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ABSTRAKT 
 

Denna studie har syftat till att belysa möjligheter och begränsningar för det färdiga läromedlet 

Skellefte-Teknik när det används i undervisningen för elevernas lärande i teknik. De frågor 

som ställts inför genomförandet av undersökningen har fokuserat på vilka didaktiska faktorer 

som är betydelsefulla för lärare att beakta i undervisning med ett färdigt läromedel som 

Skellefte-teknik, för att lärande i teknik ska ske, samt vilka förutsättningar läromedlet i sig har 

för detta lärande. Läromedlet Skellefte-teknik är ett elevaktivt läromedel som erbjuder eleverna 

lådor med en blandning av naturvetenskapligt och tekniskt innehåll som eleverna arbetar med 

parvis i socialt samspel under en termin. Läromedlet har varit utgångspunkten för studien och 

använts som grund när undervisning ägt rum. Data samlades in genom elevintervjuer, 

observationer av undervisningstillfällen där eleverna arbetat med förutbestämda lådor och 

efterintervjuer med eleverna. Jag antog rollen som lärare under undervisningstillfällena och 

observerade både mig själv och eleverna i interaktion med lådorna. Elever i två olika klasser 

på samma skola i årskurs 2 valdes ut. Variationsteorin har använts som teoretiskt ramverk för 

utformningen av studien och som senare analysverktyg. Det sociokulturella perspektivet har 

använts som kompletterande teori för lärande. Det framkom att läromedlet och det arbetssätt 

som det representerar har varierande förutsättningar för elevernas lärande i teknik och att det 

många gånger behöves interaktion från läraren för att eleverna ska utveckla kunskaperna som 

läromedlet syftar att ge dem möjlighet att erövra.  

 

Nyckelord: didaktik, lärande, läromedel, skellefte-teknik, socialt samspel, teknikundervisning  
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1.INLEDNING 
 

Min erfarenhet är att i grundskolans lägre åldrar lägger lärare stor vikt vid att undervisningen 

ska främja elevernas läs- och skrivutveckling, attityder i klassrummet samt 

klassammanhållning. Det läggs mycket tid till planering av hur undervisning ska utformas och 

genomföras för att stödja elever i att utveckla dessa förmågor. I den granskning som 

Skolinspektionen (2014) gjort av teknikundervisning i skolan, visar resultaten att teknikämnet 

är ett ämne som har en undanskymd plats i svenska skolor och att kvaliteten behöver förbättras 

på många plan. Ett av granskningens huvudresultat lyfter också fram att undervisningen i 

många fall inte utgår från kursplanen och att det finns brister i bland annat tid till 

undervisningen, planering av undervisningen och lärarkompetenser i ämnet (Skolinspektionen, 

2014). Detta har bland annat sin grund i lärares uppfattningar och föreställningar om att 

teknikämnet är svårt och komplicerat. Många lärare beskriver att de inte känner att de besitter 

den kompetens eller kunskap som krävs för att undervisa i ämnet (Bjurulf, 2008; Blomdahl, 

2007). Detta lyfts fram i flera undersökningar som gjorts om hur lärare förhåller sig till 

teknikämnet samt vilken attityd de har till undervisning i teknik (Skolinspektionen, 2014; 

Teknikföretagen, 2012; Nordlöf, 2018).  

Lösningar till ovan nämnda svårigheter söks ofta i färdiga läromedel, lektionsplaneringar och 

material, vilket ger läraren möjligheter att trots bristfälliga kunskaper bedriva undervisning i 

ämnet teknik. Risken med denna tidssparande lösning är att de didaktiska överväganden och 

den relevans till skolans styrdokument ett färdigt lektionsupplägg erbjuder, inte ensamt kan 

utveckla elevernas kunskaper. Ett läromedel ska fungera som en guide till läraren och erbjuda 

en del av den didaktiska relationen som finns mellan eleven och ett kunskapsinnehåll, eleven 

och läraren samt läraren och kunskapsinnehållet. Det finns en risk med att rakt av använda sig 

av ett färdigt läromedel och dess material och förlita sig på att undervisningens alla didaktiska 

aspekter därmed tas i beaktning (Skolinspektionen, 2014). Under min verksamhetsförlagda 

utbildning har dessa tendenser visat sig tydligt i ämnen där läraren inte litat på sin kompetens 

utan istället förlitat sig på ett färdigt läromedel. Trots att läromedel ofta är genomtänkta så 

krävs det mer än att endast räcka det till eleverna och se vad som händer.  

Lärarens roll är central i klassrummet och dennes förhållningssätt påverkar elevernas 

möjligheter till lärande (Skolinspektionen, 2014; Blomdahl, 2007). Detta gäller i skolans alla 

ämnen och bör därför också införlivas i samtliga ämnen. Med de erfarenheter från 

verksamheten som jag anskaffat finns en kunskapslucka kring vilka aspekter i ett färdigt 

läromedels utformning som är kritiska för elevernas lärande. På vilket sätt kan eleverna 

erbjudas optimala möjligheter för lärande i interaktion med det färdiga läromedlet? Jag vill 

belysa vilket lärande som tar plats i mötet med ett specifikt läromedel, det vill säga om 

elevernas ämneskunskaper i teknik utvecklas i interaktion med detta läromedel.  
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1.1 FÄRDIGA LEKTIONSKONCEPT MED SKELLEFTE-TEKNIK 
 

Jag har valt att undersöka hur lektionsmaterialet Skellefte-Teknik, med naturorienterat och 

tekniskt arbetssätt och innehåll, möjliggör elevernas lärande i teknik. Metoden Skellefte-teknik 

är främst framtagen som ett arbetssätt för att skapa god gruppdynamik samt för att väcka 

elevernas intresse för NO-teknik i skolan. Konceptet innefattar material, metoder och särskild 

struktur för arbete med NO-teknik från årskurs 1 till årskurs 6. Eleverna erbjuds olika varianter 

av laborationer där de blir aktiva i arbetet med att hitta funktioner och enklare sammanhang 

genom att använda sig av materialet och de medföljande instruktionerna (Asplund, 2015). Det 

är många skolor i Sverige som använder sig av dessa färdiga No-tekniklådor och attityden till 

dessa är väldigt positiv bland lärare som skrivit recensioner på Skellefte-Teknikens hemsida 

(Skelleftetekniken.se, u å). 

Min upplevelse från min verksamhetsförlagda utbildning är att i arbetet med lådorna får 

eleverna träna på att samarbeta och att visa hänsyn, men ämneskunskaperna hamnar ofta i 

skymundan. Vid de observationer jag kunde göra blev det tydligt när jag gick runt bland de 

arbetande eleverna och ställde frågor som berörde lådans innehåll att det nästan inte var någon 

elev som förstod varför de gjorde laborationer som dessa. De kunde inte eller svara på varför 

laborationerna visade ett visst resultat eller inte. De flesta elever kunde inte heller svara på vad 

det var de skulle få reda på eller vilken vidare mening och användning de kunde ha av att 

genomföra laborationerna som lådorna erbjöd. I vissa fall fick eleverna inte syn på det 

lärandeobjekt som lådan var ämnad till att synliggöra. Eleverna kunde exempelvis koppla 

kablar fel eller så var batterierna som lampan skulle drivas av slut vilket resulterade i att 

eleverna antog att lampan inte skulle lysa hur de än gjorde och i och med detta var arbetet 

färdigt enligt dem. Jag vill belysa problematiken med att de lärandeobjekt som lådorna faktiskt 

skulle kunna erbjuda inte synliggörs och i vissa fall också visar oriktiga resultat. Jag vill också 

erhålla kunskap om vilket betydelse lärarens egen interaktion med eleverna och läromedlet har.  
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2. SYFTE 
Syftet med studien är att utveckla kunskaper om vilka begränsningar och möjligheter för 

elevers lärande i teknik det färdiga läromedlet Skellefte-Teknik erbjuder. 

 

2.1 FORSKNINGSFRÅGOR 
- Vilka didaktiska faktorer är betydelsefulla för läraren att beakta när 

läromedlet används i teknikundervisningen? 

- Vilka aspekter i läromedlets utformning visar sig vara kritiska för elevens lärande i 

teknik i interaktionen med läromedlet? 

 

3. BAKGRUND 
 

Det finns lite forskning om Skellefte-tekniken men den forskning som fortsättningsvis redogörs 

för är relevant för att förstå olika kritiska aspekter för skolämnet teknik i en 

undervisningskontext samt för att utveckla förståelse för hur elever lär om och i teknik.  

Teknik, från grekiskans téchniko’s, betyder egentligen ”konstgjord” eller ”hantverksmässig” 

och har många olika definitioner (Nationalencyklopedin, 2019). Hallström (2013) 

argumenterar, i enlighet med skolans styrdokument (Skolverket, 2018), för att teknik handlar 

om olika sätt att lösa samhälleliga problem, uppfylla behov och önskningar med artefakter, 

system, processer, metoder och kunskaper. Samtidigt menar Berner (2013) att teknik inte 

enbart handlar om att fylla samhällelig nytta eller mänskliga behov, utan också om människans 

nyfikenhet och drömmar om att uppnå det som verkar omöjligt. Något både Hallström (2013) 

och Berner (2013) konstaterar är att det bakom all teknik ligger ett skapande och en mänsklig, 

ständigt föränderlig och utvecklad, verksamhet.  

Det samhälle vi lever i idag är format av både vetenskaplig och teknisk utveckling som 

förändrat vår vardag, våra möjligheter och de miljöer vi befinner oss i.  Vi reflekterar dock 

sällan över alla dessa tekniska under runt om kring oss (Klasander, 2010; Berner, 2013). Teknik 

är grunden i det samhälle vi lever i och berör alla människor, stora som små. Det ställs höga 

krav på barn och ungdomars teknikkunskaper för att de ska kunna fungera i detta 

teknikintensiva samhälle, där beroendet av olika tekniska artefakter och system är stort 

(Klasander 2010; Teknikföretagen, 2012). Dessa förändrade förutsättningar, vad gäller 

villkoren för kunskapsbildning, framhålls också av Säljö (2018) som argumenterar i likhet med 

Klasander (2010) och Berner (2013) om att det i modern tid skett en mycket hastig expansion 

av vilka kunskaper som krävs inom många områden i samhället. I avsnittet som följer görs en 

kort inblick i hur skolan införlivat denna teknikintensiva samhällsutveckling.   
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3.1 TEKNIKENS HISTORISKA PLATS I SKOLAN: 
 

Skolämnet teknik har varit en del av den obligatoriska skolan sedan början av 60-talet, men 

fanns då inte med i kursplanerna för grundskolans tidigare åldrar. I början av 80-talet infördes 

teknik även i dessa årskurser och ingick då under de naturorienterande ämnena. Teknikämnets 

framväxt sträcker sig från lgr62 till och med Lgr11, vilket jag kort kommer att redogöra i detta 

avsnitt (Sjöberg, 2013; Riis, 2013; Klasander, 2010; Skogh, 2001).  

I och med teknikämnets införande i Lgr62, fanns teknik som tillvalsämne i årkurs 7 och 8. 

Eleverna fick därefter möjlighet att välja den tekniskt/praktiskt inriktade linjen senare i årskurs 

9 där ämnets karaktär var yrkesorienterat med stark betoning på arbetslivsfostran. I följande 

läroplan, Lgr69, slopades den tidigare typen av indelning och ersattes av enbart tillvalssystem 

vilket också innebar mindre teknikundervisning. Ämnet var fortfarande yrkesorienterat och 

meningen var att bilda eleverna inom industriella yrkesområden. Innehållet påverkades av 

industrins behov av tekniska kunskaper. Material till undervisningen präglades också av 

industrins inflytande och syftade till verkstadsarbete (Skogh, 2001). Mellan Lgr69 och Lgr80 

fanns det en viss ambivalens gällande vilket syfte och innehåll skolämnet teknik skulle 

innefatta, trots att det rådde enighet om att en satsning på teknikutbildning skulle genomföras. 

Ämnet hade gått från att vara arbetslivsfokuserat till att också syfta till att belysa teknikens roll 

för samhällsutvecklingen. Undervisningen skulle bygga på elevernas vardagsnära kunskaper 

(Klasander, 2010). Införandet av Lgr80 innebar att teknikämnet blev obligatoriskt och kom att 

få en mer allmänbildande inriktning, även om ämnet fortfarande behandlades som 

naturvetenskapligt. Detta förhållningssätt till tekniken kom även att gälla för dess utformning 

i Lpo94, där argumenten för syftet med ämnet berörde flera samhälleliga områden och inte 

enbart dess betydelse för praktiskt arbete (ibid).  

Sammanfattningsvis kan konstateras att skolämnet teknik gått från att vara enbart 

yrkesförberedande till att vara mer allmänbildande och att dessa förändringar skett under 

relativt kort tid. Ämnet har från och med mitten på 60-talet varit omdiskuterat gällande vilket 

ämnesinnehåll som ska behandlas liksom att utformningen av den konkreta undervisningen 

varit vagt beskriven och uttalad. På senare tid har det diskuterats om teknikämnet ska innefatta 

både teoretiskt innehåll och praktisk verksamhet (Riis, 2013). Dominerande inslag i skolans 

utformning av teknik har dock alltid varit att lära om olika konstruktioner samt att tillverka 

produkter i en mer eller mindre problemlösande process, vilket gäller än idag även om ämnet 

också fått en demokratisk fostransinriktning (ibid).  

 

3.2 SKOLAN OCH TEKNIKEN IDAG 
 

Teknikämnet i skolan har länge varit omdebatterat beträffande vilket innehåll som ska beröras. 

Föregående avsnitt berörde några av det senaste halvseklets flera genomgripande förändringar. 

Dessa förändringar som skett under relativt kort tid kan vara en bidragande faktor till att det 

finns en viss osäkerhet kring vilka områden och vilken progression undervisningen i ämnet bör 

innefatta (Sjöberg, 2013). I och med den reviderade Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2018, fortsättningsvis benämnd Lgr11, och 

den nya timplanen, har ämnet teknik fått en mer betydande plats i skolan (Skolverket, 2018). 
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Från att vara inräknad i timplanen för de naturorienterande ämnena har ämnet nu, för 

grundskolans lägre åldrar, fått 47 timmar där ämneskunskaperna ska vara riktade mot teknik 

(SFS 2011:185). Ämnet har dock inga formulerade kunskapskrav för godtagbara kunskaper i 

slutet av årskurs 3, vilket ytterligare problematiserar avgränsningen av ämnets progression i 

grundskolans tidigare åldrar. Den främsta förändringen från de första läroplanerna handlar om 

att teknikämnet i dagens styrdokument inte bara innefattar praktiska inslag, där 

konstruktionsarbete är fokus, utan att teknik har fått en mer betydande roll som analytisk 

utgångspunkt. Ämnesbeskrivningarna syftar till att ”utveckla förståelse för att teknisk 

verksamhet och den egna användningen av tekniska lösningar har betydelse för, och påverkar, 

människan, samhället och miljön” (Skolverket, 2018, s.270).  

Trots teknikens mer betydande plats i undervisningen, är kursplanerna fortfarande väldigt 

otydliga när det handlar om vilket innehåll som ska konkretiseras i undervisningen och vilka 

grundläggande tekniska förmågor som bör beröras, annat än i mycket stora drag (Sjöberg, 

2013). De förmågor som teknikundervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

syftar till att eleverna sammanfattningsvis ska kunna identifiera och analysera tekniken i 

samhället och identifiera problem och behov där teknik kan vara lösningen. Eleverna ska 

fortsättningsvis kunna, med teknikområdets begrepp och uttrycksformer, värdera olika 

konsekvenser av teknikval på miljö- samhälls- och individnivå samt kunna analysera hur 

tekniken förändrats över tid och vad som varit drivkraften till detta (Skolverket, 2018). Dessa 

formuleringar ger ingen direkt anvisning om vilka tekniska områden innehållet i 

teknikundervisningen bör bearbeta och detta skapar förvirring hos lärare (Sjöberg, 2013).  

Skolverket har, mellan åren 2012–2016, haft i uppdrag av regeringen att planera och genomföra 

systematiska utvecklingsinsatser inom No-Teknik för att öka elevernas måluppfyllelse och 

intresse för ämnena (Ekström, 2016). Från och med 2017 har ämnena dessutom varit en del av 

de nationella skolutvecklingsprogrammen, vilka tagits fram som ett resultat av de sjunkande 

elevresultaten och bristerna på särskilt stöd i grundskolans alla ämnen. Programmen består av 

flera insatser och kan beröra olika aspekter i verksamheten så som kompetensutveckling för 

skolans personal, effektivisering av arbetsprocesser, ämnesövergripande arbetssätt och 

arbetsformer för individanpassad undervisning, utveckling av arbetet med skolans värdegrund, 

uppföljning och utvärdering av systematiska kvalitetsarbeten samt IT som pedagogiskt och 

administrativt verktyg (Utbildningsdepartementet, 2015). Ett exempel på detta är lärarlyftet där 

fortbildning av lärare i bland annat teknik genomförts för att öka elevernas måluppfyllelse i 

ämnet (Bjurulf, 2011).  

Regeringens budgetproposition för 2013 aviserade att ett tillskott på 148 miljoner kronor skulle 

tilldelas NT-området under en femårsperiod där det tydligt framkom att teknikämnet skulle 

uppmärksammas särskilt. Detta tillskott gav förutsättningar för att stärka ämnet men andra 

aspekter ansågs också vara viktiga för att detta skulle kunna ske (Teknikföretagen, 2012). 

Teknikföretagen (2012) argumenterade för att en nationell kvalitetsutvärdering borde 

genomföras för att åtgärderna ska kunna sättas in där det är mest brådskande och där de skulle 

göra mest nytta. I anslutning till detta har vissa nationella granskningar av skolans ämnen 

genomförts under åren, bland annat genom en undersökning, genomförd av Teknikföretagen 

(2012) där 1140 lärare i årskurs 1–9 deltagit. Även Skolinspektionen (2014) har genomfört en 

kvalitetsgranskning av teknikundervisning i skolan där observationer och intervjuer med elever, 

lärare och rektorer på 22 grundskolor genomförts. Det framkom tydligt i dessa granskningar 

att arbetet med att öka kvaliteten på teknikundervisningen var av intresse då resultaten visade 
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på stora brister på många nivåer inom verksamheten (Teknikföretagen, 2012; Skolinspektionen, 

2014). Resultaten av dessa undersökningar visar att undervisningen i många fall inte utgår från 

kursplanen, att det fanns brister i den undervisningstid som ämnet fick, liksom brister i 

planering av undervisningen och lärares kompetens i ämnet (ibid).  

Skolinspektionens granskning (2014) lyfter fram att tillgång till lokaler, utrustning, material 

och läromedel är faktorer som ger förutsättningar för att undervisning ska kunna ske enligt 

läroplanen. Det blir särskilt tydligt i relation till framförallt det centrala innehållet för årskurs 

1–3 i teknik. Elever i grundskolans yngre åldrar ska få möjlighet att möta olika tekniska föremål 

i vardagen och erhålla kunskap om hur de fungerar, är uppbyggda, hur de används, vad de 

uppfyller för mänskligt behov samt hur de har förändrats över tid (Skolverket, 2018). Tillgång 

till adekvat material blir också väsentlig för att eleverna ska få möjlighet att utveckla kunskaper 

om konstruktionsarbeten. De ska erbjudas material för att själva konstruera och tillämpa enkla 

mekanismer (ibid). Sammanfattningsvis kan konstateras att dessa granskningar visar att även 

om teknikämnet fått en starkare ställning i skolans styrdokument behöver verksamheten också 

införliva dessa förutsättningar genom olika insatser på flera nivåer (Teknikföretagen, 2012; 

Skolinspektionen, 2014).  

 

4. LÄRANDE I TEKNIK 
 

Kunskapskraven från Lgr11 i teknik lyfter det faktum att det i modern tid ställs höga krav på 

teknisk kunnande på alla samhälleliga nivåer och att tekniken runt om oss måste göras synlig 

och begriplig (Skolverket, 2018). Även Säljö (2018) hävdar att det idag kunskaps- och 

teknikintensiva samhället måste satsas mer på den pedagogiska vägledningen i alla miljöer där 

nya redskap, arbetsmetoder och andra effekter av teknikutvecklingen känns av. Undervisning 

i ämnet teknik bör motsvara de förväntningar som samhället har på eleverna, de ska ges 

möjligheter och verktyg för att kunna utveckla de tekniska förmågor och kunskaper som är 

nödvändiga för att kunna orientera sig i en teknikintensiv värld. Detta konstateras i Lgr11 

(2018a) där tekniken inte bara ses som olika funktioner eller mekanismer. Tekniken har även 

en samhällelig funktion i form av stora tekniska system vi idag är beroende av. Läroplanen 

(2018a) uppmärksammar detta genom att uppmana till att undervisning i teknik ska beröra 

teknikens komplexitet. 

Kursplanen i Teknik är inte enbart något läraren ska passera för att så småningom bedöma om 

eleverna lärt sig något. Den är ett löfte till eleverna att de ska få lära sig så mycket om teknik, 

och på ett sådant sätt, att de fortsätter sin väg mot teknisk bildning.  

(Klasander, 2013, s.41–42) 

Skolan ska sträva efter att eleverna utvecklar kunskap om hur olika tekniska lösningar fungerar, 

vilka arbetssätt för tekniska lösningars utveckling det finns, samt hur teknik påverkar 

människan och miljön både nu och över tid (Skolverket, 2018). Det ställs också stora krav på 

lärarna. Enligt flertalet studier visar resultaten på bristande kunskaper, tid till planering och 

negativa attityder till teknikämnet bland lärare (Skolinspektionen, 2014; Nordlöf, 2018). 

Frågan ”hur kan de möta upp dessa nya direktiv med de förutsättningar de har?” blir väldigt 

aktuell. Färdiga läromedel blir ofta utgångspunkt för undervisningen i teknik då många lärare 
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har bristande kompetens i ämnet. De material och läromedel som används måste i sin tur också 

kunna fungera som stöttning till både elever och lärare. Läraren ska erbjudas material som, 

med didaktiska överväganden, kan fungera som en bro mellan eleverna och teknikens artefakter. 

På så sätt får eleverna en förtrogenhet för artefakternas betydelse och användning i det moderna 

samhället (Bjurulf, 2011).  

 

4.1 TEKNIKDIDAKTIK 
 

Ämnet teknik och dess komplexitet har hitintills diskuterats i arbetet som något svårt att 

definiera och beskriva i termer av konkret undervisning (Sjöberg, 2013). Fortsättningsvis 

presenteras vad tidigare forskning visar om undervisning i teknik och vilka didaktiska aspekter 

som verkar avgörande för att ett lärande i teknik ska kunna ske. Generellt för skolans alla 

ämnen ska den didaktiska aspekten av ett skolämne beröra de grundläggande frågorna vad 

eleverna förväntas lära sig, hur de ska lära sig och varför de behöver lära sig detta. Den 

didaktiska triangeln används som modell för detta och belyser faktorer som påverkar 

undervisningen (Keiding Bering & Qvortrup, 2018):  

 

Figur 2. Didaktiska triangeln. 

 

I relation till dessa generella didaktiska överväganden finns det i teknik, enligt Hagberg och 

Hultén (2005), flera alternativa svar på de didaktiska frågorna då all ämnesdidaktik alltid 

förhåller sig till hur kunskapsområdet förändras. Eftersom teknikämnets karaktär och 

ämnesinnehåll genomgått komplexa reformer det senaste halvseklet har dess kunskapsinnehåll 

förändrats drastiskt och därmed också de didaktiska aspekterna (Hagberg & Hulten, 2005).  

Tekniken i vårt samhälle förändras i snabb takt och blir mer och mer osynlig och intelligent. 

Problemet med att läroplanerna ska fungera som utgångspunkt för den didaktiska aspekten av 

vad som ska undervisas är att den tekniska utvecklingen och elevernas utbildning i teknik inte 

förändras i samma takt. Detta kan enligt Bjurulf (2011) försvåra uppgiften vid val av innehåll 

för lärare. Även om ämnet i dagens styrdokument har reviderats ger kursplanens innehåll 

endast viss anvisning om vilket innehåll som bör bearbetas. På liknande sätt argumenterar 

Sjöberg (2013) och menar att det inte är någon trivial uppgift att tolka kursplanens innehåll till 

konkret undervisning. Fortsättningsvis menar Sjöberg (2013) att det finns en särskild svårighet 

att klargöra progressionen i ämnet från det grundläggande till det mer avancerade eftersom 
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teknik som ämne inte ser likadan ut mellan olika skolor. Innehållet som bearbetas i en skola 

behöver inte nödvändigtvis tas upp i någon annan. Skolinspektionen (2014) lyfter också detta 

faktum och påpekar vikten av samverkan mellan lärare, arbetslag och skolans olika 

årskursstadier för att tillsammans kunna utarbeta en planering där progressionen blir tydlig. 

Det är också väsentligt att gemensamt komma fram till vilket innehåll som bör tas upp så att 

glappen mellan klasser och årskurser inte blir för stor samt för att lärare ska känna trygghet och 

få en tydlig bild över valet av undervisningens innehåll (ibid).  

Det kan bli besvärligt för de lärare som inte reflekterar över den problematik som uppstår då 

eleverna och vårdnadshavare inser att det egentligen inte finns något övergripande eller 

värdefullt i just det innehåll som läraren presenterat. Detta eftersom många skolor inte tar upp 

samma innehåll. I detta läge menar Sjöberg (2013) att det är av yttersta vikt att kunna motivera 

valet av innehåll för att undvika denna problematik men att det är svårt för lärare att känna en 

trygghet i dessa motiveringar då bristen på utbildning i teknik är stor. Genom att samverka med 

andra lärare förebyggs denna typ av problematik. En utgångspunkt för valet av innehåll bör, 

enligt Bjurulf (2011), vara att eleverna ska kunna se undervisningen som relevant och 

meningsfull. Det är av stor vikt att läraren knyter ämnesinnehållet till elevernas vardag samt 

till samhällets olika aspekter för att det ska ske (Bjurulf, 2011; Skolinspektionen, 2014).  

För att möjliggöra lärande i teknik finns det några didaktiska aspekter som måste vara uppfyllda 

och dessa lyfts av flera författare (Blomdahl, 2007; Bjurulf, 2011; Klasander, 2013; 

Skolinspektionen, 2014). Nedan följer en sammanfattning av vad forskning, som genomförts 

på teknikdidaktiska aspekter, tillsammans framställer som väsentliga:  

- Eleverna behöver få förståelse för teknikämnets särdrag samt hur teknik förhåller sig 

till de naturorienterande ämnena. I denna mening behöver de också få tydliga 

anvisningar från läraren vad syftet med undervisningen i teknik är samt vilka mål och 

vilket lärande det förväntas att eleverna ska uppfylla i ämnet för att eleverna själva ska 

kunna ta ansvar för sitt eget lärande. 

- Lärare bör synliggöra tekniken i elevernas vardag samt göra den begriplig för eleverna. 

Teknikundervisningen blir på så sätt meningsfull för eleverna då de känner betydelsen 

och relevansen med tekniken runt om dem.  

- Skolan ska erbjuda praktisk verksamhet där eleverna får möjlighet till prövande samt 

omprövande arbetssätt. I anslutning till detta måste eleverna få diskutera och reflektera 

över sina iakttagelser och tankar i samband med arbetet för att lösa eventuella problem 

som uppstått. Lärarens roll är betydelsefull här också eftersom konstruktionsarbeten 

och teknikutvecklingsarbeten i det praktiska arbetet alltid måste förklaras, beskrivas 

och diskuteras med ämnesspecifika begrepp. Även teorier och olika 

förklaringsmodeller bör synliggöras i anslutning till det praktiska arbetet.   

Sätts dessa didaktiska aspekter i relation till Lgr11 (2018a) och de förmågor eleverna ska 

utveckla i ämnet teknik blir det tydligt att dessa aspekter måste vara uppfyllda för att eleverna 

ska få möjlighet att utveckla förmågorna. De första två förmågorna i Lgr11 (2018a) syftar till 

att eleverna ska kunna identifiera och analysera teknik i form av tekniska lösningar, problem 

och behov som kan lösas med teknik. För att de ska få möjlighet att kunna göra detta krävs 

också att tekniken synliggörs och blir begriplig för eleverna. De måste få möjlighet att förstå 

att det är tekniken och dess särdrag det handlar om. Genom att läraren ställer rätt frågor erbjuds 

eleverna möjligheter att kunna identifiera och analysera över tekniken (Bjurulf, 2011). Vid 



9 

reflektion och analys menar Bjurulf (2011) att eleverna måste använda begrepp som är 

ämnesrelaterade. Det skapar i sin tur möjligheter att utveckla elevernas förmåga att använda 

teknikområdets begrepp och uttrycksformer (Skolverket, 2018). Vidare menar Bjurulf (2011) 

att med rätt val av frågeställningar vid arbetet med ett område i teknik får eleverna möjligheter 

att utveckla flera av förmågorna parallellt men lyfter också fram vikten av tydlighet från 

lärarnas håll för att det ska kunna ske. Eleverna måste få vetskap om att undervisningen handlar 

om teknik samt vad de förväntas kunna utveckla för kunskaper och förmågor för att kunna 

fokusera på det ämnesspecifika lärandeobjektet (ibid).  

 

4.2 UNDERVISNING I TEKNIK 
 

För att kunna sätta fingret på skolämnet teknik måste relationen mellan de naturorienterande 

och teknikämnet belysas och i viss mån avgränsas. Ett ofta förekommande misstag är att 

resonera som om att teknik tillhör de naturorienterande ämnena, vilket inte är fallet. 

Naturvetenskapen är en tillämpad vetenskap som syftar till att vi ska förstå världen med idéer, 

tankar, begrepp, lagar och teorier medan tekniken handlar om att framställa redskap eller 

metoder för att tillhandahålla människans önskan om att uppfylla olika behov (Mattson, 2005; 

Skolverket, 2018a). Å andra sidan finns en nära koppling de två emellan. Tekniska artefakter 

har möjliggjort upptäckten av vissa naturvetenskapliga fenomen på samma sätt som 

naturvetenskapens lagar och teorier skapat idéer för hur vi kan skapa tekniska artefakter för att 

lösa problem (Mattson, 2005). Denna relation har skapat diskussioner om vilken karaktär 

tekniken i skolan ska ha. Skolinspektionen (2014) lyfter fram denna problematik och menar att 

teknikämnet i svenska skolor ofta kopplas samman med naturvetenskap eller har setts som 

tillämpad naturvetenskap. Det finns dock påtagliga skillnader som är viktiga att lärarna belyser 

i undervisningen för att även eleverna ska kunna göra distinktionen av att teknik och 

naturvetenskap har olika mål (ibid).  

I den undersökning som Skolinspektionen (2014) gjort framgick det att elever på många skolor 

inte får möjlighet att förstå teknikens särdrag samt att de inte får undervisning som syftar till 

att utveckla elevernas ämnesspecifika kunskaper och förmågor. I många fall är det svårt för 

eleverna att veta när de har teknikundervisning då många lärare väljer att arbeta 

ämnesövergripande. I sådana situationer är det extra viktigt att lärarna tydliggör för eleverna 

vilka kunskaper och förmågor de ska utveckla i respektive ämne (ibid). Granskningen visar att 

elever har mer kännedom om målen i skolans andra ämnen, än vad de har i teknik. Detta leder 

till att eleverna inte heller ges förutsättningar att se teknikundervisningen som menings- och 

betydelsefull vilket kan påverka motivationen för lärande i och om teknik (Skolinspektionen, 

2014). I relation till detta har Skolinspektionen (2014) även uppmärksammat undervisning där 

elevers kunskaper om vad teknik handlar om varit god. Undervisningen har i dessa fall bedrivits 

av lärare med god ämneskompetens och som är noga med att tydliggöra syftet med 

teknikundervisningen för att eleverna ska få kännedom om vad de förväntas lära sig. På detta 

sätt uppfattar eleverna undervisningen som relevant (ibid).   

I den studie som Bjurulf (2008) har gjort på olika lärares teknikundervisning i grundskolan 

blev det tydligt att det främst var tre olika faktorer som var avgörande för vilken undervisning 

eleverna fick i teknik. Det framkom att lärarens utbildning i ämnet avgjorde hur trygga och 

engagerade de var i utformningen av undervisning. Detta är även något som lyfts fram i 
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Blomdahls (2007) studie av teknikundervisning i de tidiga skolåren, där resultaten visat att 

bland de lärare som saknar ämneskompetens i teknik har det funnits en risk för att undervisning 

i ämnet helt enkelt inte bedrivs. Den andra faktorn som var avgörande var den fysiska 

lärandemiljön (Bjurulf, 2008). Lokaler och material som eleverna erbjuds måste upplevas som 

meningsfulla för att lärande ska ta ske. De lokaler och material som finns att tillgå är ofta inte 

tekniskt verklighetsanknutna och lärarna fokuserar då inte undervisningen på teknik (ibid). 

Fortsättningsvis belyser Blomdahl (2007) problematiken med den fysiska lärandemiljön och 

hävdar att de praktiska momenten inom teknik är svåra för lärare att organisera när det finns 

bristande resurser att tillgå. Den tredje faktorn är enligt Bjurulf (2008) elevgruppens storlek 

och huruvida undervisningen sker i helklass eller inte. Bjurulf (2008) menar att i undervisning 

i helklass blir arbetet oftast teoretiskt med uppgifter som syftar till att eleverna ska läsa eller 

skriva om uppfinningar. Det teoretiska knyts inte ihop med det praktiska och risken finns att 

eleverna inte får djupare kunskap eller att de inte ser kunskaperna som relevanta (ibid).  

 

4.3 TEKNISKT KUNNANDE I PRAKTISK VERKSAMHET 
 

Teknikens komplexitet framhålls av Hagberg och Hultén (2005) som dubbel ”Tekniskt 

kunnande och förståelse har alltid två sidor – att veta hur teknik fungerar och kan konstrueras 

och att veta varför en viss teknisk lösning är intressant och betydelsefull.” (s.19). Citatet visar 

att teknik inte enbart kan förstås som praktisk verksamhet. Skolinspektionen (2014) menar, likt 

Bjurulf (2011), att det behövs en distinktion mellan elevernas görande och elevernas lärande. 

Eleverna utför en uppgift eller följer instruktioner och vet vad det förväntas att de ska göra men 

det blir därmed inte klart för eleverna vad de ska lära sig under arbetets gång (ibid). Tekniskt 

kunnande innefattar både förmågor och förståelse som integrerade delar för kunskap. Med detta 

menas att mentala förmågor och fysiska förmågor inte kan ses som två olika komponenter för 

kunnande i och om teknik utan att de måste utvecklas parallellt för att elevernas kunskaper i 

ämnet ska kunna utvecklas (Björkholm, Andrée & Carlgren, 2016). För att eleverna ska kunna 

förstå denna koppling krävs det att läraren är väl förtrogen med distinktionen mellan praktik 

och lärande samt mellan praktik och teori (Skolinspektionen, 2014). För att då kunna förstå hur 

undervisningen bör utformas för att möjliggöra detta behöver lärare, enligt Björkholm et al. 

(2016), skaffa sig kunskaper om vad som krävs för att eleverna ska kunna förstå det specifika 

innehållet i teknikundervisningen. Tekniskt kunnande kan dock inte diskuteras på ett generellt 

plan eftersom det alltid utgår ifrån något specifikt innehåll, men genom att förstå hur 

undervisningen bör utformas för att möjliggöra elevers lärande, kan tekniskt kunnande gynnas 

(ibid). Problemet som Björkholm et al. (2016) lyfter är att teknikundervisning sedan länge 

enbart betraktats som tillfällen för eleverna att få erfara praktiskt arbete utan egentligt syfte till 

djupare lärande. Bjurulf (2011) argumenterar i enlighet med detta och menar att elevernas 

arbete i praktisk verksamhet inte enbart får utgöra ett oreflekterat görande. Möjligheterna till 

ett djupare lärande skapas endast när det praktiska görandet reflekteras med teoretisk 

förankring. Blomdahl (2007) belyser också vikten av att koppla samman teori med praktik, i 

sin avhandling om teknikundervisning, genom att argumentera för att centrala aspekter för 

lärande i teknik är språk och begreppserövring. Detta erövras genom att sättas in i ett specifikt 

innehåll eller sammanhang. Vidare menar hon att för att begrepp ska befästas måste de 

användas i problemlösningssammanhang där de knyts samman med tekniska produkter, 

komponenter och de system de ingår i (ibid).  
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5. LÄROMEDLENS BETYDELSE 
 

I tidigare avsnitt belystes att lärare känner att de inte har de förutsättningar som krävs för att 

undervisa i ämnet teknik och bland dessa bristande förutsättningar framfördes material och 

läromedel som en av de avgörande faktorerna (Bjurulf, 2008; Blomdahl, 2007). Det framkom 

att det finns väldigt få läromedel i teknik för grundskolan och att lärarna efterfrågade detta 

(Teknikföretagarna, 2012; Skolinspektionen, 2014). Jag vill lyfta vilken roll som läromedel har 

i undervisningen. Även om det varit svårt att hitta någon sådan forskning specifikt på 

teknikundervisning, är det relevant för studiens senare diskussion att lyfta läromedlens roll i 

undervisningen eftersom studien utgår från ett färdigt läromedel.  

Skolverket (2006) har gjort en undersökning där syftet var att belysa läromedlens roll i 

undervisningen. Undersökningen riktade sig mot lärarens val, användning samt bedömning av 

läromedel i främst bild, engelska och samhällskunskap. Resultaten visade att många lärare är 

styrda av läroböcker och annat material men att de flesta lärare är väl medvetna om vikten av 

att använda sig av flera olika typer av läromedel. Olika läromedel har olika funktion och för att 

eleverna ska kunna få faktakunskaper, aktuell och fördjupad information, olika perspektiv, 

skapa intresse för olika ämnen samt för att erbjudas variation behöver olika läromedel användas 

tillsammans (ibid). Skolverket (2006) lyfter fram att det finns vissa faktorer som är viktiga när 

lärare gör val av läromedel såsom ekonomiska förutsättningar, elevernas behov och 

individuella förutsättningar, den pedagogiska synen läraren har på undervisningen samt lärares 

kompetenser. Skolinspektionens (2014) granskning av teknikundervisning i skolan lyfter 

problemet med att lärare som upplever att de saknar kompetens i ämnet ofta oreflekterat förlitar 

sig på ett färdigt läromedel. Läromedel kan fungera som ett stöd vid planering och 

genomförande av teknikundervisning men det kräver också att läraren är väl insatt i 

teknikämnets kursplan och kan göra avvägningar över vad det finns för begränsningar och 

möjligheter med läromedlet när det används i undervisningen (Skolinspektionen, 2014). De 

negativa konsekvenserna av detta förhållningssätt till läromedel är att det läromedel som 

används främst är ämnade för undervisning i NO och tekniken hamnar i bakgrunden. 

Resultaten är att eleverna inte kan skilja på vad som är teknik och vad som är NO vilket i sin 

tur leder till att eleverna inte får möjlighet att uppfatta teknikens särdrag. De får därav en 

felaktig bild av ämnesinnehållet (ibid).   

Läroplanen är en viktig faktor vid val av läromedel och lärare eftersöker läromedel som har 

adekvat koppling till kursplaner, kunskapskrav och betygskriterier (Skolverket, 2006). Detta 

anses dock som svårt för lärare att avgöra då målen i styrdokumenten inte ger någon tydlig bild 

av vilket innehåll som bör beröras (Skolverket, 2006; Sjöberg, 2013). Målen i läroplanen ger 

däremot anvisningar om att eleverna bör erbjudas variationer i både arbetssätt och läromedel 

och ställer höga krav på att undervisningen präglas av detta förhållningssätt (Skolverket, 2018). 

Kursplanen för teknik ställer i synnerhet höga krav på att eleverna erbjuds varierande arbetssätt 

och material i undervisningen. Eleverna ska få möjlighet att förstå datorers användning och 

särdrag, undersöka olika tekniska föremål i vardagen, utföra eget konstruktionsarbete med 

lämpligt material samt dokumentera med skisser, bilder, fysiska- och digitala modeller (ibid).  

Även om Skolverkets (2006) rapport publicerades före införandet av dagens läroplan kan 

konstaterats att läroplanen från 2018 också ställer krav på variation i undervisningen. Detta kan 

konstateras med de formuleringar i det centrala innehållet som lyfter att eleverna ska få 
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analysera, konstruera med olika material samt förstå uppbyggnaden av tekniska konstruktioner 

(Skolverket, 2018). Läromedel förväntas säkerställa att undervisningen överensstämmer med 

läroplanens och kursplanernas målformuleringar och har på så vis en legitimerande funktion i 

planering och utformning av undervisningen (Skolverket, 2006). Fortsättningsvis konstaterar 

Skolverket (2006) att lärare överlämnar mycket handlingsutrymme till läromedelsproducenter 

i arbetet med att konkretisera styrdokumenten. Rapporten visar också att det som var viktigast 

för lärarna som ingick i studien var att läromedlet skapade intresse hos eleverna och 

underlättade inlärning som var anpassad efter elevernas olika förutsättningar och behov (ibid).  

 

5.1 ETT FÄRDIGT LÄROMEDEL  
 

Tanken bakom 

Skellefte-Tekniken utvecklades på mitten av 90-talet i samband med införandet av Lpo94 och 

det faktum att tekniken då fick en mer allmänbildande utformning. Från början var materialet 

framtaget som ett svar på de naturorienterande ämnena samt teknikämnets vagt konkreta 

utformning i Lpo94 och lärares uttalade osäkerhet på vilket innehåll som ska bearbetas 

(Asplund, 1999). Materialet är utvecklat av Bertil Asplund (1999) som länge arbetat som lärare 

i grundskolan. Tillsammans med andra lärare i Skellefteå kommun ville Asplund (1999) 

utforma ett material som kunde stötta lärare i deras arbete och planering i No- och 

teknikundervisningen för att väcka elevernas intresse för ämnena. Resultatet av detta mynnade 

ut i lådor med naturvetenskapligt och tekniskt innehåll vilka bearbetas genom en bestämd 

arbetsform. I lådorna finns olika naturvenskapliga fenomen och tekniska konstruktioner där 

eleverna laborerar enligt medföljande instruktioner. Asplund (2015) trycker särskilt på vikten 

av att eleverna arbetar i par med fokus att se till ”att kompisen har det bra” och att det sker ett 

samarbete. Under tiden som eleverna laborerar ska arbetet dokumenteras av eleverna (ibid).  

Arbetssättet 

Inför arbetet med lådorna får läraren sätta sig in i materialet för att kunna skapa sig en förståelse 

för hur materialen används. Det är lärarens uppgift att dela in eleverna i homogena grupper om 

två, pojke/pojke och flicka/flicka, samt informera eleverna hur arbetet ska gå till och även vad 

som förväntas av eleverna i samarbetet. Asplund (2015) lyfter att anledningen varför paren ska 

vara homogena är för att även flickorna, som han också benämner som tysta tekniker, ska få 

komma fram. Läraren ska även informera eleverna om vikten av att läsa instruktionerna och 

att löpande dokumentera arbetet (Asplund, 2015). Konceptet innehåller ett bestämt antal lådor 

och eleverna arbetar parvis med en specifik låda de tilldelats. Ingen arbetar med samma 

innehåll mer än en lektion och inför varje vecka får paren en ny låda med nytt fokusområde. 

Lektionerna pågår under en bestämd tid (ca 40–60 min) och eleverna avslutar arbetet när 

lektionen är slut oavsett om de gjort alla delar av laborationen och dokumentationen eller inte. 

Målet är det lärande som pågår under arbetet och inte att bli färdiga i tid (ibid). Arbetet med 

dessa lådor är praktiskt och innehåller olika delar av att läsa instruktioner, laborera och 

dokumentera arbetet vilket ställer höga krav på elevernas förmågor att läsa sig till samt förstå 

instruktioner (Asplund, 2015). Läraren, som under arbetets gång ska finnas tillgänglig men 

befinna sig i bakgrunden utan att ge eleverna svar, reflekterar över elevernas lärande i 
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interaktion med materialet. Efter arbetet med lådorna reflekterar klassen gemensamt över hur 

samarbetet i grupperna gått. Asplund (2015) belyser det faktum att lådans innehåll blir en 

introduktion till No-tekniken och att det sedan i förlängningen är pedagogernas ansvar att ta 

innehållet vidare.  

Mål 

Eleverna utvecklar enligt Asplund (2015) sin sociala kompetens i arbetet med lådorna eftersom 

de alltid arbetar med dessa i par. De får både utveckla entreprenöriellt lärande och sina 

kommutativa förmågor med detta arbetssätt. Asplund (2015) menar att eleverna i och med detta 

får möjlighet att utveckla den arbetsro de själva vill ha i samarbetet och att No-teknik innehållet 

blir en bonus. Fokus är därmed inte på innehållet i lådan utan på arbetssättet runt den.  

” Exempelvis kan de ifrågasätta vad Fia med Knuff har med teknik att göra. Viktigt då att, som 

lärare, veta och förstå att Skelleftetekniken jobbar nog så mycket med elevernas sociala 

kompetens som med deras tekniska eller teoretiska kunskaper. Här har Skelleftetekniken 

utvecklats genom året och gått från att framförallt vara ett NO-MATERIAL till att framför allt 

vara ett ARBETSSÄTT som jobbar med den sociala kompetensen.”  

(Skelleftetekniken.se, u. å) 

Koppling till Läroplanen 

I tidigare avsnitt lyftes det fram vilken roll läromedel har i undervisningen och det framkom 

att lärare har som förväntan att läromedlen ska överensstämma med styrdokumenten för 

grundskolan och att de på så vis har en legitimerande funktion (Skolverket, 2006). Skellefte- 

Tekniken är som läromedel också kopplat till läroplanen och de flesta kopplingar görs främst 

mellan det sociala samspelet som sker under arbetets gång och läroplanens ”Skolans 

värdegrund och uppdrag” (Skolverket, 2018; Skelleftetekniken.se, u. å)  

 

Figur 1. Skellefte-teknikens generella koppling till Lgr11.  Urklippt del av dokumentet hämtad från 

www.skelleftetekniken.se  

http://www.skelleftetekniken.se/
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Det dokument som innehåller läromedlets kopplingar till Lgr11 har publicerats utan årtal vilket 

gör det problematiskt att förhålla sig till dess aktualitet. Övergripande mål för samtliga lådor 

är att de är kopplade till ”skolans värdegrund och uppdrag”. De kopplingar som är gjorda till 

No- och teknikämnena varierar beroende på lådans ämnesinnehåll. Under rubriken ”Lådornas 

ämnesinnehåll” lyfts vilka kopplingar som gjorts till de specifika lådorna som ingår i studien  

Forskning om läromedlet 

I dagsläget finns ingen vetenskaplig forskning om Skellefte-Tekniken ämnesdidaktiska 

innehåll eller på dess utformning för ämneskunskap inom No-teknik och i synnerhet teknik. 

Det finns examensarbeten som berör olika faktorer som handlar om vilken attityd elever och 

lärare har till läromedlet och huruvida läromedlet väcker nyfikenhet för naturvetenskapliga 

ämnen i synnerhet för flickor. Det senare nämnda arbetet undersöker läromedlet med fokus på 

indelningen av elever i homogena par ur ett genusperspektiv och av den anledningen diskuteras 

inte detta i min studie (Florén, 2010; Eman & Löfgren, 2004). Den forskning som är relevant 

för att belysa dess begränsningar och möjligheter är därför av teknikdidaktisk karaktär. Hur 

undervisningen i teknik bör utformas för att eleverna på bästa sätt ska kunna utveckla 

kunskaper och förmågor i teknik blir relevant att ta upp samt också hur lärande i sociala 

kontexter ter sig. Eftersom materialet är utformat efter att arbetet ska ske genom laborationer i 

par är det också av intresse att undersöka hur praktiskt arbete i teknik bidrar till att möjliggöra 

lärande i ämnet och vilka faktorer som är avgörande för att lärande ska ske i praktisk 

verksamhet.   

 

5.2 LÅDORNAS ÄMNESINNEHÅLL  
 

Varje låda erbjuder ett särskilt ämnesinnehåll med kopplingar till läroplanen. Det främsta målet 

med lådorna är dock att de ska väcka nyfikenhet och intresse för NT ämnena (Asplund, 2015). 

På Skellefte-Teknikens hemsida (u. å) görs kopplingar till Lgr11 för samtliga lådor med 

tekniskt innehåll. Deras syfte är att väcka intresse för teknik och kopplas samman med 

läroplanens syftesformuleringar om att ”undervisning i ämnet teknik ska syfta till att eleverna 

utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig i en 

teknikintensiv värld” samt att ”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för 

teknik” (Skolverket, 2018, s.269). 

I studien kommer två bestämda lådor att utgöra grunden för metoden, analysen och 

diskussionen. De lådor som används är kopplade till kursplanen i teknik och arbetet med dessa 

syftar till att lyfta fram ämneskunskaper i teknik hos eleverna. Följande avsnitt belyser vilka 

ämneskunskaper de specifika lådorna ska erbjuda eleverna samt vad eleverna behöver förstå 

för att denna kunskap ska synliggöras och vara begriplig för dem.  

Gemensamt för de två lådorna är att de, enligt Skellefte-Teknikens hemsida (u. å), båda 

erbjuder eleverna möjligheter att utveckla kunskaper i teknik utifrån Lgr11:s målformuleringar 

att dokumentera i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller samt att de får möjligheter 

att utveckla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar (Skolverket, 

2018)  



15 

5.2 A BYGG 2B 
Elevparen får utifrån en enkel skiss och medföljande instruktioner tillsammans bygga en 

fungerande konstruktion (se bilaga 1). Det material som eleverna ska använda finns tillgänglig 

i lådan och eleverna hänvisas till att endast använda en bestämd mängd av materialet vilket 

också beskrivs i instruktionerna. Konstruktionen i denna låda är ”klättraren” där eleverna ska 

få ett föremål att klättra upp efter två snören. Beskrivningen innehåller "dolda problem" som 

eleverna stöter på under arbetets gång. Enligt Asplund (1999) finns det olika sätt att lösa 

problemen och alla sätt är bra så länge de löser dem. Det finns inte ett facit utan många 

(Skelleftetekniken.se, u. å).  

På Skellefte-Teknikens hemsida (u. å) beskrivs lådans kopplingar till kursplanen i teknik: 

• Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att 

uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.  

• Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.  

• Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.  

• Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade 

med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.  

• Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i 

hållfasta och stabila konstruktioner.  

 

5.2 B FICKLAMPA 
I arbetet med denna låda får eleverna i uppgift att reflektera över hur en ficklampa är uppbyggd. 

Arbetet utgår från en ficklampa som eleverna ska rita av i sina anteckningsböcker. Nästa steg 

är att ta isär ficklampan och lägga delarna som instruktionerna till uppgiften visar i form av en 

sprängskiss (instruktionerna återfinns i bilaga 1). Eleven som tog isär lampan ska sedan sätta 

ihop den så att den fungerar igen. Eleverna byter sedan uppgift så att båda får testa att plocka 

isär samt sätta ihop lampan. När de har gjort demontering och montering ska eleverna anteckna 

hur batterierna måste sitta för att lampan ska fungera. De uppmanas att försöka rita så att det 

blir tydligt hur lampan ser ut inuti och hur den fungerar. På baksidan av instruktionerna finns 

en sprängskiss på hur lampan ser ut demonterad och pilar hänvisar till olika delar av lampan 

där eleverna uppmanas att reflektera över vad dessa delar fyller för funktion (se bilaga 1). 

Kopplingarna till kursplanen i teknik för lådan beskrivs på Skellefte-Teknikens hemsida (u.å):  

• Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är 

utformade och kan förbättras.  

• Tekniska lösningar som utnyttjar el komponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, 

till exempel larm och belysning.  

• Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.  

 

I kompendiet som följer med i lärarhandledningen till materialet lyfter Asplund (1999) fram 

att tanken med denna uppgift är att eleverna ska se och fundera över tekniken i vardagen. De 

ska få möjlighet till att reflektera och förstå hur den fungerar men att väcka intresset för sådana 

funderingar och reflektioner är att komma en bra bit på vägen (ibid). Eleverna får arbeta 

systematiskt med en teknisk konstruktion från delar till helhet för att förstå delarnas uppgifter 

i sammanhanget. 
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6. TEORETISK ANSATS  
 

Det teoretiska redskap som används i studien utgår ifrån ett variationsteoretiskt perspektiv. 

Variationsteorin är en lärandeteori och används för att beskriva lärandets begränsningar och 

möjligheter samt förklara relationerna mellan undervisning och lärande (Lo, 2012). 

Utgångspunkten i variationsteorin är lärandets objekt och de kritiska aspekter som definierar 

och måste urskiljas av eleverna för att förstå något på ett specifikt sätt (ibid).  

Ett kompletterande perspektiv är det sociokulturella perspektivet där lärandet skapas i 

interaktion och samspel med andra. Redskap och mediering är centrala begrepp och är 

avgörande för att ett lärande ska ske (Manger, Lillejord, Nordahl & Helland, 2013). Inom 

perspektivet talas det om lärprocesser, hur de drivs och påverkas av det sociala samspelet och 

tillgängliga arfakter när elever interagerar med dessa. Inom det sociokulturella perspektivet blir 

en central tanke att försöka förstå denna process (Jakobsson, 2012).  

 

6.1 VARIATIONSTEORI 
 

Variationsteorin härrör från fenomenografin där fokus ligger på hur människor erfar olika 

specifika fenomen. Variationsteorin förutsätter att människor uppfattar och förstår samma 

fenomen, inom variationsteorin benämnt som objekt, på olika sätt (Lo, 2012). Teorin fungerar 

som ett ramverk och visar vad undervisningen måste synliggöra för eleverna för att kunna 

skapa förutsättningar för lärande (Vikström, 2014). Lärande i ett variationsteoretiskt perspektiv 

innebär att nya, och fler, kritiska aspekter hos ett lärandeobjekt urskiljs, vilket innebär att den 

lärande får en ny förståelse av lärandets objekt.  

 

Lärandeobjektet  

Utgångspunkten för teorin är lärandets objekt och syftar till vad eleverna ska utveckla för 

kunskaper eller förmågor i en lärandesituation (Vikström, 2014). Lärandeobjektet kan förstås 

genom att belysa två aspekter där den ena handlar om vilken ämneskunskap eleverna ska 

utveckla, vilket utgör det kortsiktiga målet, och den andra handlar om vilka förmågor eleverna 

ska utveckla, det vill säga det långsiktiga målet (Lo, 2012). Ett lärandeobjekt kan förstås på 

oändligt många sätt och hur en elev uppfattar lärandeobjektet är högst personligt. Lo (2012) 

menar att det är av stor vikt att lärare tar reda på hur en elev inledningsvis uppfattar och förstår 

ett lärandeobjekt för att kunna utveckla förståelsen så att eleven förstår detta på ett specifikt 

sätt. För att kunna göra detta måste lärare också under processen vara medvetna om hur elevens 

förståelse ändras för att kunna ge rätt stöttning och vägledning så att eleven får den kunskap 

och förståelse som var avsedd (Lo, 2012). Vikström (2014) lyfter det faktum att för att ett 

lärandeobjekt ska kunna förstås krävs det att eleverna ges möjligheter att kunna urskilja några, 

för lärandeobjektet, kritiska aspekter.  

Den förmåga som läraren vill att eleverna ska utveckla utgör det avsedda lärandeobjektet. Det 

är det lärandeobjekt som läraren formulerar i sin planering och grundar sig på styrdokumenten, 

relevant forskning och elevernas förförståelse av lärandeobjektet. Det lärande som formas i 
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undervisningspraktiken utgör det iscensatta lärandeobjektet som i sin tur leder till vilket det 

erfarna lärandeobjektet blir. Det erfarna lärandeobjektet utgörs av vilken kunskap eleverna 

individuellt tagit med sig efter undervisningen. Sammanfaller det erfarna lärandeobjektet med 

det avsedda kan undervisningen ses som ideal för elevernas lärande av de förmågor det var 

avsett att de skulle utveckla (Lo, 2012).  

Kritiska aspekter  

Elever har olika upplevelser av och sätt att uppfatta ett lärandeobjekt. För att kunna möjliggöra 

en gemensam förståelse och för att få eleverna att förstå lärandeobjektet på ett specifikt sätt, 

måste fokus först och främst vara att ta reda på hur de inledningsvis förstår objektet. De 

aspekter som är avgörande för hur objektet uppfattas måste alltså synliggöras. Dessa aspekter 

är kritiska för hur varje enskild individ förstår ett lärandeobjekt (Lo, 2012). Genom att skapa 

variation, där eleverna ges möjlighet att urskilja de kritiska aspekterna för ett lärandeobjekt, 

skapas också förutsättningar för att ett lärande ska kunna ske (Vikström, 2014).  

Lo (2012) visar med ett exempel hur variationsteorin kan förstås i praktiken med att belysa hur 

barn kan lära sig att förstå färger. I exemplet används en boll som har färgen röd. Barnet vet att 

det är en boll men blir informerad om att det också är en röd boll. För att barnet ska kunna 

uppfatta aspekten av att färgen är röd kan här användas en boll som är blå. Barnet ser bollarna 

och blir informerad om att en boll är röd och att den andra bollen är blå. Genom att variera en 

av aspekterna och samtidigt hålla en annan aspekt konstant, det vill säga enbart kontrastera 

färgerna mot varandra, får barnet möjlighet att se den aspekten av lärandeobjektet som var 

syftet att synliggöra (ibid). Hade den blå bollen istället varit något annat blått föremål varieras 

fler aspekter av lärandeobjektets särdrag vilket skapar förvirring hos barnet. Risken blir att 

barnet får en förståelse av att bollen är röd men kan inte använda denna förståelse i relation till 

något annat (ibid). I nästa steg måste alltså färgen vara konstant men föremålen variera. Denna 

gång får barnet se endast röda föremål där särdraget är den röda färgen. På detta sätt menar Lo 

(2012) att mönster av variation skapas vilket kan sammanfatta vilka aspekter hos 

lärandeobjektet som varieras och vilka som är konstanta. En liknande framställning görs av 

Vikström (2014) med ett lärandeobjekt i naturvetenskap där de kritiska aspekterna lyfts fram 

genom kontraster. Lärandeobjektet kritiska aspekter synliggörs genom att visa på vad en aspekt 

är och vad den inte är.  

Lo (2012) belyser det faktum att variationen i en lärandesituation inte handlar om att variera 

arbetssätt eller arbetsform. Variationen bör fokuseras till de kritiska aspekterna hos ett 

lärandeobjekt. I enlighet med detta menar Vikström (2014) att de kritiska aspekterna bara blir 

möjliga för eleverna att urskilja i någon form av variation där de sätts i kontrast mot varandra. 

I exemplet med den röda bollen måste alltså en aspekt sättas i kontrast med något som den inte 

är, i det här fallet en blå boll. Färgen röd sätts i kontrast med färgen blå medan en aspekt, bollen 

i det här fallet, förblir konstant. På detta sätt skapas gynnsamma variationsmönster som gör det 

möjligt för barnet att urskilja den kritiska aspekten (Lo, 2012). Det blir således skillnaderna 

som synliggör de kritiska aspekterna för lärandeobjektet. Detta argumenterar också Bjurulf 

(2011) för i relation till teknikundervisning och menar att beroende på lärandeobjektet bör 

undervisningen syfta till att synliggöra dess kritiska aspekter genom att låta mönster av 

variation vara utgångspunkten. Fortsättningsvis menar Bjurulf (2011) att i vissa fall bör 

eleverna göra olika saker och i andra fall bör de göra samma saker. Vid de tillfällen de gör 

samma saker kan deras olika lösningar och arbeten jämföras. De kan exempelvis handla om att 
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ge eleverna samma uppgift men erbjuda olika material eller verktyg för att skapa variation. 

Diskussionen fokuseras sedan på vilka skillnader de olika konstruktionerna bidrog till i 

resultaten (Bjurulf, 2011). För att skapa förutsättningar för lärande bör eleverna få möjlighet 

att urskilja de kritiska aspekterna hos ett lärandeobjekt i teknik genom mönster av variation. 

Viktigt att belysa är dock att skapa gynnsamma mönster av variation så att inte för många 

aspekter av lärandeobjektet varieras samtidigt (ibid).  

Variationsteorin är ett lärandeperspektiv som syftar till att förbättra undervisningen och 

elevernas lärande av något särskilt. I praktiken används ofta en modell, utformad med 

variationsteoretisk grund, vilken har benämningen Learning Study (Lo, 2012). Modellen 

används av lärare som själva agerar forskare i klassrummet vilket ger dem möjlighet att kritiskt 

granska sin undervisning (Björkholm, Andrée & Carlgren, 2016; Kullberg, 2012). Stegen i en 

Learning Study tar sin början i att konkretisera och specificera lärandets objekt, alltså vilka 

kunskaper och förmågor eleverna ska få möjlighet att utveckla. Efter detta är det av stor vikt 

att ta reda på om eleverna har utvecklat dessa förmågor innan den planerade undervisningen 

och i vilken utsträckning. Det vill säga att läraren måste ta reda på hur eleverna initialt förstår 

lärandeobjektet och vilka aspekter av lärandeobjektet som de uppfattar. I nästa steg sker 

planering av hur undervisningen bör utformas samt hur många undervisningstillfällen som 

behövs med hänsyn till de förkunskaper eleverna visade på i steg två. Det mest väsentliga att 

resonera över är vilken variation av lärandeobjektets aspekter som ger eleverna möjligheter att 

kunna urskilja de aspekterna som är kritiska för att förstå lärandeobjektet på ett specifikt sätt. 

När planeringen är fullständig genomförs lektionen. Därefter utvärderas undervisningstillfället 

med utgångspunkt i huruvida eleverna fick möjlighet att utveckla det som var lärandets mål 

samt om de fick möjlighet att urskilja de kritiska aspekterna för lärandets objekt. Slutligen 

dokumenteras stegen och undervisningens resultat (Lo, 2012; Runesson, 2011). Genom 

modeller som Learning Study kan variationsteorin tillämpas som ett redskap för att förbättra 

undervisningen och få en djupare förståelse för hur eleverna lär i undervisningskontext 

(Björkholm et al., 2016; Kullberg, 2012).  

 

6.2 SOCIOKULTURELL TEORI  
 

Det sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt i att lärande är en praxis som människan 

deltar i. Det vill säga inlärning är en kulturell produkt av människors erfarenheter och 

kunskapsutveckling när de interagerar i olika sociala kontexter (Säljö, 2011). Människan 

betraktades som social, meningsskapande och aktiv med ett dialogiskt förhållningssätt till alla 

inlärningsprocesser. Den sociala kontexten som människan är situerad i ger förutsättningar för 

att få kunskap genom språklig och kulturell interaktion (ibid). Kunskap är föränderlig och är 

ett resultat av mänskliga handlingar och aktiviteter, vilket gör att kunskapen är en sociokulturell 

produkt (Manger et al., 2013). Vidare finns det några centrala begrepp inom perspektivet vilka 

redogörs för nedan.  

Artefakter  

Den sociokulturella teorin framhåller tanken, medvetandet och den materiella världen som en 

helhet vilket innebär att den materiella världens olika artefakter och kulturella produkter 

påverkar oss och gör tänkandet möjligt genom en ömsesidig kontakt (Jakobsson, 2012). Inom 
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sociokulturell teori ses redskap som både fysiska och symboliska. Olika redskap benämns som 

gester, miner och språk. Språket lyfts fram som det främsta kommunikativa redskapet och är 

det mest framträdande inom teorin (Manger et al., 2013). En av de mest framstående 

teoretikerna är den ryske psykologen Lev S. Vygotskij (1896–1934). Vygotskij förespråkade 

språket som nyckeln till utveckling och inlärning. Språket är ett redskap som används för att 

bli förstådd och för att förstå världen. När språket används blir det också en handling eftersom 

det som sägs alltid får en konsekvens (ibid). Fortsättningsvis menar Manger et al. (2013) att 

det vi säger påverkar andra människor som i sin tur på olika sätt svarar på det som sägs vilket 

gör språket till en sociokulturell handling. Handlingar innefattar både fysiska aktiviteter och 

talhandlingar. Därför innefattar kulturella redskap både fysiska föremål och 

kommunikationsmedel (ibid). Vid användning av kommunikationsmedlen och de fysiska 

föremålen kan olika begrepp förmedlas. Begreppen är i sin tur verktyg som kan användas för 

att göra fenomen begripliga (Manger et al., 2013).  

Mediering 

Begreppet mediering kan översättas till förmedling eller överföring och används för att 

beskriva förhållandet mellan människor, mellan människor och kultur och mellan människor 

och redskap (Manger et al., 2013). Genom olika relationer som tillsammans utgör människans 

omgivning medieras kunskap. Eftersom språket är det främsta redskapet kan dialogen ses som 

det viktigaste medierande redskapet för handling, tänkande och kommunikation (ibid). 

Jakobsson (2012) menar att mediering beskriver samverkan mellan människors tänkande, 

handlingar och kulturella produkter. Vidare lyfter Jakobsson (2012) att detta kan förstås som 

att de kulturella produkter som är tillgängliga möjliggör tänkandet och att vi alltså tänker med 

hjälp av dessa produkter. Även Säljö (2011) argumenterar för detta genom att beskriva 

användandet av den tekniska artefakten miniräknare. Han trycker på det faktum att om en 

förståelse för vad som kan åstadkommas med denna artefakt ska införlivas går det inte att 

enbart analysera artefakten i sig och sedan analysera tänkandet om den. Det som är av intresse 

är vad artefakten och individen kan göra i samspel (Säljö, 2011). För lärande som mediering 

genom artefakter blir en central tanke därför att fokusera på att förstå hur elever som lärande 

individer interagerar med de tillgängliga kulturella produkterna och hur de påverkar 

lärprocessen (Jakobsson, 2012).  

En viktig slutsats i relation till sociokulturella perspektiv blir då att det egentligen inte är möjligt 

att diskutera utveckling och lärande utan att inkludera interaktionen mellan människor och 

artefakter eller att förstå lärande utan att analysera hur människor interagerar med kulturella 

produkter under dessa processer.  

(Jakobsson, 2012, s. 156) 

Inom sociokulturella perspektiv uppfattas lärande som en utvidgning av förmågan att kunna 

använda olika kulturella produkter på ett utvecklat sätt. Förenklat kan uttryckas att lärande 

uppfattas som en utveckling av elevers förmåga att använda och tänka med hjälp av språk och 

begrepp (Jakobsson, 2012). Lärande blir möjligt i medierande aktiviteter där individer 

samarbetar eller integrerar med varandra i specifika situationer som innebär någon form av 

aktivitet (Jakobsson, 2012). Detta förklaras inom perspektivet genom att inlärning anses ske i 

en social gemenskap där individer lär av och genom interaktion med varandra vilket kan 

sammanfattas med att inlärning sker i sociala samspel. Vygotskij gjorde studier på barn där de 

fick uppgifter de inte direkt kunde lösa själva och där samspelet var avgörande för förståelse. 
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Han konstaterade att de lärde sig snabbare när de arbetade tillsammans med andra (Manger et 

al., 2013). Ett centralt fenomen inom det sociokulturella perspektivet är ”den närmaste 

utvecklingszonen”. Det myntades av Vygotskij som en förklaring till det han observerade. Den 

proximala utvecklingszonen definieras som området mellan det som ett barn kan klara ensam 

och det som detta barn kan klara med hjälp av en mer erfaren person till exempel en lärare 

(ibid). Black (2008) knyter denna utveckling av kunskap till teknikundervisning och menar att 

lärare bör ta tillvara på de frågor som eleverna har och utgå från dessa vilket gör det möjligt att 

anpassa undervisningen utifrån var eleverna befinner sig och vilken kunskap de behöver 

utveckla. Genom att låta eleverna möta tekniska artefakter de ännu inte vet något om medieras 

kunskap när de interagerar med varandra och nya frågor ställs (ibid).  När eleverna interagerar 

med olika artefakter och de som tänkande och handlande varelser i sociala kontexter möter 

problem, blir de olika artefakternas funktioner av intresse (Säljö, 2011).  

Utvecklingen sker när mediering av kunskap sker i samspel med andra. Dessa samspel innebär 

alltså inte bara samspel mellan individer utan sträcker sig även till lärandemiljön och olika 

artefakter. Manger et al. (2013) menar att när inlärning sker är de intryck, som läraren, böcker, 

klasskamrater och andra läromedel ger, betydelsefull för inlärningsutbytet. Att låta elever 

arbeta tillsammans är alltså inte tillräckligt för att lärande ska ta plats. Läraren utgör också ett 

medierande redskap i interaktion med eleverna och artefakterna genom att stötta och 

uppmuntra eleverna till diskussion. När läraren ställer rika frågor där svaren inte kan vara rätt 

eller fel gynnas eleverna på så sätt att de kan få syn på hur någon annan tänker och får djupare 

förståelse för att det inom tekniken ofta finns flera olika lösningar (Black, 2008). Eleverna 

måste också vara medvetna om vad de förväntas lära sig så att de förstår att de behöver delta 

aktivt i lärandet (Manger et al., 2013).  
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7. METOD  
Studien syftar till att erhålla kunskap om begränsningar och möjligheter för elevernas lärande 

i teknik med det färdiga läromedlet Skellefte-Teknik. Det som studerats är läromedlets 

egenskaper och hur eleverna kunde lära med dessa egenskaper som grund. Valet av metod 

utgick därför från en kvalitativ forskningsansats där avsikten är att söka förståelse för hur något 

är eller vilka egenskaper något har. Det är en forskningsansats som syftar till att bidra med en 

djupare förståelse för något och kan inte representeras med siffror eller statistik. Förståelsen 

går inte att mäta och forskningens grundläggande drag är istället tolkningen av den information 

som erhållits, med andra ord tolkning av de data som framkommit (Backman, Gardelli, Gardelli 

& Persson, 2012).  

Att tillämpa den kvalitativa forskningsansatsen innebär att forskaren själv är högst central i 

studien. Med detta menas att forskaren är delaktig i exempelvis intervjuer, observationer eller 

där forskaren själv, som i detta fall, deltar i observationen. I studien antog jag rollen både som 

deltagande observatör och som lärare. Det innebär att ett tillfälle eller olika tillfällen observeras 

där forskaren själv är med och interagerar med dem som observeras, i det här fallet eleverna. 

Det kan betyda att forskaren ställer frågor, visar bilder eller på något annat vis tillför eller 

medför en viss aspekt i det som ska observeras (Backman et al., 2012). I min studie var 

utgångspunkten eleverna i interaktion med Skellefte-Teknik lådorna och min roll var att 

observera hur samspelet mellan eleverna och mellan de olika artefakterna i lådan tedde sig. Det 

som observerades var vilket lärandeobjekt som formades och vilken kunskap som medierades 

i interaktionen mellan eleverna, läromedlet och mig som lärare (Säljö, 2011). Denna sorts 

forskning, lärare som forskar om sin egen undervisning, kallas också för aktionsforskning och 

går ut på att bidra till att utveckla en bättre praktik. Lärare ges möjlighet att utveckla sina 

förmågor att främja lärande hos eleverna samt att de får möjligheter att kunna identifiera och 

lösa problem som uppstår i undervisningen (Rönnerman, 2011). 

 

7.1 URVAL 
 

Studien genomfördes under vårterminen 2019 på en skola med ungefär 400 elever från 

förskoleklass till årskurs 6. På skolan arbetade många av klasserna med Skellefte-Tekniken och 

arbetet med detta hade pågått under ca 40 minuter till 1 timme varje vecka i 15 veckor under 

höstterminen 2018. Den elevgrupp som ingick i min studie var elever ur tre olika klasser i 

årskurs 2. Klasserna har arbetat med Skellefte-Tekniken från årskurs 1 och var på så sätt redan 

insatta i arbetssättet och arbetsformen där eleverna arbetar i par med sin låda. Fyra par elever 

ur olika klasser valdes ut. I studien ingick lika många pojkar som flickor. De respektive 

klasslärarna hade gjort indelningen av paren under deras tidigare arbete med Skellefte-

Tekniken därför valdes slumpmässiga par av dessa ut till studien. Eftersom eleverna var 

indelade i homogena par efter Skellefte-teknikens instruktioner var elevparen i studien också 

indelade på detta sätt. Jag valde att behålla de befintliga paren för att inte påverka det arbetssätt 

som eleverna var vana att arbeta enligt under Skellefte-tekniken. Sammanlagt baserades 

således studien på åtta elever i årskurs 2. I studien ingick två undervisningstillfällen, vid varje 

tillfälle studerades två par.  
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De överväganden som låg till grund för val av antal elevgrupper var att samla så mycket data 

som möjligt om ett begränsat antal informanter vilket också kännetecknar en kvalitativ studie 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). På grund av tidsramen för studien begränsades urvalet 

till mindre än tio informanter (ibid).  

Lådorna som elevgruppen arbetade med i studien och de tekniska artefakter som ingick i dem, 

hade inte tidigare behandlats i undervisningen. Urvalet av lådorna gjordes med överväganden 

gällande ämnesinnehållet samt vilken koppling de, enligt Asplund (2015), hade till Lgr11 och 

kursplanen samt det centrala innehållet i teknik.  

Lådan med Ficklampan var ämnad för att eleverna skulle få syn på, och förstå, hur några 

vanligt förekommande tekniska hjälpmedel är uppbyggda och fungerar. De skulle också 

utveckla förståelse för hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system. Det som 

eleverna måste förstå för att detta ska bli möjligt är hur ficklampas olika delar bidrar till att 

ficklampan fungerar samt att det är strömmen från batteriet som driver lampan. Därmed måste 

de också förstå hur strömmen går från batteriet genom ficklampans delar för att generera ljus. 

Lådan med fokus Bygg 2b erbjöd eleverna möjligheter till att utveckla kunskaper till eget 

konstruktionsarbete med hjälp av olika material och deras egenskaper i enkla konstruktioner. 

Lådan ämnade även till att erbjuda eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om hur enkla 

konstruktioner kunde bli rörliga med olika mekanismer samt hur man tillämpar dessa i egna 

konstruktioner. Eleverna skulle också få reflektera över vanliga och vardagliga föremål där 

dessa mekanismer används för att uppnå en viss funktion eller för att överföra och förstärka 

krafter.  

 

7.2 GENOMFÖRANDE 
 

Inledningsvis kontaktades rektor för att få godkännande till undersökningen på den skola där 

jag ville genomföra studien. Efter godkännande av rektor kontaktades lärare i årskurs 2 för att 

få klartecken av dem att kunna göra urval bland eleverna och för att få tillgång till läromedlet. 

Samtliga som berördes av studien, rektor, lärare och elever, informerades både muntligt och 

skriftligt om studiens syfte och hur det insamlade datamaterialet skulle användas. 

Vårdnadshavarna fick ta del av samma information skriftligt. De blev också informerade om 

att deras medverkan var frivillig och att all information som lämnades var konfidentiell i alla 

sammanhang i enlighet med de forskningsetiska principer om individskydd, vilka kommer att 

beröras senare i avsnittet (Backman et al., 2012). Den information de fick inför 

datainsamlingen återfinns i bilaga 4.  

Det variationsteoretiska perspektivet har använts som ramverk i studiens utformning och därför 

tog studien sin början i ett för var enskild låda formulerat avsett lärandeobjekt, utifrån lådornas 

teknikämnesinnehåll vilket berörts ovan, i enlighet med det variationsteoretiska perspektivet 

(Lo, 2012). Intervjuer med eleverna genomfördes för att få veta vilken förkunskap samt vilka 

aspekter av lärandeobjektet de förstod innan undervisningen tog sin början. Eleverna 

intervjuades parvis och vid varje tillfälle deltog ett par vilket resulterade i att sammanlagt fyra 

par intervjuades. De frågor som ställdes var förutbestämda och baserades på lådans innehåll. 

De två elevparen som skulle arbeta med ficklampan fick frågor som baserades på lådans 

lärandeobjekt och de två elevparen som skulle arbeta med bygguppgiften fick frågor som 
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baserades på den lådans lärandeobjekt. Både intervjufrågorna för ficklampan och 

bygguppgiften bestod av fem förutbestämda frågor. Vid samtliga intervjuer fanns utrymme för 

följdfrågor vilka inte var förutbestämda. Under intervjuerna användes bildstöd som fungerade 

som utgångspunkt för frågorna. Frågorna och bildstödet återfinns i bilaga 2 och 3. Efter 

intervjufasen observerades eleverna, genom videoupptagning med skolans ipads, under de 

undervisningstillfällen som de interagerade med lådorna. Vid varje observationstillfälle 

observerades två par i interaktion med varsina lådor. Sammantaget skedde observationerna vid 

två tillfällen. Detta erbjöd mig som lärare att få syn på vilka didaktiska faktorer som var 

betydelsefulla i undervisningen när dessa lådor används. Slutligen intervjuades eleverna utifrån 

det avsedda lärandeobjektet för att eftersöka hur lärandeobjektet erfarits efter undervisning 

(ibid). Dessa intervjuer genomfördes på samma sätt som förintervjuerna men med andra 

förutbestämda frågor som speglade det arbete de hade genomfört under tidigare skede. Även 

under dessa intervjuer användes bildstöd som utgångspunkt (bilaga 2 och 3).  

En Learning Study inspirerad studie 

Studiens design är inspirerad av modellen för en Learning Study. Björkholm et al. (2016) 

belyser att utgångspunkten för en Learning Study är att analysera relationen mellan 

undervisningen och lärande i syfte att förbättra undervisningen och på så sätt också öka 

elevernas måluppfyllelse. Modellen utgår från variationsteorin och är ett systematiskt sätt att 

uppnå olika pedagogiska mål (Lo, 2012). Genom hela studien har variationsteorin använts som 

en guidande princip och genomfördes i följande steg:  

• Bestämma och formulera det initialt avsedda lärandeobjektet vilket varierade beroende 

på vilken låda det handlade om (utgångspunkten var lådans koppling till Lgr11).  

• Samtal med eleverna för att förstå elevernas förkunskaper, frågorna utgick från det 

formulerade avsedda lärandeobjektet (frågorna återfinns i bilaga 2 och 3). Dessa samtal 

gjorde det möjligt för mig att förstå vilka aspekter av lärandeobjektet de initialt förstod.  

• Planera stöttning i undervisningen som möjliggjorde att eleverna fick syn på det 

avsedda lärandeobjektet, baserat på elevernas förkunskaper, genom att skapa 

variationsmönster. Undervisningen utgick från den medföljande lärarhandledningen till 

Skellefte-Tekniken som modifierades vid behov. Det innebar att jag initialt vid varje 

tillfälle agerade i enlighet med lärarhandledningen men när det blev tydligt att eleverna 

inte själva kunde få syn på kritiska aspekter av lärandeobjektet ingrep jag och 

interagerade med eleverna. Detta utgjorde modifieringen av Skellefte-teknikens 

lärarhandledning eftersom denna informerar läraren att iaktta utan att interagera om inte 

eleverna själva ber om hjälp eller förtydliganden (Asplund, 1999).  

• Genomförande av undervisningen och analys av vilka möjligheter och begränsningar 

för elevernas lärande i teknik, i enlighet med det avsedda lärandeobjektet, som 

läromedlet erbjöd.  

• Samtal med eleverna för att se huruvida det avsedda lärandeobjektet stämmer överens 

med det erfarna lärandeobjektet (Lo, 2012).  

Jag fick tillgång till ett mindre grupprum där jag kunde samla data i form av förintervjuer, 

observationer och efterintervjuer. Hur dessa genomfördes beskrivs mer ingående i nästa avsnitt. 

Grupprummet var helt avskilt ifrån klassrummen vilket gjorde att vi inte blev störda under 

varken intervjuerna eller observationerna. Inledningsvis placerades tre stolar runt ett mindre 

bord i rummet där intervjuerna kunde genomföras. När observationerna sedan skulle 
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genomföras placerades två av borden ut i varsin del av rummet så att eleverna kunde arbeta 

enskilt i de par de var indelade i. Ipads, som möjliggjorde videoupptagning, placerades ut vid 

borden så att de filmade det arbete som eleverna gjorde samt tog upp de dialoger som ägde rum 

mellan eleverna och mellan mig och eleverna när jag befann mig vid borden. Det fanns också 

tillgång till en verktygslåda innehållande bland annat skruvmejslar, såg och borr som materialet 

erbjuder utöver lådorna. Eftersom dessa lektioner genomfördes i ett av skolans grupprum fanns 

det också tillgång till pennor, sudd, saxar, linjaler och andra vanligt förekommande föremål i 

klassrum.  

Till studiens senare resultatbeskrivning ville jag också kunna ta del av elevernas tankar och 

vad de under arbetet valde att anteckna. Av den anledningen fick eleverna också varsitt linjerat 

papper med plats att rita på som komplement till lådorna. Detta gjordes också för att eleverna, 

enligt de arbetsformer som Skellefte-Tekniken uppmanar till, ska dokumentera vad de gör 

under arbetet med lådorna. Eleverna informerades om vad som skulle ske inför varje tillfälle 

och att jag skulle finnas till hands för att erbjuda dem stöd under arbetet. Eleverna var därav 

medvetna om hur de skulle observeras, varför de skulle observeras och att de hade rätt att när 

som helst avbryta sin medverkan. De fick instruktioner om att de skulle arbeta med den låda 

de tilldelats och att de blev filmade under arbetet. Eleverna var förtrogna med arbetssättet som 

Skellefte-tekniken erbjuder och därför informerade jag eleverna om att det var detta arbetssätt 

som skulle användas under observationstillfällena. Jag var tydlig med att eleverna inte fick 

lämna sina platser för att hämta mig om de behövde hjälp utan att de skulle sitta kvar och räcka 

upp handen. Detta gjordes för att jag under bearbetningen av datamaterialet skulle kunna se när 

eleverna behövde eller inte behövde stöd av mig, för att på så sätt kunna få syn på om eller när 

lådans utformning var möjliggörande respektive begränsande. Under varje 

undervisningstillfälle gick jag runt och observerade eleverna och gav dem utrymme att 

samarbeta och resonera. När eleverna räckte upp handen gick jag dit i den mån jag kunde, det 

vill säga så snart jag uppfattat att de behövde hjälp och inte redan var upptagen med det andra 

elevparet i rummet. Eleverna fick en bestämd tid, ca 40 minuter, på sig i arbetet med lådorna 

och de fick avsluta arbetet efter den tiden oavsett om de var färdiga eller inte i enlighet med 

Skellefte-teknikens lärarhandledning (Asplund, 2015). 

   

7. 2.1 DATAINSAMLING 
 

Intervjuer med ljudupptagning 

Under intervjutillfällena deltog ett elevpar per tillfälle vilket resulterade i sammanlagt fyra 

intervjutillfällen. Intervjuerna tog ca fem minuter per par och vid samtliga tillfällen 

informerades eleverna om hur intervjuerna skulle gå till samt vad de skulle användas till så att 

de var informerade om forskningssyftet med intervjuerna (Olsson & Sörensen, 2011). Den 

ljudupptagningsdevis som användes var min mobiltelefon. Eleverna fick svara på fem 

förutbestämda frågor som baserats på lådans lärandeobjekt där de också fick utrymme för 

följdfrågor. 

Intervjuer användes som inledande steg i datainsamlingsprocessen för att jag ville nå en 

förståelse för hur eleverna initialt uppfattade ett lärandeobjekt.  Jag ville också få en nyanserad 

beskrivning av den intervjuades livsvärld, vilket är den kvalitativa forskningsintervjuns mål 



25 

(Olsson & Sörensen, 2011). Intervjuer når ofta ett djupare plan och kan med fördel användas 

för att få en förståelse för något (Backman et al., 2012). Eleverna intervjuades parvis, ett par 

per tillfälle, fördelat på 4 tillfällen och frågorna som ställdes var formulerade utifrån de 

specifika lådornas lärandeobjekt (bilaga 2 och 3).  

Vid samtalen med eleverna användes en blandning av semistrukturerade intervjuer och 

ostrukturerade intervjuer. Vid semistrukturerade intervjuer ställs ett antal förutbestämda frågor 

i den ordning som anses lämplig för respektive intervjusituation och vid ostrukturerade 

intervjuer blir respondenten uppmuntrad att utveckla sina svar i form av nya, helt oförbestämda, 

uppkomna följdfrågor (Backman et al., 2012). Detta gjordes för att på en djupare nivå få veta 

vad eleverna hade för initial förståelse för lärandeobjektet, vilken som var deras egen kunskap 

och vilken som eventuellt skulle bli den utvecklade, medierade, kunskapen (Lo, 2012; 

Jakobsson, 2012). Intervjuer används ofta för att söka förståelse för något på ett djupare plan, 

vilket lämpade sig som inledande fas på min studie eftersom jag ville förstå elevernas 

förkunskaper för lärandeobjektet (ibid).  

Enskilda intervjuer med elevparen blev också det som avslutade studien, se bilaga 2 och 3, för 

att få reda på vilket det erfarna lärandeobjektet blev och om det motsvarade det avsedda 

lärandeobjektet i teknik i relation till läromedlets koppling till kursplanen i ämnet (Lo, 2012). 

Vid båda intervjutillfällena användes samma struktur, med ett antal förutbestämda frågor och 

utrymme för följdfrågor. Detta för att få en djupare förståelse för viken kunskap varje enskild 

elev tog med sig efter undervisningen samt för att synliggöra om samspelet mellan eleverna, 

artefakterna och mig som lärare genererade en utvecklad kunskap inom den, för de enskilda 

eleverna, proximala utvecklingszonen (Manger et al., 2013). Inspelningen av dessa intervjuer 

var, precis som vid förintervjuerna, inspelade med mobiltelefon.  

Observationer med videoupptagning  

Vid observationstillfällena deltog två elevpar per tillfälle och arbetet med lådorna genomförde 

de vid olika bord. Till inspelningen användes skolans Ipads som placerades i anslutning till 

borden där eleverna arbetade och var riktad så att endast ett par blev filmat på varje Ipad. 

Sammantaget användes alltså fyra stycken Ipads, det gjorde det möjligt att filma all interaktion 

som ägde rum i undervisningssituationerna.  Varje undervisningstillfälle som spelades in var 

ca 30 minuter långa.  

Eleverna videofilmades under varje tillfälle för att synliggöra det som ägde rum i interaktionen 

med lådan. Samspelet mellan de olika sociala kontexterna, det vill säga mellan mig och 

eleverna och eleverna sinsemellan kunde urskiljas när lektionen filmades. 

Videoobservationerna möjliggjorde iakttagelse samt förståelse för olika företeelser i dess 

naturliga kontext, vilket var målet med min studie och anledningen till varför denna metod 

användes (Olsson & Sörensen, 2011). Kritiska aspekter av lärandets objekt blev möjliga att 

urskilja i elevernas samspel när de medierade kunskap mellan varandra och artefakterna i lådan. 

Det blev också möjligt att urskilja vilka variationsmönster som iscensattes under arbetet för att 

ge eleverna förutsättningar att kunna urskilja de kritiska aspekterna (Vikström, 2014). Eftersom 

studien syftar till att visa vilka begränsningar och vilka möjligheter för elevernas lärande i 

teknik det finns med det färdiga lektionskonceptet Skellefte-Teknik, valde jag att delta helt 

efter arbetsformen som presenterades i lärarhandledningen för Skellefte-Tekniken, och 

observerade det som faktiskt inträffade när eleverna i samspel med varandra interagerade med 

de olika artefakterna som medierande kulturella redskap (Black, 2008).   
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Observationen var av ostrukturerad karaktär vilket innebar att observationerna gjordes med 

syfte att utforska samt inhämta så mycket information som möjligt inom ett visst område, vilket 

i denna studie var lådornas möjligheter och begränsningar (Olsson & Sörensen, 2011). 

Videoupptagningen gjorde det möjligt för mig att kunna få syn på faktorer som var 

betydelsefulla för lärande och mediering av kunskap i elevernas möte med innehållet och 

artefakterna (Jakobsson, 2012), samt att kunna gå tillbaka och analysera olika situationer flera 

gånger vilket ger observationen förstärkt noggrannhet (Olsson & Sörensen, 2011). Metoden 

används med fördel för att inte missa aspekter som kan vara betydelsefulla för den senare 

analysen eftersom den tar upp både det visuella och de auditiva intrycken och minskar risken 

för att jag som observatör missar något (Backman et al., 2012).  

Elevdokumentationer 

Arbetssättet med läromedlet Skellefte-Teknik innebär att eleverna uppmanas att föra 

anteckningar under arbetet. Därför fick eleverna blad att anteckna på under varje 

undervisningstillfälle. Dessa anteckningar utgjorde kompletterande data i studien och bidrog 

med information som eleverna nedtecknat under arbetet med lådan (Olsson & Sörensen, 2011). 

Eleverna antecknade på förtryckta arbetsblad under arbetets gång när instruktionerna 

uppmanade till detta. I och med att dokument användes som datainsamlingsmetod fick eleverna 

själva anteckna den information som de ansåg vara väsentlig (ibid). I arbetet blev det då synligt 

hur eleverna uppfattade instruktionerna samt hur de följde dem. Anteckningarna blev 

kompletterande data till videoupptagningarna där elevernas tankebanor också, genom deras 

egna ord, framkom. Dessa elevanteckningar finns att granska som bilagor (se bilaga 5).  

Sammantaget bestod det insamlade datamaterialet av förtestintervjuer, lektionstillfällen som 

observerades genom videoupptagning, anteckningar som eleverna gjort under lektionerna och 

av eftertestintervjuer. Förtestintervjuerna utgjordes av ca 5 minuters samtal och det var 

sammanlagt fyra grupper som intervjuades vilket resulterade i ca 20 minuters ljudupptagning 

av förtestintervjuerna. Lektionstillfällena som observerades utgjorde ca 35 minuter video- och 

ljudupptagning per grupp. Detta resulterade i ca 120 minuters videoobservationer. Elevernas 

dokumentationer utgör sammanlagt 5 sidor av anteckningar. Eftertestintervjuerna utgjorde ca 

5 minuters samtal per grupp och resulterade i sammanlagt 20 minuters ljudupptagningar.  

 

7. 3 FORSKNINGENS ETISKA PRINCIPER 
 

Forskningsetiska principer och forskningens etiska koder fungerar som riktlinjer och principer 

för hur forskning bör bedrivas samt påtalar vilka rättigheter och skyldigheter forskarna och 

deltagarna har (Backman et al., 2012). En viktig aspekt är huruvida forskningen fyller någon 

samhällelig nytta och att denna nytta ska överstiga forskningens eventuella belastning på 

deltagarna (ibid). Denna studie är av didaktisk karaktär och kan erbjuda kunskaper om 

undervisning, där utgångspunkten är ett färdigt läromedel. Studien kan belysa vilka faktorer 

som är betydelsefulla för lärare att beakta när ett läromedel används i teknikundervisning, ett 

ämne som ofta bedrivs av lärare utan utbildning i ämnet (Skolinspektionen, 2014).  

Studien utgick i sin helhet utifrån de etiska koder som bör följas i all forskning; samtycke, 

information, nyttjandet och konfidentialitet (Olsson & Sörensen, 2011) 
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Samtycket 

Personen eller personerna i studien ska själva välja att delta och inte delta under tvång eller hot 

(Backman et al., 2012). Eleverna som ingick i studien blev informerade om att deras deltagande 

var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta studien. Rektor och berörda lärare 

kontaktades per telefon eller personlig kontakt där klartecken gavs. Till vårdnadshavare och 

elever skickades ett dokument med information ut där de fick ta ställning till om deras barn 

fick, respektive ville, delta i studien och därefter ge sitt samtycke genom en underskrift (se 

bilaga 4).  

Informerandet 

Deltagarna ska vara medvetna om på vilka grunder de samtycker. Informationen de får ska vara 

utförlig och korrekt och deltagarna ska få veta syftet med studien samt hur de kan komma att 

påverkas av deltagandet (Backman et al.,2012). Eleverna i studien blev vid flertalet gånger 

informerade om vad som skulle ske samt hur deras uppgifter skulle behandlas. De blev även 

informerade huruvida de skulle påverkas av studien vilket är ett krav för att informerade 

principen ska vara uppfylld (Olsson & Sörensen, 2011). Dessa kriterier uppfylldes av det 

informationsblad som elever och vårdnadshavare tilldelades och som sedan skrevs under (se 

bilaga 4) samt av den muntliga information som gavs till eleverna inför varje tillfälle.  

Nyttjandet 

Insamlat datamaterial och personuppgifter har endast använts av mig som forskare och enbart 

i forskningssyfte. Efter att det insamlade datamaterialet bearbetats raderades detta så att ingen 

obehörig skulle kunna få tillgång till materialet. I och med dessa överväganden uppfyller 

studien nyttjandekravet för forskningens etiska principer (Olsson & Sörensen, 2011).   

Konfidentialitet   

Det insamlade datamaterialet har förvarats på ett sådant sätt att ingen utan behörighet tagit del 

av materialet. Det är enbart jag som forskare som bearbetat det insamlade datamaterialet. 

Namnen i resultatbeskrivningen är fingerade och det går inte att identifiera någon elev i studien. 

Även den information som givits gällande den skola där studien genomförts är konfidentiellt 

hanterad i den meningen att ort och specifik skola inte heller går att identifiera. I och med dessa 

aspekter uppfyller studien kravet om konfidentialitet (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

7.4 BEARBETNING AV DATA 
 

Den data som bearbetades i studien utgjordes sammanlagt av ca 20 minuter förtestintervjuer, 

ca 120 minuter videoobservationer, ca 20 minuter eftertestintervjuer och slutligen 5 sidor 

elevanteckningar.  

Bearbetningen och selektionen av den data som samlades in av det talade ordet utgör 

transkriptioner (Olsson & Sörensen, 2011). Först transkriberades förtestintervjuerna som hölls 

med eleverna där varje elevpar sorterades i grupper med bestämda namn. Den första 

elevgruppen som intervjuades fick namnet ”Elevpar A flickor-bygg” respektive ”Elevpar A2 

pojkar-ficklampa”. Den andra elevgruppen som intervjuades fick namnen ”Elevpar B pojkar-

bygg” respektive ”Elevpar B2 flickor-ficklampa”. I nästa steg transkriberades 
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videoobservationerna och sorterades på samma sätt. Även eftertestsintervjuerna 

transkriberades och sorterades på detta sätt så att all data tillhörande de enskilda elev-paren 

skulle följas åt till analysen av materialet så att noggrannhet uppnåddes (Olsson & Sörensen, 

2011). Eleverna fick fingerade namn för att jag skulle skilja på alla elevpar samt för att eleverna 

i studien inte ska kunna identifieras i enlighet med konfidentialitetskravet (ibid).  Jag benämns 

i transkripten med mina initialer EV vid de tillfällen jag interagerar med eleverna.  

Under transkriberingsprocessen lyssnade jag på ljudupptagningarna och skrev ned det som blev 

sagt samt vem som sa vad på min dator i ett Word dokument. Under bearbetningen av data 

valdes, förenklades och abstraherades delar som ansågs bidra med aspekter till studiens syfte 

eller forskningsfrågor ut för att göra mängden data hanterlig genom så kallad datareduktion 

(Backman et al., 2012). Upptagningarna pausades och spolades tillbaka för att inte utelämna 

data som kunde vara viktig. Detta arbetssätt blev också det som användes vid transkriberingen 

av videoupptagningarna samt efterintervjuerna. Samtliga data genomlyssnades och granskades 

flera gånger så att inget skulle missas under transkriptionen (Patel & Davidsson, 2011). 

Sammantaget resulterade mina data i 67 sidor av transkriberat material.  

 

7.5 ANALYS & BORTFALL 
 

I detta avsnitt presenteras hur det insamlade datamaterialet behandlats och analyserats för att 

redogöras för i det senare resultatavsnittet. Här beskrivs också hur resultatdelen kom att 

presenteras i form av olika kategorier som besvarar studiens frågeställningar. Det teoretiska 

ramverk som använts löpande genom studien har varit variationsteorin och sociokulturellt 

perspektiv och av den anledningen blir också dessa grunden i den analytiska metod som följer. 

Inom variationsteorin blir begrepp som lärandeobjekt, kritiska aspekter, kontrastering och 

variationsmönster centrala vilket, för analysen, innebär att fokus varit att hitta tillfällen där 

dessa går att urskilja (Lo, 2012). Det sociokulturella perspektivet har använts för att urskilja 

mediering av kunskap, elevernas samspel med artefakterna, interaktion från mig som lärare och 

huruvida eleverna befann sig i den proximala utvecklingszonen (Manger, Lillejord, Nordahl & 

Helland, 2013). Det som ligger till grund för analysen är de 67 sidorna transkript bestående av 

förintervjuer, videoupptagningar av lektionerna, efterintervjuer samt de 5 bladen med 

elevanteckningar.  

ANALYS 
Analys av den bearbetade datainsamlingen gjordes samma vecka som transkripten 

färdigställdes för att all data skulle vara färskt i minnet vilket bidrog till att jag skulle få ett 

närmare förhållande till mitt material (Patel & Davidsson, 2011). Under analysen läste jag 

igenom all data jag transkriberat och markerade, med markeringspennor i olika färger, det jag 

ansåg berörde mina forskningsfrågor. Variationsteorin användes som en guidande princip i 

sökandet efter de kritiska aspekter som synliggjordes, eller inte (Vikström, 2014). När jag läst 

igenom transkripten och börjat urskilja mönster i mina data var nästa steg att börja sortera dessa 

(Patel & Davidsson, 2011). Det som berörde forskningsfrågan om vilka didaktiska faktorer 

som läraren bör beakta när läromedlet används i teknikundervisningen markerandes med 

orange markeringspenna. Det som berörde forskningsfrågan om vilka aspekter i lådans 

utformning som möjliggjorde eller begränsade elevernas lärande i teknik markerades med grön 

markeringspenna. Dessa två teman delades sedan in i olika underkategorier som jag kunde 
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urskilja ur mina data, de markerades i sin tur med markeringspennor i andra färger. För att 

kunna urskilja dessa mönster har all transkriberad data lästs igenom flera gånger och med olika 

fokus beroende vilken fråga som skulle besvaras. Utgångspunkt för analysen var de 

lärandeobjekt som respektive låda erbjudit eleverna. Till den analys som berör aspekter i 

lådornas utformning som möjliggör eller begränsar elevernas lärande i teknik har alla 

interaktioner som eleverna haft med lådan, där jag som lärare inte varit med, granskats flertalet 

gånger. Detta eftersom det är dessa interaktioner som visar huruvida lådans utformning i sig 

synliggör de aspekter av lärandeobjektet som initialt erbjuds. För att dessa aspekter ska kunna 

göras synliga för eleverna måste aspekterna kontrasteras i för lärandet gynnsamma 

variationsmönster (Bjurulf, 2011; Lo, 2012). Under analysen har dessa kriterier i lådans 

utformning eftersökts i transkripten.  

Eftersom studiens datainsamling består av tre delar, förintervjuer, observationer och 

efterintervjuer, har data analyserats utifrån hur eleverna initialt uppfattade lärandeobjektet och 

om den kunskapen genom arbetet kom att utvecklas. För att jag skulle få syn på vad som bidrog 

till utvecklad förståelse markerades de olika exemplen på kunskaper som eleverna visade sig 

ha redan vid förtestintervjuerna med varsin unik siffra. Samma siffra användes sedan för att 

markera de exempel i de transkriberade observationerna där eleverna visade utveckling av 

dessa kunskaper. Denna metod användes också under analysen av efterintervjuerna där dessa 

exempel, och hur elevernas kunskaper utvecklats efter undervisningen markerades med samma 

siffra. På detta sätt synliggjordes relationen mellan det avsedda, det iscensatta och det erfarna 

lärandeobjektet (Lo, 2012). 

Studien syftar till att belysa möjligheter och begränsningar med läromedlet Skellefte-teknik, 

därför gjordes också en uppdelning av tydliga mönster av dessa aspekter i läromedlets 

utformning. Jag valde att skriva ner på papper en rubrik med möjligheter samt en med 

begränsningar och skrev sedan ner observationer eller anteckningar som kunde tolkas tillhöra 

respektive aspekt. Detta för att få en överblick över de centrala aspekterna som studien syftade 

till att belysa och för att få en god struktur över kategorierna och relationen där emellan (Patel 

& Davidson, 2011).   

BORTFALL 
I analysen har hänsyn tagits till de bortfall som studien resulterade i. Detta bortfall utgör två 

minuters videoobservationer av elevpar A flickor-bygg. Orsaken till bortfallet var att 

lagringsutrymmet på den devisen som använts blev fullt och därmed har upptagningen avslutats 

i förtid. Den data som förlorats utgjorde 2 av ca 30 minuters videoupptagning.  
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8. RESULTAT 
 

I följande avsnitt presenteras de resultat som framkom under analysen av insamlat datamaterial. 

Resultatet är indelat i två teman för att ge svar på de forskningsfrågor som ställts och vad som 

visade sig bli synligt i enlighet med dessa. De olika kategorier som presenteras under respektive 

tema visar de mönster som framkom när data analyserats.  

 

8.1 DIDAKTISKA FAKTORER SOM ÄR BETYDELSEFULLA  
 

I mötet mellan en lådas innehåll och eleverna kunde olika didaktiska faktorer som var 

betydelsefulla för läraren att beakta när eleverna integrerade med lådan urskiljas. De didaktiska 

faktorerna som synliggjordes i studien handlade om vilken relation alla parter, det vill säga 

lärare, elev och material, hade till varandra. Det framkom att eleverna i vissa skeden behövde 

stöttning för att komma vidare i sitt arbete och för att kunna urskilja vissa kritiska aspekter. 

Stödet från läraren kunde visa sig i form av utmanande frågor, erbjudande om kompletterande 

material och konkreta exempel på alternativa sätt att använda materialet i lådan. 

Lärandet stöttas av utmanande frågor och uppmaningar till handlingar som skapar 

variationsmönster  

För att stödja elevernas lärande ställde jag utmanande frågor som riktade elevernas 

uppmärksamhet mot kritiska aspekter. Vid vilka tillfällen och i vilken grad varierade beroende 

på vilken låda det handlade om. De frågor som jag ställde varierade också beroende på vilket 

elevpar som arbetade med den specifika lådan. Frågorna hade på så sätt ingen bestämd karaktär 

men förekom vid alla tillfällen och med alla elevpar. Ett exempel var när Olle och Pelle i sitt 

arbete med bygglådan diskuterade vad de skulle börja med i konstruerandet av modellen på 

ritningen. Pelle argumenterade för att de skulle behöva göra hål i träklossarna och försökte hitta 

belägg för detta i instruktionerna: 

Pelle: Det kanske står på baksidan?  

Pelle vänder på instruktionskortet så att sidan med ritningen är vänd mot honom. Pelle läser 

från texten vid ritningen. 

Pelle: I den här klossen ska alla snören sitta fast…ska knytas fast här…här ska snörena löpa 

fritt. Nej det står inget om vi behöver några hål!  

EV: Kan man titta på ritningen och få någon ledtråd?  

Pelle: Ja, kanske det. 

 

Med stöd av mina frågor, kunde pojkarna komma vidare i sitt arbete genom att Pelle granskade 

ritningen en gång till med andra ögon. 

Pelle: Aha, men då måste vi kapa snöret!  

Pelle lägger handen på det snöre de tidigare kapat. 

Pelle: Eller nej det måste vi inte…det ska bara vara två hål i mitten av dom här! 

Pelle pekar på ritningen och klossarna på bilden. 

Pelle: Om du förstår hur jag tänker Olle, titta? Den här går ju ner här. 
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Han håller upp ritningen mot Olle och pekar först på den övre klossen och följer sedan snörena 

med fingret ner till den nedre klossen. 

Pelle: Eller nej då måste vi ju kapa snöret på något sätt…Vi måste också ha tre hål. Tre hål ska 

det vara! 

Olle: Ja, i varje kloss.  

 

Ett annat exempel från konstruktionsarbetet, där eleverna skulle bestämma hur mycket material 

de behövde och vad exakt de behövde göra med materialet för att skapa den konstruktion som 

bilden på instruktionskortet visade. Greta och Stina hade svårt att samarbeta och jag 

uppmanade dem att de skulle se samarbetet som en väg till lärandet. De hade bland annat gjort 

markeringar på fler klossar än vad de behövde och de hade blivit uppmanade av mig att 

tillsammans reflektera och komma fram till vad de skulle göra när de valt ut de två klossar som 

de behövde till konstruktionen. 

 

Greta: Okej, vi hjälps åt… 

Greta tar klossarna och lägger dem på varandra. 

Greta: Vi måste nog göra hål? 

Stina: Hål? Hur ska vi kunna göra det då? 

Greta: Vi kanske kan använda något verktyg till det? En skruvmejsel? 

Stina: eller en sån här som man…man kanske kan ta hammare och spik och spika igenom? 

Greta: Annars kan man ta en skruvmejsel, då går det hål igenom! 

Greta ställer sig upp för att gå och hämta ett verktyg. 

EV: Hur gör man hål med en skruvmejsel tänker du? 

Eleverna tittar på läraren tyst i några sekunder.  

 

Flickorna blir i denna situation uppmanade att tänka igenom sina beslut och reflektera över hur 

deras idéer fungerar i praktiken. De inser ganska snabbt att det blir svårt att genomföra och 

frågar mig om hjälp. Jag visar flickorna handborren och demonstrerar hur denna fungerar och 

frågar dem om verktyget kan uppnå det de vill åstadkomma på klossen och de är eniga om att 

det är verktyget som de behöver.  

 

Ett mönster som framkom, särskilt i arbetet med ficklampan, var vikten av att visa på skillnader 

som skapade variatonsmönster där elevernas resonemang kunde komma vidare och fördjupas. 

Detta gjordes genom att jag åstadkom konstraster som synliggjorde lärandeobjektets kritiska 

aspekter. I arbetet med ficklampan gestaltades denna faktor vid elevernas reflektioner över 

vilken funktion de olika delarna i ficklampan som skissen hänvisade till hade. De två elevpar 

som arbetade med lampan hade bägge problem att förklara hur de respektive delarna bidrog till 

att lampan kunde lysa.  

Vid ett tillfälle när Lina och Fia plockade isär lampan enligt instruktionerna fastnade de vid 

frågorna på instruktionerna som ställdes till skissen (bilaga 1 och 2). Innan flickorna plockat 

isär lampan hade de monterat ihop den och konstaterat att den lyste. De funderade och 

resonerade över delarnas funktion i ficklampan. Flickorna kom med olika gissningar som de 

skrev ner på sina arbetsblad. Vid det här laget har jag gått fram till bordet och lyssnat på 

flickornas resonemang och inser att jag behöver gripa in för att de ska kunna se vad delarna 

gör för nytta. Jag ställer frågan till flickorna om vad de tror att de respektive delarna har för 

funktion.  
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Lina: Vi tror att den där knorren där gör så att batterierna hålls på plats och det…och kanske 

gör så att strömmen kan åka igenom? 

EV: Aha…Kan vi ta reda på om det är så? Funkar lampan om vi tar bort metalfjädern? Testa 

att ta bort den och sedan skruva på bakstycket!  

EV tar bort fjädern så att bara plasten blir kvar av bakstycket.  

 

Lina lägger i batterierna och testar att tända lampan men det fungerar inte. Jag ber henne att 

skaka lampan och då hör flickorna att batterierna åker runt. De uppmanas sedan att sätta tillbaka 

fjädern och göra samma sak vilket resulterar i att de ser att batterierna ligger stilla och tar i 

varandra. För att också synliggöra metallplattans funktion ingrep jag och fick flickorna att 

reflektera över vad de trodde skulle hända om den inte fanns där baserat på dess placering i 

lampan. I dialog med varandra och med mig konstaterade flickorna att alla delar måste vara i 

kontakt med varandra för att strömmen ska kunna passera genom lampan i en sluten krets.  

Lina: Allt går ju runt!  

EV: Ja precis. Varför måste det vara så?  

Lina: För att lampan ska fungera. 

Fia: För att strömmen ska kunna gå runt. 

EV: Ja för att strömmen ska kunna gå från plus till minus genom delarna i lampan och den ska 

fungera. Om vi tog bort den här metallplattan, skulle lampan fungera då tror ni? 

Lina: Nej för då kan ju inte strömmen gå runt. Den kan ju inte ta sig från lampan till metalfjädern 

då!  

 

Jag kunde synliggöra kritiska aspekter hos lärandeobjektet, i detta fall delarnas funktion i 

lampan, genom att kontrastera vad som hände med lampans funktion med fjädern och utan 

fjädern. På detta sätt skapades ett mönster av variation som bidrog till att flickorna kunde 

urskilja vilken betydelse som fjädern och batterierna hade för att strömmen skulle kunna gå 

från plus till minus så att lampan skulle fungera. På liknande sätt fick jag interagera med John 

och Tom i deras arbete med ficklampan. I exemplet nedan hade pojkarna resonerat sig fram till 

att för att lampan ska lysa krävs det att strömmen går till lampan. De skulle komma fram till 

vad metallplattan hade för funktion och jag försökte få dem att se hur strömmen går genom de 

olika delarna från plus till minus:  

EV: Just det. Batterierna ja, spelade det någon roll hur batterierna låg, vilken väg ni lade dit 

dom eller kan strömmen ta sig från batterierna hur som helst?  

Tom: Nej. Det kan den inte.  

EV: Nähä, varför inte?  

Tom: För att det här batteriet måste vara ner såhär.  

Han tar upp batteriet och visar vilken väg de satt in batteriet.  

EV: Okej, vilken sida av batteriet är ner då?  

John: Ja nu! Det är plus som måste vara ner!  

EV: Varför måste det vara så?  

Pojkarna sitter tysta några sekunder.  

EV: Ni pratade ju om att strömmen går till lampan? Och att ni såg att plus måste vara ner mot 

lampan för att den skulle fungera…  

John: Jag tror…vänta…plus måste ju vara neråt och då kan den gå till den här! 

Han pekar på metallplattan.  

Tom: Ja det är ju plus som tar ut strömmen! Plus tar ut strömmen och minus tar in strömmen!  
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Pojkarna hade själva erfarit att de inte kunde sätta batterierna hur som helst för att lampan 

skulle fungera. Genom att jag uppmärksammade detta som betydelsefullt för hur strömmen går 

genom lampans delar så fick pojkarna syn på det som hände när batterierna placeras på olika 

sätt och därmed vilken funktion metallplattan hade för strömmens väg i ficklampan. Dessa 

reflektioner gjorde pojkarna dock för att jag gripit in och tagit dem vidare i arbetet. Ett exempel 

där detta framkom med John och Tom, var när de under ca 10 minuter hade arbetat själva med 

lådan utan interaktion med mig och var på väg att plocka ihop allt i lådan igen. Pojkarna hade 

kommit fram till att de var färdiga och hade gjort alla uppgifter. De satt och räckte upp handen 

för att be om lov att gå och jag uppmärksammade att deras arbetsblad innehöll få anteckningar. 

Av den anledningen ställde jag frågor för att få veta vad och hur de hade gjort: 

 

EV: Kan ni berätta vad det är ni har gjort?  

John: Vi provade först så att den funkade och sen tog vi isär den. Sen fixade han delarna. Sen 

tog jag isär den och fixade den. Sen skulle vi rita hur den såg ut inuti och sen skulle vi lägga i 

som man ville att det skulle vara i lådan.  

EV: Hur skulle ni plocka isär delarna då?  

John: Man skulle lägga den såhär… 

Han lägger ut delarna och kollar av med skissen att de ligger rätt.  

EV: Okej, just det ja. Vad står det på delarna på skissen. De delar som även finns i den här 

ficklampan?  

John läser från skissen.  

John: Vad gör den här för nytta? Vad gör den här för nytta?  

EV: Har ni kommit fram till vad ni tänker att de har för nytta i ficklampan?  

Pojkarna tittar på skissen och sedan på varandra. John tittar på sin bild av ficklampan.  

John: Nej… 

Tom: Men den här (pekar på metalfjädern på bilden) gör så att batterierna håller sig kvar. 

 

Pojkarna hade inte resonerat om delarnas funktion i lampan. Resonemangen började när jag 

klev in och uppmanade dem att ställa sig frågor om delarnas funktioner. Efter denna interaktion 

arbetade de vidare, delvis i interaktion med mig men även själva, med sina resonemang i ca 10 

minuter till. 

 

EV: Vad gör den där metallplattan för nytta då? Såg ni den i lampan?  

John: Inte vad jag såg…men vi kan titta.  

Han tar upp lampan och tittar in i plasthöljet.  

John: Ja den går hela vägen till botten.  

EV: Ja, vad gör den där?  

Tom: Den kanske gör så batterierna…eller… 

John: men vänta den kanske gör så att fjädern tar ström från batterierna och så kan den gå vidare 

genom den där?  

Han pekar på metallplattan.  

 

Nödvändigheten av kompletterande material 

Materialet i lådorna och de medföljande instruktionerna uppmanade ibland eleverna att utföra 

uppgifter där annat material, utöver det som fanns att tillgå i lådan, kunde behövas. Detta visade 

sig i arbetet med Bygglådan där Olle och Pelle resonerade om hur mycket material de skulle 

använda för konstruerandet av modellen. Instruktionerna visade att de fick använda 24cm trälist, 
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10 cm järntråd och 2 meter snöre. Till att såga samt att kapa järntråden fanns tillhörande 

verktygslåda. Pojkarna resonerade först att de behövde en linjal och Olle gick och hämtade en 

linjal från ett skåp i klassrummet som de mätte ut listerna och järntråden med. När de skulle 

klippa av snöret insåg de att de behövde både sax och en längre linjal.  

Pelle: Hur mycket snöre fick vi ha?  

Han läser på instruktionskortet. 

Olle: 24 centimeter ska vi ha.  

Olle tar upp snöret och saxen. 

Pelle: Nej inte snöre, 24cm trälist! Det står två meter snöre. Det ska vara två meter!  

Pelle går och hämtar en meterslinjal som står vid tavlan i klassrummet.  

Pelle: Vi måste mäta två sådana här ska det vara!  

 

I pojkarnas dialog framkom att de använde sig av material som inte fanns i lådorna som de fick 

söka fram i klassrummet för att genomföra uppgiften. Ett annat exempel är när Stina och Greta 

ska göra markeringar för var de ska göra hålen där snörena ska träs igenom. Greta använder 

sig då av en linjal för att mäta ut hålen så att de blir lika långt ifrån kanten. Tidigare i arbetet 

hade Stina borrat utan att markera vart hålen skulle vara vilket resulterade i att de borrade för 

nära kanten på klossen så att den gick sönder. De bestämde sig för att göra ett nytt försök.  

Stina tar upp en av klossarna och börjar rita dit markeringar. Hon lägger ifrån sig pennan när 

hon ritat en helstreckad linje över klossen. Hon håller upp klossen så att Greta kan se.  

Stina: Så!  

Greta tittar på klossen utan att säga något. Hon tar upp en kloss de inte använt tidigare och går 

iväg och hämtar en linjal. Greta mäter ut att hålen ska vara 1 cm från kanterna och markerar 

med en penna vart hålen ska göras. Stina iakttar Greta. 

Stina: Jaha… 

Stina tar upp sitt sudd och tar bort linjen. Hon tittar återigen på Gretas kloss och hämtar en till 

linjal. Stina markerar två punkter på klossen som båda är 1cm från kanten.  

Stina: Okej sådär!  

 

Flickorna ansåg att de behövde redskap utöver dem som fanns att tillgå i lådan för att uppnå 

det resultat de var ute efter. Stina och Greta använde sig också av en sax som kompletterande 

redskap när de skulle kapa snöret i den önskade längden.  

 

8.2 ASPEKTER I LÄROMEDLETS UTFORMNING SOM VISAR SIG VARA 

MÖJLIGGÖRANDE ELLER BEGRÄNSANDE FÖR ELEVERNAS 

LÄRANDE I TEKNIK 
 

I elevernas möte med lådan och dess artefakter visade det sig vilka möjligheter och 

begränsningar lådan hade för utveckling av elevernas förmågor. Detta varierade mellan lådorna, 

men alla elever påverkades mer eller mindre av det lådornas utformning erbjöd för deras 

lärande i teknik.  

Lådmaterialets varierande förutsättningar  

Lådornas förutsättningar att utveckla elevernas förståelse för det avsedda lärandeobjektet 

varierade. Det framkom i några situationer att lådornas utformning inte räckte till för att ge 
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eleverna svar på de frågor som ställdes. Det material som eleverna behövde fanns där, men de 

medföljande instruktionerna räckte ofta inte till. Ett exempel på detta är när Lina och Fia 

arbetade med ficklampan:  

Lina pekar på en del av skissen där frågan om nyttan med metallplattan ställs intill en pil som 

pekar på plattan:  

Fia: Jaha…vad gör den här för nytta? 

Hon pekar på bilden av en avlång metallplatta som syns i plasthöljet till lampan på skissen.  

Fia: Vi får nog plocka isär den igen… 

 

Flickorna plockar isär ficklampan igen och lägger delarna i enlighet med sprängskissen på 

instruktionskortet. I exemplet försöker de hitta svar i materialet genom att gå igenom det flera 

gånger så att de inte missar något som skulle kunna visa vilken funktion som delarna har.  

Fia: Men alltså vad gör de här för nytta?  

Hon pekar på metalfjädern och sedan på metallplattan som syns på skissen. 

Lina tar upp bottenstycket där fjädern sitter och trycker på den med fingret.  

Lina: Men alltså den kanske ska hålla fast batterierna? Så att de inte åker omkring och typ sitter 

fast…i lampan?  

Fia: Ja!  

Flickorna antecknar på sina blad.  

Fia: Men vad gör den här delen? Jag har ingen aning!  

Hon pekar på metallplattan.  

Lina: Nej…  

 

Exemplet visar att flickorna försöker förstå delarnas funktioner men att lådmaterialet begränsar 

dem till att endast kunna reflektera över att de finns där snarare än deras funktion. Till lådan 

med konstruktionsuppgiften synliggjordes att de material som fanns att tillgå möjliggjorde 

själva konstruerandet för eleverna men det framkom även att de instruktioner som fanns med 

inte var tillräckliga för att eleverna självständigt skulle börja bygga konstruktionen. Pelle och 

Olle har i följande exempel läst första delen av instruktionerna och konstaterat att allt material 

fanns med i lådan. Pelle läser vidare på första punkten: 

Pelle: Då ska vi se vad vi ska göra! ”börja att skriva/rita lista på de bitar du ska göra, hur stora 

bitarna ska vara och hur de ska se ut. Ni får använda så mycket som finns beskrivet i maxrutan.” 

Ja!  

Pelle lägger ner kortet och tittar på Olle som sitter tyst.  

Pelle: Ehm…förstod du den där frågan?  

Olle: Nej… 

Pelle: Inte jag heller!  

EV: Vad ska ni börja med?  

Pelle: Vi ska börja med nåt...vi ska börja med att… 

Han tar upp kortet och läser igen.  

Pelle: Med en lista. På de bitar vi ska göra, ”hur stora bitarna ska vara och hur de ska se ut.” 

Hm…vi måste kanske kapa bitarna? Jag antar det?  

 

För pojkarna var det problematiskt att förstå vad de skulle göra med materialet för att skapa en 

konstruktion enligt ritningen på instruktionskortet. Liknande exempel framkom vid Greta och 

Stinas arbete med bygglådan när de börjat borra för att göra hål i klossarna. De hade markerat 
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punkter med pennan vart hålen skulle vara och lyckats borra igenom så att en av klossarna hade 

två hål. Ett av hålen hade placerats för nära kanten och gjort så att klossen gått sönder:  

 

EV: Vad ska det vara i de här hålen?  

Greta: ett snöre.  

EV: Okej, är ni nöjda? Kan man dra ett snöre genom hålen här nu?  

Flickorna tittar på klossen några sekunder. 

Stina: Nej… 

EV: Varför inte?  

Greta: Därför då kommer det bara ramla ut. 

EV: Mmm, vad behöver man tänka på när man ska göra hålen tror ni? Kan man göra dem så 

nära kanten?  

Greta och Stina: Nää…  

 

Flickorna ordnar fram en ny kloss, gör om markeringarna och placerar hålet längre ifrån kanten. 

När de sedan ska göra hål i nästa kloss så markerar de medvetet hålen en bit ifrån kanten. 

Instruktionerna de fick till själva konstruerandet berörde endast hur mycket de skulle använda 

av allt material men inget om hur de skulle gå till väga. Flickornas kloss gick inte att använda 

och de använde alltså mer material än nödvändigt.  

 

Oreflekterat ”görande” 

Det framkom i alla observationer med ficklampan att lådan som sådan gav små möjligheter till 

helhetsförståelse där eleverna fick syn på aspekter av lärandeobjektet men som sedan inte 

förankrades med någon förståelse till varför. Lådan i sig gav alltså möjlighet till reflektion men 

inga svar.  

I exemplet som följer har Fia och Lina precis lagt ut ficklampans delar och satt ihop dem igen 

och de sitter nu och resonerar över vad metallfjädern har för funktion. De skruvar lös alla delar 

igen och tittar på bottenstycket där metallfjädern sitter flera gånger: 

Fia: Den kan väl som få ljuset att tändas på något sätt? Hm, vi kanske kan skriva att den får 

ljuset att lysa upp?  

Lina tar upp bottenstycket och tittar närmare på den. Fia tar den sedan från Lina, tittar, vrider 

på den och lägger den sedan intill skissen.  

Fia: Det var ju den här som vi såg på bilden tidigare som vi inte visste vad det var! 

Lina: Ja men vad gör den då?  

Flickorna funderar några sekunder. 

Fia: Men vi skriver att den får ljuset att funka! 

De antecknar båda på sina anteckningsblad.  

 

Instruktionerna ger inte flickorna några svar på frågan eller hänvisar dem till hur de kan få reda 

på det. Flickorna nöjer sig med att skriva vad de tror är dess funktion och exemplet visar också 

att de inte kan förklara varför eller hur metallfjädern skulle bidra till att få lampan att fungera. 

Detta framkom också med Tom och John i en liknande situation där de resonerar mellan 

varandra och med mig om vilken funktion metallplattan har i ficklampan.  

  

Tom: Den kanske gör så batterierna…eller… 
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John: men vänta den kanske gör så att fjädern tar ström från batterierna och så kan den gå vidare 

genom den där?  

John pekar på metallplattan.  

 

Pojkarna har i exemplet en förståelse för att strömmen går genom delarna men inte om 

strömmens riktning. Instruktionerna antydde inte heller något om detta. John visar också i 

exemplet att han tänker att det är metallfjädern som ”tar” ström från batterierna vilket visar att 

han har förståelse om att metallfjädern kan leda strömmen men att han inte kunnat få syn på 

den kritiska aspekten för hur strömmen ska kunna gå i lampan och att den ska kunna lysa.  

 

Lärarens interaktion leder eleverna till reflektion 

För att urskilja lärandeobjektets kritiska aspekter var interaktion med mig som lärare ofta 

nödvändigt.  

Ett tillfälle när detta framkom var vid Fia och Linas arbete med ficklampans olika delar och 

deras funktion. De hade tagit isär ficklampan i enlighet med instruktionerna och sett delarna 

både på skissen och på den verkliga ficklampan. De hade också läst ”Vad gör den här för nytta?” 

som stod skrivet vid några av delarna på skissen. Flickorna försökte leta i instruktionerna om 

de kunde hitta information till delarnas funktioner men inte hittat någon. Jag fick kliva in och 

uppmärksamma dem om detta genom att interagera med dem och artefakterna i lådan:    

EV: Ser ni vart den här långa metallplattan går? Vi såg tidigare att den tog i metalfjädern där 

nere. Vart tar den mer?  

Flickorna tittar in i plasthöljet till lampan.  

Fia: I lampan!  

EV: Ja det gör den. Den har också kontakt med lampan alltså. Kan vi se något samband? 

Lampan som har kontakt med batteriets pluspol och med metallplattan, metallplattan som har 

kontakt med metalfjädern, metalfjädern som har kontakt med batteriets minuspol, batterierna 

som har kontakt med varandra och så är vi tillbaka till lampan.  

Lina: Allt går ju runt!  

 

På liknande sätt fick jag interagera med Tom och John i deras arbete för att de skulle få syn på 

delarnas funktion i ficklampan. När jag först kom till deras bord höll de på att plocka ihop och 

avsluta. Jag ville kontrollera om de gjort allt enligt instruktionerna och därför fick de återberätta 

vad de hade gjort och då framkom det att de inte hade reflekterat över delarnas funktion. När 

de sedan började resonera uppfattade jag av deras resonemang att de inte hade förstått hur 

strömmen går i en sluten krets, vilket i detta fall blev ett lärandeobjekt för pojkarna. Av den 

anledningen ville jag belysa hur de, genom att förstå strömmens väg, kunde få syn på delarnas 

funktion eftersom lådan och de medföljande instruktionerna inte bidrog med denna kunskap:   

 

EV: Mm, det kanske den gör… men om vi tänker såhär. Vad är det som krävs för att lampan 

ska lysa?  

Tom: att strömmen går till lampan.  

EV: Ja precis. Hur går strömmen till lampan?  

John: från batterierna? 

Han tittar på sitt anteckningsblad där han ritat en bild av hur det ser ut i ficklampan.  

John: Ja men om strömmen kommer ut där (pekar på pluspolen på ficklampan han ritat på sitt 

blad) så går det ju in i lampan där (drar sitt finger upp från batteriets pluspol till lampan). 
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När jag synliggjorde denna kritiska aspekt av lärandeobjektet för pojkarna kunde de börja 

resonera om att strömmen går från en del till en annan.  

Paren som arbetade med bygguppgiften hade också ett lärandeobjekt som berörde funktionen 

hos konstruktionen och exemplet som följer visar att jag fick hjälpa pojkarna att utveckla sina 

resonemang över vad som krävdes för att konstruktionen skulle fungera i enlighet med 

instruktionerna:  

EV: Hur drar ni snörena för att klossen ska åka uppåt? Fungerar det hur ni än gör?  

Pelle provar att dra sitt snöre rakt ner. Klossen åker ner lite på den sidan där Pelles snöre går 

igenom. 

Pelle: Olle testa att dra ditt rakt ner! 

Olle drar sitt snöre rakt ner och klossen åker ner på pojkarnas händer.  

Pelle: Nej man måste dra snett utåt, annars far den ner. Man kan också släppa inåt.  

Han räcker upphängningssnöret mot EV och tar det andra snöret ifrån Olle. Pelle provar att dra 

snörena snett utåt och sedan att dra in snörena mot varandra igen. Klossen åker upp och sedan 

ner.  

Pelle: Då åker den tillbaka! 

EV: Vad kan ni tänka er att den här kan fungera som? Vad kan man göra med den? 

Pelle: Hänga upp den någonstans och så kan man hänga saker i kroken och dra det uppåt.  

EV: Ja just det. Vart kan man ha användning av att göra det?  

Pelle: Ja typ en trädkoja? Om man vill ha upp grejer dit kan man använda den att hissa upp 

saker, lite vad som helst. Man kanske skulle kunna ha en vinsch på båda sidorna som drar i 

snörena då kan det vara en hiss typ!  

 

Pelle resonerar över konstruktionens användningsområde och för resonemangen vidare 

eftersom att jag ställer frågor som utmanar Pelles tankar.   

Resultatsammanfattning 

Skellefte-tekniken erbjuder möjligheter för eleverna att utveckla sina kunskaper i teknik när 

eleverna får möta olika artefakter och där mediering av kunskap mellan eleverna i samspel med 

varandra och de olika artefakterna sker. I vissa fall ger lådorna i sig goda möjligheter till 

utveckling av kunskaper i teknik som till exempel vid konstruktionsarbetet där eleverna 

uppmanas att bygga enligt en ritning, men ofta krävs interaktion med läraren för att elevernas 

praktiska arbete inte ska resultera i oreflekterat görande vilket blev tydligt i exemplet när Lina 

och Fia plockat isär och sedan satte ihop ficklampan utan att ha fått syn på delarnas funktioner. 

Det blev också tydligt i exemplet med John och Tom som ansågs sig färdiga när de båda plockat 

isär ficklampan och satt ihop den igen, trots att de inte reflekterat alls över delarnas funktion i 

lampan. Detta kan beskrivs med att lådans avsedda lärandeobjekt sällan blev elevernas erfarna 

lärandeobjekt utan stöd från mig som lärare. För att synliggöra kritiska aspekter behövde jag 

ofta gripa in, som i exemplet med Greta och Stina, när de färdigställt sin konstruktion men inte 

reflekterade över hur den faktiskt fungerade innan jag ställde frågor som berörde hur eller 

varför den fungerade. 
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9. DISKUSSION 
I avsnittet lyfts diskussioner först vad gäller studien och dess genomförande. Där diskuteras 

metoden kritiskt utifrån reliabilitet och validitet. Därefter diskuteras resultatet som framkom 

och de mönster som kunnat urskiljas i analysen med förankring i tidigare forskning. I 

resultatdiskussionen knyts även resultaten ihop med de teorier om lärande som använts som 

verktyg i studiens genomförande. Slutligen diskuteras också vad studien kan bidra med till 

forskningsfältet för teknikundervisning och för läromedlens roll i undervisning.  

 

9.1 METODDISKUSSION 
 

” Vetenskapligt arbete är en mänsklig aktivitet och påverkas därför av begränsningar i den 

mänskliga uppfattnings- och föreställningsförmågan. Det är en verksamhet som syftar till att nå 

kunskap som är giltig för alla människor och till att vara intersubjektiv och objektiv.” 

(Olsson & Sörensen, 2011).  

9.1.1 METOD OCH URVAL 
Studien är gjord med kvalitativa metoder vilket innebär att det har sökts förståelse om hur något 

ter sig eller är, i detta fallet teknikundervisning med utgångspunkt i ett färdigt läromedel. 

Strävan med studien har varit att samla data som har tillförlitlighet (reliabilitet) och hög 

giltighet (validitet). Tillförlitliga data är data som är exakt och som vid upprepning ger samma 

information igen, förutsatt att samma sak undersöks. Om datan är både av hög reliabilitet och 

hög validitet betyder det att den representerar rätt sak på rätt sätt (Backman et. al, 2012).  

Som ett första steg gjordes att urval av respondenter för datainsamlingen. Urvalet baserades på 

vad som faktiskt skulle undersökas vilket resulterade i elever som redan arbetat med Skellefte-

Tekniken under tidigare terminer för att kunna samla in data om vad innehållet i en bestämd 

låda erbjöd eleverna. Hade elever ur andra skolor som inte tidigare arbetat med Skellefte-

tekniken valts ut hade resultatet kunnat påverkas i den meningen att data inte hade fokuserat 

på mötet mellan eleverna och artefakterna i lådan utan istället berört hur eleverna arbetar med 

Skellefte-tekniken. Dessa överväganden gjordes också vid valet av hur indelningen av paren 

skulle ske. Eftersom det redan fanns färdiga elevpar, i och med att klasserna redan hade arbetat 

med Skellefte-tekniken, valde jag att inte ändra dessa för att kunna fokusera på arbetet med 

artefakterna i lådan och inte på hur eleverna var indelade. Att eleverna var indelade i homogena 

elevpar, efter instruktionerna i Skellefte-teknikens handledning, kan det diskuteras huruvida 

resultatet hade kunnat påverkas om eleverna hade delats in i heterogena elevpar, men eftersom 

syftet med min studie varit att utveckla kunskap om vilka möjligheter och begränsningar för 

elevernas lärande i teknik som Skellefte-tekniken erbjuder hade elevparens sammansättning 

inte någon större betydelse för resultatet. Eftersom Skellefte-tekniken enligt Asplund (2015) 

inte bara är ett material utan också ett arbetssätt hade fokus hamnat på fel sak om eleverna inte 

arbetat i de elevpar de redan var indelade i under tidigare arbete med Skellefte-teknik eller om 

de inte redan var insatta i arbetssättet. Detta övervägande gav också studien högre validitet 

genom att sätta fokus direkt på det specifika område som min studie syftat till att belysa. Är 

studien av hög validitet menar Backman et al. (2012) att studien undersökt det som den faktiskt 

handlat om. Genom att elevgruppen redan kände till läromedlet skapades möjligheter att från 

start få svar på vilka kritiska aspekter av lärandeobjektet som eleverna, i samspel med varandra 
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och i interaktion med lådan och dess artefakter, kunde få syn på och vilka som förblev osynliga. 

Detta förhållningssätt kunde också ge svar på en av forskningsfrågorna som berörde vilka 

aspekter i lådans utformning som är kritiska för elevernas lärande i teknik (Vikström, 2014). 

Dessa överväganden har gjorts utifrån en strävan att hitta en målgrupp som skulle ingå i studien 

där data som var nödvändig för att svara på mina forskningsfrågor kunde samlas in. 

Utgångspunkten för urvalet är alltså inte representativ utan ändamålsenlig vilket passade sig 

för studien eftersom jag ville förstå hur något ter sig, i detta fall undervisning med läromedlet 

Skellefte-teknik (Christoffersen & Johannessen, 2015). Eleverna som valdes ut gick alla i 

årskurs 2 vilket kan diskuteras utifrån huruvida urvalet av elevpar hade kunnat påverkat 

resultatet om elevpar ur både lägre och högre årskurser också ingått i studien. Detta hade kunnat 

ge ett bredare resultat men då tiden var begränsad fick studien anpassas efter dessa tidsramar 

och därför valdes endast åtta elever i årskurs 2 på en skola ut (Christoffersen & Johannessen, 

2015).  

De lådor som använts och legat till grund för studien valdes utifrån den koppling de hade till 

läroplanens kursplan i Teknik (Skolverket, 2018). De hade båda kopplingar till teknikämnet 

och var samtidigt olika i sin utformning. Om andra lådor hade använts skulle kanske fler eller 

andra didaktiska faktorer framkommit men eftersom studien syftade till att visa på 

begränsningar och möjligheter med läromedlet och inte med specifika lådor begränsades 

studien till två lådor. Att lådorna var olika i sin utformning påverkade analysen av 

datamaterialet, eftersom jag initialt försökte hitta liknande mönster istället för att förhålla mig 

till det faktum att de var olika och av den anledningen också till viss del visat varierande resultat. 

Det framkom exempelvis att lådan med ficklampan präglades till större del av brist på teoretisk 

förankring, för elevernas förståelse av lärandeobjektet, än vad bygglådan gjorde.  

 

9.1.2 FORSKARENS FÖRHÅLLNINGSSÄTT  
I studien har forskaren varit central i och med att jag antagit rollen som lärare och studerat den 

egna undervisningen, så kallad aktionsforskning (Rönnerman, 2011). Läraren, jag själv i detta 

fall, fungerade som medierande redskap och bidrog till att synliggöra kritiska aspekter genom 

att ställa frågor eller skapa variationsmönster som bidrog till reflektion där det skapades 

möjligheter att urskilja de kritiska aspekterna för lärandeobjektet (Lo, 2012). Det som samtliga 

kvalitativa metoder har gemensamt, vilket visar på att forskaren är central, är att forskaren 

också agerar analysinstrument och att dennes tolkning av den insamlade datan utgör grunden 

för analysen (Stockholms Universitet, 2015). Forskaren är dock begränsad i sin mänskliga 

uppfattningsförmåga och kan också vara färgad av teorier eller antaganden som denna gör 

under analysen. Då analysen redan börjat vid undervisningstillfällena hade jag gjort mig en 

uppfattning av vissa kategorier som framkom och dessa kan ha påverkat hur analysen sedan 

genomfördes i transkripten. Det kan också ha lett till att jag inte uppmärksammade evidens 

som jag inte ansåg höra till någon av mina kategorier men som hade kunnat vara av betydelse 

för resultatet.  Detta kan bidra till att analysen inte alltid är objektiv (Olsson & Sörensen, 2011).  

Till studien användes variationsteorin som analytiskt redskap för själva undervisningen vilket 

kompletterades av den sociokulturella teorin om lärande genom samspel och mediering av 

kunskap (Manger et al., 2013). Av denna anledning analyserades data genom att sortera ut 

mönster där de olika avsedda, de iscensatta och de erfarna lärandeobjekten eftersöktes. Det 

problematiska med att försöka se dessa mönster genom en teori är att annat som hade kunnat 
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vara av värde för studien kan förbises (Patel & Davidsson, 2011). Analysen började inte bara 

vid transkriptionen av data, den tog vid redan i första undervisningstillfället där jag kunde börja 

ana vilka mönster som skulle bli synliga. Detta kan också dock påverka den senare analysen 

om vissa antaganden redan gjorts. Det kan leda till att dessa antaganden är de som eftersöks i 

transkriptionerna och annan evidens kan sållas bort (Olsson & Sörensen, 2011). Det 

tillvägagångssätt jag använde under analysen fungerade bra och gav en överskådlig bild av hur 

evidensen sedan skulle presenteras i resultatdelen.  

 

9.1. 3 GENOMFÖRANDE OCH DATAINSAMLING 
De kvalitativa metoder som använts till datainsamlingen övervägdes för att kunna samla data 

av hög validitet, det vill säga att data representerar det som undersökningen faktiskt syftat till 

att belysa (Backman et al., 2012). Problemet med att använda sig av kvalitativa metoder, som 

intervjuer och observationer, är att förhålla sig till den påverkan forskaren, jag själv i det här 

fallet, haft på eleverna. Vid intervjusituationerna, som delvis varit strukturerade och delvis 

ostrukturerade, finns en risk att jag som intervjuare påverkat eleverna. Med tanke på att jag 

intervjuat elever kan påverkan varit särskilt stark eftersom det är en fråga om hierarki i 

relationen vuxen/barn. Den påverkan som kan ha varit på eleverna i dessa tillfällen bör därför 

tas i beaktning när data tolkas (Backman et al., 2012). Hur intervjuerna genomförts baserades 

på att jag ville ta reda på hur eleverna initialt förstod lärandeobjekten vilket resulterade i att 

den intervjumetod som lämpades sig bäst var en blandning av strukturerade, som berörde 

lärandeobjekten, och ostrukturerade, för att se hur eller på vilket sätt eleverna uppfattade 

lärandeobjektet. Denna intervjumetod lämpar sig särskilt bra för att få ta del av respondenternas 

livsvärld på ett djupare sätt vilket var målet med intervjuerna i studien (Olsson & Sörensen, 

2011). Eftersom intervjuerna skedde parvis är det möjligt att eleverna påverkades av varandra 

beroende på om de fick möjlighet att svara eller inte. Intervjuerna hade av den anledningen 

kunnat ske individuellt för att få reda på mer om varje enskild elevs förkunskaper och hur dessa 

sedan utvecklades.  

Något som framkom under intervjuerna var problematiken att ställa genomtänkta och inte 

ledande följdfrågor till eleverna. Särskilt viktigt att tänka på när följdfrågor blev aktuella var 

att ställa dessa frågor så att eleverna förstod vad det var jag ville få svar på. Frågorna 

reviderades därför under intervjuernas gång vilket vid några tillfällen gjorde så att eleverna kan 

ha blivit avbrutna i sina resonemang för att jag inte uppfattat om de förstått frågan eller inte 

och en omformulerad fråga ställts. Jag hade också valt att intervjua eleverna med bilder som 

grund. Dessa bilder valdes för att få reda på vilken förståelse som eleverna hade för de olika 

artefakternas funktioner men vid analysen kunde jag urskilja att bilderna inte representerade 

lärandeobjekten så som jag hade trott att de skulle vilket kan ha skapat förvirring hos eleverna 

(se bilaga 2 och 3). Istället hade jag kunnat visa eleverna de medföljande instruktionskorten för 

respektive låda och lyssnat till elevernas resonemang innan det praktiska arbetet med 

artefakterna i lådan och sedan deras resonemang efter arbetet. Det visade sig också att 

efterintervjuerna inte bidrog med det jag initialt hade för avsikt att de skulle bidra med. Tanken 

med efterintervjuerna var att se vilket lärandeobjekt eleverna hade erfarit efter undervisningen 

men det framkom redan under observationerna. Det resulterade i att jag ansåg att 

efterintervjuerna inte tillförde något nytt resultat.  
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Vid observationstillfällena var jag deltagande observatör vilket också kan vara något som kan 

påverka elevernas beteende (Patel & Davidsson, 2011). Genom att jag dock enbart befann mig 

hos grupperna korta stunder och observerade eleverna genom videoupptagningar torde min 

påverkan, under de stunder jag inte interagerade med eleverna, vara försumbar. Att använda 

videoupptagning under undervisningstillfällena fungerade bra eftersom att jag inte kunde vara 

vid båda paren samtidigt och anteckna vad som hände. Det gav mig också möjlighet att se 

elevernas självständiga arbete när jag inte befann mig hos dem. Något som dock hade varit av 

värde att anteckna som inte gjordes var hur samt när jag inte befann mig och är jag befann mig 

vid eleverna. Vissa gånger gick jag mellan eleverna utan att interagera vilket inte framkommer 

på videoupptagningarna då kamerorna endast varit riktade mot eleverna.  

Till observationerna hör också ett bortfall av ca 2 minuters videoupptagning. Datamaterialet 

som samlats in anser jag har varit tillräckligt för att ge svar på studiens forskningsfrågor. 

Bortfallet från observationerna hade inte heller tillfört något nytt eller väsentligt (Olsson & 

Sörensen, 2011). 

 

9.2 RESULTATDISKUSSION 
 

I denna studie har jag försökt att bepröva mina erfarenheter på vetenskaplig grund genom att 

ta del av tidigare forskning och genomföra studien på ett systematiskt vis med hjälp av 

teoretiska utgångspunkter. I den meningen har jag intagit rollen som forskande lärare i min 

egen praktik (Runesson, 2011). Studien har utgått från det färdiga läromedlet Skellefte-Teknik 

och det innehåll samt det arbetssätt som Asplund (2015) anser att eleverna erbjuds när 

läromedlet används i undervisningen. Läromedlet har sedan beprövats vid två olika 

undervisningstillfällen där det framkom vad läromedlet faktiskt erbjuder för möjligheter men 

också vilka begränsningar det har för elevernas lärande i teknik.  

9.2.1 LÅDORNAS VARIERADE FÖRUTSÄTTNINGAR 
Lådorna erbjuder i sig en blandning av No-teknik innehåll, som i exemplen med ficklampan, 

eleverna får möjligheter till att se hur en ficklampa är uppbyggd och hänvisas sedan till att 

försöka förstå vad de olika delarna har för funktion. För att göra detta krävs att eleverna också 

får syn på ett annat lärandeobjekt det vill säga hur strömmen går i en sluten krets. Läraren måste 

förhålla sig till huruvida eleverna initialt förstår de lärandeobjekt som arbetet med ficklampan 

erbjuder för att eleverna ska kunna utveckla denna förståelse och erfara lärandeobjektet på det 

sätt som avsetts (Lo, 2012). I resultatet framkom att lådorna i sig inte gav tillräckliga 

förutsättningar att urskilja de kritiska aspekterna för de olika lärandeobjekten. Det var ofta 

lärarens interaktion, antingen via frågeställningar, som fick eleverna att reflektera, eller via 

uppmaningar till handlingar som skapade kontraster som gjorde att eleverna fick syn på kritiska 

aspekter (Vikström, 2014). I relation till detta kan slutsatsen dras att det är stor variation 

beroende på lådornas utformning. I bygglådan fanns utrymme för egna idéer och tolkning, det 

vill säga inget rätt eller fel så länge konstruktionen överensstämde med den på bilden, medan 

andra lådor som den med ficklampan krävde större förförståelse och kunskaper i fysik om 

elektricitet och ström. Även om bygglådan också innefattar förståelse av tyngdlagen och andra 

krafters påverkan så var denna förståelse inte avgörande för konstruerandet på samma sätt. För 

teknikundervisning generellt är detta något att beakta eftersom teknik och de 

naturvetenskapliga ämnena går hand i hand. Tekniska lösningar och konstruktioner underbyggs 
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av ett eller flera naturvetenskapliga fenomen, i detta fall elektricitet, tyngdlagen och andra 

krafter, som eleverna måste få möjlighet att förstå i relation till arbetet i teknik (Mattson, 2005). 

Detta innebär också att lärare måste ge eleverna möjligheter till att se vad som skiljer teknik 

ifrån de naturvetenskapliga ämnena så att distinktionen däremellan blir tydlig 

(Skolinspektionen, 2014). Om eleverna sedan både kan skilja teknik från de naturvetenskapliga 

ämnena och också se hur de är beroende av varandra utvecklas deras förmåga att se dessa 

samband själva. Det denna studie kan bidra med att belysa är hur stor vikt det är att eleverna 

får en förförståelse eller en förklaring till varför olika tekniska lösningar fungerar och varför 

de konstrueras som de gör. Studien kan också väcka tankar hos nyutbildade lärare såväl som 

för lärare med lång erfarenhet om didaktiska faktorer som är viktiga att beakta när elever 

arbetar med praktiska arbeten i teknik. Särskilt med tanke på att många lärare som undervisar 

i ämnet känner att de inte har kompetens eller tillräcklig utbildning för detta (Blomdahl, 2007; 

Bjurulf, 2008; Nordlöf, 2018).  

Under de undervisningstillfällena som observerades i studien framkom det att läromedlet gav 

tillfälle till praktiskt arbete men som visade sig ske många gånger utan teoretisk förankring. 

Eleverna gör uppgifterna och konstruktionerna men vet inte varför resultatet blir som det blir 

eller vad som ligger bakom att det blir så. Som i exemplet med Lina och Fia när de plockat isär 

ficklampan och såg delarna men inte kunde få syn på deras funktion eftersom de inte förstod 

hur det hängde ihop med strömmens väg genom en sluten krets. Om flickorna hade varit 

förtrogna med fenomenet sluten krets, vad ström är och vad som gör att strömmen går mellan 

olika komponenter, hade de haft möjlighet att förstå hur delarna är beroende av varandra för 

lampans funktion. Här grep jag in och gjorde det möjligt för flickorna att se detta samband 

genom att synliggöra hur strömmen går från batteriet till lampan genom alla delarna tillbaka 

till minus genom att kontrastera att strömmen inte kan passera om någon av delarna fattas även 

om batterierna sitter i ficklampan. För teknikundervisningen betyder detta att den praktiska 

verksamheten behöver vara förankrad i teorin för att elevernas lärande ska gynnas (Blomdahl, 

2007; Bjurulf, 2011; Skolinspektionen, 2014). Studiens resultat visar att eleverna behövde få 

syn på sambandet mellan teorin och praktiken för att kunna resonera om vad delarna hade för 

funktion. Under dessa tillfällen kunde jag gripa in och skapa variationsmönster som 

synliggjorde kritiska aspekter för lärandeobjektet (Vikström, 2014).  

9.2.2 FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL FÄRDIGA LÄROMEDEL 
Generellt kan också diskuteras om hur lärare förhåller sig till färdiga läromedel som används i 

undervisningen. Det kan vara lätt att förlita sig på att eleverna gör det som ska göras och lär 

sig det som läromedlet är avsett att eleverna ska utveckla kunskapsmässigt (Skolverket, 2006; 

Skolinspektionen, 2014). I resultatet framkom att läromedlet som sådant, vid flera tillfällen, 

inte gav eleverna optimala möjligheter att utveckla de kunskaper som angetts i relation till 

Lgr11 (Skelleftetekniken.se, u å). Detta framkom exempelvis med pojkarna som arbetade med 

ficklampan. Om inte jag gripit in hade Tom och John plockat ihop och ansett sig färdiga utan 

att ha fått syn på eller reflekterat över ett av lådans lärandeobjekt. I en verklig situation hade 

läraren under arbetet med Skellefte-tekniken haft fler grupper igång samtidigt vilket hade 

kunnat resultera i att läraren inte hunnit till pojkarna innan de städat undan. Detta kan förstås 

som att läraren inte räcker till för att kunna interagera med alla elevpar om undervisning med 

läromedlet sker i hel eller halvklass. Studien belyser didaktiska faktorer som lärare måste 

beakta när läromedlet används i undervisningen och kan bidra med insikten i att det inte finns 

något färdigt läromedel i den meningen att eleverna erbjuds möjligheter att utveckla kunskaper 
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med enbart läromedlet som grund. I studien framkommer att det finns många begränsningar 

för läromedlet även om det också ger möjligheter till lärande. Syftet med studien anser jag vara 

uppfyllt eftersom resultatet visar vilka möjligheter och begränsningar för lärande i teknik som 

finns när läromedlet används i teknikundervisning för yngre barn. Studien kan även ge inblick 

i vilka möjligheter och begränsningar som finns när elever i de lägre åldrarna arbetar praktiskt 

i teknik och vad som kan vara viktigt att beakta när läromedel används som utgångspunkt i 

undervisning.  

Av det som framkom i resultatet kan slutsatsen dras att eleverna inte själva kan se om de 

uppnått målet för lektionen och vilka kunskaper och förmågor de skulle få möjlighet att 

utveckla i arbetet med lådorna. Detta leder till att eleverna inte får vara en del av sitt aktiva 

lärande vilket är en förutsättning för att eleverna ska kunna få möjlighet utveckla kunskaper 

och förmågor i skolans alla ämnen (Bjurulf, 2011; Manger, Lillejord, Nordahl & Helland, 

2013). Om lärare förlitar sig fullt ut på att eleverna lär sig det som läromedlet anser sig ge 

möjligheter till, förloras den didaktiska relationen mellan lärare och elever. Det är dock 

förståeligt att detta sker eftersom många av de undervisande lärarna inte känner att de har den 

kompetens som behövs för undervisning i ämnet teknik och om de då erbjuds ett färdigt 

stödjande material blir lösningen enkel (Skolverket, 2006; Skolinspektionen, 2014). Denna 

studie gjordes med ett färdigt läromedel som grund och syftade till att visa på vilka möjligheter 

respektive begränsningar det kunde ha för elevernas lärande i teknik. Även om studien gjordes 

med Skellefte-teknik så kan slutsatser om hur läromedel generellt bör användas i 

undervisningen dras. För lärarstudenter och verksamma lärare kan denna studie bidra till att 

uppmärksamma faktorer som kan vara betydelsefulla att beakta vid användandet av färdiga 

läromedel. Samtidigt kan den väcka tankar som leder till att lärare uppmärksammar och ser 

över möjligheterna och bristerna när olika läromedel används som utgångspunkt i praktisk 

undervisning.  

De stora satsningarna som gjorts och de undersökningar som genomförts för ämnet teknik 

innefattar satsningar på många olika nivåer för att öka kvaliteten på teknikundervisningen 

(Utbildningsdepartementet, 2015). Det finns dock få undersökningar och rapporter om de 

läromedel och material som används i skolorna och huruvida de skapar möjligheter eller 

begränsningar för undervisning i teknik. Skolinspektionens undersökning (2014) visar att 

läromedel och material är ett av de områden där det finns brister. Paralleller kan dras mellan 

Skolinspektionens resultat och de resultat som presenterats i denna studie. Det krävdes många 

gånger interaktion från mig som lärare för att artefakterna i lådan skulle fungera som 

medierande redskap och möjliggöra lärande hos eleverna (Säljö, 2011; Jakobsson, 2012).  

9.2.3 VIKTIGA FAKTORER FÖR LÄRARE ATT BEAKTA  
Denna studie kan kännetecknas som praktiknära forskning vilket innebär att forskningen är 

genomförd i undervisningspraktiken (Runesson, 2011). Jag som forskande lärare i studien 

kunde då få kunskaper om hur elevernas lärande i teknik blev möjligt i undervisning med ett 

färdigt läromedel. Praktiknära forskning kan bidra med att utveckla kunskaper om vad 

undervisningen måste göra synligt för att eleverna ska få förståelse och hur undervisningen kan 

utvecklas (ibid). Denna praktiknära studie är inspirerad av modellen Learning Study. Modellen 

syftar till att få en förståelse för vilka kritiska aspekter eleverna måste få möjlighet att uppfatta 

i undervisningen om ett lärandeobjekt för att förstå detta på ett specifikt sätt (Lo, 2012). Genom 

att använda mig av denna modell som utgångspunkt kunde djupare förståelse för hur eleverna 

lär i teknikundervisningskontext genereras (Björkholm, Andrée & Carlgren, 2016). Det blev 



45 

tydligt i resultatet att eleverna inte själva kunde få syn på många av de kritiska aspekterna för 

lärandeobjektet. Jag fick då gripa in och synliggöra dessa genom frågor som uppmanade till 

reflektion och genom uppmaningar till handlingar som skapade konstraster och 

variationsmönster där de kritiska aspekterna blev synliga för eleverna (Vikström, 2014). 

Tanken bakom att använda Learning Study som inspiration var att jag ville belysa faktorer som 

är viktiga för lärare att beakta i teknikundervisning och detta anser jag också framkom i 

resultatet. Frågan kan ställas om resultatet från denna och liknande studier kan vara användbara 

för andra lärare i andra sammanhang? Svaret är att genom att belysa och skapa förståelse för 

hur undervisningen bör utformas för att ge eleverna möjligheter till lärande kan deras tekniska 

kunnande gynnas (Björkholm et al.,2016). I min studie framkom det vid alla 

undervisningstillfällen att eleverna behövde mer eller mindre interaktion från mig som lärare. 

Studien ger därav exempel på hur undervisningen bör utformas för att skapa optimala 

möjligheter för elevernas lärande. Resultaten från Learning Studies och praktiknära studier av 

liknande typ kan användas av fler än bara de lärare som genomför studien eftersom de ger 

inblick i hur elever lär och hur de utvecklar kunskaper och förmågor. I detta fall om vad som 

skapar möjligheter för elevernas lärande i teknik när läromedlet Skellefte-teknik används i 

undervisningen, men också hur elever lär och utvecklar förmågor i och om teknik när de får 

arbeta praktiskt. De resultat, om till exempel värdet av teoretiska förkunskaper, som genererats 

i denna studie kan kanske inte rakt av överföras till andra kontexter men kan ge viktiga ledtrådar 

för andra lärare som arbetar med Skellefte-tekniken eller liknande färdiga läromedel (Kullberg, 

2012).  

Det sociokulturella perspektivet har använts som verktyg för lärande eftersom studien och dess 

genomförande präglas av lärande genom samspel. Detta samspel sker mellan elever och elev, 

eleverna och artefakterna i lådorna samt mellan eleverna i möte med artefakterna och med mig. 

En viktig slutsats var också att jag behövde ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse genom 

olika sätt att interagera med eleverna eller med artefakterna i lådan. Som lärare fungerade jag 

som medierande redskap, när eleverna inte själva kunde komma vidare i sina resonemang i 

samspel med varandra eller med de olika artefakterna i lådan (Jakobsson, 2012). Detta gör att 

slutsatsen kan dras att eleverna vid dessa tillfällen befann sig i den proximala utvecklingszonen 

i och med att de använde sina tidigare förvärvade kunskaper till att försöka resonera sig fram 

till lösningar och när de inte tog sig längre i sina resonemang kunde de komma vidare i 

interaktion med mig (Manger et al., 2013).   

9.2.4 AVSLUTANDE KOMMENTAR 
Avslutningsvis kan diskussionen sammanfattas genom att lyfta vad denna studie kan bidra med 

för kunskaper som kan vara användbar för undervisande lärare. Det som framkom var att 

elevernas lärande kunde utvecklas i mötet med artefakterna de erbjöds i det praktiska arbetet 

men med varierande förutsättningar. Det praktiska arbetet gav dem inte förståelsen till varför 

exempelvis klossarna kunde åka upp och ner om man drog i snöret eller varför alla delar var 

viktiga för lampans funktion, de fick endast se att det var så. Eleverna behövde få en förståelse 

för detta för att kunna resonera över funktionerna vilket de fick när jag som lärare synliggjorde 

eller förklarade detta. Vid många tillfällen fick jag gripa in och interagera med eleverna på 

olika sätt för att de skulle få syn på kritiska aspekter för lärandeobjektet. Det gjorde jag genom 

att ställa frågor som kunde skapa nya resonemang och uppmana eleverna till handlingar som 

skapade konstraster och mönster av variation. Studien kan av denna anledning bidra med 

insikter om vad eleverna måste få möjlighet till att förstå för att utveckla kunskaper vid 
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praktiskt arbete i teknik, vilka didaktiska faktorer som lärare måste beakta när elever möter 

artefakter i undervisningen samt väcka tankar om förhållningssättet till färdiga läromedel när 

dessa ska användas i undervisningen.  

 

9.3 IMPLIKATIONER FÖR MITT FRAMTIDA YRKE 
 

De insikter och erfarenheter som studien har gett mig och som jag tar med mig till mitt framtida 

yrke är förståelse för vikten av att kritiskt granska det jag som lärare gör och det som faktiskt 

sker i undervisning. Modellen Learning Study har inspirerat mig till att fortsätta granska min 

undervisning i framtiden och hur eleverna lär i olika undervisningskontexter. Det kommer att 

ge mig verktyg till att kunna utveckla min undervisning. Fortsättningsvis kommer insikten av 

att det är viktigt att förhålla sig kritiskt till färdiga läromedel när dessa används i undervisning 

vara av stor nytta i mitt yrkesverksamma liv. Genom att inte låta läromedlen styra och att inte 

förlita mig på att eleverna utvecklar kunskaperna som avsetts när de interagerar med läromedlet, 

skapas förutsättningar för mig att se dess möjligheter och brister. 

 

9.4 VIDARE FORSKNING 
 

För ämnet teknik som under en sådan intensiv period utsatts för stora reformer både läroplans- 

timplans- och innehållsmässigt är vidare forskning i ämnet av nytta för verksamma lärare samt 

lärarstudenter (Sjöberg, 2013). Forskning som berör ämnets utformning och innehåll, vilken 

progression som finns samt hur lärare tolkar kursplanen är av intresse liksom forskning om hur 

lärare kan synliggöra tekniken i vardagen och skilja denna från naturvetenskapliga fenomen så 

att eleverna får möjlighet att se distinktionen där emellan. Avslutningsvis kan tilläggas att på 

grund av att det var svårt att hitta tidigare forskning gällande läromedlens betydelse, påverkan 

och lärares förhållningssätt till dessa i skolans alla ämnen, är det viktigt att vidare forskning av 

den karaktären tar plats. Läromedlens roll i verksamheten bör undersökas och granskas närmare 

samt vilka didaktiska aspekter som läromedlen måste kompletteras med för att ett lärande ska 

ske.  
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BILAGA 1 
 



 

 

 



BILAGA 2 
 

Frågor till eleverna, med fokus på Ficklampan, inför observationerna (med bildstöd) 

• Vad visar bilden? 

• Vad kan den användas till? 

• Hur är den uppbyggd tror ni?  

• Hur tror ni att den fungerar? 

• Hur kan det lysa här (peka) om jag trycker här (tryck in knappen)?  

 

 

 

 

Frågor till eleverna efter observationerna (med eventuellt bildstöd)  

• Vad fick ni göra med ficklampan? 

• Hur gjorde ni så att den fungerade?  

• Varför fungerade den då? 

• Hur är en ficklampa uppbyggd?  

• Kan ni berätta för mig hur det kommer sig att det lyser här om jag trycker här?  

 

 

 

 

 



BILAGA 3 
 

Frågor till eleverna, med fokus på Bygg 2, inför observationerna (med bildstöd) 

• Vad ser vi på bilden? 

• Vad används de till?  

• Varför tror ni att man använder konstruktioner som den här till detta? 

• Hur fungerar den? 

• Vad är det som drar föremålet uppåt? 

 

 

 

 

Frågor till eleverna efter observationerna (med eventuellt bildstöd) 

• Vad gjorde ni med det material ni fick? 

• Hur fungerar den? 

• Vad är det som gör att föremålet åker uppåt?  

• Hur kommer det sig att det blir så? 

• Kan ni komma på någonstans i vardagen eller samhället där man kan ha användning för 

det här?



BILAGA 4 
Information till vårdnadshavare och elever i årskurs 2 

Hej vårdnadshavare och elever i årskurs 2!  

Under de närmsta veckorna (v. 11-13) kommer jag att befinna mig på skolan för att genomföra en 

studie som ingår i det examensarbete jag skriver. Studien syftar till att belysa vilka faktorer som är 

betydelsefulla för lärare att beakta i teknikunderisningen för att eleverna ska få möjligheter till 

lärande i ämnet samt vilka möjligheter och begränsningar det finns med att använda ett färdigt 

läromedel i teknikundervisningen. Till detta skulle jag behöva plocka ut sammanlagt 12 elever i 

årskurs 2 som deltar i studien vilket motsvarar fyra elever ur varje klass. De tillfällen som dessa 

elever plockas ut samrådas med respektive klasslärare så att eleverna inte missar väsentlig 

undervisning. Deltagandet är helt valfritt vilket också innebär att deltagarna när som helst under 

studien får välja att avsluta sitt deltagande.  

Jag kommer att behöva intervjua eleverna som deltar i studien samt använda ljudupptagning under 

dessa intervjuer. Frågorna berör endast teknikämnesområdet och tar ungefär fem minuter per 

elevpar. Sedan observera dem i teknikundervisning som jag kommer att bedriva vilket utgör ca 40 – 

60 minuter per tillfälle. Eleverna arbetar i par om två och de deltar endast vid ett tillfälle per par. 

Dessa observationer kommer att spelas in med skolans Ipads.  

Till transkriberingen, det vill säga när all data ska skrivas ner på papper, kommer samtliga deltagare i 

studien att vara anonyma och all data behandlas konfidentiellt. Med detta menas att namn och plats 

inte kommer att skrivas ut och de inspelningar som gjort kommer bara att behandlas av mig 

personligen. När all information transkriberats kommer alla ljudupptagningar att raderas och de 

videoupptagningar som gjort på undervisningen kommer att stanna på skolans Ipads.  

Vänligen fyll i uppgifterna nedan!  

Med vänlig hälsning  

Emelie Vikström  

Grundlärarprogrammet F-3 

Luleå Tekniska Universitet 

 

 Ja, jag får/vill delta i studien                Nej, jag får ej/vill ej delta i studien 

 

Barnets namn:………………………………………………………………………………………………………….. 

Klass:…………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………      ……………………………………………………………… 

Vårdnadshavares underskrift                                Elevens underskrift 



BILAGA 5 



 







 


