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Sammandrag 
Begreppet kroppsligt lärande finns inte tydligt uttryckt i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 (Lgr 11). Studiens syfte är att ta reda på vad forskningen beskriver som 
kroppsligt lärande och hur ett kroppsligt lärande kan bidra till elevers kunskapsutveckling i teknik. 
Metoden som använts är en systematisk litteraturstudie där sökord formulerats utifrån syftet och 
sedan använts för att systematiskt söka litteratur i databaserna Libris, Summon, ERIC via Ebsco 
Google Scholar och ERIC via ProQuest. Efter sökprocessen har relevant litteratur genomgått 
kvalitetsgranskning och en innehållsanalys för att se om litteraturen svarade på frågeställningarna. 
I studien har fyra teman använts; Teoretiskt och praktiskt lärande, problemlösning, den tekniska världen 
och pedagogens ansvar. Genom den systematiska litteraturstudien visar resultatet att ett kroppsligt 
lärande är ett samarbete mellan hjärna och hand, teori och praktik i ett. Elever behöver få 
använda det kroppsliga lärandet för problemlösning och värdering av teknik. Studiens slutsatser 
pekar på vikten av användandet av kroppsligt lärande i undervisningen och på den stora roll som 
läraren har. Läraren bör bedriva en undervisning som är meningsfull och tydlig genom ett uttalat 
syfte. Den här studien kan redovisa en definition av kroppsligt lärande och vad det kan tillföra för 
elevernas kunskapsutveckling i teknikämnet.  
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Inledning 
Det här examensarbetet kommer att handla om kroppsligt lärande inom undervisning i teknik. 
Mitt intresse för ämnet kom eftersom kroppsligt lärande är något som jag är väldigt intresserad av 
och jag vill bedriva den typen av undervisning när tillfälle ges. Ser jag tillbaka på min egen 
skolgång så minns jag, för det första, att teknikämnet hade väldigt lite utrymme i undervisningen. 
För det andra så lästes det mycket på lektionerna och andelen experiment var få, vilket var en 
besvikelse då upplevelsen var att experimentera gav mig en större kunskapsutveckling och ett 
större intresse för teknikämnet. Detta har fått mig intresserad eftersom jag tycker det är intressant 
att se hur elever lär med sina kroppar och hur läraren kan variera undervisning för att stödja 
eleverna i deras undervisning. Teknik kan uppfattas olika av olika personer, eftersom ordet teknik 
är ett begrepp som innefattar många olika saker. Eftersom vi lever i det samhälle vi gör går 
tekniken att finna överallt runt omkring oss. Smartphones, flygplan, lastbilen som fraktar paketet 
du köpt på internet och bilen som tar dig till jobb och skola är exempel på teknik som människor 
kanske inte reflekterar så mycket över. Elever behöver kunskap om den teknik som omger oss, 
för att kunna få en förståelse för vad tekniken gör med miljön och vad den gör för människan 
(Skolverket, 2011, s. 271).  
 
För att klara av att leva i dagens samhälle krävs en teknisk medvetenhet och det är skolans 
uppgift att hjälpa eleverna att få denna. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011 (Lgr 11) står det att "utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för 
skolans verksamhet" (Skolverket, 2011, s. 13) och ett kroppsligt lärande, med möjlighet att vrida 
och vända på tekniska föremål och arbeta med allt från hjärna till händer, kan vara ett sätt till att 
ge eleverna möjlighet till att utforska. 
 
I skollagen kapitel 10 2§ står det att "utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig 
utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning" 
(Riksdagen, 2010, 10 kap. 2§).  Min åsikt kring detta är att det är viktigt att planera för en 
undervisning som gör att eleverna får utveckla både sig själva och sina kunskaper. Att aktivt 
förbereda eleverna för framtiden kan ske på olika sätt, men min uppfattning är att det någonstans 
bör vara ett kroppsligt lärande inblandat. Att alla elever inte är lika när det handlar om att tillägna 
sig kunskap är något som är lätt att se, därför bör det vara en fördel om undervisningen 
innehåller både teoretiskt och praktiskt lärande. Detta återfinns även i Lgr 11 där det står att 
"skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga 
för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning" 
(Skolverket, 2011, s. 13).  
 
Det egna intresset för att lära med kroppen, behovet av definitionen av kroppsligt lärande och 
dess påverkan på elevers kunskapsutveckling, tillsammans med behovet av en förståelse för 
teknik och dess påverkan på människa och miljö lade grunden för det här examensarbetet.  
Skolan har som uppgift att hjälpa eleverna att få en teknisk medvetenhet (Skolverket, 2011, s. 13) 
och i skollagen kapitel 10 2§ betonas att eleverna ska förberedas för "aktiva livsval" genom sin 
utbildning (Regeringen, 2010, kap. 10 §2). Därför kommer den här studien att undersöka vad ett 
kroppsligt lärande definieras som, vilka skillnader det finns mellan ett kroppsligt lärande och ett 
icke-kroppsligt lärande samt vilken påverkan det kroppsliga lärandet har på elevers 
kunskapsutveckling i teknikämnet.  
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Bakgrund 
I bakgrunden redovisas hur varierat lärande beskrivs i grundskolans läroplan samt innehållet i 
kursplanen för teknik. Vidare kommer information kring tillägnandet av kunskap, pedagogens 
roll inom teknikämnesundervisningen och teknikens påverkan på människan att tas upp. 
Bakgrunden kommer inkludera litteratur som inte har en direkt koppling till teknik, men 
inkluderas då litteraturen behandlar viktiga delar. Slutligen presenteras och förklaras begreppet 
"kroppsligt lärande".  
   
Varierad undervisning i läroplanen 
"Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet" (Skolverket, 2011, s. 9) och 
genom ett främjat lärande förbereds eleverna för samhällets krav och för deras kommande roll i 
samhället. Elevernas nyfikenhet och kreativitet ska underhållas för att elevernas intresse kring 
eget skapande och problemlösning ska stimuleras (Skolverket, 2011, s. 9). Enligt Lgr 11 uttrycks 
kunskap genom "fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet" (Skolverket, 2011, s. 10). Elever 
behöver få dessa olika former av kunskap hopbundna som en helhet och inte endast var för sig. 
För att detta ska göras möjligt krävs det att skolan undervisar på ett varierat sätt och öppnar upp 
för undervisning av varje form av kunskap, för att sedan binda ihop dem och "skapa ett lärande" 
(Skolverket, 2011, s. 10) hos eleven. Vidare skrivs att "de intellektuella såväl som de praktiska, 
sinnliga och estetiska" infallsvinklarna ska synas och ingå i undervisningen (Skolverket, 2011, s. 
10). 
 
Kursplanen i teknik 
I syftesdelen för kursplanen i teknik står det att eleverna ska undervisas på ett sätt som gör att de 
"utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå 
dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och 
påverkar samhällsutvecklingen" (Skolverket, 2011, s. 269). Genom undervisningen ska elevernas 
intresse för teknik och deras förmåga att lösa tekniska problem stimuleras. Undervisningen ska 
utveckla elevernas kunskaper om problemlösning och möjliggöra skapandet av egna 
uppfinningar.  
 
Genom undervisningen ska eleverna få hjälp med att utveckla följande förmågor:  
 

• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,  
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till 
lösningar, 

• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö (Skolverket, 
2011, s. 269). 

 

Tillägnandet av kunskap inom teknikämnet 
Thorén (1997) skriver att vi idag lever i en värld som är mer eller mindre uppbyggd av teknik och 
det gör att vi i vår vardag kommer i kontakt med olika former av tekniska föremål. För att få en 
förståelse för "teknikens väsen" anser Thorén (1997, s. 9) att det vi bör göra först är att 
uppmärksamma den teknik som vi vardagligen stöter på. Thorén (1997, s. 10) skriver vidare att 
tekniska föremål är det som används för att lösa vardagliga problem och att nästa steg i 
förståelsen är konstruerandet av egna föremål som underlättar vår vardag. I konstruerandet är det 
viktigt att förstå att delar sammanspelar i en helhet och att varje del inte kan konstrueras 
individuellt, utan att de måste ses på utifrån ett helhets perspektiv. Genom att eleverna får 
fördjupa sig i några av sina dagligen använda tekniska föremål ökar förståelsen för hur föremålet 
fungerar och hur beroende eleven är av det (Thorén, 1997, s. 10).  
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"Både vi och hela vårt samhälle är beroende av tekniken" (Thorén, 1997, s. 11) och det är något 
som människan har skapat. Det är viktigt att ha en förståelse för samspelet mellan "människa - 
teknik - samhälle" eftersom tekniken genomsyrar vårt liv idag (Thorén, 1997, s. 11-12). Ett tredje 
steg på vägen mot att förstå tekniken är att förstå att teknik inte bara är något positivt utan att det 
även har haft en negativ påverkan på mänskligheten. Med maskinernas intåg försvann behovet av 
mänsklig arbetskraft och även det mänskliga umgänget påverkades. Idag värmer vi mat i 
mikrovågsugn och tittar på TV, istället för att äta nylagad middag tillsammans och prata med 
varandra (Thorén, 1997, s. 14-15). Precis som Thorén (1997, s. 12) pekade på att tekniken inte 
bara har fördelar har Forsberg och Holmlund (1990) liknande åsikter. Forsberg och Holmlund 
(1990, s. 33) skriver att "all teknisk utveckling är inte till godo för människan" och det gör att 
eleverna måste utveckla kunskaper kring dagens tekniska föremål, men att elevernas "kreativitet 
och sociala förmåga" inte får försummas. Användningen av datorer kommer allt längre ner i 
åldrarna hos barn, vilket gör att barn redan då börjar kommunicera med hjälp av "nätbaserade 
kommunikationsformer" (Liberg och Säljö, 2010, s. 243). 
 
För att elevernas nyfikenhet för att testa nya saker ska väckas behöver de ibland få utföra 
experiment som är ganska kravlösa. Wickman och Persson (2008, s. 131) ger exempel på en 
uppgift där elever får konstruera egna kulbanor med enkelt material till sitt förfogande. 
Författarna beskriver uppgiften som motiverande just för att den är kravlös och eleverna behöver 
inte tänka på hypoteser och dokumentation. Syftet med en sådan uppgift är att låta eleverna 
bekanta sig med det som kan ske vid arbete med rörelse och det ger eleverna något att bygga en 
erfarenhet av. Uppgiften introducerar rörelse för eleverna och de erfarenheter och minnen som 
eleverna bär med sig från detta finns tillgängliga att användas vid kommande, mer krävande, 
uppgifter. Genom ett enkelt och inbjudande experiment har eleverna tillägnat sig kunskap genom 
nyfikenhet och möjligheten till att prova sig fram (Wickman och Persson, 2008, s. 131). 
 
Pedagogens roll i teknikundervisningen 
Forsberg och Holmlund (1990, s. 20-21) skriver om pedagogens roll i elevens undersökande 
arbete i teknik. Pedagogen finns för att hjälpa eleven under arbetet genom att utmana och vägleda 
på ett sätt som gör att eleven lär sig nya saker. Ginner (1996, s. 17) skriver att eleverna behöver 
en "teknisk allmänbildning" trots att alla inte tänker rikta in sig på den tekniska yrkesbanan. 
Eleverna behöver "delta som aktiv medskapare i skolverksamheterna" eftersom det gynnar 
kunskapsutvecklingen och hjälper eleverna med ett identitetsskapande (Liberg och Säljö, 2010, s. 
235). Författarna skriver även att det är viktigt att pedagogen inte endast lär eleverna "ett antal 
isolerade kognitiva eller tekniska färdigheter" eftersom vi lever i ett samhälle som ständigt 
utvecklas och elevernas färdigheter måste följa med i utvecklingen eftersom de annars blir 
omoderna (Liberg och Säljö, 2010, s. 246).  
 
Embodied cognition och kroppsligt lärande 
Direkt översatt betyder embodiment "förkroppsligad" eller "utföringsform" (Norstedts ordböcker, 
2015a) och embodied cognition blir direkt översatt "förkroppsligad kognition" (Norstedts ordböcker, 
2015b). Corporal är den adjektiva översättningen på kroppsligt (Norstedts ordböcker, 2015c) och en 
synonym för embodied (Synonymer.se, 2015). Därför används corporal som en länk mellan 
embodied (förkroppsligad på svenska) och kroppsligt och möjliggör en lika betydelse av de båda 
orden.  
 
Carlgren (2011, s. 47-48) skriver att det inte är tillräckligt att endast lära in fakta om ett 
ämnesområde, utan det krävs även att elever lär sig ett godtagbart sätt att använda sin fakta på. 
Inlärningen sker i ett sammanhang och genom att få en förståelse för sammanhanget och 
användningen av det utvecklas kunskaper i kroppen. De erfarenheter elever samlar på sig genom 
användandet och påverkandet av praktiska metoder formar den kunskap elever slutligen ska 
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utveckla. Henriksson (2012, s. 11) skriver att en människa behöver en mental och en fysisk 
process för att kunna genomföra något praktiskt. Enligt Liedman (2001, s. 108) lär sig en 
människa i en ständigt pågående process som sker för att inlärda kunskaper inte ska gå förlorade. 
För att en kunskap ska fastna måste den befästas i hela kroppen. Larsson och Larsson (2007, s. 8) 
skriver att det kinestetiska lärandet innebär att upptäcka, prova sig fram och lita på sin känsla. 
Författarna fortsätter med att skriva att de lärare som de intervjuat anser att bra arbetsmetoder 
som "främjar det kinestetiska lärandet" är experiment och kroppsligt arbete (Larsson och 
Larsson, 2007, s. 26). 
 

Problemställning 
I teknikundervisningen idag ska elever "utarbeta förslag till lösningar" för olika problem samtidigt 
som eleverna ska "värdera konsekvenser av olika teknikval" för människans och världens bästa 
(Skolverket, 2011, s. 269). Detta är uppgifter som kräver mycket av elever och elever behöver lära 
in kunskap på olika sätt. Begreppet kroppsligt lärande går inte att finna i Lgr 11 (Skolverket, 
2011) vilket gör att det finns ett behov av en definition av begreppet och en inblick i hur det 
påverkar elevernas kunskapsutveckling.  
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet är att få kunskap om vad forskningen beskriver som kroppsligt lärande och hur ett 
kroppsligt lärande kan bidra till elevernas kunskapsutveckling i teknik. För att kunna genomföra 
detta arbete har två frågeställningar formulerats:  
 
• Vad definierar forskningen som kroppsligt lärande och vad beskriver forskningen som 
skillnader mellan kroppsligt lärande och icke-kroppsligt lärande? 
 

• Hur kan, enligt tidigare forskning, ett kroppsligt lärande bidra till elevers 
kunskapsutveckling i teknik? 

Metod 
Studiens metodavsnitt beskriver hur en systematisk litteraturstudie genomförs, hur den här 
systematiska litteraturstudien genomförts, förklaring av sökord, presentation av databaser och hur 
de använts samt en presentation av den manuella sökning som genomförts. Utöver det finns en 
beskrivning av kvalitetsgranskningen med etiska överväganden och presentation av relevant 
litteratur och slutligen presenteras innehållsanalysen och studiens teman.  
 

Den systematiska litteraturstudiens design 
Att genomföra en systematisk litteraturstudie innebär att arbetet sker utifrån ett problem och där 
problemet löses genom att "systematiskt söka, kritiskt granska och därefter sammanställa 
litteraturen" (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013, s. 31). Det är viktigt att den 
forskning som anses vara relevant är av vetenskaplig karaktär och i en systematisk litteraturstudie 
ska forskningen vara relevant för arbetsområdet, men det är inte alltid möjligt att "inkludera all 
relevant forskning inom ett område" på grund av olika skäl (Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström, 2013, s. 31). Det är ett antal steg som ska arbetas igenom när en systematisk 
litteraturstudie genomförs (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013, s. 32) Först 
formuleras problemställningen och utifrån den några frågeställningar. Vidare formuleras en plan 
för den systematiska sökningen och även de sökord som ska användas. Litteraturen som sedan 
väljs ut ska vara av vetenskaplig karaktär vilket innebär att det skett en "kritisk granskning utförd 
av experter inom forskningsområdet" (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013, s. 32, 
61). När den vetenskapliga litteraturen är utvald går den igenom en kvalitetsbedömning, vilket 
innebär att litteraturens kvalitet bedöms och visar om litteraturen anses relevant eller inte och 
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därefter genomförs en analys av utvald litteratur. Till sist sammanställs resultatet från studien 
(Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013, s. 32). Det som är karaktäristiskt med en 
systematisk litteraturstudie i jämförelse med en allmän litteraturstudie är  enligt Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström (2013, s. 28) att den "tydligt redovisar de använda metoderna och att 
de är öppna för granskning" samtidigt som studien har som mål att hitta all evidens som finns 
tillgängligt. Genom att göra det kan den systematiska litteraturstudien producera resultat som är 
mindre känsligt för att det ska bli ett icke-representativt urval av ämnesområdet i jämförelse med 
en allmän litteraturstudie. Dess huvudsakliga användningsområde är att "testa en enskild hypotes" 
och därför innehåller en systematisk litteraturstudie ofta "relevanta studier inom ett givet ämne" 
(Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013, s. 28). 
 

Etiska överväganden 
Vid genomförandet av en systematisk litteraturstudie är det viktigt att inkludera litteratur som 
tydligt redovisar hur en utförlig etisk övervägning genomförts. Som forskare är det även viktigt 
att redovisa all inkluderad litteratur samt att redovisa resultat som talar både för och emot den 
förutfattade mening som forskaren utgår från (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013, 
s. 70). Eftersom ingen empirisk studie genomförts så finns inga fysiska personer att ta hänsyn till, 
men alla författare till de texter som valts ut har behandlats med respekt och inga utomstående 
åsikter har hänvisats till någon författare. Genom hela examensarbetet finns tydliga hänvisningar 
till alla författare, för att visa varifrån informationen kommer. Resultaten som redovisas besvarar 
frågeställningarna och visar hur vissa författare talar emot varandra då åsikter inte delas.  
 
Björkdahl Ordell (2007) skriver att forskare måste ta hänsyn till Vetenskapsrådets fyra huvudkrav 
vid forskning kring människor.  

• Informationskravet: Berörda personer ska informeras om syftet med forskningen. 

• Samtyckeskravet: Medverkan i forskningen sker på tillfrågad deltagares tillstånd. 

• Konfidentialitetskravet: Det ska inte finnas möjlighet för obehöriga att ta del av privata 
uppgifter om deltagare i forskningen.  

• Nyttjandekravet: Den enda användningen av insamlade uppgifter om de medverkande 
ska vara till forskning. 

Kraven finns som skydd för individer som medverkat i forskning och bör beaktas noga av alla 
som forskar inom skola (Björkdahl Ordell, 2007, s. 26-27). 
 
Sökstrategi 
Den här systematiska litteraturstudien har utgått från ett problem och utifrån det problemet har 
ett syfte formulerats tillsammans med två frågeställningar. När syfte och frågeställningar var 
formulerade så bestämdes vilka sökord som skulle användas, vilka databaser som skulle sökas i 
och hur många titlar som skulle läsas. Vid den systematiska sökningen sorterades titlarna efter 
relevans eftersom vid ett sådant val finns sökorden med i titlarna. Efter att ha läst en mängd titlar, 
ofta runt 100 stycken, börjar sökorden försvinna ur titlarna, men för att inte försumma eventuellt 
intressanta titlar lästes totalt 200 stycken. Maxgränsen lades på 200 stycken på grund av att det är 
ett ansträngande arbete på kort tid och då titlarna var sorterade efter relevans låg förtroendet hos 
att de mest relevanta var placerade överst. Denna strategi användes vid alla databaser, eftersom 
samma arbetsmetod skulle användas genom hela sökningsarbetet. Sökningarna avgränsades olika 
beroende på databas med årtal, peer review, fulltext, academic journals och "utbildning och 
uppfostran" som en försäkring för att endast hitta avhandlingar eller andra vetenskapliga texter 
som var användbara. När 17 texter hittats gjordes en kvalitetsgranskning på alla texter var för sig. 
Där undersöktes om texten var peer reviewed, hade en etisk diskussion och om den svarade på 



 

6 
 

en, eller båda, frågeställningarna. I kvalitetsgranskningen blev det ett bortfall på några texter, men 
kvar fanns ändå elva som var möjliga att arbeta med. Dessa kvarvarande texter genomgick sedan 
en analys, för att se om svaren på frågorna gick att placera inom något av de teman som 
konstruerats. Till sist jämfördes svaren från de olika texterna och likheter eller skillnader mellan 
dem noterades. Nedan beskrivs dessa olika steg mer utförligt.  

Sökord 
Det är vanligt att frågeställningar står till grund för formulerandet av sökord och att dessa ord kan 
användas enskilt eller i kombination med andra ord eller begrepp (Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström, 2013, s. 78). Därför ansågs Teknik*, embodied cognition, technology education, embodied 
action, kroppsligt lärande teknik, teoretisk teknik, technology education AND "sweden or Swedish" och 
embodied cognition AND technology education som relevanta och användbara sökord, eftersom de alla 
har en koppling till frågeställningarna: 
 

• Vad definierar forskningen som kroppsligt lärande och vad beskriver forskningen som 
skillnader mellan kroppsligt lärande och icke-kroppsligt lärande? 
 

• Hur kan, enligt tidigare forskning, ett kroppsligt lärande bidra till elevers 
kunskapsutveckling i teknik? 

Ur den första frågeställningen kom sökorden embodied cognition, embodied action och teoretisk teknik 
och ur den andra frågeställningen kom sökorden technology education, kroppsligt lärande teknik och 
Teknik*. Därefter gjordes även kombinationer av olika sökord och "sweden or Swedish" var ett 
sökord som ERIC via Ebsco erbjöd som förslag och därför finns det med men det är inget som 
formulerats ut någon frågeställning.   
 

 
Urvalsprocessen 
I sökprocessen har fem databaser använts för sökandet av litteratur: 

LIBRIS 
Libris valdes att söka i eftersom databasen erbjuder avhandlingar, böcker och artiklar från alla 
bibliotek på svenska högskolor och universitet (Libris, 2015). 
 
Den första databasen som användes var LIBRIS. Där gjordes en sökning med sökordet Teknik*. 
Asterixen bakom ordet användes för att öppna upp för möjligheten att finna olika texter 
kopplade till ord som börjar med teknik, istället för att göra en specifik sökning på, till exempel, 
teknikundervisning. Här sorterades titlarna efter relevans och sökningen avgränsades med att endast 
leta efter avhandlingar som inkluderades inom "uppfostran och undervisning", vilket också var en 
möjlig avgränsning. Denna sökning gav 133 träffar och lika många titlar lästes (Tabell 1). För att 
en titel skulle vara intressant nog för att läsa det tillhörande abstractet var den tvungen att 
innehålla något som hade med sökordet Teknik* att göra, eller vara formulerad på ett sätt som 
visade att fulltexten kunde vara användbar för studien. Exempel på två avhandlingar som hittades 
var Teknik i skolan - en studie av teknikundervisning för yngre skolbarn av Eva Blomdahl och Laborativt 
arbete i grundskolans senare år - lärares mål och hur de implementeras av Per Högström. Den första har 
sökordet i titeln och den andra har en titel som är formulerad på ett sätt som är intressant för den 
här studien. På totalt sex arbeten lästes abstracten och sedan fulltext och för att ett abstract skulle 
vara intressant skulle det visa på att fulltexten innehöll användbar information med koppling till 
frågeställningarna. En del av Högströms abstract lyder "När lärarna talar om specifika 
laborationer betonar de istället själva aktiviteten och de laborativa färdigheterna" (Högström, 
2009) och i detta finns det information om både laborationer och färdigheter för att laborera. Det 
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sågs som intressant då studien handlar om att genom kroppsligt lärande utveckla kunskaper hos 
eleverna. Sökningen resulterade i sex stycken texter som ansågs relevanta (Tabell 1). 
 

Summon 
Summon är den databas som används av Högskolan Dalarna. Databasen valdes att söka i 
eftersom den ger tillgång till artiklar, avhandlingar och tidsskrifter som Högskolan Dalarnas 
bibliotek har i sin katalog, eller som biblioteket har tillgång till genom prenumerationer (Summon, 
2015).  
 
Summon användes för tre sökningar, med tre olika sökord (Tabell 1). Första sökningen 
genomfördes med sökordet embodied cognition och avgränsades med "fulltext", "peer review" och 
(2009-12-30)-(2015-12-31). Titlarna sorterades efter relevans och resultatet blev 1541 träffar. 
Trots en stor mängd träffar gjordes valet att inte kombinera sökord för att se vad som hittades 
med endast embodied cognition. Två hundra titlar lästes och av dessa var sju intressanta nog att läsa 
abstract på, men endast två abstract sågs som relevanta.  En av titlarna var Getting the point - tracing 
worked examples enchanses learning av Fang-Tzu Hu, Paul Ginns och Janette Bobis sågs som 
intressant eftersom "getting the point" betyder att förstå något, efter en översättning till svenska. 
En bit ur abstractet lyder "embodied cognition and evolutionary educational psychology 
perspectives suggest pointing and tracing gestures may enhance learning" och här fanns det 
intressanta i "embodied cognition" och i "enchance learning" (Hu, Ginns och Bobis, 2014) 
eftersom författarna skriver om kroppsligt lärande och "förbättra lärande". Övriga titlar valdes 
för att de, precis som resterande titlar, innehöll sökordet eller var formulerade på ett sätt som 
antydde att fulltexten kunde vara bidragande till studiens resultat.  
 
Andra sökningen genomfördes med sökordet technology education och avgränsades med "fulltext", 
"peer review" och (2009-12-30)-(2015-12-31). Titlarna sorterades efter relevans och antalet träffar 
slutade på 3612. Även här lästes endast 200 titlar och av dessa var tre intressanta nog att läsa 
abstract på, men det slutade med endast en relevant text som valdes ut. Titeln tillhörande den 
texten är Information Technology Education in a Digital Factory Learning Environment som är skriven av 
Gali Naveh och den sågs som intressant då den hade sökordet technology education i titeln.  
 

The laboratory introduces integration of Information Technology (IT) in manufacturing processes and 
provides hands-on learning experience in an authentic, holistic, and automated production 
environment, not commonly found in academic teaching. (Naveh, 2015) 

 

Citatet är en del ur Naveh's abstract och det som sågs som intressant här var beskrivningen av en 
annorlunda undervisningsmiljö som inte var så vanligt förekommande.  
 
Den tredje sökningen gjordes med sökordet embodied action och avgränsades med "fulltext", "peer 
review" och (2009-12-30)-(2015-12-31). Titlarna sorterades efter relevans och träffantalet landade 
på 521. Även här lästes endast 200 titlar och av dessa var tre intressanta nog att läsa abstract på, 
men ingen av dessa var relevant. Valet att använda sökordet embodied action gjordes på grund av 
ordets betydelse, förkroppsligad handling, med förhoppningen om att finna relevant litteratur.  
 

ERIC via Ebsco 
ERIC via Ebsco erbjuder litteratur inom ämnet pedagogik. ERIC valdes då den är världens 
största databas inom utbildning och då ERIC är en engelsk databas som erbjuder litteratur från 
hela världen (ERIC via Ebsco, 2015). 
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Det här var den tredje databasen som användes och den användes för tre sökningar (Tabell 1). 
Den första sökningen gjordes med "technology education" AND "sweden or swedish" och avgränsades 
med "academic journals", "peer review" och 2010-2015. Totalt antal träffar blev 24 titlar där 
samtliga lästes. Av dessa 24 titlar lästes fyra abstract och av dessa fyra var endast en text relevant: 
On young people's experience of systems in technology av Maria Svensson, Ann Zetterqvist och Åke 
Ingerman. Eftersom titeln direktöversatt betyder något i stil med "unga människors erfarenhet av 
tekniska system" så sågs den som intressant och relevant för studien. Ur deras abstract sågs 
meningen "Immersed in a technologically complex world, young people make sense of a multi-
faceted set of events in everyday life" (Svensson, Zetterqvist och Ingerman, 2012) som intressant 
på grund av att den handlade om ungdomars vardagsliv i en teknikdominerad värld.  
 
Den andra sökningen gjordes med embodied cognition och avgränsades med "academic journals", 
peer review och 2010-2015. Totalt antal träffar blev 93 och alla 93 titlar lästes. Av dessa 93 lästes 
ett abstract men innehållet ansågs inte som relevant för denna studie. 
 
Den tredje sökningen gjordes med embodied cognition AND technology education och avgränsades med 
"academic journals", "peer review" och 2010-2015. Totalt antal träffar blev nio och alla nio titlar 
lästes. Av dessa nio var det en som stack ut och det var den enda titeln som det tillhörande 
abstractet lästes på och som ansågs relevant. Titeln Exploring how children use their hands to think - an 
embodied interactional analysis skriven av Alissa N. Antle utmärkte sig genom att den innehåller både 
hur händer används för tänkande, men också att det är en "embodied interactional analysis". I sitt 
abstract skriver Antle "In order to better understand how to design hands-on child-computer 
interaction, we explore how different styles of interaction facilitate children’s thinking while they 
use their hands to manipulate objects" (Antle, 2013) och det sågs som intressant eftersom det 
handlar om både användning av datorer och arbete med fysiska objekt.  
 

Google Scholar 
En enkel sökmotor som erbjuder avhandlingar och vetenskapliga artiklar från hela världen. 
Databasen saknar en möjlighet till ordentlig avgränsning med möjlighet att endast söka efter 
litteratur som genomgått peer review, men valdes eftersom den erbjuder ett stort utbud (Google 
Scholar, 2015).   
 
På Google Scholar gjordes tre sökningar (Tabell 1). Den första med kroppsligt lärande teknik och 
avgränsades med "sedan 2011". Antalet träffar blev 2480 och 200 titlar lästes. Av dessa lästes ett 
abstract som ansågs relevant innan det visade sig att det inte var en avhandling eller en 
vetenskaplig artikel. 
 
Andra sökningen på Google Scholar gjordes med "embodied cognition" och avgränsades inte. Den 
gav 243 000 träffar. Där var den översta titeln relevant och det var även den enda som lästes. 
Som en försäkring om att den verkligen var en vetenskaplig artikel gjordes en sökning i Summon 
med textens titel som sökord och med "peer review" som avgränsning. När texten då kom upp 
som en träff bekräftades att den var en vetenskaplig artikel. Artikeln Six views of embodied cognition, 
skriven av Margaret Wilson, ansågs relevant då den satte embodied cognition i olika 
sammanhang. I abstractet skriver Wilson "The emerging viewpoint of embodied cognition holds 
that cognitive processes are deeply rooted in the body’s interactions with the world" (Wilson, 
2002) och det sågs som relevant eftersom det handlar om kroppen och världen. 
 
Tredje sökningen gjordes med "Teoretisk teknik" och gav 48400 träffar. En titel lästes och sedan 
användes titeln som sökord på Libris med avgränsningen "avhandling" som en försäkran om att 
det var en avhandling. Avhandlingen Lust att lära naturvetenskap och teknik? är skriven av Britt 
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Lindahl och den sågs som intressant eftersom den tar upp olika sätt att lära. I abstractet skriver 
Lindahl att "Many pupils have a positive attitude towards science but often a more positive 
attitude towards other subjects" (Lindahl, 2003) och det sågs som intressant eftersom elevens 
attityd till ämnet är viktigt för lärande. Anledningen till att "Teoretisk teknik" valdes som sökord 
var för att finna något mer som kunde bygga upp studiens avsnitt som behandlar skillnader 
mellan kroppsligt lärande och icke-kroppsligt lärande.  
 
På de två sista sökningarna lästes endast en titel och ett abstract eftersom det fanns väldigt lite tid.  

ERIC via ProQuest 
Som nämnt ovan är ERIC världens största databas och i ERIC via ProQuest erbjuds litteratur i 
fulltext. Databasen valdes för att göra en fortsatt sökning i ERIC, men med en ny ingång som 
den här gången blev genom ProQuest (ERIC via ProQuest, 2015).   
 
Sista sökningen gjordes på ERIC via ProQuest med embodied cognition och avgränsades med "peer 
reviewed" och 2000-2015. Antalet träffar blev 160 och alla 160 titlar lästes och av dem endast ett 
abstract (Tabell 1). When kids act out: a comparison of embodied methods to improve children's memory for a 
story skriven av Molly Berenhaus, Jane Oakhill och Jennifer Rusted var den titel som ansågs 
relevant eftersom den innehåller "embodied methods" och det sågs som relevant för studien. I 
abstractet skriver författarna "Over the last decade, embodied cognition, the idea that 
sensorimotor processes facilitate higher cognitive processes, has proven useful for improving 
children’s memory for a story" (Berenhaus, Oakhill och Rusted, 2015) och eftersom både 
"embodied cognition" och "sensimotor processes" finns med ansågs det relevant. 

Manuell sökning 
Utöver sökprocessen, beskriven ovan, har det även gjorts en manuell sökning efter ett tips om 
sidan Centrum för Tekniken I Skolan (CETIS). På CETIS hittades Technlogical knowledge and 
technology education  skriven av Per Norström. I och med att det är en manuell sökning har inget 
specifikt sökord använts, utan den texten valdes på grund av titelns utformning som vittnar om 
att texten handlar om "teknisk kunskap och teknisk undervisning".  
 
Nedan redovisas sökprocessen i tabellform (Tabell 1), där det tydliggörs vilken databas som 
använts, vilka sökord som använts, avgränsningar, antal träffar, antal lästa titlar, antal lästa 
abstract samt om litteraturen kom att användas. 
 
Kvalitetsgranskning 
I kvalitetsgranskningen undersöktes om litteraturen genomgått peer review och om det fanns en 
etisk diskussion. All inkluderad litteratur har genomgått peer review, vilket kan förklaras som att 
en avhandling eller en vetenskaplig artikel blivit kritiskt granskad innan den publicerats (Eriksson 
Barajas, Forsberg och Wengström, 2013, s. 61). Viss litteratur som är inkluderad i studien är 
skriven av författare som inte genomfört någon etisk diskussion i sina arbeten. Den litteraturen 
består av fyra texter som finns med trots avsaknaden av etisk diskussion, eftersom de innehåller 
material som är intressant och relevant för den här studien. En av dessa fyra texter har inte 
genomfört någon empirisk studie, två har genomfört empiriska studier som redovisas utan 
möjlighet till identifikation av deltagare i studien och den sista har genomfört empiriska studier 
och nämnt deltagarna vid namn. I studierna som är inkluderade i den sista texten är det vuxna 
människor som deltagit, men det framkommer inte om något namn är riktigt eller fiktivt. 
Avhandlingen skriven av den författare som skrev ut namnen inkluderades för att det är en 
avhandling som genomgått peer review, vilket betyder att den inte fått publiceras utan att först 
blivit kritiskt granskad (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013, s. 61). Vetskapen om 
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Tabell 1. Sammanfattning av sökprocessen 
Databas Sökord Avgränsningar Träffar Lästa titlar Lästa 

abstract 
Relevant Använd litteratur 

LIBRIS Teknik* Uppfostran 
och 
undervisning, 
Avhandlingar 

133 133 6 6 Maria Svensson 
(2011)  
Eva Björkholm (2015) 
Per Högström (2009) 
Eva Blomdahl (2007) 
Veronica Bjurulf 
(2008)  
Torodd Lunde (2014) 

Summon "embodied 
cognition" 

Fulltext, Peer 
review, (2009-
12-30) - 
(2015-12-31) 

1541 200 7 4 Fang-Tzu Hu, Paul 
Ginns och Janette 
Bobis (2014) 
George Lakoff (2012) 
Shannon Spaulding 
(2010) 
Anna M. Borghi och 
Felice Cimatti (2010) 

Summon "technology 
education" 

Fulltext, Peer 
review, (2009-
12-30) - 
(2015-12-31) 

3612 200 3 1 Gali Naveh, m.fl. 
(2015) 
 

Summon "embodied 
action" 

Fulltext, Peer 
Review, 
(2009-12-30)-
(2015-12-31) 

521 200 3 0  

ERIC via 
Ebsco 

"technology 
education" 
AND 
"sweden or 
swedish" 

Academic 
Journals, Peer 
Review, 2010-
2015 

24 24 4 1 Maria Svensson, Ann 
Zetterqvist och Åke 
Ingerman (2012) 

ERIC via 
Ebsco 

"embodied 
cognition" 

Academic 
Journals, Peer 
Review, 2010-
2015 

93 93 1 0  

ERIC via 
Ebsco 

"embodied 
cognition" 
AND 
"technology 
education" 

Academic 
Journals, Peer 
Review, 2010-
2015 

9 9 1 1 Alissa N. Antle (2013) 

Google 
Scholar 

Kroppsligt 
lärande 
teknik 

Sedan 2011 2480 200 1 1 - 

Google 
Scholar 

Embodied 
cognition 

 243000 1 1 1 Margaret Wilson 
(2002) 

Google 
Scholar 

Teoretisk 
teknik 

 48400 1 1 1 Britt Lindahl (2003) 

ERIC via 
Proquest 

"Embodied 
cognition" 

Peer 
Reviewed, 
2000-2015 

160 160 1 1 Molly Berenhaus, Jane 
Oakhill och Jennifer 
Rusted (2015) 
 

 
att en expert gjort sitt utlåtande om avhandlingen gjorde att den inkluderades. Valet att ändå 
inkludera den övriga litteraturen utan etiska överväganden gjordes då författarna ansågs ha gjort 
etiska överväganden med valet att inte skriva ut deltagarnas namn och även den litteraturen har 
genomgått peer review. 
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Eftersom litteraturen även undersöktes för att se om frågeställningarna besvarades så lästes all 
litteratur igenom. Nedan följer en kort beskrivning av den litteratur som ingår och där redovisas 
vilka författare som har en etisk diskussion och vilka som inte har det. Totalt gick sex stycken 
avhandlingar och fyra stycken vetenskapliga artiklar vidare till analys.  
 
Till en början lästes innehållsförteckningen på avhandlingarna för att se om det fanns något som 
tydligt var till hjälp för arbetet. I de vetenskapliga artiklarna fanns ingen innehållsförteckning, så 
där lästes artikeln övergripande för att finna relevanta ämnen som sedan lästes noggrannare. 
Inledningen på alla avhandlingar lästes igenom och sedan lästes de kapitel som ansågs intressanta 
noga och resten av texten lite mindre noga. Detta gjordes för att få en genomgång av texten, men 
inte lägga för mycket tid på det som inte var användbart. För att ett kapitel skulle ses som 
intressant skulle det handla om relevanta ämnen, så som kopplingar till teknik och kroppsligt 
lärande. 
 
I kvalitetsgranskningen blev det ett bortfall på några texter på grund av att de inte besvarade 
frågeställningarna, förutom ett undantag med avhandlingen skriven av Per Norström (2011). Den 
valdes bort på grund av att den senare versionen skriven av Per Norström (2014) var till stor del 
identisk och då gjordes valet att endast använda den senaste versionen. En vetenskaplig artikel 
som valdes bort var Spaulding, S., (2010) Embodied cognition and mindreading I: Mind & Language, Vol. 
25, No. 1 February 2010, pp. 119-140. Blackwell Publishing Ltd. Den valdes bort eftersom den inte 
kunde kopplas till studiens frågeställningar, trots att titeln innehöll ordet "embodied cognition". 
Problemet var att embodied cognition skulle stå i förhållande till teknik, vilket inte alls var vad 
den vetenskapliga artikeln innehöll. Den handlade istället om hur kroppen kunde användas för att 
läsa tankar och det var därmed inte relevant för den här studien.  
 
Nedan redovisas i tabellform (Tabell 2) om avhandlingen eller artikeln besvarade någon 
frågeställning, om texten genomgått peer review och om den hade en etisk diskussion som visade 
hur deltagare hade informerats, hur elevers föräldrar har informerats och gett sitt medgivande 
samt hur hänsyn har tagits till alla deltagare för att undvika kränkning eller skada.  

Kort beskrivning av vald litteratur 
Nedan presenteras den litteratur som ingår i studien, sex stycken avhandlingar och fyra stycken 
vetenskapliga artiklar. Litteraturen presenteras med fullständig referens, typ av litteratur, en 
sammanfattning av litteraturens innehåll, om det redovisats någon etisk diskussion och om 
litteraturen anses relevant för frågeställningarna.  
 
Svensson, Maria., (2011) Att urskilja tekniska system - didaktiska dimensioner i grundskolan. Linköpings 
Universitet. 
Typ: Avhandling. 
Sammanfattning: Syftet med avhandlingen är att vara bidragande till ämnesdidaktiken och den 
bas av kunskap som teknikämnet vilar på. Forskningen är empirisk, två empiriska studier 
genomfördes och arbetet är analyserat med hjälp av fenomenografi. De empiriska studierna 
genomfördes med elever i åldern 10 och 15 år på tio olika skolor, fem skolor till varje studie. 
Studierna resulterar i svar på de didaktiska frågorna och att teknik bör undervisas i ett 
"helhetsperspektiv" eftersom teknikens avancemang blir tydligare då.    
Etisk diskussion: Avhandlingen innehåller en etisk diskussion där författaren beskriver hur 
information till deltagande och själva deltagandet gick till. Det finns även ett bifogat brev som 
vårdnadshavare fått skriva under.  
Relevans: Avhandlingen är relevant för den andra frågeställningen.  
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Tabell 2: Genomgång av kvalitetsgranskning 
Författare  Besvarar 

forskningsfråga 
ett 

Besvarar 
forskningsfråga 
två 

Har texten 
genomgått 
Peer Review? 

Innehåller 
texten en 
etisk 
diskussion? 

Maria Svensson 
(2011)  

Nej Ja Ja  Ja 

Shannon Spaulding 
(2010) 

Nej Nej Ja  Nej 

Alissa N. Antle 
(2013) 

Ja Ja Ja Nej 

Gali Naveh m.fl. 
(2015) 

Nej Nej Ja Nej 

Eva Björkholm 
(2015) 

Ja Ja Ja Ja 

Per Högström 
(2009) 

Ja Ja Ja Ja  

Per Norström 
(2014) 

Nej Ja Ja Nej  

Per Norström 
(2011) 

Nej Ja Ja Nej 

Maria Svensson, 
Ann Zetterqvist och 
Åke Ingerman 
(2012)  

Nej Ja Ja Nej 

Eva Blomdahl 
(2007) 

Nej Ja Ja Ja 

Veronica Bjurulf 
(2008) 

Ja Ja Ja Ja 

Torodd Lunde 
(2014) 

Nej Nej Ja Nej 

Molly Berenhaus, 
Jane Oakhill och 
Jennifer Rusted 
(2015) 

Nej Nej Ja Ja 

Margaret Wilson 
(2002) 

Ja Nej Ja Nej 

Britt Lindahl (2003) Ja Nej Ja Ja 
 
 
N. Antle, Alissa., (2013) Exploring how children use their hands to think - an embodied 
interactional analysis I: Behaviour & Information Technology, 32:9, pp. 938-954. 
Typ: Vetenskaplig artikel 
Sammanfattning: Artikeln handlar om elevers användning av händer i lärprocessen, både 
genom att direkt arbeta med ett föremål eller att använda en datamus som mellanhand. Studien 
inkluderar olika problem (pussel eller datorspel) som ska lösas och diskussioner kring hur elever 
arbetar för att klara av problemen. Empiriska undersökningar är genomförda med barn mellan 7-
10 år. I resultatet redovisas hur de olika problemen blev lösta, samt skillnader mellan de olika 
problemlösningarna.  
Etisk diskussion: Trots att författaren beskriver hur empiriska studier gjorts på skolbarn, samt 
att det har spelats in filmer så finns ingen etisk diskussion. Dock redovisas de empiriska delarna 
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utan möjlighet till identifikation av någon deltagare men det framkommer inte om föräldrar gett 
sin tillåtelse om deltagande.  
Relevans: Artikeln är relevant för båda frågeställningarna. 
 
Björkholm, Eva., (2015) Konstruktioner som fungerar - en studie av teknikkunnande i de tidiga skolåren. 
Stockholms Universitet. 
Typ: Avhandling 
Sammanfattning: Avhandlingen syftar till att vara bidragande till den teknikundervisning som 
används i de tidiga skolåren. Avhandlingens mål är att bidra med nya kunskaper kring hur olika 
tekniska konstellationer kan förklara elevers kunnande. Två empiriska studier genomfördes med 
lärare som genomförde lektioner i klasser med elever i årskurserna F-3. Lektionerna observerades 
eller spelades in. Avhandlingens resultat visar att det är viktigt att elever får undersöka 
konstruktioners funktion.  
Etisk diskussion: Avhandlingen har med en tydlig etisk diskussion där det beskrivs hur alla 
inblandade informerats och hur elevernas vårdnadshavare informerats med skriftlig information.  
Relevans: Avhandlingen är relevant för båda frågeställningarna. 
 
Högström, Per., (2009) Laborativt arbete i grundskolans senare år - lärares mål och hur de implementeras. 
Umeå Universitet.  
Typ: Sammanläggningsavhandling 
Sammanfattning: Avhandlingen behandlar laborativt arbete inom de naturvetenskapliga ämnena 
biologi, kemi och fysik. Syftet med avhandlingen är att undersöka vad lärarna vill uppnå med 
undervisningen, men även hur undervisningen uppfyller de mål som finns för ämnet. Det 
genomförs fyra studier, två fallstudier och två intervjustudier, med både lärare och elever. 
Elevernas ålder framkommer inte i studien. Studierna resulterar i att lärarna sätter stor vikt vid 
elevernas arbetsgång men också att eleverna får instruktioner som det bara är att följa och 
därmed kan de inte arbeta utifrån egna idéer.  
Etisk diskussion: Författaren beskriver hur vårdnadshavare gett sitt medgivande för att deras 
barn ska få medverka i studierna och bli videofilmade.  
Relevans: Avhandlingen är relevant för båda frågeställningarna.  
 
Norström, Per., (2014) Technlogical knowledge and technology education. Kungliga Tekniska Högskolan. 
Typ: Doktorsavhandling 
Sammanfattning: Syftet är att avhandlingen ska kunna vara bidragande till undervisning i teknik 
i grundskolan. I avhandlingen har det gjorts en enkätundersökning med personer som är anställda 
på skolan, men ingen med elever. Avhandlingen avslutas med en diskussion kring vad som kallas 
teknisk kunskap där färdigheter inom hantverk och kunskap som är baserad på erfarenhet 
diskuteras. Slutsatsen är att mer arbete behövs innan begreppet kan bestämmas.   
Etisk diskussion: Avhandlingen har inte med någon etisk diskussion. De empiriska studier som 
genomförts har vuxna människor som deltagare. De presenteras som kollegor till författaren eller 
som "skolpersonal" och författaren väljer att nämna vissa personer vid namn. Det framkommer 
inte om namnen är riktiga eller om de är fiktiva för studien.  
Relevans: Avhandlingen är relevant för den andra frågeställningen.  
 
Svensson, Maria, Zetterqvist, Ann och Ingerman, Åke., (2012) On young people's experience of systems 
in technology. Göteborgs Universitet.  
Typ: Vetenskaplig artikel 
Sammanfattning: Artikeln behandlar teknik i relation till människa och samhälle och kunskap 
om tekniska system är ett diskussionsämne. Femtonåriga elever från fem olika skolor har 
intervjuats under skoltid och på den studien framkom olika resultat som sammanställts som fem 
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olika kategorier. I den avslutande diskussionen diskuteras om elever kan lära teknik endast genom 
at fokusera på tekniska system, men det är inget som fastslås.  
Etisk diskussion: Artikeln har ingen etisk diskussion trots att elever har intervjuats. Det finns 
ingen möjlighet att identifiera medverkande elever.  
Relevans: Artikeln är relevant för den andra frågeställningen.  
 
Blomdahl, Eva., (2007) Teknik i skolan - en studie av teknikundervisning för yngre skolbarn. Stockholms 
Universitet.  
Typ: Doktorsavhandling 
Sammanfattning: Avhandlingen behandlar det som lärs utifrån kursplanen i teknik och syftet 
med avhandlingen är att se hur skolämnet teknik används av lärarna. Empiriska studier har 
genomförts i två olika skolor. Både lärare och elever har intervjuats, observerats och spelats in. 
Elevernas ålder står inte tydligt uttryckt, men det framkommer att lärarna arbetar med 
årskurserna F-5. Resultatet pekar på vikten av att använda sig av platsen läraren undervisar på för 
att öka elevernas förståelse.  
Etisk diskussion: Avhandlingen har en etisk diskussion där det tydligt framgår att alla 
medverkande har gett sitt samtycke och alla, föräldrar inkluderade, har fått information och 
telefonnummer för frågor.  
Relevans: Avhandlingen är relevant för den andra frågeställningen.  
 
Bjurulf, Veronica., (2008) Teknikämnets gestaltningar - en studie av lärares arbete med skolämnet teknik. 
Karlstad Universitet.  
Typ: Doktorsavhandling 
Sammanfattning: Avhandlingen handlar om arbete med teknik i de senare åldrarna och syftar 
till att visa på hur teknik kan undervisas på olika sätt i de högre årskurserna. Empiriska studier i 
form av intervjuer med fem lärare och videofilmade observationer av lektioner har genomförts. 
De medverkande elevernas ålder framkommer inte, men det står tydligt utskrivet att de lärare 
som studerats arbetar med årskurserna 6-9. De empiriska studierna resulterade i olika resultat 
som lärares arbetssätt och utbildning, men studien är liten och urvalspersonerna få så studien kan 
inte ge någon generell fakta.  
Etisk diskussion: Avhandlingen har en etisk diskussion där alla medverkande fått information 
och medverkat av egen vilja. Det finns även en genomgång av alla Vetenskapsrådets krav.  
Relevans: Avhandlingen är relevant för båda frågeställningarna.  
 
Wilson, Margaret., (2002) Six views of embodied cognition I: Psycnonmic Bulletin & Review, 
12/2002, vol. 9, nr. 4. 
Typ: Vetenskaplig artikel 
Sammanfattning: Artikeln behandlar "embodied cognition" på sex olika sätt. Det första sättet 
behandlar handling, det andra behandlar utvecklingen av kognition i samspel med miljön, det 
tredje tar upp hur människan kan använda miljön för att minska arbetsbelastningen, i det fjärde 
beskrivs det hur ett ensamt sinne inte är bra att analysera med, i det femte skrivs det att sinnet är 
handlingens vägledare och i det sjätte skrivs det om kontroll över motoriken.  
Etisk diskussion: Det finns ingen etisk diskussion men det har inte genomförts någon empirisk 
studie.  
Relevans: Den vetenskapliga artikeln är relevant för den första frågeställningen. 
 
Lindahl, Britt., (2003) Lust att lära naturvetenskap och teknik? En longitudinell studie om vägen till 
gymnasiet. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.  
Typ: Avhandling 
Sammanfattning: Avhandlingen undersöker elevers attityder till naturvetenskap och teknik 
mellan årskurserna 5 och 9. Syftet är att ta reda på varför elever tappar intresset och att titta på 
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vad skolan kan göra för att förbättra det. Författaren genomför empiriska studier på samma 
elevgrupp flera gånger om och avhandlingen resulterar i att elevernas intresse minskar på grund 
av omotiverande undervisning.   
Etisk diskussion: Avhandlingen har en tydlig etisk diskussion. 
Relevans: Avhandlingen är relevant för den första frågeställningen.  
 
Analys av vald litteratur 
Här har den litteratur som fortfarande ansågs relevant efter kvalitetsgranskningen analyserats. 
Litteraturen har analyserats och information från litteraturen har placerats under teman. 
Analysprocessen, tillsammans med en redovisning av huruvida texterna svarade på 
frågeställningarna och vilka teman som fanns i vilken text, har redovisats i tabellform nedan 
(Tabell 3). I analysen gjordes frågeställningarna om till tre istället för två, eftersom den första 
frågeställningen innehåller två frågor och texterna behövde analyseras gentemot varje fråga. 
 
De tre frågeställningarna lyder: 

• Vad definierar forskningen som kroppsligt lärande? 

• Vad beskriver forskningen som skillnader mellan kroppsligt lärande och icke-kroppsligt 
lärande? 

• Hur kan, enligt tidigare forskning, ett kroppsligt lärande bidra till elevers 
kunskapsutveckling i teknik? 

 
Användningen av tre frågeställningar har förekommit i analysen, resultatet och i diskussionen, 
men i övriga arbetet har arbetet utgått från två frågeställningar. I analysen av texterna har det 
skett en genomgång av varje text där intressanta delar plockats ut och sedan analyserats för att se 
vilken frågeställning som blir besvarad och vilket eller vilka teman som var aktuella. 
 
I analysen har litteraturen lästs igenom för att finna relevant information om begreppet kroppsligt 
lärande. Eftersom begreppet praktiskt lärande är vanligt förekommande i studien krävs det en 
redovisning av hur denna studies författare har tolkat skillnaden mellan ett praktiskt lärande och 
ett kroppsligt lärande. Ett praktiskt lärande förekommer då eleverna får en praktisk undervisning, 
vanligtvis vid laborationer. Eleverna får en skriven instruktion med alla steg i laborationen och 
därifrån utför eleverna laborationen på ett praktiskt sätt och lär sig genom det praktiska 
utförandet. När litteraturen lästes igenom så sågs detta som ett icke-kroppsligt lärande eftersom 
eleverna inte behövde tänka själva. Begreppet kroppsligt lärande står inte uttryckt i flera artiklar, 
men det förekommer exempel som kan tolkas som kroppsligt lärande. I denna studie har 
begreppet kroppsligt lärande tolkats som att det förekommer då det finns ett problem som 
behöver en lösning. Lösningen till problemet ska eleverna själva konstruera genom att se till 
användningsområde och syfte för det föremål som ska lösa problemet. Här får eleverna använda 
både sitt sinne och sin kropp för att skapa och lära. En annan vinkel på kroppsligt lärande är även 
att eleverna får lära med kroppen genom att se, känna och utforska vid, till exempel, användandet 
av pussel.  

 

Teman 
I denna studie har valda texter analyserats med hjälp av fyra i förväg utvalda teman, Teoretiskt och 
praktiskt lärande, Problemlösning, Den tekniska världen och Pedagogens ansvar. Varje tema är hämtat från 
olika delar av bakgrunden. Studiens tre första teman har sin grund i det centrala innehållet för 
teknik i Lgr 11 (Skolverket, 2011, s. 270-271) och det fjärde temat finns för att göra det möjligt 
för studien att även redovisa ett lärarperspektiv på frågeställningarna. Eriksson Barajas, Forsberg 
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och Wengström (2013) skriver att i en analys bryter forskaren ner texten och delar in den i teman 
för att på ett nytt sätt kunna bygga ihop den igen. Teman konstrueras eftersom forskaren söker 
efter mönster som kan visa likheter eller skillnader mellan olika texter (Eriksson Barajas, Forsberg 
och Wengström, 2013, s. 163-164).  
 
Nedanstående teman valdes ut eftersom det gick att arbeta med dem genom hela studien då de är 
bidragande för besvarandet av frågeställningarna. Relationen mellan tema och frågeställning kan 
förklaras med frågeställningarnas utformning. Till den första frågeställningen Vad definierar 
forskningen som kroppsligt lärande och vad beskriver forskningen som skillnader mellan kroppsligt lärande och 
icke-kroppsligt lärande? har Teoretiskt och praktiskt lärande valts att arbeta med eftersom det temat 
fokuserar kring inlärningssätten. Till den andra frågeställningen Hur kan ett kroppsligt lärande bidra 
till elevers kunskapsutveckling i teknik? har problemlösning, den tekniska världen och pedagogens ansvar valts 
som tillhörande teman eftersom de tydliggör vad eleverna behöver och hur deras 
kunskapsutveckling kan påverkas av det. 
 
För att en del, eller ett stycke, i en text skulle vara intressant skulle den besvara minst en 
frågeställning samt gå att koppla till ett förvalt tema. När alla tio texter lästs igenom för att se om 
de besvarade frågeställningarna och gick att koppla till teman jämfördes alla delar, från alla olika 
texter, som hamnat under samma tema. Detta gjordes för att se om det fanns likheter och/eller 
skillnader mellan de olika delarna för att se vilka författare som delar åsikter och för att se vilka 
som inte gör det. Slutligen sammanställdes huruvida texterna svarade på frågeställningar och vilka 
teman de placerades under i tabellform för förtydligande (Tabell 3). Den sista processen, med 
författarnas åsikter, redovisas under resultatavsnittet. 
 
För att en text ska vara relevant ska minst ett tema finnas med och av de valda texterna innehöll 
åtta av tio flera teman.  
 
Tabell 3. Svar på frågeställningarna 
Litteratur Författare Frågeställning 1 Frågeställning 2 Frågeställning 3 Teman 
Att urskilja 
tekniska system - 
didaktiska 
dimensioner i 
grundskolan 

Maria Svensson 
(2011) 

Nej Nej Ja Problemlösning 
 

Den tekniska 
världen 
 

Pedagogens 
ansvar 

Exploring how 
children use their 
hands to think - an 
embodied 
interactional 
analysis 

Alissa N. Antle 
(2013) 

Nej Ja Ja Teoretiskt och 
praktiskt 
lärande 
 

Problemlösning 
 

Den tekniska 
världen 

Konstruktioner 
som fungerar - en 
studie av 
teknikkunnande i 
de tidiga skolåren 

Eva Björkholm 
(2015) 

Nej Ja Ja Teoretiskt och 
praktiskt 
lärande 
 

Problemlösning 
 

Den tekniska 
världen 
 

Pedagogens 
ansvar 
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Laborativt arbete i 
grundskolans 
senare år - lärares 
mål och hur de 
implementeras 

Per Högström 
(2009) 

Nej Ja Ja Teoretiskt och 
praktiskt 
lärande 
 

Problemlösning 
 

Pedagogens 
ansvar 

Technlogical 
knowledge and 
technology 
education 

Per Norström 
(2014) 

Nej Nej Ja Teoretiskt och 
praktiskt 
lärande 
 
 

Problemlösning 
 

Den tekniska 
världen 
 

Pedagogens 
ansvar 

On young people's 
experience of 
systems in 
technology 

Maria 
Svensson, Ann 
Zetterqvist och 
Åke Ingerman 
(2012) 

Nej Nej Ja Problemlösning 
 

Den tekniska 
världen 
 

Pedagogens 
ansvar 

Teknik i skolan - 
en studie av 
teknikundervisning 
för yngre skolbarn 

Eva Blomdahl 
(2007) 

Nej Nej Ja Teoretiskt och 
praktiskt 
lärande 
 

Problemlösning 
 

Den tekniska 
världen 
 

Pedagogens 
ansvar 

Teknikämnets 
gestaltningar - en 
studie av lärares 
arbete med 
skolämnet teknik 

Veronica 
Bjurulf (2008) 

Nej Ja Ja Teoretiskt och 
praktiskt 
lärande 
 

Problemlösning 
 

Den tekniska 
världen 
 

Pedagogens 
ansvar 

Six views of 
embodied 
cognition 

Margaret 
Wilson (2002) 

Ja Nej Nej Teoretiskt och 
praktiskt 
lärande 

Lust att lära 
naturvetenskap och 
teknik? 

Britt Lindahl 
(2003) 

Nej Ja Nej Teoretiskt och 
praktiskt 
lärande 
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Resultat 
Här presenteras de resultat som framkommit efter genomgången av avhandlingarna och de 
vetenskapliga artiklarna. Frågeställningarna kommer att användas som rubriker och olika teman 
kommer att användas som underrubriker. Först kommer frågeställning ett att besvaras och 
därefter frågeställning två.  
 

Vad definierar forskningen som kroppsligt lärande och vad beskriver 
forskningen som skillnader mellan kroppsligt lärande och icke-kroppsligt 
lärande? 

Resultaten kommer att redovisas så att svar först ges gällande definitionen av kroppsligt lärande 
och sedan ges svar på skillnader mellan ett kroppsligt lärande och ett icke-kroppsligt lärande.  
 

Definition av kroppsligt lärande 
I urvalet av litteratur för denna studie hittades en vetenskaplig artikel som ger en definition av 
kroppsligt lärande. Ett kroppsligt lärande är ett samarbete mellan sinne och kropp och för att 
människan ska kunna använda sina kognitiva förmågor behövs ett samspel mellan kropp, miljö 
och sinne (Wilson, 2002).  
 
Wilson (2002, s. 625) skriver att personer som är positiva till embodied cognition inte endast ser 
ett välfungerande sinne, utan de ser en kropp som kräver att sinnet ska fungera på ett sätt som 
gör att även kroppen fungerar. Ett positivt synsätt skapas mer och mer eftersom det läggs mer 
intresse i förståelsen kring att sinnet och kroppen samarbetar. Vidare skriver Wilson (2002, s. 
629-630) att kognition återfinns i ett samverkande system mellan miljön, sinnet och kroppen.  

Skillnader mellan kroppsligt lärande och icke-kroppsligt lärande 
Flera vetenskapliga artiklar och avhandlingar som legat till grund för den här studien visar på 
skillnader mellan kroppsligt lärande och icke-kroppsligt lärande (Björkholm, 2015; Antle, 2013; 
Lindahl, 2003; Högström, 2009; Bjurulf, 2008). 
 
Björkholm (2015) och Antle (2013) beskriver i sina studier arbetssätt som inkluderar 
användningen av både sinne och kropp, det som ovan definierats som ett kroppsligt lärande. Ses 
teori och praktik på som olika arbetssätt i undervisningen så används teori, enligt Björkholm 
(2015, s. 29) för att beskriva och praktik för att handla. Syftet med handlandet är att, utifrån sitt 
förnuft, veta "vad vi bör göra och hur vi gör det vi gör" (Björkholm, 2015, s. 29). Antle (2013) är 
överrensstämmande och skriver om "epistemiska åtgärder" (Antle, 2013, s. 942) som innebär att 
veta vad som bör göras för att förenkla lösningen av ett problem. Det handlar alltså om att finna 
åtgärder som hjälper till att "förändra världen på något sätt som gör uppgiften lättare att lösa" 
(Antle, 2013, s. 942). För att förtydliga sitt påstående ger Antle (2013) exempel på 
förekommandet av epistemiska åtgärder. Dessa är vanligt förekommande vid användningen av 
dataspelet Tetris, där bitar ska justeras för att passa in i en helhet och möjliggöra en lösning av 
uppgiften (Antle, 2013, s. 942).  
 
Icke-kroppsligt lärande återfinns i hos Lindahl (2003), Högström (2009) och Bjurulf (2008). 
Lindahl (2003) skriver om undervisning där elever får titta på laborationer men inte utföra dem 
och om undervisning där eleverna är placerade på sin plats i klassrummet, vilket uppfattades som 
något negativt av eleverna. Eleverna förväntas utveckla kunskap genom att lyssna på läraren vid 
tavlan och arbeta själva med penna och papper (Lindahl, 2003, s. 230). Att genom laborationer 
omvandla teorin till något praktiskt är något som Högström (2009, s. 39) skriver om. Han skriver 
att det praktiska utförs för att förtydliga den teoretiska fakta som tidigare lärts ut till eleverna. 
Även Bjurulf (2008) skriver om skillnader mellan teoretiskt och praktiskt arbete och hur 
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skillnaden blev tydlig efter hennes studie. Bjurulf skriver att lärare gjorde skillnad på de båda 
arbetsformerna och valde att använda sig av praktiskt arbete utan efterarbete i form av 
diskussioner och liknande. Det gjorde att det praktiska blev ett "oreflekterat görande" (Bjurulf, 
2008, s. 156) och eleverna fick ingen ordentlig uppfattning om det som lärdes ut. Däremot så 
förekom diskussioner med hela klassen efter de teoretiska arbetstillfällena (Bjurulf, 2008, s. 156). 
Vidare skriver Bjurulf (2008, s. 158) att de teoretiska skolämnena ansågs leda "till skoltrötthet" 
och att det var en anledning till att skolan införde teknik som ämne. Lärare hoppades att finna en 
balans genom att introducera praktiska arbetssätt, snarare än att lära ut själva tekniken. Trots att 
det finns arbetssätt som är en kombination av både teori och praktik, så ses teoretisk kunskap 
som något elever arbetar sig fram till genom studerande samtidigt som praktisk kunskap ses som 
något elever uppnår genom ett praktiskt arbetsätt och ett praktiskt lärande (Bjurulf, 2008, s. 158). 

Sammanfattning 
Ett kroppsligt lärande definieras som ett lärande med hela kroppen och elever bör, enligt utvald 
litteratur, få arbetsuppgifter som innefattar användning av både hjärna och hand. Det finns ett 
samspel mellan teori och praktik, ett kroppsligt lärande, men det finns även ett synsätt som säger 
att praktiken endast utvecklar teorin. Slutligen anses endast praktiskt lärande eller endast 
teoretiskt lärande som en skillnad mellan kroppsligt lärande och icke-kroppsligt lärande. 
 
Hur kan, enligt tidigare forskning, ett kroppsligt lärande bidra till elevers 
kunskapsutveckling i teknik? 
Den här frågeställningen kommer att redovisas med hjälp av tre olika teman; problemlösning, den 
tekniska världen och pedagogens ansvar. Detta görs för att förtydliga vad som ingår under varje tema 
och för att visa att ett kroppsligt lärande kan påverka elevers kunskapsutveckling i teknik på olika 
sätt. 

Problemlösning 
Flera avhandlingar och artiklar som legat till grund för den här studien påtalar vikten av att 
undervisning måste ha ett tydligt mål och anses betydelsefull av eleverna för att vara bidragande 
till elevers kunskapsutveckling i teknik och kroppsligt lärande (Bjurulf, 2008; Antle, 2013; 
Norström, 2014; Svensson, Zetterqvist och Ingerman, 2012; Svensson, 2011). En artikel och en 
avhandling som legat till grund för den här studien påtalar även vikten av att elever undervisas 
om tekniska föremål i en helhet för att de ska kunna utveckla ett kroppsligt lärande och 
kunskaper i teknikämnet (Svensson, Zetterqvist och Ingerman, 2012; Svensson, 2011). 
 
Efter att ha gjort sin studie skriver Bjurulf (2008, s. 162) att konstruerande arbete genomförs av 
olika anledningar, men en av dem är att elever ska få kunskap om användandet av olika redskap. 
Dock skriver Bjurulf att den erfarenhet hon fått efter sin studies genomförande visade på att 
eleverna fick arbeta praktiskt, men på en meningslös grund. Ofta sågs arbetsprocessen som 
oviktig och det som eleverna framställde sågs inte som något verklighetstroget eftersom det inte 
hade något syfte och användningsområde. Vidare skriver Bjurulf (2008, s. 163) att det är viktigt 
att det föremål som eleverna ska konstruera måste sättas in i sin helhet och att eleverna måste få 
kännedom om föremålets slutliga användningsområde för att eleverna ska förstå syftet med 
uppgiften. Utan ett tydligt syfte med arbetet kommer eleverna inte att kunna göra aktiva val för 
konstruerandet och arbetet blir oreflekterat. Att arbeta inom ämnet teknik innebär att eleverna 
ska lära sig att identifiera ett problem och skapa sig en förståelse för det, sedan ska eleverna 
arbeta fram olika lösningsförslag och slutligen finna den lösning som anses bäst. Det är även 
viktigt att elever får jobba med både teori och praktik samtidigt, eftersom de då utvecklar en 
"fördjupad förståelse" för vad de arbetar med och det hindrar att det praktiska arbetet på egen 
hand uppfattas som något elever gör för nöjes skull (Bjurulf, 2008, s. 163).  
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Även Antle (2013) skriver om en undervisning där elever får arbeta med både teori och praktik i 
ett samspel. Antle (2013, s. 940) skriver att elever bör få arbeta med sitt tänkande samtidigt som 
de arbetar med en praktisk problemlösningsuppgift, till exempel ett pussel. Detta är även något 
som kan utveckla elevers kunskaper i att diskutera med andra, om arbetet genomförs i grupp. 
Antle (2013, s. 940) fortsätter med att skriva att problemlösning inte endast behöver ske genom 
att handen har direktkontakt med föremålet, det kan även ske på en dator då användandet av 
datamusen styr problemlösningen eller på en annan form av dator där elever med händerna som 
verktyg löser problem på skärmen. Elever lär på ett tydligare sätt när de får arbeta på egen hand 
och de ska ha kunskaper om att arbeta med experiment av olika slag för att få kunskap om 
tekniken genom ett undersökande arbetssätt (Norström, 2014, s. 37). Kunskaper om att tekniska 
föremål ofta inte fungerar utan andra komponenter är också något som elever behöver utveckla 
kunskaper inom. Genom att få arbeta med "tekniska system" utvecklar eleven kunskaper om hur 
olika saker fungerar (Svensson, Zetterqvist och Ingerman, 2012, s. 66). Ett tekniskt system kan 
ses som en problemlösare som är skapad för att utveckla samhället. Det är viktigt att elever får 
kunskap om det tekniska systemets syfte för att få en förståelse kring hur det fungerar för 
naturen, miljön och människan (Svensson, 2011, s. 48).  

Den tekniska världen 
Flera avhandlingar och artiklar som inkluderats i denna studie visar att det är av vikt att elever 
undervisas om tekniken och teknikens påverkan på världen och dess invånare. Elever behöver 
kunskap om att teknik har olika användningsområden i olika delar av världen och att tekniska 
föremål kan ha olika syften, för att utveckla ett kroppsligt lärande och påverka 
kunskapsutvecklingen i teknik (Björkholm, 2015; Svensson, 2011; Antle, 2013, Norström, 2014; 
Svensson, Zetterqvist och Ingerman, 2012). 
 
Enligt Björkholm (2015) behöver elever få en förståelse för hur de tekniska föremål som de 
stöter på i vardagen fungerar. De behöver även bli medvetna om hur dessa tekniska föremål 
påverkar människor och världen. Eleverna behöver alltså utveckla kunskaper om att kritiskt 
granska hur tekniken påverkat människan, men också om hur tekniken påverkat världen. Dessa 
kunskaper är något som inte överrensstämmer med det praktiska arbetssättet och visar att elever 
behöver en utförligare kunskapsbas än att endast kunna tillverka föremål (Björkholm, 2015, s. 
16).  
 
Svensson (2011, s. 10-11) skriver att det är vanligt att teknik förknippas med föremål som 
människan skapat, men fortsätter med att skriva att teknik är så mycket mer. Exempelvis 
återfinns teknik i de transportmöjligheter människan har skapat för sig, men också i de mängder 
av sätt vi har att kommunicera med varandra. Svensson (2011, s. 13-14) fortsätter med att skriva 
att teknik framställs i styrdokumenten som arbete med föremål och inte alls som en helhet med 
teknik som ett tekniskt system. Detta gör att människans roll i relation till tekniken påverkas, 
eftersom den framställs på ett begränsat sätt. Genom att se till ett helt tekniskt system får eleven 
kunskap om hur föremålet inte bara är ett föremål utan hur det, genom olika processer, står i 
relation till andra föremål och människan. Genom arbete med tekniska system får eleverna 
kunskap om detta och det gör att de kan förstå teknik på ett bredare sätt än om de endast fått 
arbeta med enskilda föremål. Vidare skriver Svensson (2011, s. 15) att som en aktiv 
samhällsmedlem idag krävs det att vi ser tekniken som en samarbetspartner, men också som 
något människan är kritisk mot. Genom att "undersöka, värdera och utveckla teknik" (Svensson, 
2011, s. 15) utvecklar eleverna kunskaper som ses som viktigare än kunskaper kring användandet 
av tekniska föremål. Trots att kunskapen kring användandet av tekniska föremål blir mer påtaglig 
är det viktigt att eleverna får den lite mer diffusa kunskap som kommer med värderande och 
undersökande, eftersom vi lever i det samhälle vi gör idag (Svensson, 2011, s. 15). 
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Det är viktigt att elever idag får lära sig att teknik används på olika sätt i världen. De behöver 
kunskap om att hanterandet av dagens teknik men de behöver även utveckla kunskap om hur de 
kan "förändra och förbättra människans livsvillkor"(Svensson, 2011, s. 21). Eleverna behöver 
förberedas för att i framtiden vara bidragande till teknikutvecklingen genom att få undervisning i 
att genom undersökande arbete förstå hur teknik, på olika sätt, kan utvecklas. Svensson (2011) 
väljer att benämna utvecklandet av teknik som "kunskaper i teknik" och det mer undersökande 
arbetet som "kunskaper om teknik" och hon avslutar med att skriva att för att utveckla 
"kunskaper om teknik" så behöver eleven först ha utvecklat "kunskaper i teknik" (Svensson, 
2011, s. 21). Antle (2013, s. 938) fortsätter med att skriva att kroppen har en betydande roll för att 
skapa "mänskliga interaktioner och erfarenheter" (Antle, 2013, s. 938), för att slutligen skapa en 
förståelse för övriga världen. Norström (2014, s. 31) skriver att elever behöver utveckla en 
förståelse för tekniken på ett grundläggande plan för att över huvud taget ha någon möjlighet att 
förstå det som påverkar miljön och människan. Svensson, Zetterqvist och Ingerman (2012, s. 75) 
skriver i sin tur att genom undersökande arbete får elever en inblick i hur ett tekniskt föremåls 
syfte kan se olika ut beroende på vem användaren är. Kontrasterna syns mellan att eleven får 
använda föremålet för egen nytta och sedan analysera det gentemot mänskligheten och slutligen 
samhället. Fortsättningsvis skriver Svensson, Zetterqvist och Ingerman (2012, s. 75-76) att elever 
som får se delar och placera dem i en helhet får en kraftfullare kunskap än de som endast får se 
en fungerande helhet, men ingen inblick i de olika delarna.    

Pedagogens ansvar 
Sex stycken för studien utvalda avhandlingar tydliggör pedagogens ansvar för en undervisning 
som bör påverka elevers kroppsliga lärande och kunskapsutveckling i teknik på ett positivt sätt. 
Vikten av att genomföra en betydelsefull undervisning och på ett tydligt sätt uttala det som 
eleverna ska lära betonas i avhandlingarna (Björkholm, 2015; Bjurulf, 2008; Svensson, 2011; 
Högström, 2009; Norström, 2014; Blomdahl, 2007). 
 
Björkholm (2015) skriver att det inte finns någon konsensus gällande vad eleverna egentligen ska 
utveckla för kunskaper i teknikämnet om undervisningsplaneringen undersöks. Ofta planeras 
undervisningen endast utefter det som ska konstrueras på lektionerna, men det som eleverna 
förväntas lära av den undervisningen hamnar utanför (Björkholm, 2015, s. 20). Det är viktigt att 
lärarna planerar undervisning som är betydelsefull och med ett tydligt syfte om vad eleverna ska 
utveckla för kunskaper. Läraren har en stor del i den kunskap som elever förväntas utveckla och 
det är viktigt att läraren på bästa sätt medverkar i elevernas kunskapsutveckling (Bjurulf, 2008, s. 
28). Svensson (2011, s. 15) skriver att elever inte utvecklar kunskaper kring användandet av teknik 
på samma sätt och att undervisningen därför måste vara varierande och främja alla elevers 
kunskapsutveckling. Förutom kunskaper kring användandet av teknik behöver eleverna även få 
chans att utveckla kunskaper som gör att de kan växa upp till aktiva samhällsmedborgare. 
Högström (2009, s. 39) skriver att han har varit i kontakt med lärare som sagt att experiment i 
undervisningen ska vara ett nöje för eleverna att arbeta med. Lärarna har även sagt att det är 
viktigt att experimentens syfte hade anknytning till "vardag och verklighet" för en tydlig 
jämförelse och förståelse (Högström, 2009, s. 39). Samtidigt skriver Norström (2014, s. 46-47) att 
det som är målet med undervisningen är det som eleverna ska lära sig. Det betyder att målet kan 
vara olika avancerat beroende på uppgift. Det är viktigt att läraren använder sig av modeller som 
är förståeliga för eleven samtidigt som modellerna ska kunna återspegla användningen av dem i 
samhället. Detta kan vara svårt för läraren, men det är viktigt för elevernas kunskapsutveckling. 
Blomdahl (2007) skriver att skolan ska hjälpa eleverna att utvecklas tillsammans med tekniken 
och att hon anser att det är viktigt att teknikundervisningen strävar efter att förtydliga 
"kopplingen teknik, människa, natur och samhälle" för att eleverna ska kunna utveckla en så 
övergripande kunskap som möjligt (Blomdahl, 2007, s. 46-47). 



 

22 
 

Sammanfattning 
Elever behöver få använda hela sin kropp för att utveckla kunskaper inom problemlösning och 
lära sig värdera dagens teknik för att se dess påverkan på människa och miljö. Pedagogen har ett 
stort ansvar för att hjälpa eleverna på vägen och det är viktigt att lektionsmoment planeras och 
görs intressanta, lärorika och med tydliga syften. Eleverna måste få arbeta aktivt och hela tiden 
reflektera över de val de gör, för att teknikämnet ska bli meningsfullt.  
 

Diskussion 
Diskussionen är skriven i två delar. Den första, metoddiskussion, är en diskussion innehållandes det 
som presenterats i metoddelen. Diskussionen kommer att löpa över intervallet från sökprocess 
till valda texter. Den andra delen, resultatdiskussion, kommer att diskutera resultatet gentemot 
bakgrunden.  
 
Metoddiskussion 
Studiens metoddiskussion kommer att behandla de val som gjorts under arbetets gång. En 
målsättning har varit att genomföra arbetet på ett sätt som gett studien en hög reliabilitet och 
validitet så att det ska gå att förlita sig på dess resultat (Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström, 2013, s. 103-105).  

Urvalsprocessen 
Genom att forma sökord utifrån syfte och frågeställningar (Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström, s. 2013, s. 83) ökade chansen för att finna litteratur som var relevant för studien, 
men trots det finns det inget som säger att de mest relevanta texterna tagits med. Det kan 
diskuteras om valet att använda fem databaser och sex sökord till elva sökningar var den bästa 
metoden eller inte, men i det här fallet var det en fungerande metod som resulterade i mycket 
användbar litteratur. Med en större tidsmarginal hade sökprocessen kunnat förlängas, eller 
förstoras överlag, med fler sökningar, databaser och sökord. 
 
Sökprocessen genomförs genom att sökorden skrivs in i olika databaser. Mängden träffar, vilken 
kan skilja sig grovt mellan sökningarna, ska gås igenom för att finna relevanta titlar och abstract 
(Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013, s. 83). Genom att ha en begränsning på att 
max läsa 200 titlar har många titlar och abstract valts bort och därmed möjligtvis även relevant 
litteratur. Detta kan ha påverkat studiens validitet eftersom det kan ha förekommit mätfel. Här 
funderas det kring om det var ett bra val att sätta en begränsning på 200 titlar och med tanke på 
att första frågeställningen endast besvaras med en vetenskaplig artikel uppfattas mängden 
litteratur som tunn. En annan sak som kan ha påverkat sökprocessen är att titlar kan ha valts bort 
på grund av att de inte visade något tecken på att fulltexten kunde besvara frågeställningarna. De 
titlar som lästes gjorde det för att de innehöll ett, eller flera, sökord eller på annat sätt antydde att 
fulltexten handlade om kroppsligt lärande. På grund av det lades ingen energi på de resterande 
titlarna, trots att de mycket väl hade kunnat vara ett relevant bidrag till studien. Samma sak gäller 
vid läsningen av abstract, då viss litteratur valdes bort på grund av ett orelevant abstract. I dessa 
fall kan fulltexten ha innehållit relevant information, men på grund av abstractets innehåll så 
valdes den bort. Detta är något som kan ha påverkat mängden relevant litteratur och studiens 
tillförlitlighet. De två sista sökningarna kan ha försummat relevant litteratur mer än de andra 
sökningarna eftersom endast en titel och ett abstract lästes. Beslutet att inte läsa fler togs när de 
båda utvalda texterna var relevanta och användbara. 
 
Efter sökprocessen valdes 17 texter ut för att arbeta med. I dessa 17 texter hittas avhandlingar 
och vetenskapliga artiklar på både svenska och engelska och informationen i dem sträcker sig 
över hela grundskolan. Det kan diskuteras om det var rätt val att avgränsningen inkluderade hela 
grundskolan istället för endast årskurserna 4-6, men det valet gjordes för att kunna inkludera så 
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mycket litteratur som möjligt inom området. Det är svårt att veta om ovanstående mängd 
litteratur är den som är mest relevant för att besvara syfte och frågeställningar. Det är även svårt 
att veta om de valda sökorden och databaserna redovisade den mest relevanta litteraturen för 
området. Faktumet att sökorden är formulerade utifrån syfte och frågeställningar och 
noggrannheten kring sökningen och val av databaser gjorde att de 17 texterna ansågs vara en del 
av den relevanta litteratur som finns och de har presenterats därefter.  
 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2012, s. 74) skriver att det är vanligt att 
sökprocessen innehåller både manuella sökningar och sökningar i databaser. Den manuella 
sökningen gjordes utan koppling till syfte eller frågeställningar. Efter att ha fått ett tips 
undersöktes CETIS hemsida och resulterade i en för studien relevant avhandling.  

Kvalitetsgranskning 
I kvalitetsgranskningen lästes texterna igenom och bedömdes som relevant eller inte. Detta var 
ett krävande arbete, både arbetsmässigt och tidsmässigt och att förstå en vetenskaplig artikel på 
engelska blev ett ordentligt prov för kunskaperna i det engelska språket. Eftersom 
kvalitetsgranskningen undersökte om texten besvarade frågeställningar, om den genomgått peer 
review och om den hade en etisk diskussion lästes texterna för att ta reda på det. Genom att börja 
med att undersöka innehållsförteckningen valdes kapitel som inte behandlade kroppsligt lärande 
bort och samtidigt gjordes en grundlig genomgång av de kapitel som gjorde det. För att inte 
försumma något lästes även övriga kapitel till viss del, men endast för att få en överblick av hela 
texten. Detta gör att det kan ha funnits information som inte lokaliserats på grund av att den legat 
i ett kapitel som inte såg ut att kunna bidra med information om det kroppsliga lärandet.  
 
Litteraturen bedömdes som relevant om den besvarade frågeställningarna, hade genomgått peer 
review och om den hade en etisk diskussion. Alla texter som är inkluderade i studien har 
genomgått peer review, men i vissa fall fanns ingen etisk diskussion, trots att det gick att läsa att 
det förekommit empiriska undersökningar med barn. Några av dessa texter är ändå med i studien 
eftersom de även innehåller relevant information. Dessutom nämndes inga namn på någon, 
varken person eller plats och det påvisar ändå att författaren tagit en viss hänsyn till de som 
medverkat i författarens studie trots att det inte finns redovisat.  
 
Under kvalitetsgranskningen blev det bortfall på sju texter, så inför analysen var det endast tio 
kvar. Bortfallet sågs som oundvikligt och skedde på grund av att den litteraturen var orelevant 
och inte bidragande med något. Även om all litteratur hade varit relevant är sannolikheten stor att 
det ändå varit tvunget att ske ett bortfall, på grund av det kommande analysarbetet och de stränga 
tidsramarna.  

Analys av vald litteratur 
Trots att litteraturen genomgått en kvalitetsgranskning och en analys så är det svårt att säga vilken 
kvalitet litteraturen faktiskt har. Det var även svårt att bedöma mängden litteratur som krävdes 
för att bygga resultatet, eftersom resultatet inte skulle vara för tunt och riskera reliabiliteten. Trots 
bortfallet i kvalitetsgranskningen ansågs den kvarvarande litteraturen vara reliabel på grund av 
den noggranna sökprocess som genomförts. I resultatet definieras kroppsligt lärande med 
hänvisning till endast en vetenskaplig artikel. Detta är något som kan påverka studiens reliabilitet 
då studien inte kan redovisa en övergripande definition av kroppsligt lärande, utan endast den 
definition som den enda författaren beskriver.  
 
I analysen användes förbestämda teman för att kategorisera litteraturen. Utformningen på tre av 
studiens teman gjordes utifrån kursplanen för teknik (Skolverket, 2011, s. 269-279) och ett tema 
formulerades för att ge ett lärarperspektiv på studien. De tre teman som formats ur kursplanen 
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för teknik är formulerade så att de sträcker sig över en majoritet av det som står i det centrala 
innehållet för teknik (Skolverket, 2011, s. 270-272). Det finns en del som studiens teman inte 
fokuserar på och det är säkerheten vid användandet av teknik (Skolverket, 2011, s. 270). Att 
studiens teman sträcker sig över majoriteten av det centrala innehållet för teknik är något som 
anses ge studien en tyngd, eftersom kursplanen i teknik väger tungt i elevers utbildning.   
I och med att det fanns fyra förbestämda teman så krävdes det att litteraturen passade med dem. 
Genom att läsa texterna ett antal gånger, även under pågående skrivning, ökade chansen för att 
finna nya delar som sågs som relevanta. Även delar som har varit svåra att förstå har lästs flera 
gånger för att inte förbises. Valet att använda förvalda teman kan ses som ett fördelaktigt val, 
men också som ett icke-fördelaktigt val. Genom att ha teman som följde med genom hela studien 
fanns en ram som visade vad litteraturen behövde erbjuda för att inkluderas och presenteras i 
resultatet. Det var tydligt vad som skulle ingå under varje tema och om litteraturen inte kunde 
erbjuda det valdes den bort. En annan metod är att konstruera teman efter genomgången av 
litteraturen inför resultatet, för att undvika att fastna i ramen. Med den metoden ökar chansen för 
att inkludera en större mängd forskningsresultat eftersom arbetet sker med ett mer öppet sinne. 
Metoden som valdes har dock bedömts fungera bra och det har varit fördelaktigt med teman som 
går att finna i både bakgrund och resultat, eftersom det har underlättat möjligheten till att behålla 
den röda tråden genom hela studien.      
 
Resultatdiskussion 
Den här systematiska litteraturstudien hade som syfte att ge kunskap om vad forskningen 
beskriver som kroppsligt lärande och hur ett kroppsligt lärande kan bidra till elevernas 
kunskapsutveckling i teknik. För att svara på syftet användes två frågeställningar, som efter 
analysen gjorts om till tre för att förtydliga svaren på frågorna. 
 

• Vad definierar forskningen som kroppsligt lärande?  

• Vad beskriver forskningen som skillnaden mellan kroppsligt lärande och icke-kroppsligt 
lärande? 

• Hur kan, enligt tidigare forskning, ett kroppsligt lärande bidra till elevers 
kunskapsutveckling i teknik? 

Definition av kroppsligt lärande 
Kroppsligt lärande är inte definierat i Lgr 11 (Skolverket, 2011), men eftersom det är ett sätt för 
elever att lära in kunskap på så finns det behov av en definition. I den här studien har tidigare 
forskning definierat kroppsligt lärande som ett lärande med hela kroppen. Ett ökat intresse för 
förståelsen kring ett samarbete mellan sinne och kropp, embodied cognition, har visat sig och 
Wilson (2002) beskriver det som att kroppen behöver ett välfungerande sinne för att själv fungera 
på bästa sätt. I det samverkande system som skapas av miljön, sinnet och kroppen underlättas 
användningen av människans kognitiva förmågor (Wilson, 2002, s. 625, 629-630). Detta resultat 
är i överrensstämmelse med Carlgren (2011) som skriver att elever behöver lära sig att använda 
den fakta de undervisats på ett lämpligt sätt. Det är viktigt att det inte endast är fakta som lärs ut, 
utan att de också får lära sig hur den kan användas i olika sammanhang. De praktiska metoder 
som eleverna får använda sig av och får möjlighet att påverka är det som utvecklar kunskap i 
deras kroppar (Carlgren, 2011, s. 47-48). Studiens resultat är även i överrensstämmelse med det 
som Henriksson (2012) och Liedman (2001) skriver. Genomförandet av något fysiskt kan endast 
ske om det finns ett samarbete mellan människans mentala och fysiska process (Henriksson, 
2012, s. 11). Lärandet pågår hela tiden eftersom det inte är önskvärt att riskera att förlora de 
kunskaper som lärts in. Det krävs att kunskapen befästes i hela kroppen för att vara säker på att 
den inte ska gå förlorad (Liedman, 2001, s. 108). 
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Skillnader mellan kroppsligt lärande och icke-kroppsligt lärande 
Med utgångspunkt i utvald litteratur har denna studie beskrivit flera exempel på kroppsligt 
lärande och icke-kroppsligt lärande. Ett icke-kroppsligt lärande kan beskrivas som en 
undervisning där eleverna arbetar teoretiskt utifrån sina platser eller då de får observera en 
demonstrationslaboration men inte själva utföra något praktiskt moment (Lindahl, 2003, s. 230). 
Detta står i kontrast till Skolverket (2011) som beskriver hur läraren ska stimulera elevernas 
intresse kring att skapa själva och att arbeta med problemlösning genom att underhålla elevernas 
nyfikenhet och kreativitet. Även vikten med en varierad undervisning i skolan och att 
undervisningen innehåller "de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska" 
infallsvinklarna för att göra det möjligt för eleverna att "skapa ett lärande", är något som 
poängteras (Skolverket, 2011, s. 9-10).  
 
Studiens resultat visar även att praktiska arbetsformer används i syfte att förtydliga fakta som på 
ett teoretiskt sätt undervisats tidigare (Högström (2009, s. 39). Detta resultat överrensstämmer 
med Skolverket (2011) som visar att om läraren använder sig av både teori och praktik skapas en 
varierad undervisning (Skolverket, 2011, s. 9). Studien visar även att det är förekommande att 
lärare skiljer teori och praktik åt. Praktiskt arbete genomförs utan eftertanke och efterföljande 
diskussioner samtidigt som teoretiskt arbete ofta har efterföljande diskussioner. Avsaknaden av 
eftertanke med praktiskt arbete påverkar eleverna negativt då de går miste om viktig information. 
En anledning som vägde tungt vid valet att införa teknik som skolämne var att minska 
skoltröttheten som ansågs komma från endast teoretiskt arbete (Bjurulf, 2008, s. 156, 158). Detta 
står i konstrast till det resultat som beskriver de arbetsmetoder som genomförs på ett sätt som 
ovan definierats som kroppsligt lärande. Arbetssätt där både sinnet och kroppen inkluderas i 
arbete som innefattar både teori och praktik. Dessa arbetsmetoder beskrivs av Björkholm (2015) 
och Antle (2013). Teori används för att beskriva något och praktik används för handlande och 
ger en inblick i vad som behöver genomföras och på vilket sätt det bör genomföras (Björkholm, 
2015, s. 29). För att ta reda på vad som behöver göras för att genomföra problemlösning på ett 
förenklat sätt genomförs ett undersökande arbete för att lösa problemet (Antle, 2013, s. 942). 
Detta resultat överrensstämmer med en av förmågorna som beskrivs i Lgr 11 - "identifiera 
problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar" (Skolverket 
2011, s. 269).   
 

Det kroppsliga lärandets bidrag till elevernas kunskapsutveckling i teknik 
enligt tidigare forskning 
Genom utvald litteratur har den här studien beskrivit olika exempel på hur ett kroppsligt lärande 
kan bidra till elevernas kunskapsutveckling samt hur pedagogen bör arbeta för att underlätta 
elevers kunskapsutveckling i teknik. Studiens resultat visar att elever bör få arbeta med sinne och 
kropp samtidigt, ett kroppsligt lärande, vid problemlösning. Problemlösningen kan ske ensamt 
eller i diskussion med andra och uppgiften behöver inte vara fysisk utan kan även genomföras på 
en dator (Antle, 2013, s. 940). Detta resultat står i överensstämmelse med Wickman och Persson 
(2008) som förklarar att kravlösa experiment hjälper elever att bekanta sig med arbetssättet och 
att bygga en erfarenhet. En undervisning med möjlighet för eleverna att prova sig fram och 
använda sin nyfikenhet underlättar kunskapsutvecklingen (Wickman och Persson, 2008, s. 131).  
 
Studiens resultat visar också att elever behöver kunskap om hur tekniska föremål behöver andra 
komponenter för att fungera. Elever behöver introduceras för "tekniska system"(Svensson, 
Zetterqvist och Ingerman, 2012, s. 66). Elever behöver en förståelse för syftet med det tekniska 
systemet för att få insikt i dess påverkan på naturen, miljön och människan (Svensson, 2011, s. 
48). Studiens resultat visar även att det förekommer arbetsprocesser som uppfattas som oviktiga 
av elever. Till dessa arbetsprocesser finns inget tydligt syfte eller användningsområde. Det är 
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därför viktigt att föremål som elever ska konstruera sätts in i sin helhet och att elever får 
kännedom om vad föremålet ska användas till då det underlättar elevers förståelse för syftet med 
uppgiften (Bjurulf, 2008, s. 162-163). Detta överrensstämmer med Thorén (1997) och Skolverket 
(2011). Thorén (1997) tar upp att det är viktigt att ha en förståelse om att delar sammanspelar i en 
helhet när elever ska konstruera egna föremål och att utan en betydelsefull undervisning  kan 
läraren förlora elevers intresse (Thorén, 1997, s. 9-10). Skolverket (2011) skriver i Lgr 11 att 
elevernas kunskaper om problemlösning ska utvecklas (Skolverket, 2011, s. 269). 
 
Studiens resultat visar att teknik är ett stort begrepp och inte endast bör förknippas med föremål 
eftersom teknik är större än så. Teknik bör ses som en samarbetspartner som elever bör se på 
med kritisk blick. Detta kan utveckla kunskaper som underlättar ett liv i det samhälle vi lever i 
idag. Elever behöver utveckla kunskaper som behandlar dagens teknik och kunskaper som 
förbereder elever att bli framtida bidragare till teknikutvecklingen (Svensson, 2011, s. 10-11, 15, 
21). Genom undervisning som behandlar delarna i en helhet utvecklas en kraftfull 
kunskapsutveckling hos elever (Svensson, Zetterqvist och Ingerman, 2012, s. 75-76). Resultatet 
överrensstämmer med Thorén (1997) som skriver att vi lever i ett teknikberoende samhälle som 
människan själv skapat. Elever behöver en förståelse om att teknik inte bara är till fördel för 
människan (Thorén, 1997, s. 14-15). Resultatet överrensstämmer även med Liberg och Säljö 
(2010) som skriver att eleverna måste få arbeta kreativt och att de behöver utveckla kunskaper 
om dagens redan existerande tekniska föremål (Liberg och Säljö, 2010, s. 243). 
 
Studiens resultat visar att den konsensus gällande vad eleverna egentligen ska utveckla för 
kunskaper i teknikämnet kan vara outtalad. Det elever förväntas lära hamnar utanför och för att 
förhindra detta bör syftet finnas tydligt uttalat för undervisningen (Björkholm, 2015, s. 20). 
Läraren är viktig för elevers kunskapsutveckling (Bjurulf, 2008, s. 28) och bör bedriva en varierad 
undervisning för att möjliggöra att alla elever utvecklar kunskaper (Svensson, 2011, s. 15). För att 
förstå hur miljön och människan påverkas av tekniken behöver elever utveckla en 
"grundläggande teknisk förståelse" (Norström, 2014, s. 31). Tydlig förståelse skapas vid arbete 
med moment som går att återfinna i vardagen även utanför skolan (Högström, 2009, s. 39) och 
därför är det av vikt att läraren använder sig av modeller som på ett tydligt sätt visar det riktiga 
föremålets användningsområde ute i samhället (Norström, 2014, s. 46-47). Teknikundervisningen 
bör sträva efter att precisera sambandet mellan människa, samhälle, teknik och natur för att skapa 
en övergipande kunskapsutveckling hos elever (Blomdahl, 2007, s. 46-47). Studiens resultat står i 
överensstämmelse med Forsberg och Holmlund (1990), Ginner (1996) och Liberg och Säljö 
(2010). Pedagogen finns för att utmana och vägleda eleven så att nya saker lärs in (Forsberg och 
Holmlund, 1990, s. 20-21) och elever behöver bli allmänbildade inom tekniken oavsett om de 
planerar för ett arbete på den tekniska yrkesbanan eller ej (Ginner, 1996, s. 17). Undervisningen 
bör vara bred och uppdateras i takt med teknikens utveckling, för att undvika att bli omodern 
(Liberg och Säljö, 2010, s. 246). 
 

Slutsats 
Behovet av en definition av ett kroppsligt lärande finns eftersom det inte står tydligt uttalat i Lgr 
11 (Skolverket, 2011). Studiens resultat visar en definition av kroppsligt lärande som ett lärande 
med hela kroppen, ett samarbete mellan sinne och kropp (Wilson, 2002, s. 625). Detta resultat är 
i överrensstämmelse med Henriksson (2012) och Liedman (2001) som skriver att elever ska få 
använda både sin mentala och fysiska process i arbetet (Henriksson, 2012, s. 11) för att 
kunskapen måste befästas i hela kroppen (Liedman, 2001, s. 108). Studiens resultat gällande 
skillnader mellan kroppsligt lärande och icke-kroppsligt lärande synliggörs i undervisning som är 
främst teoretisk då eleverna är placerade på sin plats och ska lyssna på läraren (Lindahl, 2003, s. 
230). Detta resultat står i kontrast till det Skolverket (2011) skriver i Lgr 11 där de tar upp vikten 
av en varierad undervisning, vilket bör innefatta både teori och praktik (Skolverket, 2011, s. 9). 
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Studiens resultat visar också att en sådan undervisning måste vara betydelsefull och ordentligt 
genomtänkt för att eleverna ska veta vad som lärs ut (Bjurulf, 2008, s. 156).  
 
Elever behöver utveckla en förståelse för att se föremålets funktion i naturen, miljön och för 
människan (Svensson, 2011, s. 48). En "fördjupad förståelse" utvecklas vid ett samarbetande 
arbete mellan teori och praktik i ett betydelsefullt arbete (Bjurulf, 2008, s. 163). Teknik bör ses på 
som en kritiskt granskad samarbetspartner (Svensson, 2011, s. 15) och genom en undervisning 
om delar som placeras i en helhet får elever en kraftfullare kunskap än om undervisningen endast 
hade behandlat helheten utan delarna (Svensson, Zetterqvist och Ingerman, 2012, s. 75-76). 
Undervisningens innehåll måste utvecklas i takt med teknikens utveckling och innehållet bör ha 
en anknytning till "vardag och verklighet" (Högström, 2009, s. 39) för att precisera "kopplingen 
teknik, människa, natur och samhälle" (Blomdahl, 2007, s. 46-47). Detta överrensstämmer med 
Schoultz (2002), Thorén (1997), Forsberg och Holmlund (1990) och Skolverket (2011). Genom 
diskussioner med andra kan elevernas förståelse öka (Schoultz, 2002, s. 46-48). Tekniska föremål 
måste visas ur ett helhetsperspektiv för att tydliggöra samspel mellan de olika delarna (Thorén, 
1997, s. 10) och läraren måste kunna utmana och vägleda (Forsberg och Holmlund, 1990, s. 20-
21). Med användning av genomtänkt undervisning kan elevernas kunskaper om problemlösning  
utvecklas (Skolverket, 2011, s. 269).  
 

Förslag på vidare forskning 
Det behövs mer forskning som handlar om kroppsligt lärande inom teknikämnet. Det vore 
intressant att ta reda på hur lärare ser på kroppsligt lärande, vilka åsikter de har kring kroppsligt 
lärande och om de själva har använt sig av det i teknikundervisningen. Vidare vore det intressant 
att ta reda på hur det fungerar i undervisningssituationer. Det finns även behov av forskning 
kring kroppsligt lärande och olika typer av elevgrupper. Fungerar kroppsligt lärande bättre eller 
sämre hos olika grupper, så som elever med olika bakgrund, elever med särskilda behov eller 
särbegåvade elever? Avslutningsvis vore det intressant att undersöka om teoretiskt och praktiskt 
lärande skiljs åt i skolan, så som det läggs fram av vissa författare i den här studien, eller om de 
används i ett samspel som ett kroppsligt lärande. Efter det här examensarbetet väcktes några nya 
frågor kring kroppsligt lärande. Hur används det i skolan och hur fungerar det för lärare och 
elever? Är det någon elevgrupp som gynnas mer eller mindre av kroppsligt lärande? Dessa frågor 
kan besvaras genom en empirisk undersökning i examensarbete två.  
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