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Sammanfattning 
 
Studien har haft som syfte att undersöka hur lärare i årskurs 1-3 planerar och genomför 
undervisning i teknik. Frågeställningarna som tagits fram för att för att få svar på studiens syfte 
är: hur beskriver lärarna att de planerar för teknikämnet, allmänt och i relation till det centrala 
innehållet för årskurs 1-3?, hur beskriver lärarna att de undervisar relaterat till det centrala 
innehållet i teknik för årskurs 1-3? samt vilka undervisningsmetoder används, enligt lärarna? 
Dessa frågor har det sökts svar på genom kvalitativa intervjuer med åtta lärare i årskurs 1-3. 
 
I resultatet framkommer att teknik är ett ämne som inte fullt ut har fått fäste i årskurs 1-3, då det 
visar sig att flera lärare i studien saknar förtrogenheten med ämnets kursplan och planering och 
undervisning beskrivs till stor del bedrivas tillsammans med No-ämnena. Teknikämnet har haft 
en egen kursplan i tjugo år. Trots detta saknas på många skolor lärare med utbildning i teknik 
samt material. Det framgår dock också i resultatet att några av de intervjuade lärarna är 
intresserade och väl insatt i ämnets kursplan, även material i form av Skellefte-tekniken och NTA 
används av flertalet av lärarna i studien. Teknikämnet behöver stärkas ytterligare som eget ämne 
och i högre utsträckning undervisas separat för att ge eleverna en god uppfattning av vad som är 
teknik. 
 
 

Sökord: teknikundervisning, intervjustudie, årskurs 1-3, åk 1-3 
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1 Inledning 
 
Undervisas teknik i årskurs 1-3 och hur? Det är en fråga som växt fram under tiden som student, 
efter att teknikämnet under samtliga VFU-perioder lyst med sin frånvaro, både på scheman och i 
undervisning. I en tidigare genomförd litteraturstudie studerades hur teknikundervisningen kan 
utformas för att gynna flickors teknikintresse och där framkom det tydligt att teknikundervisning 
för de yngre åldrarna är viktigt, både för pojkar och flickors teknikintresse i högre ålder (Forssell 
2014). Mot denna bakgrund har ett intresse för att undersöka hur teknikundervisning för årskurs 
1-3 bedrivs. 
 
Som skolämne är teknik ett relativt ungt ämne och framförallt för årskurserna 1-6. I och med 
läroplanen som kom 1994 fick teknik för första gången en egen kursplan (Bjurulf 2008, s. 19; 
Skolverket 1994). Kursplanen för teknik har blivit mer utförlig i och med den nya läroplanen 
2011, där är ett tydligare specificerat undervisningsinnehåll skrivs fram. Det definieras genom det 
centrala innehållet och finns angivet för årskurserna 1-3, 4-6 samt 7-9 (Skolverket 2008, s. 117-
120; Skolverket 2011a, s. 269-275). Teknikämnet i skolan är viktigt, eleverna behöver få 
kunskaper och förståelse för teknik, både tekniska objekt och tekniska system för att känna sig 
delaktiga i dagens och framtidens tekniktäta samhälle (Skolverket 2012, s. 16).  
 
Teknik i olika former finns runt omkring oss, teknik är allt från artefakter som brödrostar och 
mobiltelefoner men teknik innefattar även tekniska system som kan vara avancerade och svåra att 
identifiera. En artefakt är ett föremål eller en produkt skapad av människan 
(Nationalencyklopedin 2015). Sådana system kan exempelvis vara transportsystem eller 
tillverkningsprocesser (Skolverket 2012, s. 16). Skolverket uttrycker vikten av att eleverna får 
undervisning om tekniska system, där de sätts in i ett sammanhang och där eleverna får förståelse 
för hur teknik och tekniska system påverkar oss människor, samhället och naturen, både negativt 
och positivt (Skolverket 2012, s. 16-17). 
 
Något Lindahl (2003, s. 239) kommit fram till i sin forskning är att elever generellt har ett intresse 
för teknik men att det är undervisningen i teknik som de inte anser är tilltalande. Ytterligare en 
slutsats Lindahls (2003, s. 239) gör av sin forskning är att ungas framtida yrkesval görs vid en 
tidig ålder och att det därmed är viktigt, om vi vill få fler att söka sig till teknikinriktade 
utbildningar, att elever i svenska skolor får god teknikundervisning i tidig ålder. Under de VFU-
perioder vi haft under lärarutbildningen har jag inte mött teknikämnet en endaste gång, varken på 
ett schema eller i undervisningssituation. Mot bakgrund av detta ska det bli intressant att se 
närmre på hur teknikundervisning planeras och genomförs för elever i årskurs 1-3. 
 
I denna studie ska teknik som skolämne för årskurserna 1-3 undersökas. Intervjuer av 
grundskollärare för årskurs 1-3 kommer genomföras för att söka svar på hur lärare beskriver att 
de planerar och undervisar i teknikämnet. 

2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att få kunskap om hur lärare för årskurs 1-3 planerar och genomför undervisning i 
teknik. Frågeställningarna som används för att nå syftet är följande: 
 
Hur beskriver lärarna att de planerar för teknikämnet, allmänt och i relation till det centrala 
innehållet för årskurs 1-3? 
Hur beskriver lärarna att de undervisar relaterat till det centrala innehållet i teknik för årskurs 1-3? 
Vilka undervisningsmetoder används, enligt lärarna? 
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3 Bakgrund 
 
I bakgrunden kommer begreppet teknik att definieras och hur teknikämnet utvecklats i svensk 
skola kommer att beskrivas. Vidare kommer bakgrunden behandla intresset för teknik, 
skolutvecklingsmodeller, läromedel och hur aktuell kursplan i teknik ser ut. Tidigare forskning 
om teknikämnet för årskurs 1-3 samt en liten inblick i internationell forskning i ämnet kommer 
att beskrivas samt studiens teoretiska perspektiv, som är pragmatismen. 
 

3:1 Vad är teknik? 
 
Teknik kan vara och förknippas ofta med föremål men det är en begränsning av begreppet då 
detta utesluter tekniska system som är en del i vad som innefattar teknik (Bjurulf 2011, s. 17).  
När en människa använder en artefakt i ett sammanhang, kan det beskrivas som ett tekniskt 
system (Dusek 2006, s. 33). Dusek (2006, s. 33) menar att människans roll är central i ett tekniskt 
system, där människans kunskap och görande är villkor för att ett tekniskt systems existens. 
Exempel på tekniska system är vatten- och avloppssystem, elsystem, matproduktionssystem samt 
innefattar även IT-system som bloggar och facebook (Skolverket 2012, s. 16). 
 
Teknik är något som människan skapar för att tillfredsställa sina behov, vilket är något Wormbs 
(Skolverket 2013a, film) tar upp som en viktig aspekt i diskussionen om vad teknik är, teknik är 
alltså som hon framhäver påverkningsbar och något människan skapat och hela tiden utvecklar. 
Wormbs (Skolverket 2013a, film) menar också att det är viktigt att förstå hur teknikens utveckling 
påverkar vårt samhälle och vår miljö, och att detta är något vi människor i och med den tekniska 
utveckling styr. På uppdrag från Skolverket har Norström (Skolverket 2013b, film) definierat vad 
teknik är, han menar att teknik skapas av människan för att lösa problem, uppfylla behov och 
önskningar och består av föremål och processer. Det som är skillnaden mellan naturvetenskap 
och teknik uttrycker Norström (Skolverket 2013b, film) är att inom naturvetenskapen har man 
som mål att nå kunskap medan tekniken använder sig av kunskapen för att nå sina mål. Lindqvist 
(1987, s. 33) definierar teknik som människans användande av fysiska föremål för att uppfylla 
sina önskningar. 
 
Teknik kan sammanfattas som artefakter/föremål skapade av människan för att tillfredsställa 
behov (Worbs, Skolverket 2013a, film; Norström, Skolverket 2013b, film) men innefattar även 
tekniska system/processer där föremål sätts i ett sammanhang och används med hjälp av 
människan (Dusek 2006, s. 33; Norström, Skolverket 2013b, film).  
 

3:2 Teknik som skolämne 
 
Detta avsnitt bygger till stor del på examensarbete 1 (Forssell 2014) och känns relevant som 
bakgrund även i detta examensarbete. 
 
I de första svenska läroplanerna från 1962 och 1969 var teknik ett tillvalsämne som till största 
delen valdes till av pojkar, innehållet i teknikundervisningen var kraftigt styrd av svensk industri 
(Bjurulf 2011, s. 30-31). 
 
1980 kom en ny läroplan, (Lgr 80) i och med den blev teknik ett obligatoriskt skolämne. 
Teknikämnet hade i Lgr 80 ingen egen kursplan utan ingick i No-ämnenas kursplan och det var 
också No-lärarna som undervisade i teknik (Bjurulf 2011, s. 30-31). Det var enligt Riis (1996, s. 
49) svårt att avgöra vilket innehåll i No-ämnets kursplan som var teknik och därmed också svårt 
att i No-undervisningen urskilja teknikämnet från de övriga No-ämnena. Hedlin (2009, s. 152-
153) skriver i sin avhandling om tre olika anledningar till att teknikämnet blev ett obligatoriskt 
skolämne. Den första var för att få fler flickor intresserade av teknik, den andra för att skolans 
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undervisning skulle få fler praktiska inslag med förhoppning att få fler elever intresserade av 
skolan och den tredje, -att få fler elever intresserade av teknikinriktade utbildningar.  
 
Ytterligare en ny läroplan kom 1994 (Lpo 94) och i den fick teknikämnet en egen kursplan, men 
det saknades fortfarande utbildade tekniklärare vilket gjorde att No-lärarna fortsatt var dem som 
undervisade, med undantag för en del slöjdlärare. Vad teknikundervisningen skulle innehålla 
specificerades inte i kursplanens innehåll utan mål att sträva mot var utskrivna och det blev då 
svårt för lärarna utforma undervisningen utifrån den nya läroplanen (Skogh 2001, s. 23, 28, 30-
31). Skogh (2001, s. 29) uttrycker att undervisningen efter Lpo 94 på många sätt fortsatte utifrån 
”gångna tiders tekniktraditioner”. 
 
År 2011 kom Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, kallad Lgr 11. I Lgr 11 
framgår teknikämnets innehåll tydligare än i tidigare läroplaner i och med det specificerade 
centrala innehållet och de långsiktiga målen.  Vilka förmågor eleverna ska sträva efter lyfts också 
fram vilket även det ger mer tydlighet i vad teknikämnets undervisning ska innehålla (Bjurulf 
2011, s. 33). Bjurulf (2008, s. 35) menar ändå att kursplanen i teknik i Lgr 11 fortfarande kan 
tolkas av lärarna på ett sätt som medför stor variation av undervisningen. Bjurulf (2008, s. 24) 
uttrycker att lärare tolkar nya läroplaner utifrån sina tidigare erfarenheter vilket medför att 
förändringar i undervisningsinnehåll är svåra att få till. Att teknikämnet inte haft tydliga 
kursplaner har lett till att lärare varit osäkra på vilket innehåll teknikundervisningen ska ha, vilket i 
sin tur har lett till att undervisningen i teknik på många sätt skiljer sig åt mellan olika skolor 
(Bjurulf 2008, s. 24-25). 
 
Tekniken förändras och förnyas och även synen på vad som räknas som allmänbildning i teknik 
förändras med tiden (Hagberg & Hultén 2005, s. 17). Detta har påverkat vilket innehåll 
teknikämnet i skolan ska fokusera på. I Mattssons (2002, s. 80) licentiatavhandling framkom det 
genom en elevundersökning att många elever inte var helt klara med vad teknik är och vilken 
undervisning i skolan som är just teknikundervisning. Denna luddiga bild av teknik som 
skolämne som eleverna uppfattade, tror Mattsson (2002, s. 81) kan bero på att många lärare som 
undervisar i teknik i de lägre årskurserna saknar utbildning i teknik. I rapporten Beskrivande data 
2012, utgiven av Skolverket presenteras siffror på utbildningsnivån bland lärare som undervisar i 
teknik i årskurs 7-9, det framgår att 70 % av lärarna saknar utbildning i teknik, över 20 % har 
utbildning i teknik men inte tillräcklig för att få behörighet i teknikämnet och mindre än 10 % av 
lärarna har alltså tillräcklig utbildning i teknik för att få behörighet att undervisa i ämnet 
(Skolverket 2013c, s. 197). I rapporten som nämns ovan framgår ej hur stor andel av lärarna i 
årkurs 1-3 som har utbildning i teknikämnet. Mattsson (2005, s. 133) kommer i sin forskning 
fram till att de lärare som saknar utbildning i teknikämnet bedriver en undervisning där praktik 
och teori inte sammankopplas i samma höga grad som de lärare gör som har utbildning i ämnet. 
Hon menar också att undervisningen i teknik i hög utsträckning är integrerad med No-
undervisningen, särskilt mycket av de lärare som saknar utbildning i teknikämnet, det tydliggör 
som hon uttrycker det tyvärr inte teknikämnet (Mattsson 2005, s. 133). 
 

3:3 Intresse för teknik 
 
För att söka till teknikinriktade program på gymnasiet eller för att välja en teknisk utbildning på 
högskola eller universitet krävs det att eleverna är intresserade av teknik. Teknikintresset hos 
elever har de senaste åren sjunkit (Skolinspektionen 2014, s. 7).  Det framgår däremot att 
teknikintresset finns när eleverna går i de lägre årskurser men att det sedan börjar dala när 
eleverna blir äldre, och detta gäller speciellt för flickor (Skolinspektionen 2014, s. 7). Statistik över 
andelen flickor och pojkar som söker till teknikinriktade högskoleutbildningar visar att det är 
mycket lägre andelen flickor än pojkar som söker (Statistiska centralbyrån 2014). 
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Skolinspektionen släppte våren 2014 en rapport där deras granskning av teknikämnet i 
grundskolan presenteras (Skolinspektionen 2014). I rapporten (Skolinspektionen 2014, s. 7) 
framgår det att teknikundervisningen i de undersökta grundskolorna sällan hade nära relation till 
elevernas intressen och erfarenheter vilket medför att eleverna upplever att undervisningen inte är 
relevant för dem. Detta stämmer överens med vad Jidesjö (2012, s. 87) kommit fram till i sin 
studie kring elevers inställning till No-ämnena och teknikämnet, där han menar att intresset för 
dessa ämnen skulle kunna öka om innehållet i undervisningen var knuten till samhällslivet och 
ämnesområden som hanteras i media i större utsträckning. Lindahl (2003, s. 229) kommer i sin 
studie fram till att elevernas attityd till de naturvetenskapliga ämnena och teknik skulle kunna vara 
positivare om undervisningen i grundskolan hade sett annorlunda ut, därmed påverkar 
undervisningen valen av gymnasieprogram. Flera internationella studier om flickors och pojkars 
intresse för teknik genom skolåren har genomförts och dessa är samstämmiga i att intresset för 
teknik ökar genom aktiv och god teknikundervisning i tidiga skolår (Mammes 2004, s. 98; Dakers 
m.fl 2009, s. 390). Mattsson (2002, s. 85) kommer i sin forskning fram till att elevernas intresse 
för teknik ökar om de får undervisning av en lärare som har utbildning i teknik. 

 
3:4 Skolutveckling - NTA och Skellefte-tekniken 
 
Två skolutvecklingsprogram som finns ute på många skolor i landet är NTA och Skellefte-
tekniken. Båda programmen är framtagna för att erbjuda skolor ett färdigt undervisningsmaterial 
inom de naturvetenskapliga ämnena samt teknik (NTA 2015; Skellefte-tekniken 2014) 
 
NTA – naturvetenskap och teknik för alla är ett skolutvecklingsprogram som tagits fram för att 
erbjuda elever i årskurserna 1-6 en aktiv undervisning inom No och teknik. NTA är en 
ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar, och medlemmarna är främst kommuner. De 
som grundat NTA med inspiration från liknande koncept i USA är Kungliga 
vetenskapsakademien (KVA) och Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). NTA:s 
koncept är att arbeta i olika teman och i varje tema utbildas lärarna innan eleverna påbörjar 
arbetet. Varje tema har en tillhörande låda som levereras till skolan där laborativt och 
undersökande material finns för en hel klass (NTA 2015). 
 
Skellefte-tekniken är också ett undervisningsmaterial som erbjuder praktiskt material med 
inriktning på undersökande arbetssätt inom naturvetenskap och teknik. Skellefte-tekniken 
grundades av Bertil Asplund och testades och utarbetades på skolor runt Skellefteå i fem år innan 
det blev ett rikstäckande koncept. Grundtanken med Skellefte-tekniken framhäver Bertil Asplund 
(Skellefte-tekniken 2014) är att tillsammans med det undersökande arbetssättet träna elevernas 
sociala samspel och skapa arbetsro i klassrummet. Utbildning av lärare, praktiskt material och 
kurslitteratur ingår i konceptet (Skellefte-tekniken 2014). 
 

3:5 Läromedel i teknik 
 
I samband med denna uppsats och har många avhandlingar och artiklar inom ämnet teknik som 
skolämne lästs och det är endast i en som läromedel i teknik omnämns som något som används. 
Det är i Mattssons (2005, s. 133) rapport som det framgår att lärarna använder sig av läromedel i 
teknik och det är de lärare som har utbildning inom teknik som använder de senaste läromedlen, 
medan de utan utbildning har äldre böcker som inte är uppdaterade till aktuell läroplan. Det 
framkommer inte i Mattssons forskning om läromedlen är i en-till-en form, till eleverna eller om 
det är böcker riktade till lärare. I Skolinspektionens granskning (2014, s. 29-30) skrivs det ut att 
läromedel saknas i teknikämnet och då speciellt för årskurs 1-3, även material till 
konstruktionsarbete, lämpliga verktyg och dylikt saknas på många skolor.  
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I en genomsökning som genomförts med hjälp av Google i och med detta arbete hittades tre 
läromedel i en-till-en-form (en bok till varje elev) för årskurs 1-3, denna sökning ska inte ses som 
fullständig. Böckerna som hittades på olika hemsidor tillhörande läromedelsföretag heter Tummen 
upp, skriven av Hans Persson utgiven 2015 (Liber 2015a), och två böcker skrivna av Staffan 
Sjöberg: Puls Teknik-boken 1-3 och Puls Teknik med fysik och kemi (Natur & Kultur 2015). Det finns 
även en bok som heter Försök med teknik, skriven av Hans Norkvist och David Powell, utgiven 
1997 men det är en bok till lärare med kopieringsunderlag till elever (Liber 2015b). Några 
webbaserade material riktade till elever i årskurs 1-3 har också hittats, främst med 
lärarhandledningar till hur experimentliknande uppgifter kan genomföras med eleverna. 
 

3:6 Kursplanen för teknik i Lgr 11 
 
I kursplanen för teknik i Lgr 11 (2011a, s. 269) finns fem förmågor utskrivna som eleverna under 
sina år i grundskolan ska ges möjlighet att utveckla. Dessa förmågor är: 

 
• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, 
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, 
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, 
• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och 
• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. 

(Skolverket 2011a, s. 269) 

 
Det centrala innehållet i teknik är uppdelad i tre delar, en del för årskurs 1-3, en för årskurs 4-6 
samt en del för årskurs 7-9 (Skolverket 2011a, s. 270-272). För årskurs 1-3 som fokus ligger på i 
denna studie finns 10 områden inom tekniken presenterat under tre rubriker. De tre rubrikerna 
är: Tekniska lösningar, Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar och Teknik, människa, samhälle och 
miljö. Till Lgr 11 finns kommentarmaterial till kursplanen i teknik där det tydliggörs vilka 
skillnaderna är mellan teknikämnets kursplan i Lgr 11 gentemot läroplanen från 1994 (Skolverket 
2011b). I kommentarmaterialet skrivs det fram att skapandet av ”egna tekniska lösningar” är mer 
framträdande som centralt innehåll i Lgr 11 än i Lpo 94, det är också tydligare framskrivet att 
användandet av ”tekniska begrepp, skisser och modeller” är centralt innehåll i undervisningen 
(Skolverket 2011b, s. 6). Teknikämnet har haft svårt att etablera sig som ett eget ämne i skolan 
och tanken med det tydliga innehållet i teknikämnet, i Lgr 11 är att teknikämnet ska stärkas 
(Skolverket 2011b, s. 6). 
 

3:7 Svensk forskning om teknikämnet, årskurs 1-3 
 
I detta avsnitt presenteras en översikt av den forskning som genomförts i Sverige med 
anknytning till undervisning i teknikämnet från år 2000, avgränsningen har gjorts på grund av 
tidsutrymmen för studien samt för att forskningen ska vara så aktuell som möjlig. Lite forskning 
har identifierats som har gjorts inom ramen för årskurs 1-3. I forskningsöversikten nedan 
presenteras även en del forskning som genomförts i årskurs 4-6. Bjurulf skriver i sin avhandling 
att forskning inom teknik som skolämne till största delen har rört läroplaner och andra 
styrdokument och att forskning gällande undervisning fortfarande inte är så utbredd (2008, s. 35). 
 
Skoghs avhandling från 2001 har utgångspunkt i att undersöka flickors möte med teknik i både 
skola och hem. I hennes studie medverkar elever som är 7 och 12 år, vilket betyder att delar av 
hennes undersökning är inom årskurserna 1-3 (Skogh 2001, s. 106-107). I Skoghs (2001, s. 106) 
studie jämfördes en grupp flickor som under fem års tid fick aktiv teknikundervisning med en 
grupp flickor som inte fick någon teknikundervisning alls, under samma period. I hennes studie 
framkommer det att samtliga flickor i studien, i årskurs 3 har en diffus bild av vad teknik är 
(Skogh 2001, s. 242). När flickorna som fått teknikundervisning gick i årskurs 5 definierade de 
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teknik till stor del relaterat till den teknik de mött genom teknikundervisningen i skolan (Skogh 
2001, s. 242). Detta belyser hur viktig skolundervisningen i teknik är för flickors framtida intresse 
för området (Skogh 2001, s. 242). Skogh (2001, s. 251) konkluderar i sin studie att flickors 
intresse för teknik beror på hur klar deras bild är av vad som är teknik, samt att de bär på positiva 
tekniska erfarenheter. 
 
Det framkom i Mattssons licentiatavhandling att eleverna gav diffusa svar när de skulle beskriva 
vad teknik och teknikämnet är (2002, s. 80). De elever som var positiva till teknik som skolämne 
var de som kunde definiera teknikämnet (Mattsson 2002, s. 80). Mattsson anger att en möjlig 
anledning till att eleverna inte är klara med var teknik är och vilken undervisning som är 
teknikundervisning kan bero på att många lärare saknar utbildning i teknikämnet (2002, s. 81). I 
Mattssons forskning framkom också att de elever som fått undervisning av en lärare som 
utbildats under tiden Lpo 94 funnits (teknikämnet har egen kursplan för första gången) har elever 
som under studiens gång ökat sitt teknikintresse (2002, s. 85).  
 
Blomdahls studie som publicerades år 2007 är en av få där undervisning i teknik för de lägre 
åldrarna har undersökts. I Blomdahls (2007, s. 66) studie har två lärares undervisning i årskurs 1-4 
observerats och analyserats. Där framkommer det att den lärares undervisning som eleverna fick 
bredast och djupast kunskaper i teknik av, var den som synliggjorde teknik i ett stort 
sammanhang samt arbetade med alla fem centrala perspektiven ur dåvarande läroplanen Lpo 94 
(Blomdahl 2007, s. 167). Det framkom även i Blomdahls studie att reflektion i den ena lärarens 
undervisning saknades medan i den andres var det en viktig del som gav tillfälle för att skapa ny 
kunskap, att sammanfatta och summera (2007, s. 167). Båda lärarna i studien anses ha brist på 
material och verktyg samt hur deras klassrum är utformade skapar hinder i undervisningen i 
teknik (Blomdahl 2007, s. 166). Båda lärarnas undervisning som undersöks i studien utgår främst 
från någon form av problemställning som utgår från vardagsnära teknik eller utifrån elevernas 
intressen där praktiskt arbete varvas med dokumentation och arbete med skisser, vilken anses 
framgångsrikt och i enlighet med för tidpunkten för studiens gällande styrdokument (Blomdahl 
2007, s. 169). De lärare som Blomdahl studerade hade båda läst en teknikutbildning på 
högskolenivå, samt läste under studiens gång en fortbildningskurs i teknik (Blomdahl 2007, s. 65). 
 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2014, s. 27) visar att teknikundervisningen eleverna får i 
skolan är på en för låg nivå, elever i årskurs 7-9 får undervisning som hör till kursplanen för 
årskurs 4-6, detta motiveras av lärarna att de inte trott att eleverna fått så mycket 
teknikundervisning innan de började årskurs 7. Ett annat problem Skolinspektionen (2014, 31) 
identifierade ute på skolorna var hur mycket tid teknikämnet fick, det är 800 timmar tilldelat No-
ämnena och teknik från årskurs 1-9 och det är inte uppdelat hur många timmar varje ämne är 
tilldelat. Skolinspektionen framhåller också att det är viktigt att eleverna får teknikundervisning på 
ett sådant sätt så de får kunskap och säkerhet i vad teknik är, detta görs inte tillfredställande då 
det ofta bedrivs teknikundervisning tillsammans med No-ämnena där det inte klargörs för 
eleverna vad som är teknik (2014, s. 34). 
 
Hartell (2015) har i sin doktorsavhandling genomfört fyra delstudier inom teknikämnet med 
fokus på bedömning. Hartell har kommit fram till att förutsättningarna som lärare att bedriva en 
god teknikundervisning är dåliga, det saknas utbildning och materiella resurser för att bedriva en 
teknikundervisning som ger möjlighet till att bedömas på korrekt sätt (Hartell 2015, s. 85). Hartell 
har också granskat individuella utvecklingsplaner (IUP:er) och där kommit fram till att dessa 
många gånger inte har teknikämnet med och de fall där ämnet är med, saknas det i de flesta fall 
formuleringar om hur eleven ska utvecklas och komma framåt, detta gör att hon ifrågasätter 
vilken bedömning som elevernas höga måluppfyllelse i teknik grundar sig på (2015, s. 83). 
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3:8 Tre examensarbeten från svensk lärarutbildning gällande teknikämnet 
årskurs 1-3 
 
I examensarbetet Sa du teknik? (2011) av Nina Kjell (s. 34) drar hon slutsatsen utifrån de 
lärarintervjuer hon genomfört att lärarna är osäkra på hur de ska undervisa i teknik, de upplever 
att de saknar material och tid. Kjells (2011, s. 34) förslag på hur teknikämnet skulle kunna få en 
starkare ställning och bättre status i de lägre årskurserna är bland annat att frigöra det från den 
timplan där teknikämnet ingår tillsammans med No-ämnena och där timmar för de olika ämnena 
ej är specificerat.  
 
I uppsatsen Teknikundervisning – ett ämne i skymundan? (2014) av Karlsson och Olsson har sex lärare 
(årskurs 1-4) intervjuats för att ta reda på hur de beskriver att de undervisar i teknik. Resultatet av 
deras studie är att lärarna är engagerade i teknikundervisningen, den bedrivs med stort fokus på 
praktiskt arbete där teoretisk anknytning till viss del saknas (Karlsson & Olsson 2014, s. 41). De 
framhäver också att teknikämnet till största delen undervisas tillsammans med No-ämnena och i 
vissa fall tematiskt tillsammans med So-ämnena (Karlsson & Olsson 2014, s. 41). Det 
framkommer inte att någon undervisning sker i teknikämnet enskilt (Karlsson & Olsson 2014, s. 
39-42). 
 
Lindström (2009) har i sitt examensarbete undersökt vilka möjligheter och begränsningar som 
finns i undervisningen i teknik i grundskolans tidigare år. Hon kommer fram till att fem av sex 
intervjuade lärare svarade svävande på frågan om de undervisar i teknik, svaren var att de har det 
integrerat i annan undervisning men det var inte planerat för i förhållande till teknikämnets 
kursplan och det fanns inga inplanerade tekniklektioner (Lindström 2009, s. 22). I hennes studie 
var det fem av sex lärare som saknade utbildning för att undervisa i teknik (Lindström 2009, s. 
22). Visionen för de intervjuade lärarna i studien var inte att bedriva en teknikundervisning där de 
har teknik 20-40 min/vecka som den då aktuella timplanen på kommunen sa utan de vill samla 
ihop och arbeta med teknik på temadagar och integrerat med främst No-ämnena (Lindström 
2009, s. 24). Det lärarna i studien ser som hinder för att utveckla sin undervisning i teknik är 
kunskap, tid och pengar till inköp av material (Lindström 2009, s. 25). 
 

3:9 Internationell forskning om teknikämnet i skolan 
 
Det finns ingen ambition att ge en heltäckande bild av teknik som skolämne internationellt, av 
den anledningen att det är ett allt för stort område att gå igenom inom ramen för detta 
examensarbete. Strävan är att ge en allmän bild av vilken typ av forskning som gjorts i andra 
länder och vad den visat för resultat. Även i detta avsnitt fokuseras på forskning som knyter an 
till undervisning i teknikämnet. 
 
I forskningsöversikten: Skolans undervisning och elevers lärande i teknik (2005) skriven av Hultén och 
Hagberg presenteras en översikt över internationell forskning inom teknikämnet. De kommer 
fram till att den mesta forskning som är gjord inom ämnet teknik som skolämne gäller 
styrdokument, kursplaner och attityder till teknikämnet, få artiklar och avhandlingar behandlar 
teknikämnet ur perspektivet undervisning och lärande (Hultén & Hagberg 2005, s. 20). 
 
Fox-Turnbull (2006, s. 70) har i sin studie som är genomförd i Nya Zeeland dragit slutsatsen att 
lärarens utbildning är av stor vikt för hur teknikundervisningen planeras och genomförs, hon 
menar att de med utbildning har lättare att planera uppgifter som är på rätt nivå för barnen och 
med en anknytning till elevernas vardag. Hon menar också att det är möjligt för en lärare med 
utbildning i teknik att planera för en undervisning där denne kan identifiera de tekniska moment 
som är knutna till elevernas uppgifter och därmed bedriva en mer formativ undervisning där det 
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är lättare att bedöma och ge eleverna respons på deras arbete och framtida utveckling (Fox-
Turnbull 2006, s. 70-71). 
 
Den australiensiska forskaren Stevenson (2004, s. 17) lyfter fram att teknik är ett ämne som lärs 
bäst genom ett processinriktat lärande där eleverna lär tillsammans med andra och där teknik 
sätts in i sin kontext och bearbetas utifrån en blandning av praktiskt arbete, problemlösning, 
faktabaserad kunskap samt dokumentation, vilket även stämmer med resultatet från en skotsk 
studie genomförd av Dakers m.fl (2009, s. 390). 
 
Mawson (2007, s. 253) har studerat hur teknikundervisningen ser ut i Nya Zeeland, där han 
bedrivit longitudinell etnografisk forskning i en klass med 20 elever, som han följt under deras tre 
första skolår. För att få en fördjupad förståelse för teknikämnet och dess processer behövs mer 
tid i skolan avsatt till ämnet menar Mawson (2007, s. 264). En sätt att lösa problemet med tiden 
teknikundervisningen får i skolan ser Mawson (2007, s. 264) kan vara genom att integrera och 
samundervisa teknik tillsammans med andra ämnen, främst tillsammans med det vi i Sverige 
kallar No-ämnena. Mawson (2007, s. 264) framhäver att teknikämnet, om det inte planeras 
tillsammans med andra ämnen riskerar att bli tillfällen för tekniska aktiviteter som saknar relation 
till verkligheten och utan fördjupande förståelse. 
 
Mioduser och Dagan (2006) har genomfört en studie i israelisk skola där de två elevgrupper har 
arbetat med teknik på olika sätt. Den ena gruppen fick en undervisning utifrån det Mioduser och 
Dagan kallade funktionell metod och den andra utifrån en strukturell nivå. Den funktionella 
metoden gick ut på att presentera helheten av arbetet från början och där eleverna fick problem 
och metoder presenterat för sig redan vid i starten av det tekniska projektet medan den 
strukturella metoden gick framåt steg för steg och metoder presenterades vart eftersom de 
behövdes i arbetet för att komma framåt i problemlösningsprocessen (Mioduser & Dagan 2006). 
Undervisningsmetod visade sig har stor inverkan på elevernas förmåga att lösa tekniska problem, 
den funktionella metoden visade sig tydligt vara effektivare och ge eleverna större möjligheter till 
att hitta flexibla lösningar (Mioduser & Dagan 2006). 
 

3:10 Teoretiskt perspektiv - pragmatism 
 
Pragmatismen kan beskrivas som en filosofisk tradition; Säljö (2010, s. 175) beskriver 
pragmatismens syn på kunskap som att kunskap är intressant och värdefull när den behövs i 
människors vardag. Pragmatism som begrepp har sitt ursprung från grekiskan och betyder 
handling och det är också från detta som orden praktik och praxis har sin uppkomst (James 2003, 
s. 42). Pragmatismen utvecklades i USA i slutet av 1800-talet och uppstod i en tid då det hände 
mycket i landet. I början av 1900- talet i USA var invandring stor, industrialisering växte, vilket 
krävde arbetskraft och klasskillnaderna var stora (Dewey/Hartman m.fl 2004, s. 11). Dessa 
samhällsförändringar ledde till krav på att utbildningsväsendet skulle förändras, efter att under en 
lång tid varit påverkad av tysk undervisningspedagogik som präglades av disciplin och teoretisk 
kunskap (Dewey/Hartman m.fl 2004, s. 12).  
 
Pragmatismens syn på kunskap präglas också av ett synsätt där praktiskt och formell kunskap går 
hand i hand och inte går att skilja åt. Pragmatiker menar att det inte går att utföra ett praktiskt 
arbete utan att tänka (Säljö 2010, s. 175). Pragmatismen framhåller meningsskapande och 
kommunikation och vill ge utrymme för en utbildning och undervisning som föränderlig, där de 
vill att fokus ska ligga på processer (Boman m.fl 2007, s. 15). Molander (1996, s. 11) uttrycker sin 
pragmatiska syn på kunskap bland annat som: ”kunnande som en form av uppmärksamhet”, 
viket han menar är en beskrivning av vad levande kunskap innebär. Molander (1996, s. 59-60) 
talar för kunskap i handling och menar att kunskap behöver en meningsfullhet och att det krävs 
frågor för att nå kunskap, han uttrycker också att frågor och uppgifter i pedagogiska 
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sammanhang behöver en förankring i verkligheten och inte bara i böcker/teori. Wickmans (2014, 
17-18) syn på hur vi lär oss, ur ett pragmatiskt synsätt är att vi behöver förstå vad syftet med 
kunskapen/aktiviteten är, samt att det skapar ett sammanhang. Syftet förstås och sammanhanget 
skapas genom att lärandet bygger vidare på de förkunskaper vi har och att lärandet känns 
meningsfullt (Wickman 2014, s. 18). 
 
Den mest kända forskaren och filosofen inom pragmatismen är John Dewey (1859-1952), han 
publicerade under sin tid i livet en stor mängd skriftliga verk. Dewey behandlade som 
samhällsdebattör och forskare en rad olika ämnen, spännvidden var stor men ett av de ämnen 
som intresserade honom mest var skola och utbildning. Detta intresse för pedagogik hade en 
nära koppling till hans intresse för samhälle och demokrati (Säljö 2010, s. 174). Skolväsendet runt 
sekelskiftet menar Dewey (Dewey/Hartman m.fl 2008 s. 42-43) alltmer formades efter samhällets 
större efterfrågan på kunskap och teknisk förmåga, detta på ett sätt där formell kunskap 
särskildes från den praktiska och informella kunskapen. 
 
Deweys uttryck ”learning by doing” är vida känt och baserades på Deweys syn på utbildning, där 
han ansåg att elever har lättare att ta till sig formell kunskap när den blandas och sätts samman 
med praktiska moment (Säljö 2010, s. 174). Dewey (Dewey/Hartman m.fl 2004, s. 23) ville skapa 
en pedagogik som gav elever utrymme att utvecklas och där individer själva är engagerade i sin 
egen utveckling. Pedagogernas uppgift är enligt Dewey (Dewey/Hartman m.fl 2004, s. 23) att 
arbeta tillsammans med elever och stötta och vägleda dem i en föränderlig tid. Skolan ska bygga 
vidare på de erfarenheter som eleverna har, det är en del i Deweys syn på människan, att vi 
formas av kulturella och sociala omständigheter och att vi utifrån dessa bygger vidare kunskap 
(Säljö 2010, s. 178). Pragmatismens pedagogiska tankar med fokus på elevernas aktiva deltagande 
spred sig i början av 1900-talet till Sverige och Dewey är sedan dess en av dem som påverkat 
svensk pedagogik mest (Boman mf.l 2007, s. 15). 

4 Metod 
 
I avsnittet som följer redovisas metodval, urvalskriterier och avgränsningar, etiskt 
förhållningssätt, reliabilitet och validitet, genomförande samt hur analysen av resultatet har 
genomförts. 

 
4:1 Metodval 
 
Syftet med studien har varit att undersöka hur teknikundervisning planeras och genomförs för 
årskurserna 1-3. För att uppnå syftet har tre frågeställningar valts, vilka är: Hur beskriver lärarna 
att de planerar för teknikämnet, allmänt och i relation till det centrala innehållet för årskurs 1-3? 
Hur beskriver lärarna att de undervisar relaterat till det centrala innehållet i teknik för årskurs 1-3? 
Vilka undervisningsmetoder används, enligt lärarna? 
 
Kvalitativa studier ses som lämpliga om det som studien söker svar på är exempelvis hur 
människor resonerar och handlar (Trost 2005, s. 14). Denna studie har som syfte att undersöka 
hur lärare resonerar/planerar och handlar/undervisar i teknikämnet. 
 
För att uppnå syftet och få svar på frågeställningarna har kvalitativa intervjuer (Kihlström 2007, s. 
48) genomförts, närmare bestämt halvstrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann 2009, s. 30). 
Det som är skillnaden mellan en halvstrukturerad intervju och ett samtal är att intervjun har ett 
specifikt fokus (Kihlström 2007, s. 48).  I denna intervjustudie kommer förberedda intervjufrågor 
finnas (bilaga 1) men det finns utrymme för följdfrågor som improviseras utifrån 
intervjupersonens svar. 
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I studien ingår även en enkät (bilaga 2), där intervjupersonerna fått kryssa för vilka delar av det 
centrala innehållet i teknik för årskurs 1-3 som de arbetat med de senaste tre terminerna. Denna 
enkät innehåller alltså slutna svarsalternativ (Larsen 2009, s. 47-48), vilket innebär att 
svarsalternativen är förutbestämda. Larsen (2009, s. 48) skriver att det bästa är att kombinera 
slutna och öppna svar i en enkät. I och med att frågorna i enkäten är ett komplement, en 
tilläggsmetod (Larsen 2009, s. 83) till intervjufrågorna kan det ses som dessa två metoder 
tillsammans är lämpliga. 
 

4:2 Urvalskriterier och avgränsningar 
 
De lärare som har intervjuats i denna studie har valts utifrån vissa urvalskriterier. Dessa kriterier 
har varit att de är grundskollärare för årskurs 1-3, samt att de undervisar i teknik. Åtta 
grundskollärare har intervjuats, antalet faller inom ramen för den rekommendation som görs av 
Kvale och Brinkmann i deras bok: Den kvalitativa forskningsintervjun (2009, s. 130), vilken är 5-25 
intervjuer. Antalet är begränsat till åtta lärare på grund av studiens tidsbegränsning, som Kvale 
och Brinkmann (2009, s. 130) framhäver är det bättre att genomföra färre intervjuer och istället 
se till att tid finns för att förbereda intervjuerna väl samt se till att tid finns till att bearbeta 
intervjumaterialet. 
 
Samtliga rektorer på de 31 kommunala grundskolor som tar emot elever i åk 1-3 i en kommun 
har kontaktats vid flertal tillfällen, både via telefon och mail. Få har svarat i telefonen och 2 har 
svarat på mail. Tre rektorer i kommunen svarade relativt snart att de var positiva till att vara med 
i studien och såg till att etablera en kontakt med en lärare på sin skola.  En lärare i studien 
kontaktades direkt och hon var positiv till att ställa upp på en intervju. Två av intervjupersonerna 
arbetar på en skola vars rektor tog kontakt efter att ha iakttagit att flera kontaktförsök med denne 
hade gjorts, då var tiden knapp vilket gjorde att dessa intervjuer genomfördes över telefon. De 
två sista lärarna som deltog i intervjuer är hemmahörande i andra kommuner än övriga deltagare 
och kontakt med dem etablerades via en Facebookgrupp för lärare i årskurs 1-3. Även dessa två 
intervjuer skedde via telefon. Grundtanken med intervjuerna var att de skulle genomföras i form 
av ett fysiskt möte men planerna fick ändras då svårigheten att få lärare att ställa upp på intervju 
var stor. Sökande av intervjupersoner har tagit mycket tid i anspråk då det varit svårt att nå 
rektorer och lärare för en förfrågan.  

 
4:3 Etiskt förhållningssätt 
 
Av Vetenskapsrådet har det tagits fram etiska riktlinjer som gäller vid forskningsstudier 
(Vetenskapsrådet 2009; Larsen 2009, s. 14). I denna studie som bedrivs under en lärarutbildning 
ska dessa riktlinjer efterföljas. De etiska krav från Vetenskapsrådet som är framtagna är till för att 
skydda individen (Ordell, Björkdahl 2007, s. 26-27). 
 
De etiska kraven kan delas in i fyra olika delområden (Kvale & Brinkmann 2009, s. 86; Larsen 
2009, s. 14). 1. Informationskravet, forskaren ska informera i det här fallet intervjupersonerna om 
studiens syfte. 2. Samtyckekravet, vilket innebär att det ska framgå tydligt att medverkan i studien är 
frivillig och kan avbrytas när som helst utan att ange skäl. 3. Konfidentialitetskravet innebär att 
personuppgifter som kan identifiera deltagarna i studien ska behandlas och förvaras på ett sådant 
sätt så att inga obehöriga kan ta del av dem. 4. Nyttjandekravet, insamlade uppgifter om enskilda 
individer ska endast användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2009) 
 
I denna studie har intervjupersonerna fått information gällande studien via ett informationsbrev 
(bilaga 3), där studiens syfte framkommer tillsammans med en tydlig formulering att medverkan i 
studien är frivillig och möjlig att avbryta när som helst utan att ange skäl. I informationsbrevet 
framgår det också att intervjupersoner och berörda skolors namn ej kommer anges i studien. De 
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personuppgifter som samlats in har och kommer behandlas med försiktighet samt endast 
användas för detta forskningsändamål. 
 
Intervjuerna har spelats in i de fall det varit möjligt och intervjupersonerna har fått ge sin tillåtelse 
innan inspelning har påbörjats. Om intervjupersonerna säger nej vid förfrågan kring inspelning av 
intervjun är det viktigt att respektera detta (Trost 2005, s. 54). 
 

4:4 Reliabilitet och validitet 
 
Med reliabilitet menas trovärdighet, det kan också i forskningssammanhang menas att en studie 
ska kunna upprepas med samma metod och då komma fram till samma resultat (Trost 2005, s. 
111). I praktiken fungerar detta sällan, särskilt när kvalitativa forskningsmetoder används då det 
är en omöjlighet att återskapa förutsättningarna vid intervjusituationen till ett annat tillfälle (Trost 
2005, s. 111). I en kvalitativ undersökning kan det hända att reliabiliteten blir låg just på grund av 
att intervjutillfället är unikt och det som intervjupersoner svarar kan vara påverkat av den som 
ställer frågorna eller av något annat i situationen (Larsen 2009, s. 81). Reliabiliteten i studien 
påverkas också av hur information från intervjuer hanteras, genom att noga hålla reda på 
intervjusvar, vem som sagt vad och kort efter intervjun transkribera intervjuerna blir reliabiliteten 
större (Larsen 2009, s. 81), vilket har gjorts noga i denna studie. 
 
Huruvida studiens frågor mäter det som den var avsedd att mäta avgör om validiteten/giltigheten 
anses vara hög eller låg (Trost 2005, s. 113). Patel och Davidsson (2003, s. 103) menar att i 
kvalitativa studier ser man på hela forskningsprocessens validitet och reliabilitet, samt att dessa 
två begrepp inom kvalitativ forskning går hand i hand. 

 
I denna studie eftersträvas objektivitet men det är som Larsen (2009, s. 15) uttrycker det 
ouppnåeligt. Det finns exempelvis en risk att intervjuaren blir påverkad av intervjupersoner, 
vilket medför att objektivitet är svårt att upprätthålla (Kvale & Brinkmann 2009, s. 91). Det finns 
ingen personlig relation mellan den som intervjuar och intervjupersonerna och i alla fall utom ett 
är intervjusituationen det första mötet dem emellan. 
  

4:5 Genomförande 
 
Intervjuerna har skett med åtta lärare på sju olika skolor, vilka ligger i tre olika län i Sverige. Innan 
intervjuerna har lärarna fått intervjufrågorna skickade till sig via mail samt den enkät som ingår i 
studien och som används för att studera vilka delar ur det centrala innehållet i teknik som lärarna 
arbetat med under de tre senaste terminerna. Samtliga intervjuer har genomförts enskilt, en och 
en. Enkäterna har besvarats av sju av det åtta tillfrågade lärarna. 
 
Fyra av intervjuerna genomfördes på plats på den skola som läraren som intervjuas arbetar på 
och fyra intervjuer har genomförts via telefon. Intervjufrågorna (bilaga 1) har ställts i den ordning 
som de står på det papper med frågor som skickats ut till intervjupersonerna innan intervjun. I 
vissa fall har någon följdfråga ställts eller en ytterligare förklaring på frågan getts i förtydligande 
syfte. Tre av intervjuerna har spelats in med hjälp av en inspelningsfunktion som finns i 
mobiltelefoner, fyra av intervjuerna har genomförts via telefon varav det inte har varit möjligt att 
spela in och vid en intervju stängdes inspelningsfunktionen av efter fem minuter, av oklar 
anledning men anteckningar hade gjorts under intervjun och fylldes på direkt efter. Vid 
ljudinspelning av en intervju är fördelen att du som genomför studien kan lyssna på intervjun 
igen. Det kan vara en god hjälp för att minnas samt att det kan vara en fördel att inte anteckna 
under intervjun och på så sätt koncentrera sig på att lyssna och ställa följdfrågor istället (Trost 
2005, s. 54). Det som Trost (2005, s. 54) nämner som negativt med att spela in en intervju är att 
det tar tid i efterhand att bearbeta materialet samt att intervjupersonerna kan känna obehag och 
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därmed bli hämmade i sitt sätt att svara på frågorna. Vid de fem intervjuerna som inte har spelats 
in har anteckningar av intervjupersonernas svar skett under intervju och sedan har intervjuerna 
kort efter genomförandet transkriberats. Enkäterna finns med som bilaga 2. 
 
Under samtliga intervjuer har intervjupersonen kunnat sitta ostört och svara på frågorna och 
intervjutiden har varierat från 20-60 minuter. I några av intervjuerna har en fråga lett till ett 
samtal mellan mig och intervjupersonen som inte är relevant för studien och som sedan inte tagit 
med i transkriberingen.  
 
De svar intervjupersonerna angett vid intervjutillfället är svar som vid andra omständigheter hade 
kunnat se annorlunda ut. 
 

4:6 Analys 
 
Samtliga intervjuer har transkriberats direkt efter genomförd intervju. Alla transkriberingar av 
intervjuerna har lästs upprepade gånger och de intervjuer som finns sparade på ljudfil har lyssnats 
igenom ett flertal gånger. Intervjusvaren har sammanställts i ett och samma dokument för att få 
alla svar på samma fråga samlade, vilket gett en bra överblick över hur svaren liknar eller skiljer 
sig från varandra. Intervjupersonerna har anonymiserats genom att benämnas med siffror från 1-
8. Denna sammanställning har sedan läst flera gånger och varit till hjälp för att se mönster i de 
svar intervjupersonerna angett på de olika frågorna. Svaren har kategoriserats så att liknande svar 
har satts samman för att i resultatdelen kunna härleda till om fler av de intervjuade personerna 
har en samsyn i vissa frågor relaterat till undervisning och planering. Detta sätt att bearbeta 
intervjumaterialet kallas innehållsanalys och är som Larsen (2009, s. 101) den vanligaste 
analysmetoden. Det som syftet med en innehållsanalys är att synliggöra mönster, samband och 
gemensamma drag men också de olikheter som finns i intervjusvaren (Larsen 2009, s. 101). 
 
Svaren på intervjufrågorna har relaterats till studiens teoretiska ramverk, vilket är pragmatismen. 
Under rubriken: Teoretiskt perspektiv har pragmatismen och dess huvudbegrepp beskrivits, utifrån 
dessa har sedan intervjusvaren relaterats för att tolka resultatet ur ett pragmatiskt perspektiv. De 
begrepp som valts ut till analys som centrala inom pragmatismen är: learning by doing, praktiskt 
arbetssätt, kunskap i handling, förkunskaper, kommunikation, vardagsanknytning och 
meningsfullhet. Några av begreppen ovan kan kännas igen i resultatet i andra uttryck, learning by 
doing har tolkats som samverkan mellan teori och praktik, kommunikation som samtal och 
diskussion och kunskap i handling som lärande i sammanhang. 

5 Resultat 
 
I denna del av uppsatsen presenteras lärarnas beskrivning av sin planering och undervisning i 
teknik samt resultat från den enkät som sju av de åtta intervjuade lärarna svarat på. De 
beskrivningar och svar på frågor som presenteras är de som har en relevans i relation till studiens 
syfte och frågeställning. 

 
Resultatavsnittet inleds med att presentera intervjupersonernas examensår, vilka årskurser de 
undervisar i, hur de gör sin planering; enskilt eller i lärarlag, om de har teknik schemalagt eller om 
de arbetar med teknikämnet integrerat i temaarbeten samt om de använder sig av något material 
som NTA-lådor eller Skellefte-tekniken. Efter detta följer lärarnas svar på frågor relaterade till 
planering i teknikämnet, enkätsvaren presenteras i tabellform och svaren beskrivs närmre. 
Planering i relation till centralt innehåll presenteras samt vilken inverkan Skellefte-tekniken samt 
NTA har på planering av undervisningen. Sedan kommer lärarnas beskrivning av sin 
undervisning och hur deras lektionsutformning ser ut följt av en sammanställning av hur lärarna 
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arbetar med teoretiska och praktiska arbetssätt, samt fördelningen däremellan. Avslutningsvis 
redovisas vad lärarna beskriver att de använder för material och begrepp i undervisningen. 
 

5:1 Sammanställning av intervjupersonerna och deras planering och 
undervisning 
 
Tabell 1. Intervjupersonernas examensår, vilken årskurs de undervisar i, om de planerar enskilt eller i lärarlag, om teknik 
är schemalagt som enskilt ämne eller om undervisning sker tematiskt samt om de använder sig av NTA eller Skellefte-
teknikens material i undervisningen. 
 

 
 
 

 Examens

-år 

Undervisar i 

årskurs, 

ämnen 

Planering 

enskilt/lärarla

g 

Schemlagt/ 

tematiskt 

NTA 

eller 

Skellefte

-

tekniken 

Lärare 1 

 

1999 

 

1-3 samt 7-9 

ämneslärare –

No/teknik 

Lärarlag 

 

Tematiskt 

 

Skellefte-

tekniken 

Lärare 2 2007 1-3 

ämneslärare – 

No, teknik 

Enskilt Schemalagt ett 

tillfälle varannan 

el var tredje 

vecka och 

tematiskt 

nej 

Lärare 3 

 

2000 

 

2-3 

ämneslärare 

No, teknik, 

matematik 

 

Enskilt 

 

Schemalagt, ett 

tillfälle per vecka 

 

NTA 

Lärare 4 

 

2002 

 

3 

klasslärare 

 

Lärarlag 

 

Nu tematiskt, ht-

14 schemalagt ett 

tillfälle/vecka 

 

Skellefte-

tekniken 

Lärare 5 

 

1979 

 

2 

klasslärare 

 

Enskilt  

 

Schemalagt, ett 

tillfälle/vecka, 

periodvis 

 

Skellefte-

tekniken 

Lärare 6 2000 1 

klasslärare 

Enskilt Ej schemalagt, 

integrerat i andra 

ämnen och ett 

tematiskt arbete 

Skellefte-

tekniken 

Lärare 7 1988 

 

3 

klasslärare 

 

Tillsammans 

med en kollega 

Tematiskt 

 

NTA 

Lärare 8 

 

 

1998 

 

 

2 

klasslärare 

 

 

Enskilt 

 

 

Tematiskt 

 

 

Nej 
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De åtta intervjupersonerna har tagit lärarexamen mellan 1979 och 2007, fem av dem mellan 1998-
2002 (se tabell 1). Tre av lärarna (1, 2, 3) arbetar som ämneslärare i teknik och de undervisar även 
i no, en även i matematik (se tabell 1). Lärare 5 och 7 tog examen 1979 respektive 1988 och har 
en lågstadielärarutbildning medan de andra sex har en grundlärarutbildning 1-7, samtliga 
sistnämnda har antingen i sin grundutbildning eller senare läst in No och eller teknik (se tabell 1). 
Samtliga lärare som intervjuats undervisar i årskurs 1-3, intervjuperson 1 undervisar endast delvis 
i år 1-3, då främst i No-ämnena och teknik, denna lärare arbetar även som ämneslärare på 
högstadiet (se tabell 1). 
 
Fyra lärare (1, 6, 7, 8) av de åtta intervjuade undervisar i teknik tematiskt, då främst tillsammans 
med No-ämnena (se tabell 1). De övriga fyra lärarna (lärare 2, 3, 4 och 5) har teknik som ett 
enskilt ämne, som är schemalagt veckovis eller varannan vecka, detta varieras dock med att teknik 
ingår i temaarbeten.  
 
Planeringen i teknik görs enskilt av fem av de åtta lärarna som intervjuats och tre lärare planerar 
teknik tillsammans i lärarlaget (se tabell 1). Lärare 2 och 3 planerar enskilt och är ämneslärare för 
No och teknik i årskurs 1-3 respektive 2-3, tre lärare (5, 6, 8) planerar enskilt (se tabell 1), vilket 
enligt lärarna beror på att de saknar parallellklasser och då också kollegor som undervisar i 
samma årskurs. Tre lärare (1, 4, 7) planerar i lärarlag och samtliga arbetar på skolor där 
parallellklasser finns och som har klasslärarsystem, klasslärarna är ansvariga för undervisning i de 
flesta skolämnena. 
 
Fyra lärare (1, 4, 5, 6) använder sig av Skellefte-teknikens material/lådor i sin undervisning och 
två lärare (3, 7) använder sig av NTA-lådor i sin undervisning (se tabell 1).  Två av de intervjuade 
lärarna (2, 8) arbetar på skolor där Skellefte-tekniken eller NTA-lådor används av kollegor men 
inte av dem.  
 

5:2 Hur beskriver lärarna sin planering i teknik för årskurs 1 -3? 

 
Vad lärarna beskriver att de planerar för i teknikundervisningen gavs det svar på genom 
intervjufrågor (bilaga 1) men även via den enkät (bilaga 2) där lärarna fick besvara vilka delar av 
det centrala innehållet i teknik som de arbetat med de senaste tre terminerna, i detta avsnitt 
återges hur lärarna vid intervjuerna beskrev sin planering.  
 
Planeringstiden är för lärarna svår att uppskatta och det anges av 3 lärare (5, 6, 8) att teknikämnet 
lätt läggs ihop med No-ämnena och att kursplanen i teknik inte alltid är med i tanken när teknik 
planeras in i dessa lärares teknikundervisning, som förutom Skellefte-tekniken som lärare 5 och 6 
använder sig av till stor del bedrivs tematiskt. Det framhävas av de som undervisar tematiskt att 
det är gynnsamt att få olika ämnen att ingå i ett sammanhang. Det framgick dessutom att lärare 5 
inte var medveten om att teknikämnet hade en egen kursplan och 4 av de intervjuade lärarna (1, 
5, 6, 8) ger inte omdöme i ämnet teknik utan det ges i ett omdöme tillsammans med No-ämnena.  
 
Vid planering av teknikundervisningen i årskurs 1-3 beskrev lärare 2 att hon sedan hon blev 
ämneslärare hösten 2014 har haft fokus på att eleverna ska få med sig vad teknik är.  
 

”Teknik har inte legat i fokus på skolan, jag vill först drilla dom i vad teknik är” (lärare 2) 

 
Hon ansåg att det var viktigt att eleverna får förståelse för vad som är teknik och att de får 
teknikundervisning som inte är integrerad med No-ämnena just för att eleverna ska veta att ”nu 
arbetar vi med teknik”. Även tre av de andra lärarna (3, 4, 7) framhöll att de ansåg att det var 
viktigt att arbeta med teknik separat ibland och tydliggöra för eleverna vad teknik är. Lärare 5, 6, 
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8 särskilde inte på teknikämnet från No-ämnena på ett sådant sätt så att det klargjordes för 
eleverna när de arbetar med teknik. 
 
Tiden för att planera och genomföra undervisning i teknik är det två lärare (2, 4) som framhåller 
som ett problem, de tycker teknik har för lite tid avsatt per vecka. Samtliga lärare beräknade 30 
minuter till teknik per vecka men som beskrivits ovan bedrivs den mesta av teknikundervisningen 
i tematisk form eller integrerad med No-ämnena.  
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Tabell 2. Sammanställning av enkät (se bilaga 2), vilka delar ur det centrala innehållet har lärarna arbetat med de tre 
senaste terminerna samt en summering. Viktigt/mindre viktigt samt svårt/lätt centralt innehåll – summering från 
intervjuerna. 

 

  

Centralt innehåll för teknikämnet, 
årskurs 1-3 – Lgr 11 

Antal 
lärare 
som 
arbetat  
med 
innehåll 
ht-13 

Antal 
lärare 
som 
arbetet 
med 
innehåll 
vt-14 

Antal 
lärare 
som 
arbetat 
med 
innehåll 
ht-14 

Summa, 
alla 
terminer 

Viktigt 
centralt 
innehåll 
 

Mindre 
viktigt 
centralt 
innehåll 

Svårt 
centralt 
innehåll 

Lätt 
centralt 
innehåll 

 
Tekniska lösningar 

        

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 

 2 3 5 1  1 1 

Några vanliga tekniska lösningar 
där människan härmat naturen, till 
exempel den kupade handen som 
förebild för förvaringskärl. 

3 3 3 9     

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

4 4 3 11   1  

Några enkla ord och begrepp för 
att benämna och samtala om 
tekniska lösningar. 

5 5 5 15 2    

 
Arbetssätt för arbete med tekniska 
lösningar 

        

Undersökande av hur några 
vardagliga föremål är uppbyggda 
och fungerar samt hur de är 
utformade och kan förbättras. 

2 3 3 8 3  1 1 

Egna konstruktioner där man 
tillämpar enkla mekanismer. 

1 3 1 5 4  1 2 

Dokumentation i form av enkla 
skisser, bilder och fysiska modeller. 

4 5 2 11  2   

 
Teknik, människa, samhälle och miljö 

        

Några föremål i elevens vardag och 
hur de är anpassade efter 
människans behov. 

4 3 3 10 1    

Hur föremålen i elevens vardag har 
förändrats över tid. 

3 4 3 10    1 

Säkerhet vid teknikanvändning, till 
exempel när man hanterar 
elektricitet. 

3 4 3 10  1  1 

Svarsalternativ: ingenting      5 2 2 

Svarsalternativ: allt       1  
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5:3 Det centrala innehållet som lärarna anger är viktigt, mindre viktigt samt 
lätt att planera och genomföra undervisning i  
 
Enkäten (bilaga 2) lärarna fick fylla i visar att det centrala innehåll som flest ansåg var viktigt var: 
”Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer”, det är dock tillsammans med: 
”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” det centrala 
innehåll som lärarna planerat minst undervisning i, de tre senaste terminerna (se tabell 2). Det 
framgår också av enkäten att ”Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer” är en 
av de delar som lärarna tycker är lätt att planera för (se tabell 2). Det anses alltså viktigt och lätt 
att planera för innehållet gällande egna konstruktioner/praktiskt arbete men det är ett område 
som det i relativt liten utsträckning arbetas med. 
 
Det centrala innehåll som två lärare anser som mindre viktigt är: ”Dokumentation i form av enkla 
skisser, bilder och fysiska modeller”, det framgår dock i enkäten (bilaga 2) att det är ett innehåll 
som flertalet lärare arbetat med vi flertal tillfällen de tre senaste terminerna (se tabell 2).  
 

5:4 Planering av undervisningen i teknik, i relation till centralt innehåll  
 
Det är två delar ur det centrala innehållet i teknik som flest lärare i intervjuerna uttryckte är 
viktigast är: ”Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer” och ”Undersökande av 
hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan 
förbättras” (Skolverket 2011a, s. 270) (se tabell 2). Varför detta är innehåll som lärarna anser är 
viktigt motiverades aldrig men det framgår i svar på andra intervjufrågor att flera lärare strävar 
efter en teknikundervisning som innehåller mycket praktiskt arbete och med en stark anknytning 
till elevernas vardag.   
 
Vid planering av undervisning ansåg 2 lärare (3 och 4) också att det var viktigt med den del i det 
centrala innehållet som fokuserar på enkla ord och begrepp. Tre lärare (1, 3, 5) kunde inte 
specificera några begrepp de ansåg var viktiga i teknikundervisningen. 
 

”eleverna tycker det är tråkigt med begrepp och svårt, vi har försökt men vi arbetar inte så 
jättemycket med begrepp faktiskt” (lärare 8) 

 
Lärare 8 ansåg att det var svårt att få in begrepp i undervisningen eftersom eleverna tycker att 
begrepp är en tråkig del av undervisningen.  
 
Av de intervjuade lärarna var det fem som inte ansåg någon del i centrala innehållet som mindre 
viktig meden två av lärarna (1, 2) sa att om de skulle välja en del så är det: ”Dokumentation i 
form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller” med motivering att det kunde vara svårt för 
eleverna, speciellt för de i årskurs 1. 
 

”om det blir för svårt blir det inte roligt, det är viktigt att de tycker att teknik är kul, så de 
får självförtroende” (lärare 1).  

 
När lärare 1 svarade på frågan angående mindre viktigt centralt innehåll uttryckte hon att 
dokumentation kunde vara svårt i de lägre åldrarna och att om det blir för svårt tycker inte 
eleverna att undervisning är rolig. Hon menade (lärare 1) att om eleverna är positiva till 
teknikämnet ger det dem ett bättre självförtroende i teknik. 
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Lärare 6 ansåg att den sista delen i centrala innehållet: ”Säkerhet vid teknikanvändning, till 
exempel när man hanterar elektricitet” var den minst viktiga och möjligtvis kunde vara en del 
som man kan vänta med tills eleverna blir lite större. 
 
Det var för flera av lärarna svårt att precisera vilket centralt innehåll de tyckte var svårt att planera 
och genomföra undervisning i. De kom med svar på svårigheter de upplevde i teknik-
undervisningen som inte var direkt kopplade till någon del i det centrala innehållet men tre svar 
handlade om svårigheten att planera innehållet i undervisningen så att undervisningen blir 
konkret. Lärare 7 ansåg att det var svårt för eleverna att visualisera hur ”föremål kan förbättras” 
medan lärare 8 ansåg att det var svårt för eleverna att konkret förstå vad som händer när vissa 
föremål ”används för att uppnå en viss funktion” och lärare 4 hade svårt att hitta på konkreta 
arbetssätt för att få alla elever att förstå. Lärare 1 ansåg inte att något var svårt att planera 
undervisning för medan lärare 2 uttryckte att det var svårt att planera all undervisning i teknik, 
anpassat till elever i årkurs 1: 
 

”det svåraste tycker jag är egentligen att planera för alla delar i centrala innehållet 
anpassat till år 1”. (lärare 2) 

 
Lärare 2 uttryckte också att hon tycker det är lätt att planera för praktiskt arbete som egna 
konstruktioner men att det svåra är att planera för att eleverna lär sig något i samband med dessa 
konstruktioner.  
 
Tre lärare (1, 3, 8) beskrev att de arbetat mest med ”Egna konstruktioner där man tillämpar enkla 
mekanismer.” och tre lärare (1, 5, 7) beskrev att de arbetat mest med ”Hur föremålen i elevens 
vardag har förändrats över tid.” Detta är som angivits innan inte i linje med vad som angavs i 
enkäten där ”Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.” är en av de delar som 
de anger att de arbetat minst med det senaste tre terminerna (se tabell 2). 
 
När lärare 2 beskriver sin planering i förhållande till det centrala innehållet i teknik uttrycker hon 
att hon saknar tekniska system som centralt innehåll för årskurs 1-3, hon säger att det finns med 
för årskurs 4-6 men att det är något hon arbetar med i de yngre åldrarna. Hon gav exempel på 
hur hon planerat och genomfört undervisning i årskurs 1 där eleverna fick undersöka mjölkens 
väg. 
 
Det framgår i detta avsnitt att det centrala innehåll som lärarna anser är viktigt och som de i 
intervjuerna anger att de arbetar mycket med, är praktiskt betonat arbete. Det visar sig dock i den 
enkät lärarna besvarat att det inte är det innehåll de arbetat mest med. Det framgår också i 
jämförelsen mellan intervjusvaren och svaren i enkäten att det som lärarna i intervjuerna 
beskriver som svårt och mindre viktigt är sådant innehåll de arbetat mycket med de tre senaste 
terminerna. Det som anses svårt är att arbeta med det centrala innehåll som berör dokumentation 
i forma av skisser och begrepp. Begrepp är således en del av innehållet i teknikundervisningen 
som de flesta av lärarna är anser är viktigt.  
 

5:5 Skellefte-tekniken och NTA - en stor del av innehållet i teknikämnet  
 
NTA eller Skellefte-tekniken används av sex av de åtta intervjuade lärarna (se tabell 1) i sin 
undervisning och tre av de fyra lärare som använder Skellefte-tekniken beskriver det som att 
materialet är en viktig del av undervisningen i teknik. Skellefte-tekniken beskrivs av lärarna som 
arbetar med dessa som ett material där eleverna arbetar självständigt, där teori och praktik går 
hand i hand och där läraren har en återhållsam ställning i klassrummet. 
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”Min upplevelse är att dom som använder sig av Skellefte-teknik här på skolan och på andra 
skolor, det är dom som har ingen aning om vad teknik är eller No eller fysik, man är egentligen 
ganska rädd och osäker” (lärare 1) 

  
Lärare 1 uttrycker att hon tror att det oftast är lärare som är osäkra inom No och teknik som 
använder sig av dessa lådor, för att det är enkelt och att det inte kräver så mycket planering. Fem 
av sex lärare som använder Skellefte-tekniken och NTA-lådor anser alla att det är ett bra material. 
Lärare 7 uttryckte att det var viktigt att vara medveten om att varken Skellefte-tekniken eller 
NTA-lådorna är heltäckande, det vill säga det finns delar av kursplanerna som inte berörs i dessa 
material. Lärare 7 uttryckte också att hon upplevde att NTA-lådorna innehöll lite teknik, att de 
mest berör ämnena kemi och fysik.  

 
5:6 Hur beskriver lärarna sin undervisning i teknik?  

 
I avsnittet som följer återges lärarnas beskrivningar av hur deras undervisning är utformad, hur 
de sammanlänkar och arbetar med praktiskt- och teoretiskt innehåll, vilka material de använder 
samt hur de ser på begrepp i teknik och vilka begrepp de anser är viktiga.  

 
5:6:1 Lektionsutformning i teknik  
 
Ett arbetssätt som 5 lärare (2, 3, 4, 7, 8) beskriver att de har, är att ge eleverna något att fundera 
över, en eller flera öppna frågor ställs till eleverna och något problem är i fokus. Lärare 2 
beskriver hur hon ger eleverna något att fundera över samt förutsättningar för att klara att lösa 
uppgiften men inte för mycket information: 
 

”ställs dom inför ett problem vill jag ju att dom ska lösa det själv” (lärare 2).  
 
Samma lärare beskrev att hon lät eleverna arbeta mycket praktiskt och teorin förmedlades främst 
genom muntlig kommunikation, lektionspasset avslutades med en summering där de funderade 
på om de kunde dra någon eller några slutsatser samt om de lärt sig något. På samma sätt som 
lektionspassen avslutades inleddes nästa för att göra en tillbakablick och summera vad de lärt sig 
och vilka slutsatser de drog föregående lektion. 
 
Lektionsinnehållet presenteras, eller arbetsområden inleds av en lärare (4) ibland med hjälp av en 
Powerpoint, det görs enligt henne för att eleverna ska få med sig både en muntlig och en skriftlig 
instruktion. Ett annat sätt att inleda ett arbetsområde, som lärare 6, 7 och 8 använder sig av i sin 
undervisning är genom att visa film för eleverna. Efter Powerpoint eller film som inledning av ett 
arbetsområde beskriver lärarna att de har en diskussion i gruppen där frågeställningar tas upp och 
där instruktioner ges för hur de ska arbeta vidare. 
 
Hur eleverna får arbeta praktiskt på olika sätt har lärarna i intervjuerna gett flera exempel på. 
Något som uttrycktes av lärare 6 var att eleverna i årskurs 1 främst får arbeta praktiskt med lite 
teorianknytning: 
 

”i årskurs 1 är teknik mest ett ämne där de skapar praktiskt, där lite teori 
förekommer.” (lärare 6) 

 
Några exempel på praktiska arbeten som lärarna låtit sina elever arbeta med är: skapa 
vattentransportör, korgar, fiskenät, figurer av elsladdar och papier maché, skräpskulpturer, 
uppfinningar för att lösa vardagliga problem, vika egna pappersförpackningar, vika figurer med 
pop-up effekter, sprattelgubbar, elbilar av burkar och broar av spagetti.  
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Lektionsutformningen när Skellefte-tekniken används i undervisningen beskrivs av de fyra lärare 
(1, 4, 5, 6) som använder detta material som att strukturen och arbetssättet är styrt och följer 
samma mönster varje gång: eleverna arbetar i par, som alltid är samma, de följer själva 
instruktionen som finns för respektive låda och läraren har under dessa lektioner en passiv roll. 
Under arbetet med Skellefte-tekniken beskriver tre lärare (4, 5, 6) att eleverna dokumentera och i 
många fall rita en bild eller en skiss över ett scenario i experimentet. I och med att alla inte 
arbetar med samma lådor kan ingen gemensam genomgång göras efter varje tillfälle utan det görs 
när alla har gjort alla lådor. När Skellefte-tekniken används görs det vid ett tillfälle per vecka i en 
längre period, lärarna beskrev det som att det görs en period men inte varje vecka hela terminerna 
utan varvas av perioder där teknik ingår i temaarbeten. 
 
I undervisningen används NTA-lådorna av två lärare (3, 7) där lärare 3 anger att de arbetar med 
ungefär en låda per årskurs medan lärare 7 anger att de arbetar med en låda per termin i årskurs 
1-6. Detta beskrivs inte av varken lärare 3 eller 7 som ett heltäckande material och de ger även 
många andra exempel på hur de arbetar med teknik utöver NTA-lådorna.  
 
Vilka fördelar respektive nackdelarna det finns med att arbeta som ämneslärare i teknik i årskurs 
1-3 beskrevs av lärare 2. Fördelen ansåg hon var att hon och de andra ämneslärarna på skolan 
kunde fokusera på sitt ämne och att det ger eleverna en god kvalitet på undervisningen. 
Nackdelen som hon upplevde var att det dröjde mellan tillfällena hon träffade eleverna. På den 
skola hon arbetar infördes ämneslärarsystem hösten 2014 och än kände hon inte att ämneslärarna 
hade kommit fram till ett bra samarbete som medför att undervisningen i olika ämnen hade en 
röd tråd. Som klasslärare menade hon att läraren ges fler tillfällen att återkoppla till det gruppen 
arbetat med tidigare i och med att denne undervisar klassen i fler ämnen och spenderar mer tid 
med eleverna. Men hon uttryckte att sammantaget tror hon att ämneslärarsystemet gynnar alla i 
längden men att det på den skola hon arbetar fortfarande är i uppstartningsfasen och kan 
utvecklas mycket mer, just gällande samarbete mellan de olika ämnena.  
 

5:6:2 Teoretiskt- och praktiskt arbetssätt 
 
Hur fördelningen i undervisningen är mellan teoretiskt arbete och praktik har för de flesta lärare 
varit svårt att uppskatta; endast lärare 7 och 8 gav sig in på att ange en fördelning mellan dessa. 
Lärare 7 angav att 1/3 av tiden arbetade de praktiskt och 2/3 teoretiskt och lärare 8 uppgav 
fördelningen: 60/40, där 60 procent av tiden stod för teoretiskt arbete och 40 procent för 
praktiskt. Lärare 7 beskrev också hur hon använde dokumentationen för bedömning som en 
teoretisk del i arbetet. Eleverna fick inför varje arbetsområde själva vara med och bestämma hur 
de skulle bli bedömda och det kunde vara genom att filma sig själv när de berättar vad de lärt sig, 
spela in en ljudfil eller genom att skriva en text.  
 
Andra sätt att sammanlänka teori och praktik som beskrivits av lärarna är att eleverna skissar, 
ritar bilder, muntlig dialog, se på film eller läsa.  
 
Lärare 1 och 2 har dock angivit att de anser att det är svårt att låta eleverna skissa och rita bilder 
och att de främst använder muntlig kommunikation för att förmedla teori. Båda dessa lärare 
ansåg att det var viktigt att eleverna fick teknikundervisning som de tyckte var rolig. Båda lärarna 
uttryckte att för mycket krav på att skissa och skriva kunde medföra att eleverna tappade 
intresset. 
 
Tre av de lärare (4, 5, 6) som använder Skellefte-tekniken i undervisningen samt de två lärare (3, 
7) som har NTA-lådor ansåg att dessa material var väl avvägt mellan teoretiskt och praktiskt 
arbete. Det innebär i båda arbetssätten att eleverna ska dokumentera det praktiska arbetet med 
hjälp av text och ibland ritade bilder eller skisser.  
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”då ska dom rita bild och så ska dom skriva” (lärare 4) 

 
Lärare 4 berättar om Skellefte-teknikens material där eleverna får skissa, rita bilder och skriva i en 
bok som de använder tillsammans med Skellefte-teknikens praktiska material. En av de lärare (8) 
som inte använde sig av något av dessa två material använde även hon sig av en 
experimentskrivbok där eleverna skulle anteckna och beskriva vad de har gjort när de arbetat 
praktiskt, samt vad de lärt sig. 

 
5:6:3 Material i undervisningen 
 
Det material som lärarna beskriver att de använder i teknikundervisningen, bortsett från Skellefte-
tekniken och NTA är återvinningsmaterial i olika former, som: toarullar och mjölkkartonger men 
också billigt material som tandpetare och sugrör.  
 
Material som två lärare (4, 8) beskriver att de använder i undervisningen är batterier och diverse 
tillbehör för att koppla el, lärare 7 använder tekniklego för att låta eleverna göra egna enklare 
elkopplingar. Lera är det en lärare (6) som använder sig av i sin årskurs 1 för att låta dem 
konstruera. Tre lärare (6, 7, 8) beskriver att de använder sig av filmer som material, oftast för att 
inleda ett arbetsområde.  
 
Materialet som lärarna beskriver att de använder sig av i teknikundervisningen är främst praktiskt 
material, ingen av lärarna uppger att de har någon form av teoretiskt läromedel, i en-till-en form. 
Tre lärare (3, 5, 7) uppgav att det var svårt att ta fram den mängd praktiskt material som behövs 
för en hel klass. 
 

”jag vill ha ett eget förråd” (lärare 3) 
”var gör jag av saker de bygger, vart sätter jag barnens grejer liksom” (lärare 3) 

 
 Lärare 3 påtalade även att hon saknade utrymme i anslutning till klassrummet att förvara material 
men även plats för att visa upp det eleverna skapat. 
 

5:6:4 Begrepp i teknik 
 
Av de åtta intervjuade lärarna är flertalet överens om att begrepp är viktigt och flera uttrycker 
specifikt att de vill att eleverna lär sig rätt begrepp i tidig ålder. Tre lärare (1, 3, 5) kunde vid 
intervjutillfället inte ange några begrepp som de ansåg är centrala i teknikundervisningen. Lärare 8 
uttryckte att eleverna tycker det är tråkigt med begrepp vilket har gjort att hon inte fokuserar på 
det i sin undervisning. De begrepp som nämns som centrala i intervjuerna är följande: tekniska 
system, artefakter, hållbar utveckling, komponenter, teknik (som begrepp), friktion, magnetism, 
elektricitet, energi, miljöpåverkan, strålning, form, stabilitet, skisser, sammanfoga, hävstång och 
konstruktion.  
 
Vikten av att tydliggöra begrepp som inte endast tillhör tekniken ansåg lärare 8 var viktigt, de 
exempel hon gav var: hypotes och slutsats. En lärare (4) ansåg att det är viktigt att ta upp begrepp 
som kan verka självklara, som till exempel skruva; att det är viktigt att hela tiden förklara vad alla 
begrepp i undervisningen betyder. 
 
I beskrivningen av sin planering uttryckte lärare 3; att hon sällan planerar i förväg vilka begrepp 
som ska vara med i kommande undervisning. Fem av de sex lärare som använder sig av NTA och 
Skellefte-teknikens material har uttryckligen sagt att de tycker att materialet innehåller mycket 
begrepp som eleverna får använda sig av när de arbetar. Fyra (lärare 2, 4, 6, 8) av de fem lärare 
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(lärare 2, 4, 6, 7, 8) som anger exempel på centrala begrepp har läst No som ämne i sin 
grundlärarutbildning, varav en (2) arbetar som ämneslärare i teknik. 

 

6 Resultatsammanfattning  
 
Det framkommer att tre lärare inte planerar sin undervisning i teknik i relation till centralt 
innehåll i teknik; ämnet teknik planeras utifrån No-ämnenas kursplan och undervisas tillsammans 
med dessa, ofta tematiskt. Det material som finns att tillgå via Skellefte-tekniken och NTA är 
också de tematiska material där teknik undervisas tillsammans med No-ämnena. Lärare 7 som 
arbetade med NTA: s material ansåg att det innehöll lite teknik. En lärare har inte vetskap om att 
teknik har en egen kursplan i teknik och fyra lärare ger inget separat omdöme i teknik, utan det är 
en del av omdömet i no. Fyra lärare påtalat vikten av att eleverna får undervisning i teknik som 
inte är integrerat med No-ämnena eller andra ämnen för att de ska bli tydligt för eleverna vad 
teknik är. En lärare beskriver hur hennes kollegor som själva uttryckt sig osäkra i teknikämnet 
resonerat när de studerat teknikämnets kursplan, de har då uttryckt att många delar ur det 
centrala innehållet har de arbetat med men att det gjorts omedvetet och utan att relatera det till 
teknikämnet. Tre lärare beskriver att de undervisar i teknik, alltid tillsammans med No-ämnena 
och att det då aldrig förtydligas för eleverna vilken del i undervisningen som är teknik, kemi, fysik 
eller biologi. Tre lärare beskriver svårigheten i att planera undervisning där det abstrakta blir 
synliggjort på ett konkret sätt. En lärare uttryckte att hon anser det svårt att planera för praktiska 
moment, som egna konstruktioner på ett sätt så eleverna får med sig ett innehåll som känns 
meningsfullt. 
 
Lärarna beskriver alla en teknikundervisning som innehåller praktiska delar och där teorin 
förmedlas till största delen muntligt. Det är fem lärare som använder sig av öppna frågor och 
problem som ger eleverna möjlighet att fundera, vanligen som ett sätt att starta ett arbetspass i 
teknik. Att eleverna själva skriver eller på annat sätt dokumenterar i undervisningen förekommer 
och beskrivs framförallt i de moment som ingår i Skellefte-tekniken eller NTA: s material. Två 
lärare tydliggör att de tycker det är viktigt att eleverna upplever undervisningen i teknik intressant 
och rolig, vilket, enligt dem dokumentation i form av skisser och bilder kan sätta stopp för. Sju av 
de åtta lärarna anser att begrepp i teknik är viktigt och att korrekta begrepp bör användas från 
tidig ålder. Tre lärare kan i intervjun inte specificera några viktiga begrepp inom teknik. Det 
material som lärarna beskriver att de använder i undervisningen är förutom Skellefte-tekniken 
och NTA överhängande återvinningsmaterial som mjölkkartonger, hushållsrullar och dylikt. 
Ingen av lärarna har något teoretiskt en-till-en material i teknik. 
 

7 Metoddiskussion 
 
Valet av metod för denna studie är kvalitativa intervjuer samt en kompletterande enkät. Fördelen 
med en kvalitativ studie är att det är lättare att skapa en helhetsförståelse, där det finns utrymme 
för att gå på djupet där det behövs (Larsen 2009, s. 27). Larsen (2009, s. 27) uttrycker också att 
det är en fördel för forskaren att denne får ökad förståelse av det som studeras, vilket kan 
underlätta när resultatet för studien ska sammanställas. Enkäten är ett komplement till 
intervjuerna, att en tilläggsmetod (Larsen 2009, s. 83) har använts vilket kan ses som en av 
studiens styrkor.  
 
Det som kan ses som negativt med en kvalitativ metod som denna studie baseras på, är att 
datamängden är relativt liten, vilket i sin tur leder till att det är svårt att dra slutsatser som är 
generaliserbara (Larsen 2009, s. 27). I en kvalitativ studie förslår Kvale och Brinkmann (2009, s. 
130) 5-25 intervjuer, de framhäver att i en tidsbegränsad studie kan färre intervjuer att analysera 
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ge en högre validitet än om många intervjuer genomförs och tiden inte finns till att analysera alla 
svar ordentligt. 
 
En annan aspekt som kan vara negativ vid intervju som metod är att intervjupersonen kan bli 
påverkad av den som intervjuar, att sitta öga mot öga med någon kan medföra att det är svårt att 
svara ärligt och uppriktigt, det vill säga reliabiliteten är svår att säkerställa (Larsen 2009, s. 27, 81). 
Det kan också vara svårt att vid transkribering av intervjuerna återge dem på ett korrekt sätt, det 
är lätt att vilja skriva ut tydligare svar än vad som egentligen framkom och detta kan påverka 
resultatet och därmed studiens validitet (Patel & Davidsson 2003, s. 104-105). I studien har 
ljudinspelning skett av tre av intervjuerna vilket medför att dessa tre har en hög validitet gällande 
återgivningen av de faktiska svaren, i de andra fem intervjuerna antecknades svaren på frågorna 
vid intervjutillfället och renskrevs och förtydligades direkt efter genomförd intervju för att få så 
exakt återgivna svar som möjligt. Detta har medfört att användandet av citat i resultatavsnittet är 
begränsat. 
 
Larsen (2007, s. 80-81) uttrycker att det kan vara lättare att säkerställa validiteten i en kvalitativ 
metod än i kvantitativ metod då det är lättare att omforma frågor vart eftersom intervjun pågår, 
för att anpassa till studiens frågeställningar, det vill säga metodens flexibilitet bidrar till högre 
validitet. Under intervjuerna i studien har frågor tillkommit och förtydligats i stunden, det har 
även getts utrymme för informanterna att lägga till och prata fritt om sådant som de vill tillägga 
till ämnet, detta har lett till att intressant information har kommit fram som vid en kvantitativ 
metod hade uteblivit. 
 
När intervjufrågorna togs fram och formulerades var inte studiens teoretiska ramverk bestämt. 
Detta medförde att frågor gällande pragmatismens huvudbegrepp inte fokuserades i samma 
utsträckning som det hade kunna gjorts om de formulerades efter valet av teori. 

 

8 Resultatdiskussion 
 
I denna del av uppsatsen kommer studiens resultat ställas mot bakgrunden/tidigare forskning 
samt studiens syfte, problemställning och frågeställningar kommer att besvaras. Syftet med 
studien är att få kunskap om hur lärare för årskurs 1-3 planerar och genomför undervisning i 
teknik. Frågeställning 1 har fokus på hur lärarna beskriver att de planerar för teknikämnet, 
allmänt och i förhållande till centralt innehåll och frågeställning 2 har sitt fokus på hur lärarna 
beskriver att de undervisar i teknik, i relation till centralt innehåll. Dessa två frågeställningar går i 
många av lärarnas beskrivningar in i varandra och är svåra att särskilja. Det medför att de 
kommer att diskuteras och besvaras under gemensamma rubriker (rubrikerna 9:1, 9:3, 9:3). Den 
tredje och sista frågeställningen om vilka undervisningsmetoder lärarna beskriver att de använder 
sig av besvaras och diskuteras under de två sista rubrikerna (rubrikerna 9:4, 9:5). 
Problemställningen som framställs i studiens inledning är den om teknikämnets existerande i 
årskurs 1-3. 
 

8:1 Osäkerhet och utbildning 
 
Lärarna som intervjuats i denna studie visar flera på en osäkerhet kring det centrala innehållet i 
teknik. Lindström (2009, s. 22) kom i sitt examensarbete också fram till att flera lärare 
undervisade i teknik utifrån No-ämnenas kursplan. Denna osäkerhet kan möjligen bottna i att 
många lärare saknar utbildning i teknikämnet. Av de åtta intervjuade lärarna i denna studie är det 
två som har utbildning i teknik och några fler som läst teknik under deras lärarutbildning med 
inriktning mot No. Fox-Turnball (2006, s. 70-71) har genom sin forskning kommit fram till att de 
lärare som har utbildning i teknik har lättare att planera, genomföra och bedöma 
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teknikundervisning. Av undervisande lärare i teknik på högstadiet är det mindre än 10 procent 
som har behörighet att undervisa i teknik, enligt Skolverkets undersökning 2012 (Skolverket 
2013c, s. 197). Det framgick i Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2014, s. 27) att eleverna i 
skolan får undervisning i teknik som är på för låg nivå och som inte stämmer överens med det 
för årskursen aktuella centrala innehållet i kursplanen, vilket också kan bero på osäkerheten att 
undervisa i ämnet teknik samt att lärarna inte är förtrogna med kursplanen. I intervju med en 
lärare i studien framkom att denne inte kände till kursplanen i teknik utan planerade och 
undervisade i teknik utifrån No-ämnenas kursplan, hon uttryckte att ämnet fortfarande är relativt 
nytt. Den första kursplanen i teknik kom 1994, och den har förtydligats ytterligare i och med Lgr 
11 som kom 2011 (Bjurulf 2008, s. 19). Ämnet teknik har haft svårt att etablera sig som ett eget 
ämne i skolan och tanken med en tydligare kursplan i teknik i Lgr 11 är att stärka teknikämnet 
(Skolverket 2011b, s. 6). Det är nu tjugoett år sedan ämnet fick en egen kursplan i läroplanen, 
vilket kan tyckas vara relativt länge sedan och man kan ställa sig frågan om ämnet fortfarande kan 
betraktas som nytt. 

 
8:2 Teknikämnet integrerat med No-ämnena 

 
Av de intervjuade lärarna i studien är det många som beskriver sin planering och undervisning i 
teknik som till stor del integrerad med No-ämnena. Mattsson (2005, s. 33) och Lindström (2009, 
s. 22) har i sina studier kommit fram till detsamma, det vill säga att teknikämnet till stor del är 
integrerat med No-ämnena, både gällande planering och undervisning. I Mattssons studie (2005, 
s. 33) visade det sig också att de lärare som saknade utbildning i teknik undervisade teknikämnet i 
högre grad integrerat med No-ämnena.  Detta är också i linje med studiens problemställning, där 
det tas upp att teknikämnet uppfattas som osynligt i de lägre årskurserna, både på schema och i 
undervisningen. 
 
Att teknik behöver undervisas som ett enskilt ämne lyfts fram som viktigt för att eleverna ska 
skapa en förståelse för vad teknik är, samt att det i sin tur stärker elevernas intresse för teknik 
(Skolverket 2014, s. 34; Mattsson 2002, s. 80; Skogh 2001, s. 242). Fyra av studiens intervjuade 
lärare beskrev att de undervisade i teknik som enskilt ämne ibland, just för att de ansåg att 
eleverna behövde det för att få förståelse för vad teknik är medan tre lärare beskrev att planering 
och undervisning i teknik alltid gjordes tillsammans med No-ämnena och att de inte klargjorde 
för eleverna vilket ämne de för tillfället arbetade med. Att det endast skulle vara negativa effekter 
av att samundervisa teknik tillsammans med No-ämnena är något Mawson (2007, s. 264) 
motsäger sig, han menar istället att teknik är ett ämne som kräver tid för att få förståelse för men 
att den tiden inte finns i skolan idag. Mawson (2007, s. 264) föreslår att teknik ska undervisas 
med No-ämnena för att kunna ge eleverna tid att få en fördjupad förståelse istället för att 
undervisa ämnet enskilt och därmed riskera att teknik blir lösryckta tekniska aktiviteter som 
saknar relation till verkligheten.  
 
I samband med att lärarna har beskrivit sin planering och undervisning i teknik och där det 
framkommit att ämnet till stor del integreras med No-ämnena har funderingar kring hur de gör 
med omdömet i teknik dykt upp. De visade sig att hälften av de intervjuade lärarna inte lämnar 
omdöme i teknik enskilt utan räknar in det i omdömet för No-ämnena. Alltså får eleverna 
omdöme i teknik tillsammans med omdömet för kemi, biologi och fysik, vilka har en annan 
kursplan. Hartells (2015, s. 83) forskning där hon studerat individuella utvecklingsplaner (IUP) 
visar att teknikämnet sällan är med i dessa, trots detta har teknikämnet en hög måluppfyllelse som 
Hartell (2015, s. 83) ifrågasätter, då underlag för bedömning många gånger saknas. Fox-Turnbull 
(2006, s. 70-71) har genom sin forsning om teknikundervisning visat att lärare med utbildning i 
teknik har lättare att planera för en undervisning som är på rätt nivå och som är mer formativ i 
sin utformning.  
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8:3 Teknikämnet – för få undervisningstimmar 

 
Tiden ansågs som ett hinder för att planera och genomföra genomtänkt teknikundervisning, av 
två lärare i denna studie. Liknande resultat framkom i Lindström (2009, s. 25) och Kjells (2011, s. 
34) examensarbeten där lärarna i intervjuer angav att det är för lite tid avsatt till teknikämnet. 
Detta visade även Skolinspektionens (2014, s. 31) granskning, där de skrivit att tiden som avsätts 
till teknikundervisning på många håll är för knapp, No-ämnena och teknik har tillsammans 800 
undervisningstimmar från årskurs 1-9 och det är inte specificerat hur många av dessa timmar som 
ska avsättas till vardera ämne. Kjells (2011, s. 34) förslag på hur teknikämnet ska få en bättre 
status är att frigöra och öronmärka timmar till teknikämnet. Även Mawson (2007, s. 264) föreslår 
att det bör avsättas mer tid till teknikämnet i skolan. Om intentionen från Skolverket (2011b, s. 6) 
är att stärka teknik som skolämne och att Skolinspektionen (2014, s. 34) framhäver att teknik 
behöver särskiljas från No-ämnena för att eleverna ska få förståelse för vad teknik är, kan det te 
sig lite märkligt att ämnets timmar inte är frigjorda från No-ämnenas. 
 

8:4 Teknikundervisningens innehåll och intresset för teknik 
 
En lärare som intervjuats beskrev att hon saknade tekniska system som centralt innehåll för 
årskurs 1-3, det finns först som centralt innehåll i årskurs 4-6. Skolverket (2012, s. 16) uttrycker 
att tekniska system är något mycket viktigt för eleverna att få kunskap och förståelse för. Lärare 2 
har arbetat med tekniska system redan i årskurs 1 då eleverna fått utforska mjölkens väg. I det 
centrala innehållet för årkurs 4-6 (Skolverket 2011a, s. 271) anges exempel på tekniska system 
som eleverna arbeta med, det är: trafiksystem, vatten- och avloppssystem och återvinningssystem. 
Dessa tekniska system kan nog betraktas som överblickbara och intressanta för elever redan i 
årskurs 1-3, vilket stärker lärare 2 synpunkt angående avsaknaden av tekniska system i det 
centrala innehållet i teknik för årskurs 1-3. Mattsson (2002, s. 85) har genom sin forskning 
kommit fram till att lärare med utbildning för att undervisa i teknik i större utsträckning 
undervisar på ett sådant sätt så eleverna tycker att teknik är intressant än vad de lärare gör som 
saknar utbildning. Lärare 2 som planerat och genomfört undervisning i tekniska system för elever 
i årskurs 1 är en av de få lärare i denna studie som har utbildning för att undervisa i teknik. 
Skolinspektionen (2014, s. 7) skriver i sin granskning att teknikundervisningen i skolan i för liten 
utsträckning knyter an till elevernas erfarenheter och Jidesjö (2013, s. 87) menar att 
teknikintresset kan öka hos eleverna om undervisningen i allt större grad är knuten till 
samhällslivet.   
 
Lärarna i studien beskriver alla att de planerar och genomför undervisning i teknik som innehåller 
mer praktik än teori och med en vardagsnära anknytning, vilket är i linje med det centrala 
innehållet i teknik för årkurs 1-3 (Skolverket 2011a, s. 270). Om det lärarna säger stämmer är 
svårt att säga då de i enkätundersökningen har angett att egna konstruktioner är den del de 
arbetat minst med de tre senaste terminerna medan de i intervju beskrev det som ett 
arbetsområde de arbetat mycket med och som de ansåg var både viktigt och lätt att planera och 
genomföra undervisning i. En tvetydighet dök även upp gällande begrepp, som samtliga ansåg 
var viktigt och som de har arbetat mycket med enligt enkätundersökningen men där tre av de åtta 
intervjuade lärarna ändå inte kunde ge något exempel på viktiga och centrala begrepp inom 
teknikämnet.  
 
Två lärare som intervjuats beskrev hur de inte ville ge eleverna för svåra uppgifter och hänvisade 
främst till den del i det centrala innehållet som handlar om ”dokumentation i form av enkla 
skisser, bilder och fysiska modeller”, de menade att om det blir för svårt blir det inte roligt och att 
en viktig aspekt med undervisningen i teknik för de yngre åldrarna var att få eleverna att tycka att 
ämne var roligt och intressant. Att intresset för teknik finns i de lägre årskurserna framgår av 
Skolinspektionens (2014, s. 7) granskning men det visar sig också att intresset avtar i takt med att 
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eleverna blir äldre, speciellt för flickor. Det är också få flickor som söker sig till teknikinriktade 
högskoleutbildningar (Statistiska centralbyrån 2014). Om teknikundervisningen är god i tidig 
ålder ger det resultat för hur intresset håller i sig när eleverna blir äldre (Mammes 2004, s. 98; 
Dakers m.fl. 2009, s. 390). Att lärarens utbildning i teknik också spelar roll för teknikintresset har 
Mattsson (2002, s. 85) och Fox-Turnball (2006, s. 70-71) kommit fram till i sina studier. Att 
lärarna i denna studie visar osäkerhet i att planera och undervisa i teknik har troligen ett samband 
med att flera av dem saknar utbildning i ämnet, vilket kan riskera elevernas framtida 
teknikintresse, då de tidiga årens teknikundervisning visar sig vara av stor vikt för hur intresset 
utvecklas när de blir äldre. Lindahl (2003, s. 239) har i en longitudinell studie undersökt elevers 
attityd till naturvetenskapliga ämnen och teknikämnet och dragit slutsatsen att det eleverna i 
årkurs 5 säger att de tror att de ska arbeta med när de blir vuxna stämmer väl, vilket betyder att 
yrkesvalet görs tidigt. Av detta kan man dra slutsatsen att den undervisning eleverna får i tidig 
ålder är av betydelse för deras framtida yrkesval. 
  

8:5 Undervisningsmetoder  
 
Att inleda ett arbete med en problemformulering eller en frågeställning är det fem lärare i studien 
som beskriver att de gör i sin undervisning. Mioduser och Dagan (2006) har i sin studie jämfört 
två grupper med elever som arbetade utifrån två olika metoder i teknikundervisningen, varav den 
ena var mer i steg-för-steg form vilket inte gav eleverna samma möjlighet till helhetstänkande och 
flexibilitet i lösningar som de som fick arbeta mer fritt och själva välja metoder för att lösa 
angivna problem. Lärare 2 uttryckte tydligt i intervjun att hon ville få eleverna att själva fundera 
och inte servera lösningar, utan ge dem verktyg för att själva kunna lösa problemställningar de 
ställs inför. 
 
Att det är svårt att planera för undervisning som gör det abstrakta konkret har tre lärare i studien 
uttryckt och en lärare tycker även att det är svårt att planera så konstruktionsarbete mynnar ut i 
ett lärande. Det upplevs alltså en svårighet i att arbeta så praktik och teori knyts samman. 
Pragmatismens syn på hur ny kunskap bäst nås är när teori sammanlänkas med praktiska moment 
(Säljö 2010, s. 174). NTA-lådorna och Skellefte-tekniken beskrivs av fem av de sex lärare som 
använder dessa i sin undervisning som ett material som är väl avvägt mellan teori och praktik och 
dessa fem uppskattar materialet. Materialet lärarna främst framhäver att de saknar är praktiskt 
material vilket kan uppfattas som märkligt då det är det material som lärarna har att tillgå, något 
teoretiskt material beskriver de inte att de använder, inte läromedel i en-till-en-form i alla fall. 
Material beskrivs av Skolinspektionen (2014, s. 29-30) som något som saknas, särskilt i årkurs 1-3 
och den genomgång av material i en-till-en-form som gjort för denna studie, på de vanligast 
förekommande läromedelsförlagens hemsidor hittas inte mycket material för elever i årskurs 1-3 
(se rubrik 4:3). Kanske skulle ett läromedel i en-till-en-form kunna vara till hjälp för lärarna när 
de planerar och genomför undervisning, så praktik och teori möts på ett bra sätt. Teori beskrivs 
av lärarna i studien som något som till största delen förmedlas muntligt eller med hjälp av film. 
En lärare berättar att hon ibland använder sig att Powerpoints för att förmedla teori till eleverna. 
Blomdahl (2007, s. 169) har studerat hur två lärare arbetar med teknik i årskurs 1-3 och hon 
kommer fram till att eleverna får en undervisning där praktik och teori är väl sammanlänkat vilket 
är framgången bakom dessa lärares undervisning. Båda lärarna i Blomdahls (2007, s. 65) studie 
har gått en teknikutbildning på högskolenivå.  
 

8:6 Resultat relaterat till pragmatiskt perspektiv 

 
Ur ett pragmatiskt perspektiv går det inte att särskilja praktisk och formell kunskap, de 
tillsammans gör det enklare för individer att ta till sig kunskap (Säljö 2010, s. 174-175). Alla 
intervjuade lärare har beskrivit sin undervisning i teknik som rik på praktiska moment, där teori, 
främst muntlig sammanlänkas med det praktiska. Pragmatismen förespråkar även att det utifrån 
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tidigare erfarenheter som vi bygger kunskap (Säljö 2010, s. 179). Fyra av lärarna som intervjuats 
beskrev att de i vissa fall upplever en svårighet i att planera för en undervisning som är konkret. 
Lärare 2 uttryckte att det var lätt att planera för lektioner där eleverna skulle skapa egna 
konstruktioner men att det kan vara svårt att planera för vad eleverna ska lära sig i detta 
konstruktionsarbete. Detta kan ses som ett pragmatiskt tankesätt, där läraren reflekterar över vad 
eleverna ska lära sig av sitt arbete och där praktik och teori behöver samspela, samt bygga på 
tidigare erfarenheter för eleverna ska ta till sig kunskap. 
 
Kommunikation anses av pragmatismen viktig i lärandesituationer (Boman m.fl. 2007, s. 15), i de 
praktiska delarna av undervisningen beskriver lärarna att eleverna arbetar mycket i par och i 
grupper. För de fyra lärare som använder Skellefte-tekniken sker arbetet med det materialet i 
elevpar, som tillsammans genomför laborationer och annat praktiskt arbete, där det uppmanas till 
kommunikation.  
 
Molander (1996 s. 59-60) betonar att ett pragmatiskt arbetssätt i pedagogiska sammanhang kräver 
frågor för att nå kunskap, vilket är något fem av de intervjuade lärarna beskriver att de använder 
sig av, ofta som inledning på ett arbetsområde, eleverna ställs inför en frågeställning eller ett 
problem. Att undervisningen ska vara meningsfull, detta med hjälp av en anknytning till 
verkligheten framhävs också att flera pragmatiker (bl.a Wickamn 2014 s. 17; Säljö 2010, s. 175). I 
det centrala innehållet i teknik finns rubriken: ”Teknik, människa, samhälle och miljö”, under 
denna beskrivs arbetsområden med vardagsanknytning, dessa delar har de intervjuade lärarna i 
enkäten (se tabell 2) fyllt i som områden de arbetar med frekvent. Undervisningen lärarna 
beskriver att de bedriver är på många sätt ”kunskap i handling” som Molander (1996, s. 59-60) 
beskriver ett pragmatiskt arbetssätt. Ett exempel på ”kunskap i handling” är när eleverna får 
arbeta med Skellefte-tekniken eller NTA-lådorna, som båda är material sammansatta med 
uppgifter som ger eleverna både teori och praktiskt arbete.  
 
Andra pragmatiska tankar kring lärande och kunskap är bland annat att vi lär oss när vi bygger 
vidare på våra tidigare erfarenheter och när sammanhang skapas (Wickman 2014, s. 18). 
Förkunskaper eller lärandeprogression, eller att se sammanhang är inget någon av de intervjuade 
lärarna har framhävt som viktigt i sin undervisning i teknik. 

9 Slutsatser 
 
I denna studie framkommer det att tre av de åtta intervjuade lärarna är osäkra på innehållet i 
kursplanen i teknik och dessa tre planerar sin undervisning i teknik utifrån No-ämnenas kursplan 
och dess centrala innehåll. En lärare i studien visste inte att teknik hade en egen kursplan och 
hänvisar till att det är ett relativt nytt ämne i skolan. År 2015 är det tjugoett år sedan ämnet fick 
en egen kursplan. Att teknik är ett ämne som är bortglömt i vissa skolor visar studien på flera 
sätt, det saknas material, teknik undervisas till stor del tillsammans med No-ämnena och särskiljs 
inte från dem alls av vissa lärare, hälften av lärarna i studien ger ej omdöme i teknik och få lärare 
har utbildning i teknik. Att utbildning spelar roll för hur ämnet planeras och undervisas har stöd i 
mycket forskning. Däremot finns det lärare i studien som visar goda kunskaper inom ämnet och 
som har stor förtrogenhet med teknikämnets centrala innehåll. Det framgår när de beskriver sin 
planering och undervisning att de funderat över vad eleverna ska lära sig i de praktiska moment 
de planerar för och de förtydligar att det är viktigt att eleverna får lära sig begrepp inom 
teknikämnet och att de får teknikundervisning som är särskild från No-ämnena och andra ämnen 
just för att eleverna ska få förståelse för vad teknik är. Att denna särskiljning görs och att eleverna 
får kunskap och säkerhet i vad som är teknik visar forskning är viktigt för attityden och intresset 
för teknikämnet i högre ålder. I denna studie beskriver de flesta lärarna NTA och Skellefte-
tekniken som ett behövligt, välplanerat och välkomnat material i skolan. Det kan alltså dras 
slutsatser av studien att ämnet är på ingång i de lägre årskurserna men att fortsatta satsningar i 
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form av utbildning av lärare, mer material och tid till ämnet skulle kunna hjälpa teknikämnet att 
stärka sin status i årskurs 1-3. 

10 Fortsatt forskning 
 
I denna studie har intervjuer med lärare genomförts för att ta reda på hur lärarna själva beskriver 
sin planering och genomförandet av undervisning i teknik, i årskurs 1-3. Slutsatsen av denna 
studie samt tidigare forskning är att teknikämnet inte är fullt ut etablerat som ämne i årskurs 1-3. 
För att gå vidare med forskning inom ämnet skulle det varit intressant att genomföra 
observationsstudier av teknikundervisning för att få en bild av vad som undervisas i ämnet, hur 
det är relaterat till teknikämnets kursplan samt vilka metoder som används. Dessa resultat skulle 
kunna ställas mot vad lärarna själva beskriver att de bedriver för undervisning för att se om det 
speglar verkligheten. En problematik som kan anas i skolan är att dörrar till klassrummen ofta är 
stängda och att studier endast genomförs där lärare har gett sitt medgivande. Vill man som lärare, 
i en profession som är hårt kritiserad stå för att ett ämne med egen kursplan inte prioriteras? 

  



 

 

 31 

Källförteckning 
 
Bjurulf, V (2008). Teknikämnets gestaltningar: En studie av lärares arbete med skolämnet teknik. 
Doktorsavhandling, Karlstad: Karlstad universitet.  http://kau.diva-
portal.org/smash/get/diva2:25379/FULLTEXT01.pdf 
 
Bjurulf, V (2011) Teknikdidaktik. Norstedts Förlagsgrupp AB. 

Blomdahl, E (2007). Teknik i skolan: en studie av teknikundervisning för yngre skolbarn. 
Doktorsavhandling, Stockholm: Stockholms universitet. <http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:197227/FULLTEXT01.pdfMin> 2015-05-27  

Boman, Y., Ljunggren, C., von Wright, M (red) (2007). Variationer av pragmatism. Erfarenheter av 
pragmatism. Studentlitteratur AB, Lund. 
 
Dakers, John R. Dow, Wendy. McNamee, Lyndey. (2009). De-constructing Technology´s 
Masculinity. Discovering a Missing Pedagogy in Technology Education,. International Journal of 
Technology and Design Education. Volym: 19, Issue: 4, sid. 381-391. 
 
Kihlstöm, S (2007). Att genomföra en intervju. Ur: Dimenäs, J (red) (2007). Lära till lärare – att 
utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Liber AB, Stockholm. 
 
Dusek, V (2006). Philosophy of Technology: An Introduction. Malden, MA: Blackwell Publishing 
 
Forssell (2014). Hur teknikundervisning kan utformas för att öka flickors teknikintresse. Examensarbete, 
Högskolan Dalarna. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:767912/FULLTEXT01.pdf 
2015-06-17 
 
Fox- Turnball, W (2006). The Influence of Teacher Knowledge and Authentic Formative 
Assesment on Student Learning in Technology Education. International Journal of Technology and 
Design Education. Volum: 16, issue: 1, sid. 35-77.   
 
Hedlin, Maria (2009). Konstruktionen av kön i skolpolitiska texter 1948-1994, med särskilt fokus på 
naturvetenskap och teknik. Doktorsavhandling i pedagogiskt arbete, Umeå Universitet. 
<http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:142519/FULLTEXT01.pdf>  2015-02-04 
 
Hagberg, J-E & Hultén, M (2005). Skolans undervisning och elevers lärande i teknik – svensk forskning i 
internationell kontext. Vetenskapsrådet. ORD&FORM AB, Uppsala. 
 
Dewey, J/Hartman, S., Lundgren, U., Hartman, R-M (2004). Individ, skola och samhälle- 
utbildningsfilosofiska texter. Natur och Kultur, Stockholm. 
 
Hartell (2015). Assidere necesse est - Necessities and complexities regarding teachers’ assessment practices, in 
technology education. Doktorsavhandling. Kungliga tekniska högskolan, Stockholm. 
<https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:788413/INSIDE01.pdf> 2015-05-28. 
 
James, W (2003). Pragmatism. Daidalos AB, Göteborg. 
 
Jidesjö, A (2012). En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och 
samhälle – Innehåll, medierna och utbildningens funktion. Linköping: Linköpings Universitet, 
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Doktorsavhandling, 2012. 



 

 

 32 

 
Karlsson, A & Olsson, D (2014). Teknikundervisning - Ett ämne i skymundan? Sex lärares berättelser. 
Examensarbete, Uppsala Universitet.  
<http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2 %3A722932&dswid=6014> 2015-05-
09. 
 
Kjell, N (2012). Sa du teknik?: En undersökning av problem och möjligheter kring teknik för yngre årskurser. 
Examensarbete, Stockholms universitet. 
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2 %3A537130&dswid=248> 2015-05-09. 
 
Kvale, S & Brinkmann, S (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur AB, Lund 
 
Larsen, A-K (2009). Metod helt enkelt – en introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Gleerups 
utbildning AB, Malmö. 
 
Liber (2015a). [www.liber.se] <https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-F-3/Teknik/> 
2015-06-16 
 
Liber (2015b). [www.liber.se] < https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-
9/Naturorienterade-amnen/Experiment/Forsok-med-teknik-Lararbok1/> 2015-06-16 
 
Lindahl, B (2003). Lust att lära naturvetenskap och teknik? Avhandling, Göteborgs universitet, 
Högskolan Kristianstad, Education Sciences. 
<http://www.avhandlingar.se/avhandling/c28a909ce4/> 2015-01-29. 
 
Lindström, L (2009). Teknik i skolan: Vilka möjligheter och begränsningar finns för en utveckling av 
teknikundervisningen i grundskolans tidigare år? Examensarbete, Mittuniversitetet.  
<http://www.uppsatser.se/uppsats/e7247eaec7/> 2015-05-09. 
 
Lindqvist, S (1987). Vad är teknik? Ur: Sundin, B (red) (1987). I teknikens backspegel. Stockholm 
Carlssons. 
 
Mammes, I (2004). Promoting Girls' Interest in Technology through Technology Education: A 
Research Study. International Journal of Technology and Design Education. Volym 14, Issue 2, sid. 89-
100. 
 
Mattsson, G (2002). Teknik i ting och tanke. Skolämnet teknik i lärarutbildning och skola. 
Licentiatavhandling Göteborgs Universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik. 
 
Mattsson, G (2005). Teknikämnet i skolan – elevers uppfattningar och intresse av teknikämnet och lärares 
teknikdidaktiska kompetens. IPD-rapport 2005:12. Göteborgs universitet, Institutionen för 
pedagogik och didaktik. 
 
Mawson, B (2007). Factors affecting learning in technology in the early years at school. 
International Journal of Technology and Design Education. Volym: 17 Issue: 3, sid. 253-269. 
 
Mioduser, D & Dagan, O (2006). The effect of alternative approaches to design instruction 
(structural or functional) on students´mental models of technology design process. International 
Journal of Technology and Design Education. Volym: 17, Issue: 2, sid. 135-148. 
 
Molander, B (1996). Kunskap i handling. Daidalos AB, Göteborg. 
 

http://search.proquest.com.www.bibproxy.du.se/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Technology+and+Design+Education/$N?accountid=10404
http://search.proquest.com.www.bibproxy.du.se/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Technology+and+Design+Education/$N?accountid=10404
http://search.proquest.com.www.bibproxy.du.se/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Technology+and+Design+Education/$N?accountid=10404
http://search.proquest.com.www.bibproxy.du.se/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Technology+and+Design+Education/$N?accountid=10404


 

 

 33 

Nationalencyklopedin (2015). [www.ne.se] <http://www.ne.se/s %C3 
%B6k/?t=uppslagsverk&q=artefakt> 2015-06-16. 
 
Natur & Kultur (2015). [www.nok.se] < http://www.nok.se/Laromedel/F-9/Grundskola-1-
3/Teknik/> 2015-06-16 
 
NTA (2015). [www.ntaskolutveckling.se] <http://www.ntaskolutveckling.se/Om-NTA1/NTA-
Skolutveckling/> 2015-05-26.  
 
Ordell, Björkdahl, S (2007). Vad är det som styr vilka etiska regler som finns? Ur: Dimenäs, J (red) 
(2007). Lära till lärare – Att utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 
Liber AB, Stockholm. 
 
Patel, R & Davidson, B (2003). Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. Studentlitteratur, Lund. 
 
Riis, U(1996). Kan man äga ett skolämne – dragkampen om tekniken ur: Ginner, T. & Mattsson, 
G. red. (1992)Teknik i skolan. Studentlitteratur, Lund. 
 
Skellefte-tekniken (2009). [www.bja-asplund.com] http://www.bja-
asplund.com/information.html 2015-03-13. 
 
Skogh, I (2001). Teknikens värld – flickors värld. En studie av yngre flickors möte med teknik i hem och 
skola. Doktorsavhandling, Stockholms Universitet. HLS förlag, Lärarhögskolan, Stockholm. 
 
Skolinspektionen (2014). Teknik – gör det osynliga synligt – om kvaliteten i grundskolans 
teknikundervisning. Skolinspektionens rapport 2014:04. Stockholm 2014. 
<http://www.skolinspektionen.se/Documents/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsg
ranskningar/2014/teknik/kvalgr-teknik-slutrapport.pdf> 2015-05-28. 
 
Skolverket (1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet – Lpo 94. 
 
Skolverket (2008). Kursplaner och betygskriterier 2000, reviderad version 2008. 
<http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http 
%3A %2F %2Fwww5.skolverket.se %2Fwtpub %2Fws %2Fskolbok %2Fwpubext %2Ftrycksak 
%2FBlob %2Fpdf745.pdf %3Fk %3D745> 2015-05-28. 
 
Skolverket (2011a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm. 
 
Skolverket (2011b). Kommentarmaterial till kursplanen i teknik. Stockholm. 
 
Skolverket (2012). Undervisning i naturvetenskap och teknik: idéer och inspiration. Hämtad från: > 
<http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.178221!/Menu/article/attachment/NT-
inspiration2012.pdf>  2015-01-28. 
 
Skolverket (2013a). Wormbs, N. [www.skolverket.se] Film 
<http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/grundskoleutbildning/teknik/introdukti
on/teknikens-roll-1.194210> 2015-02-04. 
 
Skolverket (2013b). Norström, P [www.skolverket.se] Film 
<http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/grundskoleutbildning/teknik/introdukti
on> 2015-02-04. 



 

 

 34 

 
Skolverket (2013c). Beskrivande data 2012. Förskola, skola och vuxenutbildning. 
<http://www.skolverket.se/publikationer?id=2994> 2015-04-26.  
 
Statisktiska centralbyrån (2014). [www.scb.se] Antal behöriga förstahandssökande och antagan till 
indelat efter SUN-inriktning och kön, höstterminen 2014, excel-dokument. 
http://www.scb.se/UF0206/#c_undefined 2015-06-21 
 
Stevenson, J (2004). Developing Technological Knowledge. International Journal of Technology and 
Design Education. Volm: 14, issue: 1, sid 5-19. 
 
Säljö, R (2010). Den lärande människan – teoretiska traditioner. Ur: Lundgren, U., Säljö, R., 
Liberg, C (2010) Lärande, skola, bildning – grundbok för lärare. Natur & Kultur, Stockholm. 
 
Trost, J (2005). Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur, Lund. 
 
Vetenskapsrådet (2009). [www.vetenskapsradet.se] <https://publikationer.vr.se/produkt/god-
forskningssed/> 2015-02-23. 
 
Wickman, P-O (2014). En pragmatisk didaktik. Ur: Jakobson, B., Lundegård, I., Wickman, P-O 
(red) (2014). Lärande i handling – en pragmatisk didaktik. Studentlitteratur, Lund. 
 



 

 

 
Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
Vilken är din utbildning och när? 
Vilken årskurs undervisar du i? 
Hur är teknikämnet schemalagt? Ett tillfälle per vecka? I temaarbeten? 
Genomförs planering av teknikundervisningen på skolan tillsammans i lärarlaget eller varje lärare 
enskilt? 
 
Hur mycket tid läggs på planering av teknikämnet?  
 
Använder du/ni er av något förberett praktiskt material liknande NTA-lådor/Skellefteteknik? 
 
Är det någon del i det centrala innehållet som du anser viktigast att arbeta med? 
 
Är det någon del i det centrala innehållet som du anser är mindre viktig att arbeta med? 
 
Är det någon del i det centrala innehållet i teknik som är lätt att planera/undervisa/arbeta med? 
 
Är det någon del i det centrala innehållet i teknik som du anser svårt att planera och genomföra 
undervisning för?  
 
Är det någon/några delar ur det centrala innehållet som du planerat för och arbetat extra mycket 
med? 
 
Är det något kring planering och genomförande av undervisning i teknik som du tycker är svårt? 
 
Vilka begrepp anser du centrala? 
 
Hur kan en lektion i teknik se ut? Hur börjar den? Hur tas innehållet an? Hur avslutas den? 
 
Hur relateras det teoretiska kunskaperna till ett aktivt arbetssätt? Hur är fördelningen i tid mellan 
teoretiska och praktiska moment? 
 
Om ni arbetar med undersökande arbetssätt, kan du ge exempel på hur?  
 
Vilket material använder du/ni? 

  



 

 

 

Enkät om teknikundervisning relaterat till centrala innehållet i teknik 
 
Vilken årskurs/årskurser undervisade du i under läsåret 13/14? SVAR:  
 
Vilken årskurs/årskurser undervisade du i under HT-14? SVAR: 
 
Vilka delar ur det centrala innehållet i kursplanen i teknik har du/ni arbetat med under läsåren 
13/14 och HT-14? Kryssa för i tabellen nedan. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniska lösningar 
 

 
 
HT-14 

 
 
VT-14 

 
 
HT-13 

• 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. 

 

   

• Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till 
exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl. 

 

   

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

 

   

• Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om 
tekniska lösningar. 

 

   

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar 
 

   

• Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och 
fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras. 

 

   

• Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer. 
 

   

• Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller. 
 

   

Teknik, människa, samhälle och miljö 
 

   

• Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter 
människans behov. 

 

   

• Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid. 
 

   

• Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar 
elektricitet. 

 

   

Bilaga 2 



 

 

 

Bilaga 3 

 
Information om deltagande i en undersökning om undervisning i teknik, 
årskurs 1-3 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Syftet med undersökningen är att studera hur teknikundervisning planeras och genomförs i 
årskurs 1-3. Detta kommer genomföras genom en intervjustudie, där åtta tillfrågade lärare för 
årskurserna 1-3 medverkar. Olika skolor i ---------- är representerade, urvalet av skolor och lärare 
har genomförts så att endast grundskolor och lärare som arbetar med årskurserna 1-3 är 
tillfrågade. 
 
Teknikundervisning som obligatoriskt ämne för årskurs 1-3 är relativt nytt och 
teknikundervisning för de yngre åldrarna är ett område där det inte har bedrivits mycket 
forskning. Ditt deltagande som undervisande lärare i årskurs 1-3 är därför viktigt. 
 
Intervjustudien kommer främst att bedrivas under veckorna 7-9 och vi kommer överens om en 
tid som passar dig som deltagare. Intervjun är planerad att ta ungefär 30 minuter och i den tiden 
är det också inräknat att du som deltagare fyller i ett kort frågeformulär. Frågorna är endast 
relaterade till planering och genomförande med anknytning till teknikämnet.  
 
Insamlad information kommer behandlas med försiktighet och deltagande personer är anonyma, 
endast kön, ålder, utbildning och annan för studien relevant information kommer publiceras. 
Skolan där du som deltagare arbetar kommer heller ej namnges i studien. 
 
Du kommer i samband med intervjun bli tillfrågad om intervjun får spelas in via ljudupptagning, 
detta är möjligt att neka till om det inte känns bekvämt för dig.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmre motivering. 
 
Undersökningen kommer presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Uppsatsen 
beräknas vara klar i juni 2015 och då kan du som deltagare få ta del av studien i sin helhet. 
 
Intervjustudien genomförs av mig, Linda Forssell, student vid grundlärarprogrammet f-3 vid 
Högskolan Dalarna. Denna studie är en del i mitt examensarbete och genomförs under min sista 
och åttonde termin på utbildningen. 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
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