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Förord 
 
Jag vill tacka min vetenskapliga handledare Crister Björk för hans stöd och konstruktiva kritik 
under genomförandet av examensarbete. Ett stort tack riktas även till berörda lärare på Tekni-
kens hus som ställde upp vid studiebesöket och medverkande elever samt handledare på sko-
lan där praktiken genomfördes. 
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Abstrakt 
 
Syftet med mitt examensarbete var att undersöka undervisningens effekt på elevernas förståel-
se av vardaglig teknik i hemmet och inställning till skolämnet teknik genom ett praktiskt och 
undersökande arbetssätt. För att uppmärksamma tekniken och dess betydelse samt funktion 
studerade eleverna tekniska föremål från hemmet till exempel tvålpump, innerdörrlås med 
mera. Undervisningen utgick ifrån tidigare forskning samt styrdokumenten. Undersökningen 
genomfördes i en niondeklass på en skola i Luleå Kommun. Före första lektionstillfället dela-
des en enkät med öppna frågor ut som eleverna fick svara på. Under mina sju praktikveckor 
genomfördes fyra lektioner med temat vardaglig teknik i hemmet och ett studiebesök. Tema-
arbetet genomförde klassen i små grupper. Efter sista lektionstillfället delade jag ut en liknan-
de enkät för att kunna jämföra och utvärdera svaren från tidigare enkät. Min undersökning 
visade på att elevernas förståelse av vardaglig teknik och inställning till skolämnet teknik 
hade förändrats. 
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Bakgrund 
 
Inledning 
Under min utbildning till grundskollärare år 4-9 med inriktning mot matematik och naturve-
tenskap valde jag att arbeta med skolämnet teknik i examensarbetet. Mitt intresse för teknik 
har funnits tidigt i livet och kommer nog aldrig att försvinna. Under högstadietiden valde jag 
teknik som tillvalsämne. Ämnet teknik som tillval i grundskolan infördes i läroplan för grund-
skolan 69 (Lgr69). När jag avslutade grundskolan infördes skolämnet teknik utan egen kurs-
plan i blocket av naturorienterade ämnen enligt Lgr80. Detta bidrog till att jag under prakti-
kerna försökte ta reda på hur teknikundervisningen slagit igenom i grundskolan samt se hur 
eleverna uppfattade skolämnet teknik. Under praktikerna upplevde jag att elever uppfattade 
att de haft skolämnet teknik lite eller ingen alls. Jag frågade yngre närstående och bekanta hur 
de hade upplevt teknikundervisningen i grundskolan och de kom ihåg lite eller ingen under-
visning av skolämnet teknik. 
 
Detta utvecklingsarbete i lärarutbildningen handlar om vardaglig teknik i hemmiljö. Temat 
valdes från teknikavsnittet i kursen ”Kraft och rörelse” (MTF 302) under min lärarutbildning. 
Det kan vara svårt att upptäcka tekniken i hemmet för man använder tekniska föremål varje 
dag utan att vara medveten om konstruktion och betydelse för människa och natur. Den var-
dagliga teknik som omger oss har historik och stor betydelse för utvecklingen i samhället vil-
ket inte alltid kopplas samman. När tekniska kunskaper kopplas samman med teknikens bety-
delse för människa, samhälle och natur får de relevans och kan bidra till elevens kunskapsut-
veckling.  
 
Förankring i styrdokument 
Läroplanen (Lpo94) innehåller flera punkter om hur undervisningen övergripande skall bedri-
vas och vad eleven ska ha möjlighet att utveckla. Pedagogiken i läroplanen bygger till stor del 
på den empiriska epistemologin där det är viktigt att eleven gör systematisk observation och 
reflektion över egna konkreta erfarenheter. I utbildningsdepartementets information om 1994 
års läroplan kan man läsa bland annat: 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola … 

• känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de naturvetenskapliga, tek-
niska, samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena,…  (Utbildningsdeparte-
mentet, 1994 s.16,18) 

 
I kursplanen för teknik från år 2000 kan man läsa viktiga mål att sträva mot: 

Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven 
- utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling och om hur tekniken 

påverkat och påverkar människan, samhället och naturen, 
- utvecklar förtrogenhet med i hemmet och på arbetsplatser vanligt förekommande redskap och arbets-

metoder av skilda slag samt kännedom om den teknik som i övrigt omger oss, 
- utvecklar förmågan att reflektera över, bedöma och värdera konsekvenserna av olika teknikval, 
- utvecklar förmågan att omsätta sin tekniska kunskap i egna ställningstaganden och praktisk handling, 
- utvecklar intresset för teknik och sin förmåga och sitt omdöme vad gäller att hantera tekniska frågor. 

(Skolverket, 2000 s 113) 
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Det betonas i kursplanen bland annat hur viktigt inslag av enkel teknik är i våra liv och att den 
nya tekniken är ett resultat av naturvetenskaplig forskning och ett systematiskt utvecklingsar-
bete.  

Att själv praktiskt pröva, observera och konstruera är ett fruktbart sätt att närma sig teknikens primära frå-
gor om mål och möjligheter och att erövra en förståelse som är svår att nå på annat sätt. (Skolverket, 
2000 s 113) 

I kursplanen nämns även att ett praktiskt och undersökande arbetssätt bör användas i under-
visningen. Det nionde skolåret skall eleven ha uppnått mål som att: 

- kunna redogöra för viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen, både förr och  nu, och ange några 
tänkbara drivkrafter bakom denna, 

- kunna analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur, samhälle och individens 
livsvillkor, 

- kunna göra en teknisk konstruktion med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande stöd och beskriva hur 
konstruktionen är uppbyggd och fungerar,  

- kunna identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system genom att ange de ingå-
ende komponenternas funktioner och inbördes relationer. (Skolverket, 2000 s 115) 

 
Empirisk epistemologi: Progressivism och konstruktivism 
Leder erfarenhet till kunskap? Ulf P Lundgren skriver om John Dewey (1859-1952) och pro-
gressivismen i Boken om pedagogerna (Svedberg & Zaar M, 1998). Amerikanske filosofen 
John Dewey räknas som en grundare av den filosofiska strömningen instrumentell pragma-
tism som söker svara på frågor om vad är sant och har värde. Svaret på dessa frågor uppnås 
bäst vid praktisk pedagogik. Undervisningens planerande och genomförande ska utgå från 
elevens aktivitet. Progressivistisk utbildningsfilosofi bygger på att den ska anknytas till ele-
vens intresse och bygga nyttig kunskap för aktuella och framtida behov. Dewey har satt spår i 
det pedagogiska tänkandet i Sverige med sina pedagogiska idéer som lett fram till uttrycket 
”learning by doing”. Denna progressiva pedagogik innebär att undervisningen ska byggas på 
elevens användande av ting och begrepp för att eleven individuellt och socialt ska praktiskt 
klara av omvärlden. Exempelvis om eleven ska förstå begreppet teknik så gör eleven det bäst 
om teknik tillämpas i praktiken. Verkligheten utgörs av materia i olika form, liv och beteende 
vilka kan ändras och uppfattas av medvetandet. Dewey har påverkat nya förhållningssätt, sy-
nen på elever och skolans uppgift att utbilda framtidens människor. Processorienterad inlär-
ning innebär att eleven ska bygga upp sin kunskap genom målinriktad aktivitet, initiativ och 
med olika undervisningsmetoder. Progressivistisk inlärningsmetod ska rusta eleven med kun-
skaper för att möta framtida, okända situationer. (Stensmo, 1994) 
 
Konstruktivistisk kunskapsteori baseras bland annat på schweizaren Jean Piagets (1896-1980) 
tankar om inlärning. Barnets biologiska utveckling utgör grund för att utveckla tankestruktu-
rer som hjälper det att förstå omvärlden och sig själv. Barnets tänkande utvecklas i olika bio-
logiska stadier; senso-motoriska stadiet (ca 0-1,5 år), pre-operationella stadiet (ca 1,5-7 år), 
konkret-operationella stadiet (ca 7-11 år) och abstrakt-operationella stadiet (från ca 11 år). 
Denna syn på barnets tänkande innebär att barnet har möjlighet att uppnå vissa kunskaper i de 
olika stadierna. Mellan dessa stadier kan utveckling påverkas av agerande och faktorer i mil-
jön runt barnet. (Pramling, 1991) 
 
Piagets idéer tillhör den filosofiska strömningen naturalism. Enligt Jean Piaget (1896-1980) 
konstruerar människan kunskap utifrån sina erfarenheter där man använder sinnesintryck och 
förnuft för att förstå verkligheten. Konstruktivistisk kunskap handlar om att göra sina erfaren-
heter begripliga. Eleven agerar aktivt i lärandeprocessen och konstruerar då kunskap som kan 
användas som redskap för att uppfatta verkligheten. Människan anses biologiskt vara nyfiken, 
vilja utforska och söka förstå omvärlden. Sinnesintryck och förnuft används till att konstruera 
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kunskap som är tillfällig och förändras ständigt. Enligt Piaget har varje människa ett inre 
schema som består av ett nätverk av relaterade kunskapsdelar som aktiveras … då man varse-
blir, tänker, förstår, löser problem, minns (Stensmo, 1994 s 34). 
 
Forskning har visat på att kunskap om världen beror av tänkandet som är en aktiv process. 
Olika delar av hjärnan är aktiverad beroende på vilka sinnen som är aktiverade. Människan 
utvecklas socialt emotionellt och individuellt vilket leder till att lärandet sker på olika sätt 
(Gardner, 1998). Eleverna kan utveckla sin kreativitet, sitt språk, sitt tänkande samt öva sina 
motoriska färdigheter om de får experimentera och göra egna undersökningar. Ett laborativt 
arbetssätt med konstruktion eller praktiskt undersökande kan ge motoriska och sinnliga kun-
skaper som är svåra att uttrycka med ord (Gisselberg, et al, 1984). Eleven kan befästa det ele-
ven håller på att lära och precisera problemen med hjälp av dokumentation. Dokumentation 
kan bli utgångsmaterial för samtal och diskussioner om ämnesuppgiften. Den språkliga och 
bildmässiga uttrycksförmågan tränas vid dokumentation där tekniska språkliga termer och 
ritkunskap kan utvecklas. Kunskap genom erfarenhet innebär att eleven själv undersöker fe-
nomen och formulerar slutsatser av sina iakttagelser. Kunskap leder till att eleven kan göra ett 
självständigt val och ha egna åsikter, vilket är viktigt i en demokrati. All kunskap kan eleven 
inte läsa sig till utan viss kunskap nås genom upplevelser. Praktiska arbetsformer kan ge ele-
ven en underförstådd bakgrundskunskap som kan användas vid till exempel bedömningar, 
användande av teoretiska kunskaper eller vid problemlösningar (Skolverket, 1994). 
 
Jag har läst bland annat i läroplanerna vad eleverna ska veta, hur eleverna ska lära sig och 
vilka elever som ska lära sig och har upptäckt att pedagogiska tankar förändrats med tiden. 
Inom pedagogiken använder sig vissa skolor av att eleven skriver en loggbok. Denna loggbok 
kan användas av eleven till att reflektera och komma ihåg vad de gjort under dagen (Björk, et 
al, 2001). Varför ska skolämnet teknik finnas? 
 
Tidigare forskning 
Teknikundervisning i skolan har till stor del styrts utifrån stort behov av tekniskt utbildad ar-
betskraft i samhället. Teknik i grundskolan har varit ett valbart ämne som gett bred teknisk 
kunskap åt några elever för att sedan bli ett ämne i NO-blocket i Lgr80. För att försöka öka 
intresset bland eleverna skulle ämnet vara obligatoriskt. Boken Vad gör vi med tekniken? 
(Gisselberg, et al, 1984), som ingår i serien Skola i utveckling, sammanfattar lärares och fors-
kares erfarenheter från den treåriga försöksverksamheten med utgångspunkt i barns utveck-
ling i tekniksamhället. Boken nämner historiska perspektiv om teknik, tekniken i läroplaner-
na, förutsättningar för teknikarbete och tankar om arbetssätt i teknik. Olika undersökningar 
vid läroplansarbetet visade att teknikmoment sällan eller aldrig förekom i de lägre årskurserna 
vilket resulterade i att teknik gjordes till ett eget ämne i läroplan. Trots detta har intresset för 
högre teknisk utbildning minskat under flera år. Det finns en tro, Att låta teknik vara ett en-
skilt ämne bidrar till att höja statusen hos teknikundervisningen och kan hjälpa till att vända 
den negativa trenden (Rönnlund, 1999 s 5). Teknikundervisningen har oftast bedrivits i verk-
stadsmiljö på högstadiet före Lgr80. Ämnet kopplades därför allmänt ihop med verkstad och 
inte med vardaglig teknik. Många inom skolan visste inte vad man gjorde i dessa speciella 
undervisningssalar. Enligt Rönnlund kände sig många lärare osäkra att undervisa i teknik vil-
ket medförde att ämnet fick liten eller ingen plats i NO-undervisningen. Teknik blev ett eget 
ämne med egen kursplan i Lpo94 och hos många lärare saknades det förståelse för ämnet. Av 
drygt 52 000 lärare som undervisade år 1994 på de lägre stadierna hade mindre än 2 % teknik 
i sin lärarutbildning. Ytterligare 4 % hade gått någon form av frivillig kortkurs. Av dessa lära-
re är nog många fortfarande aktiva i skolan. (Rönnlund, 1999)  
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Skolverket och högskoleverket, VHS, har tillsammans drivit ett NOT-projekt från och med 
juli 1993 för att skapa ett ökat intresse för naturvetenskap och teknik. Ulla Riis nämner i sin 
rapport, Teknik och naturvetenskapscentra i Sverige (1995), att det krävs goda kunskaper hos 
lärare samt material att undersöka och ”föremålsmiljöer” att besöka för att undervisningen ska 
locka ungdomar. I Luleå var det universitetet (dåvarande Luleå Tekniska Högskola) som tog 
initiativet till ett Teknikens hus. Teknikens hus i Luleå är ett centra som ska verka för att sti-
mulera intresse för teknik bland lärare och elever. Samverkan mellan Teknikens hus och sko-
lorna sker genom bland annat föreläsningar och olika temaveckor med praktiska övningar och 
experiment. Det finns tillgång till kunskap och mycket praktiska materiel på Teknikens hus 
som inte finns tillgängligt på grundskolorna. 
 
Elevernas teknikintresse påverkas av lärarens kunskaper i teknikämnet. Även undervisning 
enligt Lpo94 påverkar intresset för ämnet teknik. Hur undervisning i teknik bör bedrivas för 
att öka intresset hos elever är studerat men kanske inte så känt. Genom att eleven upplever 
lust och tycker att det är roligt motiveras eleverna för studier (Mattsson, 2002).  
 
Skolämnet teknik 
Ordet teknologi definieras, enligt Bra böckers lexikon (1982), som ett samlingsnamn för de 
vetenskapsgrenar som tillhör tekniken och kan användas synonymt med teknik när det gäller 
skolämnet teknik. Teknik har olika betydelse beroende på i vilket sammanhang det används 
exempelvis vid användande av teoretiska kunskaper och insikter. Enligt nationalencyklopedin 
(2003) definieras teknik som: 

teknik, sammanfattande benämning på alla människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom 
att använda fysiska föremål. Föreställningen att all teknik är tillämpad naturvetenskap är missvisande. Na-
turvetenskaplig kunskap har ofta uppstått ur tillämpad teknik.  

 
I början av 1978 startade inom ramen för skolöverstyrelsen läroplansöversyn (inför Lgr80) 
projektet Barn och teknik. Teknik fick bland annat definitionen: 

Läran om teknologiska system och materiella produktionsprocesser, om människans utnyttjande av sin 
kunskap om naturen samt om samspelet mellan människors behov, produktionen och de ekonomiska kraf-
terna i samhället. (Gisselberg, et al, 1984) 

Definitionen av teknik som läran om materiella produktionsprocesser (Lindblad, 1979 s 2) 
kan man dela upp i tre delar: 

Naturen: ger förutsättningar för och begränsningar av materiella produktionsprocesser. 
Arbetsmedel: redskap, verktyg, maskiner och instrument 
Arbetsorganisation: sociala betingelser för uppläggning av materiella produktionsprocesser. (Lindblad, 
1979 s 2) 

Enligt Lindblad måste skolämnet teknik innehålla alla tre begrepp för att förståelse och ställ-
ningstagande till teknik ska kunna göras. Arbetsmedel att arbeta med väljs utifrån vilket mate-
rial som används eller tvärs om. Arbetsorganisation kan väljas utifrån tillgång på material från 
naturen eller arbetsmedel. 
 
Kursplanen för teknik beskriver bland annat att tekniken i skolan kan handla om drivkrafter 
som påverkat den tekniska utvecklingen, exempelvis förändringar i naturen eller vad valet av 
tekniska metoder haft för effekt. Människan har försökt anpassa sig i nya situationer på olika 
sätt, exempelvis för att lättare kunna överleva eller för att underlätta sin tillvaro. Teknik kan 
användas till att omvandla, lagra, transportera och styra. Människan omvandlar råvaror till 
produkter eller föremål genom att bearbeta eller tillverka, lagrar mat eller energi, transporterar 
i trafiksystem eller elsystem och utnyttjar teknik till att styra eller reglera efter behov. Teknik 
handlar också om konstruktion och verkningssätt. I ämnet ska eleverna få pröva olika tekniker 
och tekniska lösningar för att förstå hur något är uppbyggt, sammansatt och verkar. Särskilt 
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viktiga områden i ämnet är material och form, rörliga delar, elteknik och styrning. (Skolver-
ket, 2000) 
 
 

Syfte 
 
Syftet med detta utvecklingsarbete är att öka elevers förståelse för vardaglig teknik i hemmet. 
Detta skall uppnås genom ett praktiskt och undersökande arbetssätt, där de skall studera olika 
tekniska föremål som finns i hemmet för att uppmärksamma tekniken och dess betydelse samt 
funktion. 
 
 

Metod 
 
Temat som eleverna arbetade med var vardaglig teknik i hemmet. De olika tekniska vardagli-
ga föremålen, salt- och pepparkvarn, konservöppnare, tvålpump, vin- och flasköppnare, korri-
geringstape, häftapparat och innerdörrlås, som eleverna arbetade med lånades ut från Luleå 
tekniska universitet. Jag planerade undervisningen och handledde under de fem veckorna ele-
verna arbetade med tekniska föremål. Eleverna fyllde i enkäter, en före och en efter temaarbe-
tet, för att visa om elevernas tekniska förståelse i vardagslivet förändrades. (Bilaga 1a och 1b). 
 
Eleverna fick en planering över arbetet (bilaga 2). Jag hade ingen aning hur eleverna skulle ta 
sig an uppgifterna eller om de ville arbeta annorlunda men jag lät dem arbeta fritt till viss del. 
Om de inte kom igång försökte jag få dem att tänka på vad de skulle göra och visade vilka 
delar i konstruktion de kunde titta på och försöka beskriva.  
 
Under arbetets gång inhämtades information genom observation av eleverna (Patel & David-
son, 1994). Jag bestämde mig för att observera ostrukturerat under lektion och vid studiebesö-
ket eftersom jag skulle vara aktiv under lektioner och mindre aktiv under det planerade stu-
diebesöket. Jag använde mig av observationer för att upptäcka faktorer som eventuellt kunde 
påverka resultatet. Anteckningar över observationer gjordes vid senare tillfälle. (Bilaga 3).  
 
Försökspersoner 
Undersökningen har jag gjort i en niondeklass som bestod av 21 elever. Eftersom några elever 
inte besvarade enkäten vid båda tillfällena kom gruppen i undersökningen att bestå av sju 
flickor och sju pojkar. 
 
Denna klass har i sjuan arbetat med teknikområdena elteknik, bearbetning av material och 
konstruktion. Eltekniken bestod av att utifrån en arbetsbeskrivning praktiskt utföra elektriska 
kopplingar av komponenter som exempelvis batterier, elkablar, lampor och motstånd i olika 
kretsar. Konstruktionsuppgiften innebar att eleven utifrån en ritning utförde de praktiska mo-
menten mätning, uppmärkning, klippning, borrning, bockning av plåt, lödning, filande och 
slipning av vassa kanter vid tillverkning av ett hängande fågelbord. Klassen avslutade ett ar-
bete teknikhistoria med skriftlig rapport som inlämningsuppgift under mina två första praktik-
veckor. 
 
Bortfall 
Av 21 elever i undersökningsklassen besvarade 17 elever enkät 1, tre var frånvarande och en 
elev lämnade inte in sin enkät. Enkät 2 besvarades av 18 elever varav en elev inte svarade vid 
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första tillfället och två elever var frånvarande. Bortfallet blev totalt sju elever och borde inte 
inverka på resultatet. 
 
Material 
Jag använde en enkät i början och en i slutet av den empiriska delen. Eleverna studerade tek-
niska föremålen salt- och pepparkvarn, konservöppnare, tvålpump, vin- och flasköppnare, 
korrigeringstape, häftapparat och innerdörrlås. Enkäterna bestod av frågor med öppna svarsal-
ternativ, vilket gav eleverna tillfälle att svara med egna ord. Enkät 2 kompletterades med yt-
terligare fyra frågor, varav två frågor besvaras genom att eleven graderar fast svarsalternativ 
på Likertskala (Trost, 2001). För att eventuellt komplettera enkätundersökningen kunde varje 
elev använda loggbok, i form av ett utdelat skrivhäfte, till att skriva ner sina tankar om arbetet 
under deras praktiska del i genomförandet av examensarbetet. Jag använde mig av ostrukture-
rade observationer av eleverna under arbetets gång i klassrummet och vid studiebesöket. Mitt 
förhållningssätt var som deltagande observatör i klassrummet eftersom jag agerade som lära-
re. Loggbok och direkta observationer användes för att inhämta kompletterande information 
till enkätsvaren. Svaren i enkäterna före och efter arbetet i klassrummet jämfördes och elever-
na kunde därför inte svara anonymt. (Patel & Davidsson, 1994). 
 
Genomförande 
Tidsplan: 
hösten 2002  Val av undersökningsområde. Påbörjade planering av examensar-

bete och teori. PM skrevs, lämnades in och godkändes. Kontaktade 
utsedd handledare för examensarbetet. 

 
vårterminen 2003 Bakgrund, syfte och delar av metod skrevs. Bakgrund, syfte och 

metod godkändes av handledare.  
 
hösten 2003 Enkät skrevs och godkändes. Kontaktade handledare för praktiken. 

Lånade tekniska föremål. Praktik och utvecklingsarbete i klassen 
genomfördes. Undersökningen bearbetades och analyserades. Ex-
amensarbetet slutfördes. 

 
Praktiken genomfördes hösten 2003 under veckorna 42-48. Första veckan presenterade lära-
ren mig och en annan student från lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet för klassen 
där den empiriska delen av examensarbetet genomfördes. Antalet lektioner teknik var en per 
vecka och lektionstiden var 40 minuter. De två första veckorna försökte jag lära känna elever-
na. I slutet av tekniklektionen under andra praktikveckan introducerade jag för deltagande 
klass den enkät som inledde utvecklingsarbetet med eleverna (bilaga 1a). Muntligt informera-
des eleverna om att enkäten var en viktig del i ett utvecklingsarbete som ingick i min examen 
på lärarutbildningen och att deltagandet i enkätundersökningen var frivillig. Observation av 
intresse och engagemang hos elever skedde under lektion. Deltagandet i lektionerna var obli-
gatorisk.  
 
En kort historia om hur teknik i hemmet och samhället utvecklats inledde tredje praktikveck-
ans lektion. Eleverna kunde studera en symaskin som hade borttagna delar av ytterhöljet och 
visade delarna inuti som maskinen består av. Ett skrivhäfte delades ut till varje elev och en 
planering skrevs upp på tavlan. Därefter valde eleverna ett tekniskt föremål som de skulle 
arbeta med parvis eller i tregrupp. Den fjärde praktikveckan gjordes en fortsatt presentation av 
vardaglig teknik. Vanliga tekniska föremål från hemmet visades upp samtidigt som jag nämn-
de innehåll av olika mekanismer exempelvis pumpmekanism och låsmekanism. En skriftlig 
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planering delades ut till eleverna (bilaga 2). Femte praktikveckan gjordes ett planerat studie-
besök, under cirka två och en halv timme, på Teknikens hus i Luleå. I ”köksavdelningen” 
valde eleverna gruppvis konstruktion av dammsugare/hårtork, elvisp eller programväljare. 
När en grupp var klar arbetade dessa elever med teknisk problemlösning i ”badrumsavdel-
ningen” där problemen bestod av droppande kran och rinnande vatten i toalettstol. Sjätte prak-
tikveckan slutförde eleverna arbetet med ”rapporten”. Den sjunde praktikveckan redovisade 
eleverna gruppvis inför klassen. Efter sista lektionspasset, den sjunde praktikveckan, svarade 
eleverna på enkät 2 (bilaga 1b). 
 
 

Resultat 
 
Jag har valt att presentera elevernas svar i löpande text och i den ordning som frågorna kom-
mer i enkäterna. Mina observationer redovisas särskilt. Citat av elevsvar skrivs med kursiv 
stil. 
 
Enkäterna 
De data jag samlat in har förts samman i kategorier. Den bearbetade informationen redovisas 
för varje fråga nedan.  
 
Fråga 1. Beskriv vad du tycker att teknik handlar om!  
I första enkäten svarar nästan hälften av eleverna tekniska föremål, nästan hälften svarar öv-
rigt/tråkigt och nästan hälften svarar funktion. Två elever svarar konstruktion/uppbyggnad och 
en elev svarar undersöka. Några exempel på svar är tekniska grejjor, ellära och sånt, hur sa-
ker och ting fungerar, om maskiner och uppfinningars funktion o konstruktion. 
 
I andra enkäten svarar hälften av eleverna tekniska föremål, fyra svarar funktion, tre svarar 
uppbyggnad/konstruktion, två svarar övrigt/tråkigt och en svarar undersöka. Några exempel 
på svar är uppfinningar och sånt, jag tycker det handlar om hur saker fungerar, denna teknik 
är bara skit bara skriva inte nå jävla teknik eller de här var inge skoj, det var ju bara skriva, 
mer pilla mindre skriva.  
  
Skillnaden i svaren visar att ingen elev svarar övrigt eller tekniska föremål som maskiner, el, 
ellära eller mekanik vid tillfälle två och något fler svar ges av konstruktion/uppbyggnad.  
 
 
Fråga 2. Vad skiljer tekniken från andra skolämnen? 
I första enkäten svarar ungefär hälften av eleverna praktiskt arbete, fem svarar övrigt, en sva-
rar konstruera och en svarar undersöka. Några exempel på svar är det är mer praktiskt, på 
tekniken kan man få göra roligare saker än sitta och skriva, man kan få bygga olika grejer 
och man kan se att de finns i verkligheten. 
 
I andra enkäten svarar hälften av eleverna praktiskt arbete, fyra svarar övrigt, två svarar an-
norlunda, två svarar konstruera och en undersöka. Några exempel på svar är man får pilla, 
man arbetar mer fritt, att man får uppfinna saker, el typ bygga en dammsugare och inte så 
jättemycket förutom att man kolla på hur saker fungerar. 
 
Skillnaden i svaren visar att nästan hälften av eleverna ändrar svar till eller från övrigt. 
 
Fråga 3. Har du tidigare fått undervisning i ämnet teknik? (om du svarar ja, förklara) 
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I första enkäten svarar de flesta eleverna ja, varav fyra ger exempel på teknik. Två elever sva-
rar nej. Några exempel på svar är ja vi skruva ihop en lampa och en fågelholk och en högtala-
re och i år 7, om baterier och lampor.  
 
I andra enkäten svarar nästan alla elever ja, en ger exempel på teknik och en elev kommer inte 
ihåg. Exempel på förklaring är då lärde vi oss att bygga en fågelmats hus och en högtalare. 
 
Skillnaden i svar visar att en elev ändrar sitt svar till ja och nästan ingen förklarar vid andra 
tillfället.  
 
Fråga 4. Använder du teknik i andra skolämnen? (om du svarar ja, förklara vad för 
teknik) 
I första enkäten svarar hälften av eleverna med exempel på teknikanvändning, fem svarar nej. 
Tre elever svarar dator och en elev utelämnar svar. Exempel på förklaring är det gör man väl 
ibland, datorn använder vi i princip alla ämnen, i helvete och njae vet inte. 
 
I andra enkäten svarar de flesta eleverna vad för teknik de använder. Tre elever svarar nej. 
 
Skillnaden i svar visar att nästan dubbelt så många elever anger exempel på teknikanvändning 
vid andra tillfället. Eleverna svarar med stor spridning teknikanvändning av typ: datorer, mi-
niräknare, pennvässaren, OH-maskinen, symaskinen, konservöppnare, ugn och skriva arbeten. 
Ämnen de svarar är i trä-, syslöjd, vid laborationer i fysiken, hemkunskapen och datorkun-
skap. 
  
 
Fråga 5. Brukar du hålla på med teknik på fritiden? 
I första enkäten svarar hälften exempel på teknikanvändning, en tredjedel av elever nej. Ex-
empel på elevsvar är datorn hemma typ nätet och visst, tekniken att slappa.  
 
I andra enkäten svarar tre elever nej medan fyra ändrar till ja och två ändrar till nej. Två elever 
svarar nej vid enkättillfälle två. 
 
Skillnaden i svar visar att antalet elever som svarar dator och tv ökar vid enkättillfälle två. 
Betydligt fler elever svarar ja vid andra tillfället. Betydligt fler elever svarar exempel på olika 
teknik i hemmet vid enkättillfälle två. 
 
Fråga 6. Ge exempel på teknik i hemmet! 
I första enkäten svarar nästan alla elever med exempel på teknik i hemmet. De flesta svarar 
elektronik som TV, hälften svarar telefon och nästan hälften svarar radio. En elev svarar nej 
vid enkättillfälle ett. De flesta svarar dator. 
 
I andra enkäten ökar antal svar av den vardagliga tekniken som finns i köket och badrummet. 
Nästan alla svarar dator. 
 
Skillnad i svar visar en betydlig ökning av exempel på teknik i köket, lås och toalett. Svaren 
visar en minskning av exempel på elektronik. 
 
Fråga 7. Varför ska man kunna teknik? 
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I första enkäten svarar några elever nödvändigt och att det kan behövas. Exempel på elevsvar 
är för att det är bra att veta hur olika saker fungerar och är uppbyggda och för att kunna leva 
på 2000 talet.  
 
I andra enkäten svarar betydligt fler elever att man ska kunna använda teknik praktiskt. Ex-
empel på elevsvar är kunna laga saker och så att man kan laga enklare fel på saker i hemmet 
som gått sönder. 
 
Skillnad i svar visar att ungefär lika många, men inte samma svarar vet inte vid båda tillfällen.  
 
Fråga 8. Är kunskap i teknik nödvändig? 
I första enkäten svarar en stor del av eleverna ja, varav några motiverar. Två svarar nej. Ex-
empel på elevsvar är det kan vara kul att förstå saker, därför att teknik används dagligen och 
annars går det inte bra alls. 
 
I andra enkäten svarar 12 elever ja, varav en elev svarar lite, en elev nej och två svarar tve-
kande. Exempel på elevsvar är det beror på ja och nej, man behöver inte någon speciell kun-
skap om man ska öppna en dörr och ja, då förstår man hur saker fungerar. 
 
Skillnad i svar visar att flertalet elever svarar att kunskap i teknik är nödvändigt vid båda en-
kättillfällena. Olika elever svarar nej vid tillfällena. Fler elever förklarar varför vid första till-
fället, men ingen elev som svarar ja förklarar vilken teknik. 
 
Fråga 9. Vad kan man använda teknisk kunskap till? 
I första enkäten svarar sju av eleverna problemlösning som reparation och sju elever svarar 
olika användningsexempel på tekniska föremål i hemmet. Exempel på elevsvar är arbeta, det 
mesta, ja du ingen aning, slå på tv:n/dator, tända lampa, laga saker, bygga med mekano och 
reparera saker, få saker att fungera. 
 
I andra enkäten svarar fler elever någon form av problemlösning. Av dessa elever svarar sex 
reparation, två svarar klara sig i situationer eller göra saker som hjälper till och en elev man 
kan förstå grejjorna mer. Fyra elever svarar olika användningsexempel på tekniska föremål i 
hemmet. 
 
Skillnad i svar visar att reparera eller laga saker svarar omkring hälften av eleverna vid båda 
tillfällena. Antalet elever som svarar använda tekniska föremål minskar vid andra tillfället. 
 
Fråga 10. Hur vill du att teknikundervisningen ska vara? 
I första enkäten svarar åtta elever rolig/skoj och fyra elever svarar praktiskt arbete. Exempel 
på elevsvar är rolig och att man ska få bestämma själv, den ska vara rolig och inte tråkig, inte 
bara typ läsa eller lyssna, vet inte, mindre arbeten, mer praktiskt och rolig, lärorik. 
 
Vid andra enkättillfället svarar nio elever praktiskt och fem elever svarar rolig/skoj. Exempel 
på elevsvar är det ska inte vara en massa skrivande, att vi får arbeta mer med händerna, man 
ska få jobba praktiskt och lära sig hur saker fungerar, … utan sura lärare, kul att uppfinna 
saker, rolig och undervisande så man förstår och praktisk, kanske lite teori. 
 
Skillnad i svar visar att rolig/skoj minskar och att svaren praktiskt ökar vid andra tillfället. Tio 
elever svarar mindre skriva, mer praktiskt arbete med händerna och lite teori vid något tillfäl-
le. En elev svarar vid båda tillfällena vet inte.  
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Fråga 11. Hur har din förståelse för teknik ändrats genom att jobba med vardaglig tek-
nik? 
Eleverna markerar med kryss på en linje. 
Tabellen visar resultatet av fråga elva. 
Ändring av 
förståelsen: 

Blivit sämre Blivit något 
sämre 

Inte ändrats Blivit något 
bättre 

Blivit bättre 

Antal elever 1  1  7  3  2  
Hälften av eleverna svarar att deras förståelse ändrats, varav två av fjorton elever svarar att 
deras förståelse försämrats och fem av fjorton förbättrats.  
 
Fråga 12. Hur har ditt intresse för teknik ändrats? 
Eleverna markerar med kryss på en linje.  
Tabellen visar resultatet av fråga tolv i enkät 2. 
Ändring av 
intresse: 

Blivit sämre Blivit något 
sämre 

Inte ändrats Blivit något 
bättre 

Blivit bättre 

Antal elever 0 2  6 5  1  
Hälften av eleverna svarar att deras intresse ändrats, varav två elever svarar att deras intresse 
försämrats och sex elever svarar att deras intresse förbättrats.  
 
Fråga 13. Var det något som du tyckte var svårt? 
Nio elever svarar nej och några motiverar med bland annat bara roligt, det var ungefär lika, 
det var relativt enkelt.  
 
Två elever svarar att det var svårt att beskriva föremålet eller att sätta ihop föremålet igen, 
annars var det mest lagom svårt. En elev svarar försökte på frågan.  
 
En elev utelämnar svar på frågan och en elev svarar ett tveksamt svårtolkat svar. 
 
Fråga 14. Beskriv något som varit extra intressant under detta arbete! 
Sex av eleverna svarar Teknikens hus. Exempel på elevsvar är att kolla på hur saker fungerar, 
man tänker inte på det i vanliga fall, skriva arbetet om delen.  
 
Två av eleverna svarar att inget och en svarar vet inte. En elev svarar när vi fick gå hem. En 
elev utelämnar svar på denna fråga. 
 
Svaren visar att nio elever nämner exempel från arbete på Teknikens hus eller i klassrummet. 
Exempel på elevsvar är att vara på teknikens hus och göra dammsugare var intressant och 
roligt. 
 
Observationer 
Jag har valt att göra ostrukturerade direkta observationer av samtliga elever under lektionerna 
och studiebesöket. Resultatet av observationerna i klassrummet visar att det är svårt att få 
igång en dialog med eleverna vid första lektionstillfället. Ungefär hälften av eleverna sätter 
snabbt igång arbetet med föremålet de väljer och arbetar tillsammans parvis eller i tregrupp. 
De flesta eleverna verkar engagerade under arbetets gång. Ungefär en tredjedel har svårt att 
komma igång med arbetet vid första lektionen och ungefär lika många elever upplever att de 
inte förstår vad de ska göra. De flesta eleverna verkar ha bråttom från lektionerna. En grupp 
använde skoltid (under en lektion) för att söka fakta via nätet. Några elevgrupper redovisar 
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inte sitt arbete på grund av att kompisen är frånvarande eller att de inte kunnat beskriva hur 
tekniken i föremålet fungerade. 
 
 

Diskussion 
 
Validitet och reliabilitet 
Det är svårt att mäta elevers uppfattningar, intresse och engagemang. Tankar är tillfälliga vil-
ket gör dessa svåra att mäta. Data har jag samlat in genom att använda mig av en kvalitativ 
undersökning i form av enkät med öppna frågor. Två av frågorna valdes i form av Likertskala 
med gradering av fast svarsalternativ för att kunna mäta exaktare utan att påverka resultatet. 
Observationer av intresse och engagemang hos samtliga elever under lektion var svårt efter-
som jag samtidigt var aktiv i arbete med elever. Tillgänglig grupp bestod av lika många indi-
vider av vardera kön vilket gör att jag inte lagt in något könsperspektiv i analysen. 
 
Mätmetodens tillförlitlighet anser jag vara god eftersom de svar eleverna givit inte har påver-
kats av mig vid enkättillfällena. Jag kunde ha använt mig av andra metoder som intervjuer 
eller videoinspelningar men brister av erfarenhet och tidsfaktorn spelar en viktig roll i detta 
sammanhang. Jag är nöjd med mitt val av mätmetod för att eleverna fått svara med egna for-
muleringar av sina tankar. 
 
Elevernas uppfattning av teknik 
Svaren på frågorna tyder på att eleverna verkar ha en bred spridd uppfattning av teknik. 
Många elever tycker att teknik handlar om hur saker fungerar och är uppbyggda. Eleverna 
uppfattar att tekniken skiljer sig från de övriga ämnena genom att eleverna arbetar mer prak-
tisk. De flesta elever uppger att de undervisats i teknik i sjuan. Eleverna vill ha en blandad 
undervisning med praktiska inslag och lite av teori. Ämnena där elever använder någon form 
av teknik är trä-, syslöjd, vid laborationer i fysiken, hemkunskapen och i datorkunskap. Den 
vardagliga tekniken som finns i elevens närmiljö är inte eleven alltid medveten om utan det 
tekniska seendet måste väckas för många elever. De flesta eleverna räknar upp exempel på 
teknik i kök eller badrum som de inte svarar att de använder på fritiden. Många elever svarade 
att teknik ska man kunna för att förstå och laga saker. De flesta eleverna uppger att teknisk 
kunskap är nödvändig och att man kan använda den till att reparera saker. Eleverna har under 
utvecklingsarbetets gång haft möjlighet att upptäcka tekniken i vardagliga föremål, deras 
funktion, hur delarna är sammansatta och uppbyggda. Det är bra om tid finns till reflektion 
under arbetets gång vid praktiska undersökningar så att möjlighet finns att fånga upp vad ele-
verna jobbar med.  
 
Observationer 
Det har varit svårt under arbetet i klassrummet att observera samtliga elevers intresse och en-
gagemang. Nackdelen med rollen att vara deltagande observatör är att det kan vara problem 
med samspelet med eleverna om man inte anses tillhör gruppen. Jag upplevde att samspelet 
inte fungerade som det skulle ha kunnat om jag varit mer i klassen.  Vid vissa situationer, ex-
empelvis när jag hjälpte någon eller några elever var det svårt att observera. Det var svårt att 
hålla observationer man gjorde i minnet. Min allmänna uppfattning om klassen är att mer än 
hälften har verkat engagerade på lektionerna, utifrån observationer att endast ett fåtal elever 
ibland verkade inaktiva, men man kan ju inte veta vad de tänker. Endast några elever sökte 
hjälp av mig i själva arbetet med att förstå tekniken i föremålet. Min undersökning visar att 
många elever vill att undervisningen ska vara skojig och innehålla praktiskt arbete. Besöket 
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på Teknikens hus gav mig ett bra tillfälle att observera samtliga eleverna under deras praktis-
ka konstruktiva arbete. Det var lättare att överblicka eleverna när de arbetade gruppvis vid 
runda bord på Teknikens hus än vid bänkraderna i klassrummet. Observationerna visade att 
samtliga elever som redovisade försökte vara aktiva.  
 
Erfarenheter av arbetet 
Tid har varit en bristvara under detta utvecklingsarbete eftersom lektionerna varit endast 40 
minuter och låg dessutom före lunchtid. Dessa två faktorer kan ha påverkat elevernas arbets-
insats. Genomgångarna av teori har varit nog så korta. Fakta har de fått söka på egen hand, 
men visst material fanns att tillgå ur vissa böcker. Många av eleverna arbetade till största de-
len självständigt i de olika grupperna och sökte bara hjälp när de inte visste vad de skulle 
göra. Några enstaka elever ville ha hjälp med att förklara tekniken i föremålet. Detta krävde 
att man själv kunde hur alla detaljer fungerade så att de kunde få hjälp genom att försöka stäl-
la rätt frågor så att de själva kunde formulera sina tankar. Endast några få rapporter av varie-
rad kvalitet lämnades in trots uppmaning om detta plus ”loggboken” ville jag få in för att 
kunna granska deras arbeten ordentligt. Hade tid funnits hade jag naturligtvis tagit tag i detta 
för att avsluta elevernas arbetsinsats på ett bättre sätt. Hälften av elever uppfattar att deras 
förståelse har ändrats genom att arbeta med vardaglig teknik. De elever som svarat att förstå-
elsen har försämrats är några som uttrycker att teknik ska vara mindre skriva och mer prak-
tisk. Jag upplever att de flesta eleverna hade svårt för att göra något skrivarbete i teknik vilket 
kan bero på denna klass just avslutat ett arbete med rapportskrivning. Fem elever upplever att 
förståelsen för teknik har förbättrats under arbetet med vardaglig teknik. Nästan hälften av 
eleverna upplever att deras intresse har förbättrats.   
 
Fortsatt forskning 
Jag har inte funnit att någon gjort något liknande examensarbete i en nia. Det skulle vara in-
tressant att genomföra ett arbete av detta slag i någon fler nia.
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Enkät 1 
 
1. Beskriv vad du tycker teknik handlar om! 
 
 
 
 
 
 
2. Vad skiljer tekniken från andra skolämnen? 
 
 
 
 
 
 
 
3. Har du tidigare fått undervisning i ämnet teknik? ( Om du svarar ja, förklara) 
 
 
 
 
 
 
4. Använder du teknik i andra skolämnen? ( Om du svarar ja, förklara vad för 
teknik) 
 
 
 
 
 
 
5. Brukar du hålla på med teknik på fritiden? ( Om du svarar ja, vad för teknik) 
 
 
 
 
 
 
6. Ge några exempel på teknik i hemmet! 
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7. Varför ska man kunna teknik? 
 
 
 
 
 
 
 
8. Är kunskap i teknik nödvändigt? 
 
 
 
 
 
 
9. Vad kan man använda teknisk kunskap till? 
 
 
 
 
 
 
10. Hur vill du att teknikundervisningen ska vara?  
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Enkät 2 
 
1. Beskriv vad du tycker teknik handlar om! 
 
 
 
 
 
 
2. Vad skiljer tekniken från andra skolämnen? 
 
 
 
 
 
 
 
3. Har du tidigare fått undervisning i ämnet teknik? ( Om du svarar ja, förklara) 
 
 
 
 
 
 
4. Använder du teknik i andra skolämnen? ( Om du svarar ja, förklara vad för 
teknik) 
 
 
 
 
 
 
5. Brukar du hålla på med teknik på fritiden? ( Om du svarar ja, vad för teknik) 
 
 
 
 
 
 
6. Ge några exempel på teknik i hemmet! 
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7. Varför ska man kunna teknik? 
 
 
 
 
 
 
 
8. Är kunskap i teknik nödvändigt? 
 
 
 
 
 
 
9. Vad kan man använda teknisk kunskap till? 
 
 
 
 
 
 
10. Hur vill du att teknikundervisningen ska vara?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Hur har din förståelse för teknik ändrats genom att jobba med vardaglig tek-
nik? Markera med kryss på linjen! 
 
Blivit sämre                     inte ändrats   blivit bättre 

 
 
 
 
12. Hur har ditt intresse för teknik ändrats? 
 
Blivit sämre                     inte ändrats   blivit bättre 
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13. Var det något som du tyckte var svårt? ( Om du svarar ja, vad gjorde du då?) 
 
 
 
 
 
 
 
14. Beskriv något som varit extra intressant under detta arbete! 
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Planering av ”vardaglig teknik i hemmet” 
 
V44. Arbete med tekniskt föremål påbörjas. Arbeta parvis. Välj tekniskt föremål att 

undersöka. Skissa i utdelat arbetshäfte hur föremålet är konstruerat samt anteck-
na vad ni iakttar för rörelser under arbetets gång.  
Använd häftet som stöd för att komma ihåg: hur ni går till väga, eventuella pro-
blem som ni stöter på, hur ni söker information, tankar kring arbetet som uppstår 
osv. Reflektera över arbetet. 
Tag isär försiktigt föremålet om det är möjligt. Tappa inte bort eventuella små-
delar. 

 
V45 Fortsätt arbeta med ritning i olika vyer och beskriv utförligt i en handskriven 

”rapport”. 
  

”Rapporten” ska innehålla en beskrivning av föremålet: 
 - material som föremålet är uppbyggd av. 
 - beskriv vad man använder föremålet till. 
 - beskriv funktionen. Delarnas rörelse beskrivs med ord. Hänvisa till figur dvs 

ritning av föremål med ex numrerade detaljer. 
 - Gör ritningar av föremål och detaljer i figur med figurtext. 
 Samt 

- Utveckling och betydelse, ex kan föremålet utvecklas? Har föremålet någon 
betydelse i våran vardag? 

 
V46 Studiebesök på teknikens hus. 
 Buss X, avgår klockan X.XX från XXXX ca X.XX vid skolan 

Tillbaka från universitetet går bussen klockan XX.XX (hållplatsen ”bakom” 
universitetet). 
 

V47 Avsluta och lämna in rapporten. Kort redovisning av föremål och konstruktion. 
 
V48 Fortsatt redovisning. 
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Observationer 
Enkättillfälle 1: Eleverna fick vänta en stund innan enkäten delades ut i slutet av en tekniklek-
tion och en elev arbetade med att avsluta sitt tidigare arbete. Eleverna informerades att enkä-
terna var en viktig del för mitt examensarbete som ingick i min lärarutbildning och att enkäten 
var frivillig att besvara samt att det var jag som skulle undervisa. Alla elever skrev sitt namn 
på enkäten. Några enstaka elever svarade vid något tillfälle ivrigt och öppet ”högt” på vissa 
frågor i enkäten. När eleven hade svarat färdigt lämnades enkäten in och eleven fick gå från 
lektionen. 
 
Lektion 1: Under genomgången i början av lektionen observerades att jag endast fick ögon-
kontakt med få elever. Det var svårt att få igång en dialog med klassen, endast ett fåtal elever 
förde dialog. Efter en kort inledning och beskrivning av temaarbetet gick mer än hälften av 
eleverna direkt fram och valde föremål att arbeta med. Eleverna valde grupperna själva med 
en begränsning på max tre elever i varje. Ett fåtal elever hade svårt att välja grupp och före-
mål att undersöka. Några enstaka elever ville ha en bättre förklaring på vad som skulle göras. 
Avslutet blev snabbt med en fråga om några problem fanns och svaren blev ”Nej”. Elever 
frågade vad de skulle göra med föremålen och ilade snabbt iväg. 
 
Lektion 2: Under genomgången i början av lektionerna uppstod tillfällen med ögonkontakt 
och dialoger med fler elever än vid första lektionen. Skriftlig planering delades ut och infor-
mation gavs muntligt om planeringen. Några elever verkade ha svårt att komma igång och 
någon grupp bytte föremål att undersöka och medlemmar i gruppen. Några elever från olika 
grupper frågade vad de skulle göra. Av tio grupper kunde tre grupper lämna in en rapport i 
slutet av lektionen. 
 
Lektion 3: Studiebesök gjordes på Teknikens hus och hela klassen deltog. Eleverna samlades 
vid busshållplatsen innan gemensam avfärd. En elev missade bussen och dök upp vid genom-
gång. Eleverna samlades i ett rum (”köket”) vid några runda bord. Arbetsmaterial fanns upp-
lagda på köksbänkarna. Eleverna placerade sig vid borden och två ”instruktörer” berättade 
vad de planerat att eleverna skulle få göra under besöket. Gruppvis fick eleverna välja bland 
tre konstruktionsuppgifter. Verkliga föremål och viktiga detaljer visades upp för eleverna så 
att eleverna hade något att utgå från och material att välja bland visades. Två elever valde 
tillverkning av programväljare efter viss påtryckning. Eleverna tillverkade/konstruerade 
dammsugare/hårtork, elvisp eller programväljare. De flesta eleverna verkade uppleva uppgif-
ten som en utmaning och arbetade kreativt. Programväljaren visade sig svår att konstruera 
med valfritt material, men gruppen löste ändå hur den skulle ha konstruerats på ett annat sätt 
om mer tid funnits. Några grupper utvecklade sin konstruktion av dammsugare och elvisp i 
designen. Eleverna löste ganska enkelt och snabbt hur de skulle konstruera och sätta fast de-
taljerna efter att ha tittat inuti en elvisp. Många grupper prövade sig fram och hittade på olika 
lösningar. Elmotorns rotationsriktning och att skala av en elkabel var en svårighet för några 
men det löste sig ganska snabbt antingen genom prövning eller med ledning av en fråga. Någ-
ra elever fick veta hur man använde en kabelavskalare som fanns tillgänglig. Några elever 
limmade, borrade med handborrmaskin, sågade/skar i frigolit, blompinnar eller klippte i plast 
och tejpade med mera. Under rasten studerade flera av eleverna på egen hand något i resten av 
teknikens hus. Gruppen som var först färdig gick in i ”badrumsavdelningen” och löste prak-
tiska problem med droppande kran och rinnande vatten i toalettstol. Nästan alla grupper gjor-
de besök i badrummet. Några elever som observerades i ”badrummet” närmade sig problemen 
försiktigt och fick hjälp för att komma på funktionen eller konstruktionen. Dessa elever ver-
kade nöjda och uttryckte sina nya kunskaper då de lämnade rummet. Vid återsamlingen och 
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avslutningen verkade flera elever vara okoncentrerade vid medverkan i reflektion och utvär-
dering av besöket med instruktörerna. 
 
Lektion 4: Eleverna arbetade med att avsluta temaarbetet och förberedde redovisning. En 
grupp sökte information via Internet. Endast en elev lämnade in arbetet i det utdelade häftet 
(loggboken) enligt den skriftliga planeringen. Några elever var frånvarande vilket påpekades 
av grupperna när jag frågade efter deras rapport eller hur det gick med arbetet och om de kun-
de redovisa nästa lektion. När jag kontrollerade elevernas arbete framkom det bland annat att 
två föremål hade gått sönder, många hade glömt loggboken och vissa delar av rapporten i någ-
ra grupper fanns hemma. En elev avvek under lektionen för att gå på lunch. Några grupper 
lämnade in sin rapport. Lektionen avslutades med att påminna om att lämna in rapport och 
förbered redovisning nästa gång samt lämna in föremålen.  
 
Lektion 5: Några elever var frånvarande. Två grupper som inte redovisade saknade en kom-
pis. En elev redovisade ensam. En grupp sade att de inte kunde beskriva sitt föremål. De sju 
grupper som redovisade var aktiva i sin redovisning. Om någon teknisk detalj eller funktionen 
inte beskrevs försökte jag fylla ut beskrivningen eller påminna dem utan att beskriva. Jag för-
klarade för eleverna att detta var sista lektionstillfälle med mig som lärare i teknikundervis-
ningen och uppmanade eleverna att lämna in rapport och loggbok. Eleverna informerades att 
jag skulle dyka upp på nästa lektion samma dag för att de skulle svara på en enkät.  
 
Åtta av tio grupper redovisade i någon form. Sju grupper lämnade in en skriftlig rapport varav 
sex grupper redovisade muntligt inför klassen och en grupp utelämnade den skriftliga rappor-
ten. Två grupper redovisade inte något material skriftligt eller muntligt. 
 
Enkättillfälle 2: Efter sista tekniklektionen träffade jag klassen och förklarade att de skulle 
svara på en enkät liknande den första men med några tilläggsfrågor. Några elever uttryckte att 
enkätfrågorna var samma. Jag svarade att det var för att kunna jämföra svaren med de tidigare 
och komma fram till ett resultat i mitt utvecklingsarbete med eleverna. 




