skellefte-Teknik och lärarnas 
ganska ”fria” berättande har troligen gjort att vi fått veta mer på detta sätt än om de strikt 
besvarat våra frågor. Förmodligen hade vi fått mer exakta svar om vi lämnat ut våra frågor till 
lärarna i förväg så att de hunnit fundera på svaren. Någon svårighet att tolka lärarnas åsikter 
tycker vi oss inte ha haft. I efterhand kan vi se att vi borde ha lagt lärarnas intervjuer före 
elevernas attitydundersökning. Lärarna hade i många situationer en bestämd uppfattning som 
kanske inte alltid sammanföll med elevernas. Det hade varit intressant att kunna göra fler 
jämförelser  över hur lärarna tror att eleverna  upplever olika saker och vad eleverna själva 
anser. 
 
Vi anser att kombinationen av de tre undersökningsmetoderna ger vår undersökning en hög 
reliabilitet. Vi har utvärderat Skellefte-Tekniken både ur elevernas och lärarnas perspektiv 
samt gjort en jämförelse för att se om det finns skillnader vad gäller ”kunskap och förståelse”, 
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mellan elever som arbetar med Skellefte-Teknik och elever som arbetar naturvetenskapligt på 
annat sätt.  
 
Våra undersökningar är gjorda med lärare som arbetar med Skellefte-Teknik, samt i fyra 
klasser fördelade på två grupper: De som jobbar med Skellefte-Teknik och de som inte gör 
det. Hur denna ”jämförelsegrupp” jobbar vet vi inte, och vi kan  inte utesluta att resultaten 
skulle sa annorlunda ut om vi jämförde våra klasser med Skellefte-Teknik mot någon annan 
jämförelsegrupp.  Att den ena klassen fick en olycklig start med Skellefte-Tekniken är en 
faktor som troligtvis också påverkar resultatet. På grund av detta kan vi inte säga att vårt 
underlag ger en representativ bild av hur det ser ut i allmänhet. Vi kan alltså inte hävda att 
vårt undersökningsresultat är allmängiltigt. Vi menar ändå att vår undersökning trots vissa 
brister ger en rättvisande bild av hur det förhåller sig i just denna grupp.  

 

Sammanfattande diskussion 

Vårt syfte var att undersöka om Skellefte-Tekniken är en arbetsmodell som bidrar till att 
väcka elevernas intresse för naturvetenskapliga studier. Genom att undersöka Skellefte-
Tekniken ur olika aspekter har vi försökt komma fram till om det är en användbar metod att 
arbeta med för att grundlägga ett intresse. Första delen av undersökningen utgjordes av 
kunskapsjämförelse genom skriftlig test. Genom det ville vi klargöra om det fanns någon 
skillnad i förståelsen inom de aktuella ämnena, mellan elever som använder Skellefte-Teknik 
och de elever som arbetar på annat sätt. Vi ville även undersöka det ur ett genusperspektiv. 
Att grundlägga ett tidigt intresse för naturvetenskap och teknik hos alla elever är viktigt, vi 
anser att det är särskilt viktigt att fånga upp detta intresse hos flickorna. Som vi tidigare pekat 
på har naturvetenskap och teknik ett lågt intresse hos flickorna och det är svårt att hitta ett 
arbetssätt som stimulerar dem. För den skull är det viktigt att arbetssätt och innehåll i 
undervisningen är väl genomtänkt.  Vi som lärare har ett ansvar att motverka traditionella 
könsmönster, därför är det angeläget att ha flickors intressen och sätt att lära i åtanke. En av 
Skellefte-Teknikens grundtankar är att ge alla elever en möjlighet att ”upptäcka” teknik. 
Asplund (1999) nämner särskilt att metoden ger flickorna en chans att visa ”framfötterna”. 

Kunskapsjämförelsen baserades på elevernas förståelse. Förståelsen innefattar både tankar 
och känslor. Fakta och förståelse är knutet till varandra. Motivationen till inlärningen styrs till 
stor del av förståelsen. Vi tycker liksom Steinberg (1987) att en av våra viktigaste uppgifter är 
att få eleverna motiverade. Den bild  vi fick genom kunskapsjämförelsen visade genom 
prövning, att det inte förelåg någon signifikant skillnad, mellan de elever som arbetar med 
Skellefte-Teknik och de elever som arbetar på annat sätt. Vi vet inte på vilket sätt de andra 
eleverna arbetat, men gör man en jämförelse  så verkar det inte ha så stor betydelse för 
förståelsen vilken arbetsmetod man väljer. Inte heller skilde det i förmågan att föra ett 
utförligare resonemang. Överlag så tyckte vi att det fanns brister i förmågan att utrycka sig, att 
dra egna slutsatser och därigenom visa en förståelse, vilket även lärarna i Skellefte-Teknik 
konstaterade vid intervjutillfällena. Tyvärr är det nog som Andersson (2001) hävdar: Eleverna 
har svårt att koppla vetenskapliga begrepp till vardagligt uppfattade naturföreteelser. 

Vid vår andra del av undersökningen ville vi ha elevernas synpunkter på metoden av 
Skellefte-Teknik. De flesta elever tycker om att arbeta praktiskt och experimenterande 
därigenom inte sagt att Skellefte-Teknik tilltalar lika många. Skillnaden i inställningen till 
arbetssättet är stor mellan pojkar och flickor.  Att låduppgifterna är tråkiga, att man inte 
förstår instruktionerna till lådorna och bristen på tid är det som upplevs som mest negativt för 
flickorna. Dokumentation, förmåga att komma ihåg vid provtillfället och arbeta utan hjälp av 
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lärare kan vara stötestenar för en del av pojkarna. På det stora hela är pojkarna mer positivt 
inställda till Skellefte-Tekniken än vad flickorna är. Utifrån flickornas negativa uppgifter 
tycker vi oss åter kunna se en koppling mellan förståelse och motivation. 

Vid intervjuerna med lärarna som arbetar med Skellefte-Teknik  framkom det att båda lärarna 
förespråkade tekniken som en tillfredsställande arbetsmetod för både flickor och pojkar även 
om båda tycker att vissa saker går att förbättra. Lärarna ser fördelar med tekniken som inte 
eleverna ser, bland annat den sociala sidan som kan ”smitta av sig” i andra sammanhang. De 
talar även om att tekniken är bara en del av det hela. Lärarna ser lärandet som en process där 
Skellefte-Tekniken kan lägga en grund vilket är i linje med det forskarna tror ökar 
möjligheterna till individuell kunskapsutveckling (Lendahls & Runesson, 1995). Lärarna 
framhåller vikten av att möta eleven på dennes nivå. Att arbeta i par är speciellt bra för att det 
ger tillfälle för flickorna att komma fram. Att ha ett färdigt material att tillgå speciellt till 
flickornas fördel, framhåller läraren som ett försök att på ett enklare sätt visa på teknikens 
grunder. Det färdiga materialet ger lärarna möjlighet att studera eleverna under arbetets gång, 
och därigenom upptäcka  interaktionen dem emellan. Grundlägga ett vetenskapligt tänkande, 
våga ”prova”, självständighet, dokumentationsförmåga och den sociala aspekten är Skellefte-
Teknikens största fördelar enligt lärarna. Nackdelarna med metoden som har framkommit vid 
intervjuerna är bland annat att eleverna upplever stress av att inte hinna färdigt arbetet,  (vilket 
enligt Asplund (1999) inte är ett mål i sig) och enligt ena läraren, för lång tid mellan 
genomfört arbete och genomgång. Dessa negativa aspekter på Skellefte-Teknik tycker vi oss 
kunna sätta i samband med de elever som  i attitydundersökningen visat svårigheter att 
komma ihåg vad de lärt sig vid provtillfället och de som uttryckt att tiden inte räcker till. 

Är då Skellefte-Tekniken en arbetsmetod som väcker intresse för naturvetenskapliga studier? 
Tyvärr så måste vi nog svara att så inte är fallet bland dessa elever. Utifrån våra 
undersökningar så kan vi se att Skellefte-tekniken som arbetsmetod inte  passar alla. Det finns 
en klar skillnad mellan flickors negativa och pojkars positiva inställning till tekniken. Av våra 
resultat att döma leder Skellefte-Teknik inte till någon större förståelse för naturvetenskapliga 
fenomen mer än vad något annat arbetssätt gör. Lärarna som jobbar med tekniken tycker sig 
kunna se en utveckling hos eleverna. De förordar Skellefte-tekniken som arbetsmetod, även 
om de anser att den bör förändras i vissa avseenden för att lämpa sig för fler. Vi tror att 
eleverna kan ha svårt att se på sitt eget lärande och att koppla det till kunskapsutveckling men 
elevernas åsikter måste ändå väga tungt. För att väcka intresse enligt vårt sätt se, så fordras 
motivation med förståelse som grund och att man upplever det man gör som lustfyllt. Särskilt 
flickorna känner otillfredsställelse med arbetssättet. Om Skellefte-Teknik ska bidra till ett 
ökat naturvetenskapligt intresse måste metoden utvecklas. Man måste hitta nya vägar för att 
nå speciellt flickorna. Kanske är det också så att Skellefte-Teknik borde introduceras redan i 
de tidigaste skolåren för att eleverna på så sätt ska få förtrogenhet och rutin med 
undervisningsmodellen. Att introducera Skellefte-Teknik i en klass som är van att arbeta 
”traditionellt” med ganska mycket hjälp, förklaringar och instruktioner av läraren kan möta 
motstånd. Skellefte-Teknik eller inte… Det viktigaste är att vi hittar vägar som väcker 
elevernas intresse och därmed sporrar dem att vilja gå vidare.  
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Fortsatta undersökningar 

Det elevunderlag vi använde oss av vid våra undersökningar bestod endast av två klasser som 
arbetar med Skellefte-Teknik och  två klasser som fungerade som kontrollgrupp. Detta kan  
inte sägas vara representativt för alla de klasser som arbetar med tekniken. Arbetssättet som 
sådant är ju också ganska nytt och dras säkert med en del ”barnsjukdomar”. Det vore 
intressant att utvärdera Skellefte-Tekniken, om låt säga 5 år, i ett större perspektiv, i fler 
klasser och då i sådana klasser som introducerat arbetsmetoden  redan i första skolåret. En 
sådan undersökning skulle ge ett mer allmängiltigt resultat. En intressant infallsvinkel vore att 
undersöka Skellefte-Teknikens effekter hos elever i de högre åldrarna och då använda sig av 
en kontrollgrupp. Ser man på lärande som en process kan det vara intressant att ta reda på om 
Skellefte-Teknik i de lägre klasserna kan uppvisa följder som är mätbara senare under 
skoltiden.  
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Ljud-frågor 

 

1. Rita 4 saker som gör ljud. 

2. Hur kan du göra ljud med en linjal? 
Rita och berätta vad som händer med luften runt linjalen. 

3. Rita och berätta hur det ser ut och hörs när någon är långt bort och klappar ihop klossar. 

4. Hur långt far ljudet på 1 sekund? ........................................................... 
5. Kunde ni se ljudet när ni jobbade med vinglasen och stämgaffeln? Rita och beskriv. 

6. Hur gör du höga (pipiga) toner och hur gör du låga (grova) toner med strumpstickan.  
Rita och berätta. 

7. Rita och beskriv hur du tror 
ljud ser ut eller hur det fungerar. 

8. Hur ska en spik se ut för att låta högt(pipigt)? .....................................Lågt(grovt)?......................... 
 
9. Vad händer med temperaturen när ljus studsar mot ett papper? ...............................................  

 
Spelar det någon roll mot vilken färg papperet har?.......................................................  

 

  

Utvärderingsfrågor Skellefte-Teknik  Bilaga 1:1  
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10. Rita på baksidan och beskriv ett stetoskop ser ut och hur det fungerar. 

 
11. Rita på baksidan och beskriv hur ni gjorde den roligaste uppgiften. 

 
12. Vilket var svårast? Att se till att din kompis hade det bra eller att hålla dig på rätt plats? 

  13. Har du efteråt gjort någon av uppgifterna hemma?  Vilken?  
 
 
 
 
 

Bilaga 1:2 
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Sammanfattning Ljudet   
Om inte eleverna har jobbat med värme så har dom inte stött på den bild som vi ger av materia.  
Börja i så fall med den här introduktionen. Titta även på 4:s sammanfattning  
1. Rita en termometer. Förstora vansinnigt mycket så att man ser "prickarna" 

Vad är prickarna ....Dom minsta delarna i rödsprit. 
Vad finns mellan prickarna ….. 
inte luft för luft ser ut så här när man förstorar Mellan prickarna 
finns ingenting eller en mystisk kraft 

som håller ifrån/ihop prickarna. 
Det är nån kraft som är ungefär som krafterna i magneterna. 

 
 
2. Vad händer när vi värmer termometern?..................  

Blir det fler prickar ...................... nej röret är ju stängt. 
Prickarna tar större plats ...........  
det blir mera plats(kraft) emellan dom. 
 
Prickar (materias minsta delar) måste följa dessa lagar 
Aggregationstillstånden 

Fast-lagen Flytande-lagen Gas-lagen 

t.ex. is t.ex. vatten t.ex.ånga 
 

  
Håll nån granne i handen du 

kan flyta omkring och "mingla" 
Du får byta plats med inte 

lämna sällskapet. 

Du behöver inte hålla någon i 
handen och du får röra dig helt 

fritt 

 
Vilken av lagarna gäller för luft ..............gas-lagen. 
Vad händer om man knuffar till prickarna med en linjan  Linjalen föser ihop prickar till en hop med 
prickar som färdas framåt. (ungefär som vindrutetorkarna på en bil).  
När linjalen vänder föser den ihop en hop åt andra hållet. 
 En linjal svänger fram och tillbaka och gör små puffar (hopar) av hoptryckta luftprickar. 
  
 
 
 

 

  

Håll dina närmaste grannar i 
händerna. Du är fast och får 
inte byta plats med någon. 

  

linjalen trycker prickarna trängs ihop 
ihop prickarna till en puff 

linjalen vänder och knuffar åt 
andra hållet det blir tommare 
efter linjalen 

Sammanfattning Skellefte-Teknik Bilaga 2:1



 %I 

Linjalen svänger och skickar puffar med 
jämna mellanrum 

 
Hur låter det när puffarna kommer ofta, 
ofta, ofta ......................... pipigt 
 
Hur låter det när puffarna kommer 
mera sällan .................... grovt (baston) 
 
Hur ofta puffarna kommer kallar vi för 
Frekvens eller tonhöjd. 
Den mäter vi i hur många gånger per sekund. 440 gånger per sekund är det som låter i telefonluren. Det 
är ett strukna a på pianot 
Kommer puffarna ofta blir det en pipig ton (en hög tonhöjd) 
Kommer dom inte så ofta låter tonen dov, grov eller låg (låg tonhöjd) 
 
Kommer det tätt med puffar från 
en stor eller liten spik (se dokumentation ljud 1) .... liten 
lång del av strumpstickan eller kort ...............................................kort  
Det verkar som ju mindre massa (materia) desto fortare puffas det (svänger det). 

Ljudstyrka 
Ta en trälinjal och kläm fast mot bordet med ena handen. 
Lyft (spänn upp) linjalen 1 cm över bordet och släpp. Det blir en puff. Gör som nyss men lyft linjalen 3 cm över bordet. 
Släpp och låt eleverna jämföra ljudet med det på 1 cm. Ljudet blir starkare (högre) 
Lyft linjalen 5 cm och jämför. 
Det behövs mera kraft att spänna upp linjalen. 
Vi har laddat med mera kraft (mera styrka) 
Vi har lagt mera kraft i puffen. Vi far mer styrka i ljudet. 
Prickarna är hårdare hoptryckta. Vi kallar det ljudstyrka. Det 
berättar hur mycket kraft som finns i puffen (puffarna) 

 
 
 
Kan tonhöjden vara farlig…………… ….  Nej det är ju bara hur ofta puffarna kommer. 
Kan ljudstyrkan vara farlig ..................... Ja det berättar ju hur kraftfull puffen som kommer in i örat är. 
 

 
En smällare har ju bara en puff, men den är laddad med mycket kraft. Den slår som en slägga in på  
trumhinnan. 
Det är ljudstyrkan som är den farliga. Det är den som skadar din hörsel. Den mäter vi i decibel.
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Puffarna knuffar till prickar framför sig och studsar seden tillbaka. 
Prickarna studsar alltså fram och tillbaka en prick vid linjalen 
kommer inte till vårt öre utan 
knuffare en som knuffar en som knuffar en som........... in i vårt öra. 

 
 
 
I övning Ljud 6 har vi hängt upp en red med "luftprickar". 
Ved händer när men knuffar till den förste................knuffen sprider sig framåt, ungefär som 
ljudet sprider sig. Fast åt alla håll. 
Kommer ljudet (kraften) fram fort om prickarna hänger tätt? .............................Ja 
Kommer ljudet fram fort om prickarna hänger en bit ifrån varandra? ..................Då ter det 
längre tid 
Kommer ljudet fram fortare i luft (långt mellan prickarna) eller i järn (täta prickar).... Järn. 

Berätta hur det såg ut när ni gjorde Ljud 4.............  
Ljudet kom inte fram direkt 

Hur långt knuffar sig ljudet fram på 1 sekund..................  
(här ske vi nog inte ge det rätta svaret för då dödar vi en hel del nyfikenhet-men kan vi hålla oss) 
Lyckan vore väl om eleverna blev så nyfiken ett någon sökte fram svaret och spred det. 

 
 

I vilken eller vilka övningar har ni kunnat ser spår ev ljudet hur såg det ut ................... i ljud 3 
 

Ved händer om vi sprätter på en linjal i ett ljudtomt rum ............................  
Det finns ju inge prickar ett göra puffar ev ........................så det låter inget 

 
 

Ute i rymden finns ingen luft hur låter det där ......................... där är tyst 
 
 

Ved blir det av kraften som ni använde för ett klappa ihop klossarna i Ljud 4  Kraften 
flög iväg som ett ljud .................................  

Ljud är alltså kraft (energi) som rör sig. 
Det blir inget Ljud om det inte finns några prickar ett knuffa. 
Ljud är alltså kraft (energi) som rör sig men måste ha prickar (materia) att åka mellan. Ljud kan 
inte stå stilla då dör det. 

 
Ljuset är lite som ljudet. Det kan inte stå stilla då dör det. 
Ljuset måste röra sig hela tiden. 
Vad hände med ljuset i övningen Ljus 2?………  det studsat från papperet in i våra ögon 
och vi ser färg. 

           Vad händer med ljus som inte kan studsa från papperet ………………………………… 
            Det blir värme av det.   
            Ljus kan bli värme och värme kan bli ljus. Båda är dom energi fest i olika former. 

           Vi fortsätter ett titta på ljuset i näste "varv" 
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Hitskickade Passiva - tråkigt 
Hittar på ( 
klassen) 
T.o.m. kamma 
håret 
Det värsta - 
studiebesök" 

Traditionella 
Skolämnen OK 

Det finns 
"pianopiller"7 

Höj läsningen 
över 
andra... 

Jag blir så 
avundsjuk 

Inte jämföra med 
 kompis 

 

Tränaren skickar Springer du?
dig uppför värsta 
backen 

Varför 

Jag ska bli Kan du gå på 
boddy-builder gymmet och 

träna åt mig 

Spelarna tar inte 
ut lag 

 

0 0  

 Inte så

O 0 
Vänta det fixar 
jag. 
Passa mig 

+ Ni var ju inte sådana 
Ni är här för att lära er.

Varför är ni här?  
 

Vad kan ni? 

Hur har ni lärt er? 

Slutsats: 

Bli bättre?? 
Lära sig! 

Vem är er tränare? 

Vem ska träna? 

Skellefte-Tekniken ett 
träningsjobb! 

Ni ska träna i par.  
Vem tar ut laget? 

Viktigaste uppgiften! 

Fråga efter piano, scate, 
TV-spel 
Cykla p3 hjul 2 och 1 
(kunskapsnivåer) 
 
 
 
 
Fråga några som kan… 
Efter hur ofta hur länge. 
 
 
 
 
För att lära mig (upp en 
kunskapsnivå) måste jag 
öva – träna. 
Själv komma upp en 
nivå från 2 till 1 hjul. 
 
Ni är på träningsläger 
 
Höj kollegan har tränat 
länge har 
tränarutbildning. 
Om tränaren springer 
blir han duktigare om du 
springer blir du 
duktigare. 
Om du tränar blir du 
duktigare. 
 
 
Ni ska träna på 
samarbete. Hålla er på 
rätt ställe. Hålla ordning 
och passa tiden. 
 
Tränaren tar ut laget har 
erfarenhet och 
utbildning (höj kollegan)
 
Se till att kompisen har 
det bra! Det fungerar 
båda vägarna lika stora 
lika värda. 

Bilaga 3:1 Introduktion till klasserna Skellefte-Teknik 
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Först i kön Jag -jag- jag 
(stora ego) 
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Vem är det synd om? 

 Vad har den stora    
för problem? 

Varför är det
viktigt att kunna
ta hand om sina
kompisar?

 

 

 

2:a viktiga 
träningsjobbet 

00 
 

3:e uppgiften 

Vad 

 

Gör 

 

 

Dokumentera 

 

Städa 

 

 

 

Stopptid 

 

Tränartips 

 

 

 

 

 

Han kan inte se till 
att kompisar har 
det bra 
 
I skolan är du inlåst
med dina 
kompisar. 
 

Om du ska jobba i 
kassan, kan du inte 
springa ut på 
gatan och prata 
 

Fråga inte 
tränaren 

Gör det ni tror på 

Du är "aldrig" klar 

Man vill inte gå till 
en frisör som har 
hår på golvet och 
schampo lite 
varstans 
 
Ni hinner nog inte 
allt. 
 
Gorma inte på 
tränaren när det 
går tungt. 

 
 
 
 
 
Lilla för han har 
fått en dålig 
kompis 
 
Det problemet 
är kvar på 
rasten! 
 
Du kan t.o.m. 
vara så otrevlig 
att du får 
kompisar 
 
Inte ranta runt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eller en 
tandläkare med 
blod på stolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sätt dig inte i 
gräset och 
vänta på att bli 
bättre 

Men det kan han rätta till på rasten 

Den stora måste träna mer............ 
Upp en nivå ....... hör med tränaren. 

När du slutar skolan måste du 
förtjäna dina vänner. 
Om du inte sköter dom kan dom 
lämna dig + Är du dåligt tränad så 
är det bara att träna mer medan du 
har tränare (i skolan) 
Hålla sig på plats med uppgiften. 
Mys med din kompis och gör så gott 
ni kan för att lösa uppgifterna. 
Är du dåligt rant-tränad så träna 
mer. 
 
 
 
 
Lös uppgiften med kompisen 
 
 
 
Chansa om det behövs men tänk er 
för 
 
 
Arbeta tiden ut med 
dokumentationen. Rita skriv och 
färglägg. 
 
Det är en viktig kunskap att kunna 
hålla ordning omkring sig. Den 
kunskapen vill alla arbetsgivare se 
hos sina anställda. 
 
 
Planera så att du hinner det 
viktigaste. 
 
Tränaren ger ju bara tips så att du 
ska bli duktigare. Alla tips kanske 
du inte förstår nu. Alla får vi göra så 
gott vi kan.  

Introduktion till klasserna Skellefte-Teknik   Bilaga 3:3 
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Kunskapsjämförelse genom skriftlig test  Bilaga 4:1 
 

 
En enkätundersökning om elevers kunskaper i fysik, kemi och teknik i 

årskurs 6. 
 

              För oss är det mycket värdefullt att få vetskap om Dina kunskaper i dessa ämnen. Vi       
hoppas därför att Du vill ta Dig tid att svara på frågorna i detta formulär. Svaren kommer att 
användas som underlag till vår forskningsrapport. Rapportens syfte är att utvärdera Skellefte-
Tekniken - en arbetsmetod inom NO-Teknik. Frågorna besvaras anonymt,  vilket innebär att 
dina svar inte kan ”kopplas” till Dig som enskild person. Tack på förhand! 

 
 
Kryssa för om du är pojke eller flicka. Du behöver inte skriva ditt namn! 
 
Pojke   
 
Flicka     
 
 
1. Alla planeter i vårt solsystem rör sig runt solen. 
a) Hur lång tid tar det för vårt jordklot att ta sig ett varv runt solen? Ringa in 

rätt alternativ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 år  1 månad  1 dygn 
 
b) På samma sätt rör sig månen runt jorden. Hur lång tid tar det för månen att ta 
sig ett varv runt jorden? Ringa in rätt alternativ! 
 
1år  1 månad  1 dygn 
 
 

so

jorden 
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c) Jordklotet roterar även runt sin egen axel. Hur lång tid tar ett varv? Ringa in 
rätt alternativ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 timme  1 vecka  1 dygn 
 
 
 
2. Hur kommer det sig att vi har fyra årstider under ett år? 
 
Svar:____________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. På sommaren har vi nederbörd i form av regn. På vintern regnar det inte så 
ofta utan det snöar i stället. Hur kan det komma sig? 
 
Svar:____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
4. Vad av allt runt omkring oss består av atomer? Ringa in det du tycker består 
av atomer. 
 
vatten  kastrull  bläckfisk  skor 
kärlek  luft  stål  korv 
din kropp  ilska  kläder  eld 
vakuum  arbete  is  snö 
sol  träd  sten  bensin 
 
       

sol 
Jorden 

      Bilaga 4:2 
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Bilaga 4:3 
 
5. När du till exempel ser på TV eller sitter vid datorn och chattar behövs 
elektricitet för att apparaterna ska fungera. Vi tar för givet att det fungerar när vi 
sticker kontakten i uttaget i väggen. Men nu till frågan: Hur har elektriciteten 
hamnat i vägguttaget? 
 
Svar:____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________   
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
6. Kan du ge ett exempel på någon naturvetenskaplig uppfinning som har gjort 
att livet är lättare idag jämfört med för hundra år sedan? Motivera ditt svar! 
 
Svar:____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
7. Vad kallas den mörka ringen mitt i ögat som har till uppgift att släppa in ljus? 
 
Svar:__________________________________________________________ 
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8. Ämnen kan förekomma i olika former: Fast, flytande och gasform. Här 
nedanför finns några olika bilder. ”Plocka ut saker” ur bilderna och skriv dem 
under rätt rubrik. Ex: Moroten på snögubben placerar vi under rubriken fast 
form. 
 

Fast form       Flytande form  Gasform 
Ex:      Morot  
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9. Beskriv hur en magnet ser ut och fungerar! Ge exempel på 
användningsområden för magneter! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svar:____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
10. Om du ställer ett fat med vatten på fönsterbrädan upptäcker du att fatet är 
tomt efter några dagar. Vart har vattnet tagit vägen? (Det är ingen som hällt ut 
det eller druckit upp det.) 
 
Svar:____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
11. a) Vid viken temperatur kokar vatten? b)Vid vilken temperatur fryser vatten? 
       
Svar:a)__________________________b)_______________________________ 
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12.  
 
 
 
 

 
 

 

12. Sortera dessa material genom att dra sträck till rätt behållare! 

Bilaga 4:6 
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GLAS 

 

BRÄNN- 
BART 

KOMPOST 

Bilaga 4:7 

PLAST 

FARLIGT 
AVFALL 
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Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra   
 
1) Vad tycker Du om att arbeta 

praktiskt -experimenterande?  ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
2) Hur går det att följa instruktionerna  

till varje låda?   ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
3) Vad tycker Du om att arbeta utan  

instruktioner och hjälp av lärare? ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
4) Hur går det att dokumentera   

Ditt arbete?     ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
5) Tycker Du att tiden räcker till   

för att göra klar varje låda?  ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
6) Vad tycker Du om att arbeta 

 pojke/pojke, flicka/flicka?  ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
7) Vad tycker Du om att arbeta med 

samma kamrat under ett helt ”varv”? ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
8) Hur fungerar samarbetet i ert par? ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
9) Förstår Du vad låduppgifterna ”går ut på”? ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
10) Vid provtillfället, kommer Du ihåg  

vad Du arbetet med under ”varvet”? ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
11) Vad tycker Du om Skellefte-Teknik? ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
 
 
 
 
 
 
12) Det bästa med Skellefte-Teknik är……………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

Attitydenkät till eleverna        Bilaga 5:1 
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………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
13) Det sämsta med Skellefte-Teknik är……………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
14) Här har du chansen att ”med egna ord” säga något  mer om Skellefte-Teknik ………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

Tack för att Du tog Dig tid! 
 
 

Marie Eman och Marita Löfgren 
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INTERVJU  
 
 
1. Hur kommer det sig att du arbetar med Skellefte-Teknik? 
 
 
2. Hur tror du att eleverna upplever arbetssättet – utforskande, självständigt? 
 
 
3. Hur ser du på lärarens roll vid arbetssättet? 
 
 
4. Undersökningar visar på ett svagt intresse för NO och teknik, då främst hos flickor.  

Anser du att Skellefte-Teknik kan bidra till att öka elevers intresse och i så fall varför? 
 
 
5. Genomgångarna efter ”varven” kommer i vissa fall långt efter att eleven gjort 

uppgiften. Ser du något problem med detta? 
 
 
6. Hur ser du på arbetssättet att arbeta två och två och att arbeta pojke/pojke,  

flicka/flicka? 
 
 
7. Ser du någon utveckling hos eleven som du kan koppla till Skellefte-Teknik? 
 
 
8. Enligt dig: Hur ser det ultimata arbetssättet ut för undervisning i NO i de lägre  

åldrarna? 
 
 
9. Övriga synpunkter på Skellefte-Tekniken? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervjufrågor till lärarna                     Bilaga 6 
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Uppnåendemålen i kemi, fysik och teknik årskurs 5  Bilaga 7 
 
Mål i kemi som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
Eleven skall  
beträffande natur och människa 
– ha kunskap om begreppen fast och flytande form, gasform samt kokning, avdunstning, 
kondensering och stelning, 
– känna till några olika slags blandningar och lösningar, 
– känna till några faktorer som leder till att material bryts ned och kunna ge exempel på hur detta 
kan förhindras, 
beträffande den naturvetenskapliga verksamheten 
– ha egen erfarenhet av att på ett säkert sätt experimentera med vardagliga kemiska produkter, 
– kunna göra iakttagelser om olika material och ha inblick i hur de kan indelas, 
beträffande kunskapens användning 
–ha inblick i hur kemisk kunskap kan användas vid diskussioner om resurs- och miljöfrågor och 
om hur kemikunskaper kan användas för att förbättra våra levnadsvillkor, 
– ha insikt om risker med hemmets kemikalier, hur de är märkta och bör hanteras. 
 
Mål i fysik som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
Eleven skall 
beträffande natur och människa 
– ha insikt i hur planeterna rör sig runt solen samt hur jorden och månen rör sig i förhållande till 
varandra och kunna förknippa tideräkning och årstider med dessa rörelser, 
– ha insikt i grundläggande meteorologiska fenomen och sammanhang, 
– ha insikt i tekniska tillämpningar av den elektriska kretsen och permanentmagneter, 
– ha insikt i grunderna för ljudets utbredning, hörseln samt ljusets egenskaper och ögats funktion, 
– ha kännedom om berättelser om naturen som återfinns i vår och andra kulturer, 
beträffande den naturvetenskapliga verksamheten 
– ha egna erfarenheter av systematiska observationer, mätningar och experiment, 
– känna till några exempel där fysikaliska upptäckter har påverkat vår kultur och världsbild, 
beträffande kunskapens användning 
– ha inblick i hur fysiken kan belysa existentiella frågor, t.ex. världens uppkomst, livets 
betingelser på jorden och på andra planeter samt energi- och resursfrågor. 
 
Mål i teknik som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
Eleven skall 
– kunna redogöra för, inom några väl bekanta 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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     Z-test       Bilaga 8:1 
               Grupp A  flickor (Skellefte-Teknik) medelvärde = 9,38 
 

F x fx x-M (x-M)2 F(x-M)2 
1 2 2 -7,38 54,46 54,46 
3 6 18 -3,38 11,42 34,26 
3 7 21 -2,38  5,66 16,98 
2 8 16 -1,38  1,90 3,80 
1 9 9 -0,38  0,14 0,14 
5 10 50  0,62  0,38 1,90 
4 11 44  1,62  2,62 10,48 
2 12 24  2,62  6,86 13,72 
1 13 13  3,62  13,10 13,10 
2 14 28  4,62  21,34 42,68 
Totalt:24     ∑=191, 52 

 
               Grupp B flickor (Arbetar på annat sätt) medelvärde = 7,90 
 

F x fx x-M (x-M)2 F(x-M)2 
2 1 2 -6,90 47,61 95,22 
3 5 15 -2,90 8,41 25,23 
1 6 6 -1,90 3,61 3,61 
2 7 14 -0,90 0,81 1,62 
2 8 16  0,10 0,01 0,02 
2 9 18  1,10 1,21 2,42 
3 10 30  2,10 4,41 13,23 
3 11 33  3,10 9,61 28,83 
2 12 24  4,10 16,81 33,62 
Totalt: 20     ∑=203,80 

 
 
                Z-test samtliga flickor 
 
                S = √191,52 = 2,82 Standardavvikelsen för grupp A = 2,82 
                            24 
 
                S = √203,80 = 3,19 Standardavvikelsen för grupp B = 3,19 
                            20 
 
                Z =   MA - MB 
                     √ SA2 + SB2 
                         nA      nB 
 
 
                Z = 9,38    -   7,90          
                    √2,822 + 3,192 
                        24         20 
 
                Z = 1,48 = 1,61 
                       0,92 
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           Pojkar som arbetar med Skellefte-Teknik medelvärde = 9,4 
 
 

f x fx x-M (x-M)2    f(x-M)2 
1 5 5 -9,4 8,8 8,8
1 6 6 -3,4 11,6 11,6
2 7 14 -2,4 5,8 11,6
3 9 27 -0,4 0,2 0,6
1 10 10 0,6 0,4 0,4
4 11 44 1,6 2,6 10,4
2 12 24 2,6 6,8 13,6
1 14 14 4,6 21,2 21,2

     Summa=78,2
 
 
           Pojkar och flickor (grupp A) som arbetar med Skellefte-Teknik medelvärde=9,5 
 

f x fx x-M (x-M)2 f(x-M)2 
1 2 2 -7,5 56,2 56,2
1 5 5 -4,5 20,2 20,2
4 6 24 -3,5 12,2 48,8
5 7 35 -2,5 6,2 31
2 8 16 -1,5 2,2 4,4
4 9 36 -0,5 0,2 0,8
6 10 60 0,5 0,2 1,2
8 11 88 1,5 2,2 17,6
4 12 48 2,5 6,2 24,8
1 13 13 3,5 12,2 12,2
3 14 42 4,5 20,2 60,6

   Summa=277,8
 
 
           Standardavvikelsen för Pojkar som arbetar med Skellefte-Teknik  
 
           S = √78,2 = 2,3 Standardavvikelsen = 2,3 
                    15 

 
           Standardavvikelsen för alla i Skellefte-Teknik 
 
           S = √277,8 = 2,7 Standardavvikelsen  = 2,7 
                      39 
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                   Pojkar som arbetar på annat sätt medelvärde = 9,7 
 

f x fx x-M (x-M)2 f(x-M)2 
1 3 3 -6,7 44,9 44,9
1 5 5 -4,7 22,1 22,1
1 6 6 -3,7 13,7 13,7
1 7 7 -2,7 7,3 7,3
1 8 8 -1,7 2,9 2,9
3 9 27 -0,7 0,5 1,5
2 10 20 0,3 0,1 0,2
2 11 22 1,3 1,7 3,4
6 12 72 2,3 5,3 31,8
1 14 14 4,3 18,5 18,5

     Summa=146,3
 
 
                  Flickor och pojkar (grupp B) som arbetar på annat sätt medelvärde = 8,8 
 

f x fx x-M (x-M)2 f(x-M)2 
2 1 2 -6,8 46,2 92,4
1 3 3 -5,8 33,6 33,6
4 5 20 -3,8 14,4 57,6
2 6 12 -2,8 7,8 15,6
3 7 21 -1,8 3,2 9,6
3 8 24 -0,8 0,6 1,8
5 9 45 0,2 0 0
5 10 50 1,2 1,4 7
5 11 55 2,2 9,7 48,5
8 12 96 3,2 10,2 81,6
1 14 14 5,2 27 27

     Summa=374,7
 
 
 
                  Standardavvikelsen för Pojkar som arbetar på annat sätt 
 
                  S = √146,3 = 2,8 Standardavvikelsen = 2,8 
                             19 

 
                  Standardavvikelsen för alla som arbetar på annat sätt 
 
                  S = √374,7 = 2,3 Standardavvikelsen = 3,1 
                             39 

          Bilaga 8:3 
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                Z-test för samtliga elever i de båda arbetssätten  
 
                Z =   MA – MB    
                     √ SA2 + SB2 
                        nA      nB 
 
               Z =  9,5 - 8,8 
                    √2,72 + 3,12 
                      39       39 
 
             Z-test = 0,7 = 0,8  
                          0,9 
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                 Förmåga att föra utförligare resonemang  Bilaga 8:5 
 
 

                    Grupp A Skellefte-Teknik, pojkar medelvärde = 0,46 
 

f x fx x-M (x-M)2 f(x-M)2 
9 0 0 -0,46 0,21 1,89 
6 1 6  0,54 0,29 1,74 
Totalt: 15     ∑=3,63 

 
                    Grupp B Arbetar på annat sätt, pojkar medelvärde = 0,68 
 

f x fx x-M (x-M)2 f(x-M)2 
6 0 0 -0,68 0,46 2,76 
13 1 13  0,32 0,10 1,30 
Totalt: 19     ∑ = 4,06 

  
 
                   Z-test med Skellefte-Teknikens pojkar och pojkar som arbetar på annat sätt 
 
                   S = √ 3,63 = 0,49 Standardavvikelsen för Grupp A = 0,49 
                               15 
 
                   S = √ 4,06 = 0,46 Standardavvikelsen för Grupp B = 0,46 
                               19 
 
                   Z =   MA - MB 
                        √ SA2 + SB2 
                            nA      nB 
 
                   Z = 0,46 – 0,68 
                      √0,492 + 0,462 
                           15         19 
 
                    Z = -0,22 = -1,1 
                            0,20 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




