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Abstract 
Studien har genomförts i syfte att undersöka vilket utrymme elevers vardagliga erfarenheter av 

teknik får i teknikundervisningen i årskurserna F-6. För att uppnå syftet undersöktes vilka 

moment och arbetsformer eleverna möter i undervisningen, hur elevers erfarenheter behandlas 

och knyts till undervisningen samt vilka erfarenheter som teknikundervisningen förser eleverna 

med som de kan använda även utanför skolan. Studien är kvalitativ och genomfördes genom 

intervju och fokussamtal med lärare och elever. Resultatet visar att eleverna får möta en 

undervisning med mycket konstruerande arbete, där eleverna konstruerar själva även när de 

utgår från instruktioner. Få av de intervjuade lärarna beaktar elevers tidigare erfarenheter som en 

viktig parameter vid planeringen av undervisning, men alla intervjuade lärare genomför 

diskussioner med elever kring tidigare eller nytillägnade erfarenheter under olika delar av 

arbetsområdet. Vilka erfarenheter som diskuteras varierar mellan de intervjuade lärarna. 

Samtliga intervjuade lärare förespråkar grupparbete, men några betonar även vikten av enskilt 

arbete för att eleven på egen hand ska få visa sina kunskaper. Vid vissa tillfällen och hos några 

intervjuade lärare utgår undervisningen från miljörelaterade problem som kräver att eleverna 

tänker till en extra gång. Alla intervjuade lärare beskriver en undervisning där eleverna får nya 

erfarenheter som de kan använda i sitt vardagliga liv.    
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Inledning 
Jag har alltid varit intresserad av att lära mig sådant som jag vet att jag kan ha användning för 

resten av mitt liv och därför är mitt intresse för teknik stort. Därmed var valet enkelt när det 

kom att välja det område som denna studie skulle behandla - ett område som grundar sig i mitt 

intresse och som tidigare forskning uttrycker ett behov av mer forskning inom (Kilbrink, 

2008, s. 20).  

 

Med tanke på att teknik finns i många olika former i vår omgivning är det möjligt för elever 

att skapa egna erfarenheter kring tekniken i sin vardag. Både skoltid och fritid bygger upp 

elevernas vardag och eftersom elever tillägnar sig erfarenheter inom respektive tid varför inte 

låta elevernas fritidserfarenheter influera skolan och vice versa? Av egna erfarenheter vet jag 

att något kan låta väldigt bra i teorin men inte alls fungera i praktiken och jag tycker att teknik 

som undervisningsämne1, vilket jag har valt att skriva om, bör fungera även i praktiken. Detta 

är således ännu en anledning till att jag valt att genomföra denna studie och valt att se på 

användningen av elevers erfarenheter i tekniken ur både lärares och elevers perspektiv genom 

intervjuer och fokussamtal. Eftersom teknik är viktigt ur ett framtidsperspektiv (Bjurulf, 2011, 

s. 34) anser jag att denna studie är av vikt då den undersöker hur elevers intresse uttrycks i 

teknikundervisningen, vilket är en aspekt som kan påverka elevers intresse för teknikämnet.  

 

I skolförordningen står att all undervisning ska vara strukturerad och att läraren fortlöpande 

ska stödja eleverna i deras kunskapsutveckling. Läraren ska hjälpa eleverna att uppnå 

kunskapskraven och även med vidare utveckling (SFS 2011:185). En anledning till att jag valt 

lärare och elever som informanter till intervjuerna och fokussamtalen var syftet med 

grundskolans utbildning som, enligt skollagen (2010), är att förbereda elever för framtida val i 

livet och att utveckla elevers personligheter. Grundskolans utbildning är även grundläggande 

för vidare utbildning och det är huvudmannens uppgift att planera och vidareutveckla 

utbildningen (SFS 2010:800). 

 

Mitt intresse för användningen av elevers erfarenheter i teknikundervisningen lade grunden 

till denna studie. Elevers erfarenheter finner jag intressant och jag vill undersöka om dessa är 

framträdande i undervisningen eller inte. Genom att intervjua lärare och elever får jag se olika 

uppfattningar av teknikämnet.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Teknik som undervisningsämne innebär att synliggöra teknik och dess påverkan på miljön, människan och 
samhället för att leva upp till de höga krav som ställs på teknisk kompetens (Skolverket, 2011a, s. 269). 
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Bakgrund 
I bakgrunden presenteras styrdokumenten inom teknikämnet tillsammans med innehåll som 

behandlar undervisning i teknik. Detta följs av tidigare forskning inom teknik och avslutas 

med studiens teoretiska utgångspunkt.  

 
Skolans styrdokument 
Enligt Skolverket (2011b) är det vid undervisningsplaneringen, inom alla ämnen, lärarens 

ansvar att förtydliga ämnesområdets syfte för att visa vad undervisningen ska behandla 

(Skolverket, 2011b, s. 12). Innan undervisning kan påbörjas är det viktigt att läraren 

informerar om undervisningens syfte, vad eleverna ska lära och hur eleverna ska få redovisa 

det de lärt in. Läraren bör genom bekräftelsen informera eleven om det finns något som 

eleven behöver utveckla ytterligare. Elever behöver utmanas och därför är det lärarens uppgift 

att utmana elevers tankar med erfarenhet och vetenskap och visa eleverna olika synvinklar. 

Läraren bör även, enligt Skolverket (2011b), förhålla sig till varierad och elevanpassad 

undervisning med både samarbete och enskilt arbete, diskussioner och lärarledda 

genomgångar eftersom elever lär på olika sätt och allas lärande ska stimuleras. Hela tiden bör 

läraren även vara medveten om åt vilket håll undervisningen leder, om den leder mot eller 

ifrån undervisningens mål (Skolverket, 2011b, s. 17-18).  

 

Det är viktigt att elever ständigt får respons på sitt arbete och att de kan få stöd av läraren för 

att få stöd i sin kunskapsutveckling. För att elever ska kunna utvecklas behöver läraren 

bestämma hur elever ska arbeta och vilka former av arbete de ska komma i kontakt med. 

Undervisningen bör ha en koppling till det som intresserar elever och till deras tidigare 

erfarenheter eftersom detta ger elever ett ”reellt inflytande över undervisningen” (Skolverket, 

2011b, s. 12).  

 

Syftet med undervisning i teknikämnet är, enligt det Skolverket (2011a) skriver i Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11), att elever ska utveckla en 

medvetenhet om teknik och erhålla kunskaper som gör det möjligt för elever att vara 

verksamma i en kraftigt teknikpåverkad värld. Utifrån syftet ska teknikundervisningen 

bedrivas utifrån delar ur det centrala innehållet för att förutsätta att elever utvecklas mot 

kunskapskraven (Skolverket, 2011a, s. 253). Enligt Lgr 11 (2011a) ska elever, genom 

teknikundervisningen, utveckla ett intresse för teknik och utveckla en fallenhet för att möta 

utmaningar. Teknikundervisningen ska bedrivas på ett sätt som gör att elevers kunskaper 

utvecklas kring den vardagliga tekniken och kunskaper om problemlösning som kan lösas 

med teknik ska utvecklas tillsammans med kunskaper kring områden där teknik är en 

nödvändighet. Utöver detta ska elever även få möjlighet att konstruera egna lösningar. Elever 

ska undervisas om teknikens påverkan på miljön, människan och samhället för en ökad 

förståelse kring detta och för att utveckla sitt kunnande inom bedömandet av ”tekniska 

lösningar” (Skolverket, 2011a, s. 253).  

 

Att undervisa i teknik 
Tidningen Ny teknik (2016) skrev 2014 att Skolverket gjort en granskning av antal behöriga 

lärare i teknikämnet. Granskningen visade att lärare som är behöriga att undervisa 

teknikämnet endast är ”en av tre” och att i Sverige undervisar 68 procent obehöriga lärare i 

teknik (Ny teknik, 2014). Bjurulf (2011, s. 34) skriver att teknikundervisning är viktig ur ett 

framtidsperspektiv eftersom Sverige behöver bidra och kunna konkurrera med andra länder 

inom den tekniska utvecklingen. Efterfrågan på människor som är välutbildade och skickliga 

på problemlösning är därför stor i världen och det är viktigt att elever får öva upp sin 
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problemlösningsförmåga redan i tidiga skolår, vilket kan göras med hjälp av 

uppfinningstävlingen Finn Upp2 (Bjurulf, 2011, s. 34).  

 

Den bästa undervisningsplatsen för teknikundervisning i grundskolan kan vara svår att 

bestämma så Bjurulf (2011) ger exempel på slöjdsalen, en speciell sal för NO och det vanliga 

klassrummet, tillsammans med andra salar. Skolan är inte de enda självklara platserna för att 

lära sig om teknik på, utan teknikinlärning kan även ske utanför skolan. Det ses som intressant 

att undersöka vad det som lärts in utanför skolan kan bidra med för undervisningen i skolan 

sett till styrdokumenten (Bjurulf, 2011, s. 53). 

 

Håkansson och Sundberg (2012, s. 128) presenterar frågeställningen ”Vad vill vi att elever 

ska kunna och vara kapabla att göra, och vilka former av attityder, färdigheter och 

kunskapsstrukturer stödjer dessa mål?” som något som forskare inom pedagogik, som de har 

mött i sin studie, använder i sin forskning. Alla pedagoger som arbetar med barn i skolan bör 

reflektera över sin undervisning för att besvara frågan på bästa sätt. Som lärare är det viktigt 

att veta att elever inte kommer till skolan som oskrivna blad, utan att de har med sig 

erfarenheter och föreställningar utifrån skolan. Detta innebär att det eleverna bär med sig 

måste underhållas för att behålla ett intresse och för att underlätta elevens förståelse för 

teknikämnet. I annat fall kan elever lära in saker som används endast i skolan, men utanför 

skolan litar eleven fortfarande till sin tidigare erfarenhet. Skolan bör samspela med elevers 

tidigare erfarenheter för att förhindra ”begreppskollisioner” som kan påverka resultaten på 

elevers studier negativt (Håkansson och Sundberg, 2012, s. 128-129).  

 

Den teknikundervisning som Håkansson och Sundberg (2012) beskriver som god är 

välplanerad, strukturerad och inbjudande för reflektion. Basen för teknikundervisningen är 

ämneskunskaper som används utifrån elevernas förutsättningar och utveckling. Genom en 

varierad teknikundervisning där utmanande arbete ingår stimuleras elevernas intresse genom 

fantasi och kreativt arbete (Håkansson och Sundberg, 2012, s. 73). 

 

Olika sorters undervisning och olika sorters lärande  
Bjurulf (2011, s. 51) skriver att hon stött på lärare som förklarat att de inte vill bedriva 

undervisning i teknik eftersom de inte anser sig tekniska i den bemärkelsen att de inte har 

kunskaper om avancerade apparaters funktion. Denna åsikt brukar försvinna efter att ha 

genomgått en fortbildningskurs där läraren insett att denne inte behöver kunskaper om 

avancerade apparater utan att det är genomförbart att bedriva undervisning i teknik ändå. 

Undervisningen kan bedrivas genom att ta hjälp från någon som för skolan är en utomstående 

personer som besitter de kunskaper som läraren saknar. Detta kan genomföras genom att 

personen i fråga kommer till skolan eller att skolan genomför studiebesök (Bjurulf, 2011, s. 

51).  

 

Håkansson och Sundberg (2012) skriver att undervisningen syftar till att skapa olika sorters 

lärande hos eleven. För att skapa olika sorters lärande hos eleverna så behöver läraren bedriva 

olika sorters undervisning som kan hjälpa eleverna att utveckla lärande inom, bland annat, 

värdering och problemlösning (Håkansson och Sundberg, 2012, s. 56).  

 

En effektiv metod för att bygga upp ett tekniskt självförtroende hos elever beskriver Bjurulf 

(2011, s. 150-151) som att använda sig av och undersöka mekaniska apparater eftersom detta 

                                                           
2 En tävling som syftar till att uppmuntra elever till entreprenörskap och utvecklande genom att elever identifierar ett 
problem och deltar i tävlingen med sin lösning på problemet (Finn Upp, 2016). 
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ger kunskap om de samarbetande komponenterna i apparatens tekniska system. Oavsett hur de 

olika apparaternas tekniska system ser ut så är det gemensamt för alla apparater att de 

konstruerades med syfte att hjälpa människan med lösningen av ett problem. Vid arbete med 

apparaten så ges en inblick i hur de olika komponenterna arbetar för att bli den problemlösare 

som människan önskar, vilket i sin tur leder till ökad förståelse hos elever (Bjurulf, 2011, s. 

151).  

 

Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom denna studies intresseområde. Forskningen 

presenterar ett innehåll som behandlar vikten av kompetenta lärare och en tekniskt 

grundläggande utbildning för elever, tillsammans med användning av elevers erfarenheter och 

intresse i teknikundervisningen.  

Lärares kompetens att undervisa i teknik 
Enligt Bjurulf (2008, s. 28) är det upp till undervisande lärare att bestämma 

undervisningsinnehållet i teknik, samt med vilket syfte för att möjliggöra elevernas utveckling 

av förmågor i teknik. Det betyder att det är läraren som påverkar elevens inlärning och 

kunskapsutveckling (Bjurulf, 2008, s. 28). Det är lärarens utbildning som är grunden till vad 

som utförs i klassrummet. Lärarens utbildning påverkar lärarens intresse för och känsla i 

undervisningen och är därmed helt avgörande för vilken utbildning eleverna får och på vilket 

sätt teknikämnet undervisas (Bjurulf, 2008, s. 153). Lindahl (2003) beskriver sin oro för 

kompetensen hos den generella tekniklärarkåren med tanke på tekniklärarens stora roll för 

elevernas intresse för teknikämnet. En välplanerad och välgenomförd teknikundervisning 

kommer från en utbildad tekniklärare med en stor kunskapsbas och många erfarenheter av 

planering och undervisning. Lindahls (2003) oro grundar sig i den verklighet där outbildade 

tekniklärare utan erfarenhet är de som bär ansvar för teknikundervisningen och för elevers 

studieresultat (Lindahl, 2003, s. 232). Tekniklärarens bakgrund med utbildning och erfarenhet 

av läraryrket påverkar hur teknikläraren relaterar till innehåller i undervisningen (Jidesjö, 

2012, s. 41). 

 

Jidesjö (2012, s. 45) poängterar att det inte är meningen att eleverna ska bestämma det 

undervisningsinnehåll som de vill möta i tekniken, att genomföra en undervisning med 

elevperspektiv innebär endast att lyfta fram de förutsättningar eleverna behöver för att lära. I 

dagens samhälle är det möjligt för elever att få sin kunskap från andra källor än teknikläraren. 

Detta kan bli en utmaning för teknikläraren som kan möta elever som ifrågasätter 

teknikundervisningen och varför läraren väljer det undervisningsinnehållet (Jidesjö, 2012, s. 

37-38). Det kan vara svårt för ett barn att avgöra vad som är viktigt att lära och därför är det 

inte möjligt att teknikläraren låter eleverna bestämma undervisningsinnehållet i teknikämnet. 

Det som är möjligt och som är viktigt är att teknikläraren undervisar så att eleverna får känna 

att de är delaktiga i teknikundervisningen och att de förstår att de lär sig för sin egen skull 

(Jidesjö, 2012, s. 45). 

 

Det förekommer tillfällen då teknikläraren låter elever möta kunskap om teknik som elever 

inte mött genom tidigare erfarenheter. Denna kunskap är obekant för eleverna och en 

konsekvens av att undervisa obekant kunskap är att eleverna endast ser det som något som 

kan vara användbart i tekniken i skolsammanhang (Blomdahl, 2007, s. 56). Tekniklärare kan 

dra nytta av de frågor som elever ställer i relation till teknikundervisningen, eftersom frågorna 

kan visa vad eleven har för tidigare erfarenheter och hur de lär utanför skolkontexten. Genom 

att inkludera eleverna, de som ska lära, i planeringen av undervisningen kan tekniklärarens 

ledarskap utvecklas (Jidesjö, 2012, s. 39).  
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Forskning om att utgå ifrån elevers erfarenheter av teknik 
Blomdahl (2007) har genom sin studie kommit fram till att två av de tekniklärare som ingick i 

hennes studie använder sig av elevers tidigare erfarenheter av teknik vid undervisning i teknik 

men på olika sätt. Den ena teknikläraren beslutar själv vad som ska undervisas och den andra 

teknikläraren väljer arbetsområde utifrån elevernas intresse. Gemensamt för de båda 

tekniklärarna är att undervisningen planeras och utförs så att ”elevernas eget aktiva lärande” 

är det som är centralt för elevernas pågående utbildningsprocess, istället för en lärarledd 

utbildningsprocess där eleverna endast tar emot det innehåll som undervisas (Blomdahl, 2007, 

s. 166). Kilbrink (2008, s. 20) skriver att trots den forskning som hon genomfört behövs mer 

forskning kring hur eleverna själv uppfattar den teknikundervisning som de möter och vilka 

erfarenheter de tillägnas därifrån. Konsekvenser av detta kan bli att teknikläraren får en 

tydligare bild av elevernas tänk kring sin teknikundervisning. Genom att få en inblick i 

elevers erfarenheter utifrån elevens perspektiv kan teknikläraren få användbar information 

som kan användas i utvecklingen av teknikämnet (Kilbrink, 2008, s. 20). Jidesjö (2012, s. 40) 

visar att trots att det inte finns någon stor mängd forskning om frågor kring teknikämnet som 

kommer från elever har det visat sig att elever som får en tydlig inbjudan att delta med sina 

frågor ofta kan formulera flera frågor som anses relevanta. Att arbeta med elevers frågor är 

viktigt även bland elever i de högre åldrarna eftersom elevens intresse för teknikämnet har ett 

samband med hur teknikläraren hanterar undervisningsinnehållet. Det har visat sig att 

intresset för teknik faller ju högre upp i årskurserna eleverna kommer. Detta beror på att det 

undersökande arbetet ofta får ge plats åt mer teoretiskt arbete inom tekniken, vilket ofta inte 

går att finna i de sammanhang som återfinns i elevernas vardagliga liv (Jidesjö, 2012, s. 40). 

 

Kilbrink (2013), som genomfört en studie som syftar till att undersöka hur tidigare 

erfarenheter ligger till grund för utbildning och används i nya situationer eftersom det inte går 

att se vilka kunskaper elever behöver i sitt vuxna liv, skriver att resultaten från hennes 

avhandling visar att elevers vardagserfarenheter bör användas även i elevernas tekniska 

utbildning. I Kilbrinks (2013) studie är det elevernas egna paralleller mellan skola och 

erfarenheter från vardagen som redovisas och utifrån detta skriver Kilbrink att tekniklärare 

borde uppmärksamma dessa paralleller och använda sig av det i teknikundervisningen. 

Teknikundervisningen kan därmed relateras till det som är välkänt för eleverna och 

teknikläraren kan diskutera arbetsområden i relation till det som elever har med sig från sin 

fritid. En diskussion kring elevers erfarenheter av teknik är viktig även eftersom det kan 

minska risken för att någonting missförstås av eleven under en parallell mellan skoltid och 

fritid. Genom en diskussion med ett flertal elever i grupp kan de medverkande bidra med 

kunskap åt varandra med hjälp av sina erfarenheter och reflektion (Kilbrink, 2013, s. 67).  

 

Jidesjö (2012) framhåller att det inte är möjligt att bara ta in elevers erfarenheter och bygga en 

teknikundervisning utifrån det. Det är av stor vikt att även teknikläraren är förtrogen med vad 

undervisningsinnehållet blir och känner sig bekväm med att undervisa det till eleverna. Även 

teknikläraren har tidigare erfarenheter som också måste få ta plats i teknikundervisningen för 

att teknikläraren ska kunna undkomma känslan av att vara exkluderad. Viktigt att förstå är 

också att erfarenheter inte kommer av teknikämnet i sig, utan av det undervisningsinnehåll 

som presenteras inom teknikämnet och därför är tekniklärarens viktiga uppgift att 

sammanföra eleverna och teknikundervisningen på bästa sätt (Jidesjö, 2012, s. 28-29).  
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Elevens intresse 
Jidesjö (2012) redovisar resultat som beskriver hur elevers attityd till teknikundervisningen 

förbättrades efter att undervisningsinnehållet i teknik sattes i ett större sammanhang och 

kopplades till elevernas vardagliga erfarenheter (Jidesjö, 2012, s. 29). Lindahl (2003) har hittat 

ett samband mellan intresse och skicklighet hos elever. Eleverna känner sig duktiga när de är 

intresserade av teknikämnet, men Lindahl (2003) väljer också att vända på det och se det som att 

elevernas intresse för teknikämnet påverkar hur duktiga de är (Lindahl, 2003, s. 103). Lindahl 

(2003) skriver även att hon genom sin studie kommit fram till att när ett ämne är svårt för eleverna 

att förstå minskar intresset för ämnet tillsammans med känslan av att vara duktig inom det, vilket 

är besvärande för elever (Lindahl, 2003, s. 231). Jidesjö (2012) visar att elevers val av 

gymnasium påverkas av deras erfarenheter och intresse. En konsekvens av detta är dock att 

faktorer som påverkat gymnasievalet ofta återfinns i elevens tidigare åldrar eller pågår utanför 

skolan där eleven skapar sina egna erfarenheter utifrån sitt intresse. Det är bevisat att elevers 

intresse för naturvetenskap och teknik sjunker samtidigt som åldern stiger. Intresset för 

naturvetenskap och teknik är alltså högst i grundskolans lägre åldrar och lägst i grundskolans 

högre åldrar. (Jidesjö, 2012, s. 32-33). 

Teknikundervisningens mening för eleverna 
Jidesjö (2012) framhåller att det förekommer elever som uppfattar teknikundervisningen som 

något som experter framställt och därför motiveras inte elever av att diskutera innehållet 

utifrån olika aspekter. Teknikundervisningen uppfattas som självklar och eleverna behöver 

endast memorera fakta genom att ”lyssna och skriva av” (Jidesjö, 2012, s. 24) Det händer 

också att elever uppfattar teknikundervisningen som något som inte har något sammanhang 

och som inte går att diskutera, trots att det vore nödvändigt eftersom ett sammanhang kan 

skapa frågor som kan påverka elevens intresse (Jidesjö, 2012, s. 24). Kilbrink (2008) 

redovisar resultat som visar att teknikläraren bör uppmuntra eleverna till att reflektera över sitt 

arbete och kommunicera med varandra. Detta kan leda till en djupare förståelse kring 

teknikämnet. Genom att få komma i kontakt med olika situationer som eleverna senare kan 

reflektera kring möjliggörs överförandet av kunskap mellan olika elever och situationer 

(Kilbrink, 2008, s. 81). Tekniska system liksom tekniska föremål formar idag vårt ständigt 

utvecklande samhälle. Detta är en anledning till att teknikämnets kursplan bland annat lägger 

vikt vid att tydliggöra all vardagsteknik för eleverna. Med tydliggörandet av vardagstekniken 

kommer även behovet av att kunna analysera teknikens påverkan på världen och dess 

invånare (Bjurulf, 2008, s. 21). 

 

Enligt Jidesjö (2012, s. 30) ska det som elever presterar i skolan inte endast genomföras som 

en förberedelse för framtida uppgifter i skolan eftersom alla elever inte har tänkt sig en 

framtid inom den tekniska yrkesbanan. Därför bör elever få en teknikundervisning som 

förbereder dem för att bli samhällsmedborgare ”där naturvetenskap och teknik ingår som 

viktiga delar av kulturen” (Jidesjö, 2012, s. 30). Jidesjö (2012, s. 31) framhåller vidare att alla 

som är framtida demokratiska samhällsmedborgare behöver en allmänbildning inom 

naturvetenskap och teknik. Utöver allmänbildningen finns en mer expertisliknande utbildning 

inom naturvetenskap och teknik för de som önskar en framtid inom den tekniska yrkesbanan. 

Problemet i dagens skola är att fokus ligger på att främst utbilda elever inom den 

expertisliknande utbildningen och det gör att allmänbildningen hamnar i skymundan. Detta 

leder till att vissa elever inte känner sig inkluderade i teknikundervisningen eftersom en 

teknisk allmänbildning hade passat dem bättre (Jidesjö, 2012, s. 31). Elever behöver uppfatta 

vissa aspekter för att ha möjlighet att utveckla kunskap inom teknik. När teknikläraren 

planerar sin teknikundervisning kan det vara fördelaktigt att ta hänsyn till aspekterna för 

elevernas bästa. För att göra aspekterna synliga för eleverna behöver teknikläraren även 
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planera för hur teknikundervisningen ska genomföras så att eleverna kan utveckla kunskaper 

utifrån undervisningsinnehållet (Björkholm, 2015, s. 90-91).  

En grundläggande teknisk utbildning för alla elever 
Norström (2014, s. 31) hävdar att ”alla kan ge exempel på tekniska föremål” men att det kan 

vara svårt att precisera vad teknik egentligen är. Teknik är vanligtvis förknippat med 

skapande av olika föremål i syfte att uppfylla ett, efter önskemål, bestämt ändamål (Norström, 

2014, s. 31). Dock är teknik inte endast föremål eller byggnader utan teknik finns även inuti 

datorer. Vårt samhälle är idag så tekniskt modernt och därför är det av stor vikt att elever får 

en tekniskt grundläggande utbildning för att göra det möjligt att förstå ”fenomen som 

påverkar mänskligheten och vår miljö” (Norström, 2014, s. 31). Teknik har länge betraktats 

som ett ämne som hör samman med fysik eller slöjd. Idag är teknikämnet dock ett eget ämne. 

Elever ska undervisas om vardagsteknik och ingenjörskonst tillsammans med 

samhällsvetenskap (Norström, 2014, s. 32) då varje människa som ska bli en 

samhällsmedborgare måste kunna ”bilda sig en åsikt och fatta egna beslut” (Jidesjö, 2012, s. 

39). 

 

Teoretiska utgångspunkter 
Här nedan presenteras den teoretiska utgångspunkt som studien utgår ifrån. Därefter 

tydliggörs en liten del av tidigare forskning som använt sig av begrepp som är kopplade till 

den teoretiska utgångspunkten.  

Pragmatismen 
Studiens teoretiska utgångspunkt är Pragmatismen som grundar sig på att ”kunskap är sådant 

som människor kan använda sig av” (Säljö, 2010, s. 175). Pragmatismen likställer teori och 

praktik och ser dessa som ”integrerade aspekter av människors handlingar” med förklaringen 

att något praktiskt inte kan genomföras ”utan reflektion och tänkande” (Säljö, 2010, s. 175). 

Teori och praktik bör ses som varandras utgångspunkt och bör inte ses på med olika värden 

(Dewey, 2004, s. 17). Den kunskap som anses betydelsefull är den kunskap som människor 

kan använda i sitt vardagliga liv, som de kan koppla till sina verkliga erfarenheter (Säljö, 

2010, s. 175) och som, av pragmatikern, beskrivs som ”det som har nytta” (Dewey, 2004, s. 

22). 

 

John Dewey, som var en framstående person inom pragmatismen, frågade sig ”Hur hänger de 

erfarenheter barn gör i sin vardag ihop med de erfarenheter barnet gör i skolan?” (Säljö, 2010, 

s. 177). Dewey valde att arbeta utifrån den frågeställningen genom att titta på hur elevers 

vardag och elevers skoltid knöts samman och enligt Dewey var särskiljandet mellan dessa två 

ett vanligt förekommande problem. Människan behöver bekanta sig med det som krävs för att 

kunna njuta av ett liv som en demokratisk medborgare och det är en av skolans främsta 

uppgifter att förbereda eleverna för detta (Säljö, 2010, s. 177). Utbildningen som förespråkas 

av Dewey är inte kravlös utan grundar sig i elevers erfarenheter och intressen och där läraren 

arbetar stimulerande för att hjälpa eleverna till en djupare utveckling (Dewey, 2004, s. 17). 

Till skillnad mot lärarna har elever, anser Dewey, en förmåga kallad ”the power to grow” som 

möjliggör en individuell utveckling för eleven (Dewey, 2004, s. 19). Pedagogiskt sett arbetade 

Dewey med att gå i från ”ämnesindelat lärarstoff” för att istället ställa elever inför problem 

som även kan förekomma i samhället (Dewey, 2004, s. 19).   

 
Skolan måste föras närmare det samhälle vars syften den skall tjäna. Skolan är samhällets 

styrinstrument både när det gäller elevernas egen utveckling och samhällets framtid. Den 

skarpa uppdelningen mellan teori och praktik måste därför överges. (Dewey, 2004, s. 19) 
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Kunskapen som kommer ur samspelet mellan omgivning, utbildning och erfarenhet är av vikt 

för att människan ska kunna påverka samhällssystemet (Dewey, 2004, s. 23). Skolan behöver 

möjliggöra utvecklingen av unga människors förståelse för att hjälpa dem till att bli en aktiv 

medborgare i samhället. Den egna erfarenheten ska gå att analyseras med hjälp av de 

kunskaper eleven tillägnas i skolan för att uppnå skolans mål och därför bör skolan vara av 

samma verklighetsgrad som elevens liv utanför skolan. Pedagogens uppgift är att planera en 

undervisning som möjliggör en fördjupning av elevens ”förståelse av omvärlden” och gör att 

eleven kan ”bygga vidare på sina erfarenheter” (Säljö, 2010, s. 178). Konsekvenser som följer 

av en utbildning som inte bottnar i elevens erfarenheter blir en oförutsägbar utbildning som 

hämmar eleven. Samtidigt är konsekvenser ett centralt begrepp inom pragmatismen och 

konsekvenser som följer av en utbildning som bottnar i elevens erfarenheter är positivt för 

elevens kunskapsutveckling (Dewey, 2004, s. 46-47). Den skola som bedriver undervisning 

som endast förbereder elever för framtida skoluppgifter ger inte elever något att bygga 

livserfarenhet ifrån (Dewey, 2004, s. 49).  

 

Enligt Dewey var utbildning inte är något som förbereder för ett framtida liv, utan att det är en 

process som löper genom hela livet. Därför behöver skolan vara en representation av det liv 

som eleven upplever utanför skolan och elever bör ges en utbildning som uttrycks i 

”livsformer, värda att levas för sin egen skull” (Dewey, 2004, s. 48). Dewey beskrev även 

utbildning som återskapade erfarenheter och som att ”utbildningens process och mål är en och 

samma sak” (Dewey, 2004, s. 52). Elevers intresse var något som Dewey uttryckte som något 

som bekräftade en ökande kunskap inom ett ämne och Dewey betonade att det är ”av största 

vikt” att läraren uppmärksammar elevers intressen (Dewey, 2004, s. 54). Elevers intresse kan 

ge den vuxne en bild av vilket arbetsmateria eleven är redo för och därför är det viktigt att den 

vuxne lägger märke till elevens intresse (Dewey, 2004, s. 54).   

 

Tidigare forskare har använt begrepp från pragmatismen. Kilbrink (2013) behandlar begreppet 

erfarenhet i en studie som fokuserar kring vikten av att använda elevers erfarenheter i 

undervisningen. Jidesjö (2012) och Blomdahl (2007) behandlar begreppet konsekvenser i sina 

studier. Konsekvenserna kommer från lärares val i undervisningen och de konsekvenser som 

behandlas är antingen till fördel eller till nackdel för eleverna. 

 

Problemställning 
I delar av styrdokumenten går det att läsa om vikten av att ta med elevers vardagserfarenheter 

i undervisningen samtidigt som skolan ska förbereda elever för framtiden och att för att 

fungera som en demokratisk medborgare (Skolverket, 2011b; SFS 2010:800). Dewey (2004) 

framhåller en utbildning som har sin grund i elevers erfarenheter och intressen och om 

utbildning som en process som löper hela livet ut. Därför betonas vikten av en skola som 

representerar elevernas liv utanför skolkontexten (Dewey, 2004, s. 17, 48). Kilbrink (2013) 

har även genomfört forskning inom användandet av tidigare erfarenheter. Trots det saknades 

forskning kring hur användningen av elevers erfarenheter och intresse fungerar i praktiken 

samt vad lärare och elever har för åsikter kring vilket utrymme elevers vardagliga erfarenheter 

och intresse har för undervisningen. Denna studie kommer därför att genomföras i syfte att 

undersöka det.    

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka vilket utrymme elevers vardagliga erfarenheter av teknik 

får i teknikundervisningen i grundskolan. Med syftet följer tre frågeställningar: 
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 Vilka moment och arbetsformer beskriver lärare och elever att elever möter i 

teknikundervisningen i grundskolan? 

 På vilka sätt knyts undervisningen i teknik till elevers erfarenheter enligt lärare? 

 Vilka erfarenheter uttrycker lärare att elever får med sig från teknikundervisningen 

som de kan nyttja utanför skolkontexten?  

 
Metod 
Här nedan presenteras studiens metoder genom en förklaring av metodvalet följt av en 

beskrivning av valda metoder och hur dessa användes.  

 

Val av metod 
Metoderna som valts till denna studie är en kvalitativ intervju och fokussamtal. Intervjuerna 

har genomförts med lärare inom flera olika årskurser och fokussamtalen har genomförts med 

elevgrupper från samma klass. Elever har intervjuats i fokusgrupper så att eleverna fick 

möjlighet att hjälpas åt att besvara frågorna.   

Intervju 
Intervjuerna  har genomförts som halvstrukturerade intervjuer vilket innebar att de frågor som 

ställts utifrån intervjuguiden (Bilaga 3) inte var styrande utan öppnade upp för informanten att 

ge ett utförligt svar (Larsen, 2009, s. 84). Halvstrukturerade intervjuer gav också intervjuaren 

möjlighet att ställa följdfrågor som kan hindra att informanten lämnar ämnet för ett annat spår 

(Larsen, 2009, s. 84). Intervjuerna spelades in efter informantens godkännande. Genom att 

använda sig av en halvstrukturerad intervju gavs möjlighet att ändra intervjufrågornas 

ordningsföljd eller utformning för att anpassa dessa efter informantens svar (Kvale och 

Brinkmann, 2014, s. 165-166). Med en halvstrukturerad intervju önskades en beskrivning av 

informantens världsuppfattning. Information om informantens världsuppfattning innebar i 

denna studie ett förtydligande om hur informanten uppfattar synen på elevers vardagliga 

erfarenheter i teknikundervisningen. Det som kan ha påverkat informanten var intervjuarens 

närvaro (Larsen, 2009, s. 87) och därför har ett obehag av närvaron i största mån undvikits 

genom användandet av bakgrundsfrågorna i intervjuguiden (Bilaga 3). Intervjufrågorna 

formulerades utifrån syfte och frågeställningar för att säkerställa att dessa besvarades, samt 

utifrån studiens teoretiska perspektiv för att intervjufrågorna skulle passa med studiens tema 

(Larsen, 2009, s. 84).   

Fokussamtal 
Fokussamtal genomförs med deltagare som samlats i en fokusgrupp och är en metod som 

används för att samla åsikter från flera individer istället för bara en (Larsen, 2009, s. 85). 

Fokussamtalen genomfördes utifrån intervjuguiden (Bilaga 4) och gjorde att personerna i 

fokusgrupperna kunde hjälpa varandra att besvara frågorna genom att säga någonting 

kompletterande, eller skapa diskussioner om åsikterna skiljde sig mellan individerna i 

fokusgruppen (Larsen, 2009, s. 85). Eftersom fokusgrupperna bestod av elever spelades 

fokussamtalen inte in utan antecknades för hand med penna och papper. Syftet med ett 

fokussamtal var inte att lyssna på hur informanterna samarbetade för att besvara frågan, utan 

syftet var att lyfta informanternas olika åsikter (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 191). 

Fokussamtal sågs som positivt då dessa individer i grupp kunde bilda betydelsefulla åsikter 

tillsammans, samtidigt som fokussamtal kunde ses som negativt då gruppsituationen kunde 

göra det jobbigt att vara ärlig vilket kunde leda till att alla åsikter inte blev sagda (Larsen, 

2009, s. 86). Ytterligare något som kunde ses som negativt med fokussamtal var att 

moderatorn, den som ledde samtalet, kunde få kaosartade anteckningar efter informanternas 

diskussioner (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 191-192). Frågorna i intervjuguiden till 
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fokussamtalen (Bilaga 4) är även dessa formulerade utifrån syfte, frågeställningar och 

teoretisk utgångspunkt för att säkerställa att syfte och frågeställningar besvarades och att 

fokussamtalen höll sig inom studiens tema (Larsen, 2009, s. 84). I denna intervjuguide ges 

exempel på användning av LEGO och byggande av bilar (Bilaga 4) vilka kan ses som ledande 

frågor men som sågs användes för att förtydliga för eleven vad som menades. 

 

Tillförlitlighet 
Validitet innebär att det data som samlas in är relevant för studiens frågeställningar. Intervjuer 

används med fördel för att påverka studiens validitet då informanten tillåts tala om det som 

denne anser viktigt och genom möjligheten till att ändra intervjufrågorna vid behov ökar 

studiens validitet (Larsen, 2009, s. 80). 

 

Larsen (2009, s. 81) skriver att reliabilitet, eller tillförlitlighet, visar hur noggrant studien 

genomförts. Detta innebär i princip att en annan forskare ska kunna genomföra samma studie 

med samma material och få ett liknande resultat. Detta kan vara svårt att genomföra vid 

intervjuer eftersom situationen då intervjun genomförts kan ha påverkat informanten på något 

sätt (Larsen, 2009, s. 81). Intervjuerna och fokussamtalen har genomförts som 

halvstrukturerade intervjuer/fokussamtal och insamlad data har behandlats med noggrannhet 

och för att inte möjliggöra missförstånd om vem som sagt vad (Larsen, 2009, s. 81).  

 

Urval 
De informanter som har valts ut till denna studie har valts från två olika skolor men från en 

kommun. Valet av skolor har skett genom att två rektorer i kommunen kontaktades för att få 

ett medgivande och för att få namn på tekniklärare som är aktuella för intervju. Den ena 

skolan är en F-6 skola och den andra skolan är en F-9 skola och dessa valdes för att den första 

skolan är författarens VFU-skola och den andra skolan erbjöd lärare från högstadiet. 

Tekniklärare från grundskolans alla stadier tillfrågades muntligt och med informationsbrev 

(Bilaga 1) om deltagande i studien. De tekniklärare som intervjuades representerade båda 

skolorna, men eleverna som ingick i fokusgruppen kom från en av dessa skolor. För att få ett 

bredare underlag till denna studie har sammanlagt sex tekniklärare från två olika skolor valts 

som deltagare. Dessa tekniklärare arbetade på olika stadier och kunde därför representera hela 

grundskolan, vilket sågs som fördelaktigt för denna studie. Genom att välja fler tekniklärare 

från samma skola fanns möjlighet att få insyn i hur tekniklärare från samma skola hade 

samsyn om teknikundervisningen. Kraven på tekniklärarna var att dessa skulle ha undervisat, 

eller undervisade just nu, i teknik i grundskolan. Det fanns inget krav på hur länge 

teknikläraren skulle ha undervisat i teknik, eftersom det som sågs som viktigt var att 

teknikläraren hade undervisat och inte hur länge. 

 

Eleverna som valdes ut till fokussamtalen kom från samma klass i årskurs 6. Eleverna från 

just denna klass valdes eftersom eleverna hade mött intervjuaren tidigare vilket sågs som en 

fördel då det kunde hjälpa eleverna att känna sig trygga i fokussamtalet och våga uttrycka sina 

åsikter. Anledningen till att endast en klass blev tillfrågad berodde på stor tidsbrist. Studiens 

resultat inkluderar därför data från lärarintervjuer från två olika skolor men endast 

elevintervjuer från en klass.  

Presentation av informanter 
Lärare 1 undervisar i årskurserna F-3 och har arbetat som lärare i tre år. Lärare 1 undervisar 

teknik som en del i den naturorienterande undervisningen.  
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Lärare 2 undervisar i årskurserna 4-6 och har arbetat som lärare i 20 år. Lärare 2 undervisar 

teknik som en del i den naturorienterande undervisningen. 

 

Lärare 3 undervisar i årskurserna 7-9 och har arbetat som lärare i nio år. Lärare 3 undervisar 

teknik som en del i den naturorienterande undervisningen. 

 

Lärare 4 undervisar i årskurserna F-3 och har arbetat som lärare i tre år. Lärare 4 undervisar 

teknik som en del i den naturorienterande undervisningen. 

 

Lärare 5 undervisar i årskurserna 4-6 och har arbetat som lärare i 15 år. Lärare 5 använder sig 

av NTA3 - lådor i sin teknikundervisning.  

 

Lärare 6 undervisar i årskurserna 4-6 och har arbetat som lärare i 19 år. Lärare 6 använder sig 

av NTA-lådor i sin teknikundervisning.  

 

Fokusgrupp 1 och 2 består av elever från samma klass i årskurs 6. 

 

Forskningsetiska överväganden 
Vetenskapsrådets (2010) fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet har beaktats i denna studie.  

Informationskravet 
Informationskravet ställer krav på den information som forskaren ska ge de medverkande i 

studien. Mängden detaljer i informationen kan variera, men huvudsaken är att det viktigaste 

meddelas och det ska finnas möjlighet för medverkande individer att kontakta forskaren under 

arbetets gång. (Vetenskapsrådet, 2010, s. 7). Inför denna studie formulerades 

informationsbrev som delades ut till lärare (Bilaga 1) och målsmän (Bilaga 2). 

Informationsbreven talar om studiens syfte, hur datainsamlingen kommer gå till, längd på 

intervjuer och fokussamtal och en betoning på att deltagandet är frivilligt och när som helst 

kan avbrytas. Alla lärare svarade ja för att delta i studien, nio av elevernas målsmän godkände 

att deras barn deltog i studien genom ett påskrivet informationsbrev. Resterande 

informationsbrev lämnades inte in av elever eller målsmän.  

Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet behandlar deltagande i studien och lägger vikt vid att betona att deltagandet 

är frivilligt och endast kan påverkas av medverkande individ. Vid intervjuer ses deltagare som 

aktiva och därför måste forskaren ha ett samtycke från dem innan forskningen kan påbörjas. 

Det är viktigt att deltagarna förstår att det empiriska materialet samlas in på deras villkor och 

att de, närhelst de önskar, kan avbryta intervjun och sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2010, s. 

9-10). Samtyckeskravet uppfylldes i denna studie genom att varje deltagare tillfrågades om de 

ville delta i studien innan datainsamlingen påbörjades. Eleverna, som var under 15 år, 

tillfrågades muntligt och genom målsman med ett informationsbrev (Bilaga 2). Innan 

intervjuer och fokussamtal påbörjades betonades, ytterligare en gång, att informanten när som 

helst kan avbryta sitt deltagande i studien. 

                                                           
3 Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) erbjuder lådor med material inom olika teman. Genom att beställa en 
NTA - låda förses teknikläraren med undervisningsmaterial som denne kan använda i sin teknikundervisning. Innan 
lådan får användas måste teknikläraren genomgå en utbildning för hur lådan används (NTA - naturvetenskap och 
teknik för alla, 2016). 
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Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som forskaren samlat in endast får användas till 

forskarens studie. Medverkande individ kan få se de forskningsresultat som behandlar dem, 

på egen begäran. Något som inte är tillåtet är att utomstående använder resultaten för att 

påverka den medverkande individen på något sätt (Vetenskapsrådet, 2010, s. 14). 

Nyttjandekravet har i denna studie uppfyllts genom att den data som samlats in till studien har 

samlats in i syfte att besvara denna studies frågeställningar. Därför har insamlad data inte 

använts för andra syften och har förstörts efter att denna studie blivit godkänt.  

Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet behandlar personuppgifter och betonar att de ska behandlas med 

anonymitet och förvaras oåtkomligt för obehöriga. All publicering av uppgifter ska vara 

anonym i alla former av redovisning (Vetenskapsrådet, 2010, s. 12-13).   I denna studie har 

inget resultat presenterats på ett sätt som möjliggör identifiering av deltagare. Under 

processen från datainsamling till skrivet resultat har deltagare och inkluderade skolor samt 

kommun behandlats anonymt och inspelningar och anteckningar har förvarats oåtkomligt för 

utomstående. 

 

Genomförande 

Innan intervjuer eller fokussamtal genomfördes arbetades intervjuguider fram utifrån studiens 

teoretiska perspektiv, syfte och frågeställningar. Både intervjuer (Bilaga 3) och fokussamtal 

(Bilaga 4) utgick från respektive intervjuguide och frågorna ställdes i samma ordning vid 

varje intervju eller fokussamtal, men det tillkom även följdfrågor från intervjuaren som var 

olika för varje informant. Eftersom studien är kvalitativ och genomfördes under en kort 

tidsperiod så genomfördes fem intervjuer och två fokussamtal för att samla in data som kunde 

bilda ett tillräckligt rikt underlag för att kunna besvara frågeställningarna. Att genomföra färre 

än fem intervjuer riskerade att bli för lite data och fler intervjuer skulle vara önskvärt men 

kunde vara svårt att hinna med på grund av tidsbegränsningen.  

 

Alla intervjuer har genomförts genom att frågor ställdes utifrån intervjuguiden (Bilaga 3) och 

på så sätt behöll intervjun sitt fokus. Fem av sex lärare gick med på att spela in intervjuerna. 

Oavsett om läraren gick med på att bli inspelad eller ej fick denne god tid på sig att svara på 

frågorna för att ge så utförliga svar som möjligt. Den intervju som inte spelades in 

antecknades istället för hand med penna och papper. Följdfrågor ställdes vid vissa tillfällen 

för att utveckla svaret ytterligare. Datainsamlingen till studien genomfördes på skolorna i den 

miljö där lärare och elever kände sig trygga. Vid ett intervjutillfälle var tidsbristen tydlig för 

de aktuella informanterna, varpå dessa valde att arbeta längre än sin ordinarie arbetstid för att 

möjliggöra en intervju. Denna intervju genomfördes därför med två informanter samtidigt 

eftersom det inte fanns möjlighet att genomföra två separata intervjuer.  

 

De första intervjuerna, med lärare 1 och 2, genomfördes på skolan i ett tomt lärarrum och 

klassrum klockan 15 och 15.30 en måndagseftermiddag. Tiden och lokal valdes av läraren och 

genomförandet av intervjuerna anpassades efter det. Dessa intervjuer pågick i 15 minuter.  

 

Den tredje intervjun, med lärare 3, genomfördes av en slump då syftet var att söka upp nämnd 

lärare för att boka en tid för intervju, men läraren önskade att få genomföra intervjun på en 

gång. Denna intervju genomfördes en torsdagseftermiddag, klockan 14.30 i ett litet grupprum 

där plats bestämts av läraren. Här uppkom problem då en elev plötsligt stormade in i 

grupprummet mitt i lärarens redogörelse för ett ämne, vilket gjorde att läraren kom av sig och 

bad om att få fortsätta med nästa fråga istället för att försöka hitta tillbaka till det ämne som 
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blivit avbrutet. Intervjun fortsatte och alla frågor blev besvarade, men läraren uppfattades som 

stressad efter incidenten med eleven. Denna intervju pågick i 20 minuter. 

 

Den fjärde intervjun, med lärare 4, genomfördes en torsdag strax efter klockan 14 i lärarens 

egna klassrum. Läraren ville inte spelas in så därför antecknades informantens svar ner med 

papper och penna. Eftersom denna intervju inte spelades in kunde inte lika mycket användbart 

material samlas in för transkribering, som av de intervjuer som spelades in. Intervjun tog 15 

minuter att genomföra. 

 

Den femte intervjun, med lärare 5 och lärare 6, genomfördes samma torsdagseftermiddag 

klockan 14.30. Denna intervju hade bokats in en vecka tidigare men ändå blev lärarna 

överraskade, då de hade glömt bokningen. Denna intervju genomfördes med två respondenter 

samtidigt på grund av lärarnas tidsbrist och stora arbetsmängd och tidsåtgången blev 15 

minuter.   

 

Fokussamtalen genomfördes utefter intervjuguiden (Bilaga 4) en onsdag mellan klockan 10 

och 11 på förmiddagen under en lektion i matematik. Det var nio elever som fått skriftlig 

tillåtelse av föräldrar (Bilaga 2) att delta i fokussamtalen. Dock var tre av dessa elever sjuka 

så de kvarvarande sex eleverna tillfrågades muntligt om de önskade vara med i studien och 

utgjorde därefter två fokusgrupper. Fokussamtalen ägde rum i ett grupprum som låg bredvid 

ordinarie klassrum. Deltagande elever var utspritt placerade vid ett bord så att alla skulle 

göras hörda vid besvarandet av frågorna. 20 minuter ansågs vara en lämplig tid och därför 

klockades samtalen som en försäkran på att samtalstiden inte skulle överstiga 20 minuter. 

Deltagarna fick diskutera med varandra och även komma med egna åsikter och de hade god 

tid på sig att besvara frågorna. 

 

Databearbetning  
För att insamlad data ska gå att analysera behöver den transkriberas från inspelning eller 

handskrivna anteckningar (Larsen, 2009, s. 97). Därför bearbetades insamlad data snarast 

möjligt efter intervju eller fokussamtal. Både de inspelade intervjuerna och de skrivna 

anteckningarna transkriberades till skriven text på datorn. I transkriptionen finns frågorna från 

intervjuguiderna (Bilaga 3 och Bilaga 4) tillsammans med informantens svar så att 

intervjuförloppet med enkelhet går att följa.  

 

Fokussamtalen spelades inte in på grund av att det anses känsligt att spela in minderåriga barn 

och antecknades därför ner på plats med penna och papper. I transkriberingen av dessa skrevs 

de handskrivna anteckningarna in på dator. Även här finns de frågor som ställdes och 

informanternas svar nedskrivna för att förtydliga samtalets förlopp.  

 
Analys 
Materialet har analyserats genom att se vad ur studiens empiriska data som besvarar 

frågeställningarna. Analysen har fortlöpt som en process genom hela resultatet och därför är 

analys och resultat sammanvävda. Minst två teman har konstruerats utifrån den empiriska data 

som samlats in, under respektive frågeställning. Detta har sedan sammanställts i resultatet.  

Innehållsanalys 
I denna studie har en innehållsanalys genomförts. En innehållsanalys innebär att likheter och 

skillnader identifieras för att finna mönster i den data som samlats in (Larsen, 2009, s. 101).  

När transkriberingen var utförd började analysen av all insamlad data. Detta gjordes genom 

upprepad läsning av transkripten. Vid upprepad läsning av transkripten var studiens syfte och 
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frågeställningar i fokus. Utifrån denna läsning genomfördes en ”datareduktion” som innebar 

att data som inte besvarade studiens syfte och frågeställningar togs bort (Larsen, 2009, s. 98) 

och endast användbar data betonades och analyserades.  

 

Efter datareduktionen färgkodades insamlad data för att markera citat i transkriptionerna som 

besvarade de olika frågeställningarna. 

 

 Vilka moment och arbetsformer beskriver lärare och elever att elever möter i 

teknikundervisningen i grundskolan? 

 På vilka sätt knyts undervisningen i teknik till elevers erfarenheter enligt lärare? 

 Vilka erfarenheter uttrycker lärare att elever får med sig från teknikundervisningen 

som de kan nyttja utanför skolkontexten?  

 

I nästa steg konstruerades minst två teman under varje frågeställning.  

Tabell 1. Fördelning av teman under studiens frågeställningar 

Frågeställningar Frågeställning 1 Frågeställning 2 Frågeställning 3 

Teman Arbete med 

vardagsföremål i 

teknikundervisningen 

 

Konstruerande arbete 

 

Olika arbetsformer 

 

Elevers erfarenheter 

och intresse i 

undervisningsmoment 

 

Diskussioner kring 

erfarenheter och 

underhåll av elevers 

intresse 

 

Erfarenheter som är 

av vikt för eleverna i 

vardagen  

 

Elevens intresse 

påverkar innehållet i 

teknikundervisningen 

 

Tekniskt viktiga 

erfarenheter ur 

miljösynpunkt 

 

I analysen, som fortlöpt som en process under arbetets gång, kunde sex av åtta teman; Arbete 

med vardagsföremål i teknikundervisningen, Elevers erfarenheter och intresse i 

undervisningsmoment, Diskussioner kring erfarenheter och underhåll av elevers intresse, 

Erfarenheter som är av vikt för eleverna i vardagen, Elevens intresse påverkar innehållet i 

teknikundervisningen och Tekniskt viktiga erfarenheter ur miljösynpunkt skapas utifrån 

informanternas utsagor samt med det teoretiska perspektivet pragmatismen som utgångspunkt 

genom användandet av begreppen erfarenhet och intresse. Alla teman skapades även utifrån 

syftet genom att varje tema, på något sätt, skulle visa hur erfarenheter fick utrymme i 

teknikundervisningen. Resterande teman har svagare anknytning till pragmatismen; dessa 

skapades efter att informanternas utsagor lästs och då vissa delar ur utsagorna inte kunde 

placeras under andra teman än Konstruerande arbete och Olika arbetsformer. Genom att 

använda teman förtydligades vad från transkriptionerna som besvarade vilken frågeställning 

och när detta var gjort undersöktes transkripten för att göra en jämförelse mellan lärarnas och 

fokusgruppernas åsikter. Slutligen samlades lärarnas undervisningsmoment i en tabell för att 

jämföras med utdrag ur det centrala innehållet i Lgr 11 (Tabell 2).  

 

Resultat 
I detta avsnitt redovisas de resultat som framkommit från de fem intervjuer som genomförts 

med lärare och de två fokussamtal som genomförts med elever. Resultaten redovisas med 

fokus på studiens syfte och frågeställningar, samt funna teman.  
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Syftet med studien är att undersöka vilket utrymme elevers vardagliga erfarenheter av teknik 

får i teknikundervisningen i grundskolan. Rubrikerna nedan motsvarar studiens fråge-

ställningar och teman. 

 

Vilka moment och arbetsformer beskriver lärare och elever att elever möter i 
teknikundervisningen i grundskolan? 
I denna studie är ett moment det innehåll som eleverna möter i teknikundervisningen, det 

eleverna får arbeta med. Ett moment är alltså inte en arbetsform utan arbetsformerna visar hur 

eleverna kan arbeta med momenten. Material från intervjuer med lärare och material från 

fokussamtal med båda fokusgrupperna används för att besvara denna frågeställning. Studiens 

första frågeställning besvaras utifrån tre teman; Arbete med vardagsföremål, Konstruerande 

arbete och Olika arbetsformer. Efter dessa förtydligas relationen mellan de uppgiftsexempel 

som lärarna presenterat och Lgr 11 (Tabell 2).  

Arbete med vardagsföremål i teknikundervisningen 
I intervjuer och fokussamtal har arbete med vardagsföremål analyserats som 

teknikundervisning där eleverna får använda föremål från miljöer utanför skolan. Dessa 

föremål är, i det här fallet, trasiga hushållsmaskiner, trasiga datorer och lekställningar från 

lekplatsen. 

 

Två av de sex deltagande lärarna, lärare 4 och lärare 1, beskriver en teknikundervisning med 

vardagsföremål som eleverna känner igen. Lärare 4 förklarar att det inte finns några böcker 

som denne har möjlighet att använda sig av i teknikundervisningen. De böcker som finns 

tillgängliga behandlar endast de ämnen som ingår i de naturorienterande ämnena (NO); fysik, 

kemi och biologi. Därför planerar lärare 4 för en teknikundervisning med föremål som 

eleverna kommer att känna igen från sin vardag.  

 
Under 2016 ska vi arbeta med hävstång, lutande plan och vad heter det...? Lutande planet, 

skruven, hjulet och... Ja 'De 4 maskinerna' heter det hur som helst. (Lärare 4) 

 

Lärare 1 beskriver hur eleverna får möta och undersöka trasiga hushållsapparater eller datorer 

i dennes teknikundervisning. Dessa föremål får, enligt lärare 1, endast vara sådant som 

eleverna är bekanta med sedan tidigare eftersom ett arbete med kända föremål är positivt för 

elevernas intresse kring ämnet. Att ställa eleverna inför något de inte är bekanta med är något 

som läraren ser som negativt för elevens intresse för teknikämnet. Att arbeta med trasiga 

apparater är något som båda fokusgrupperna uttrycker glädje över. Fokusgrupp 1 förklarar att 

de inte fått så mycket undervisning i teknik, men att de uppskattat den teknikundervisning de 

mött och ger exempel på flera tekniska undervisningsmoment som uppskattats av dem. Ett 

exempel är relaterat till det som beskrevs av lärare 1, vilket fokusgruppen mötte under 

årskurserna F-3. 

 
Vi har inte haft så mycket teknik. En rolig lektion var när vi fick ha sönder grejer och 

bygga nya saker av dem. (Fokusgrupp 1) 

 

Fokusgrupp 2 beskriver också att de har haft väldigt lite teknikundervisning, men samtidigt att 

känslan kring arbete med teknik är positiv och att det går att göra mycket roligt med teknik. 

Även fokusgrupp 2 beskriver lektionen där de fick ha sönder olika föremål och bygga nytt av 

dem som ett tekniskt undervisningsmoment som uppskattades.  
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Konstruerande arbete 
I intervjuerna och fokussamtalen har konstruerande arbete tolkats som tekniska 

undervisningsmoment där eleverna får bygga med hjälp av ritningar eller på egen hand. 
 

Av de sex lärarna som intervjuats visar fyra av dessa på olika metoder av konstruerande 

arbete. Två av dessa lärare, lärare 5 och lärare 6 beskriver hur de arbetar med teman inom 

NTA vilka innefattar både NO och teknik. Lärare 2 har genomfört ett tekniskt arbete 

tillsammans med flygklubben i kommunen där eleverna fått konstruera egna modellflygplan 

för att göra det möjligt att flyga med dem. Lärare 2 beskriver hur arbetet gick till så att 

eleverna har byggt flygplan med hjälp från representanten från flygklubben. 
 

Vi har jobbat med flygklubben. Ett arbete tillsammans med dem där de har byggt och 

följt ritningar och byggt egna modellflyg och så har de varit ute och flugit med dem. 
(Lärare 2) 

 

Lärare 2 har även låtit sina elever delta i uppfinningstävlingen ”Finn Upp”. Deltagandet i den 

tävlingen innebar att eleverna fick konstruera helt egna uppfinningar och skicka in för att 

tävla med. Även lärare 3 fokuserar på konstruerande arbete då läraren planerar att genomföra 

teknikundervisning där eleverna ska få konstruera egna modeller som ska kunna samspela. 

Konstruktionen av modellerna förutsätter att modellerna ska fungera tillsammans och genom 

detta får eleverna kunskap om hur de ska göra för att möjliggöra ett samspel mellan flera 

komponenter.  

 

Båda fokusgrupperna beskriver hur de fått arbeta med konstruerande arbete under flera 

moment i tekniken. I fokussamtalet med fokusgrupp 1 förklarade de deltagande eleverna hur 

de fått arbeta både med och utan instruktioner.  

 
Uppfinningen till Finn Upp byggde vi utan instruktioner men flygplanet byggde vi med 

instruktioner. (Fokusgrupp 1)   

 

På ett liknande sätt förklarade även fokusgrupp 2 att de fått arbeta själva vid bygget av en bil, 

då inga instruktioner fanns att tillgå och bilen utformades helt efter elevens egna önskemål. 

Eleverna förklarar därefter att de fick arbeta utifrån instruktioner vid samarbetet med 

flygklubben. Då fick de höra, se och läsa de instruktioner som skulle användas för att 

konstruera planet med. Fokusgrupp 2 förklarar också att vid konstruerande arbete så får de 

arbeta med helheter och inte bara delar. 

 
Vi bygger ofta i en helhet, till exempel fick vi ju bygga hela bilar. (Fokusgrupp 2) 

 

Detta stämmer med den information som fokusgrupp 1 också lämnade, då även de lyfte fram 

bilen som exempel på ett tillfälle då de fått bygga i en helhet. De förklarar det som att alla 

delar i bilen måste fungera tillsammans för att det ska resultera i en fungerande bil.  

Olika arbetsformer 
Alla sex lärare uppger att de föredrar grupparbeten vid arbete med teknik. Storleken på 

grupperna varierar men alla lärare använder sig av grupper som består av mellan två till fyra 

elever. Grupparbete används av alla lärare för att hjälpa eleverna med diskussioner och idéer 

vid konstruerande arbete. Lärare 4 berättar hur dennes elever får arbeta i grupp för att de 

behöver träna på den arbetsformen. Eleverna har svårt att diskutera tillsammans med andra 

och genom grupparbete hoppas läraren kunna träna bort den svårigheten. Lärare 3 beskriver 

hur dennes elever inte kan arbeta i grupper om 4 elever i varje eftersom det då blir minst en 
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elev som inte är delaktig i arbetet. För lärare 3 är arbete i par det som fungerar bäst. Lärare 1 

berättar hur denne använder sig av både arbete i par och grupparbete i sin teknikundervisning, 

men säger samtidigt att eleverna aldrig får arbeta ensamma.  

 
Jag har dem inte ensamma i just teknik, det ska jag säga att det har jag inte. Jag jobbar 

mycket nu i grupper, försöker använda grupparbeten och sådär att de jobbar två och två, 

fyra och fyra. (Lärare 1) 
 

Tre av de sex lärarna, lärare 2, 5 och 6, uppger att de använder sig av grupparbete under 

arbetets gång, men att de brukar avsluta arbetsmomentet med enskilt arbete för att se om 

eleverna klarar sig på egen hand. Lärare 2 använder det enskilda arbetet som ett test på 

elevens kunskaper och för att se om eleven kan ta egna initiativ och lärare 5 och lärare 6 låter 

eleverna arbeta enskilt för att se om de kan reflektera själv kring sitt arbete.   

 

För att förtydliga de moment som presenterades i intervjuerna har lärarnas 

undervisningsexempel studerats och tolkats i relation till de moment som uttrycks i Lgr 11. 

Här tydliggörs även vilka undervisningsexempel, från lärare 1 och lärare 4, som utgår från 

elevers erfarenheter. Författaren har gjort en egen tolkning mellan delar ur det centrala 

innehållet i Lgr 11 och delarna från transkripten. Fem av sex lärare fick vara källa till 

uppgiftsexempel eftersom författaren tolkade det som att två lärare, lärare 2 och lärare 6, hade 

koppling till samma del ur det centrala innehållet.  

 

Tabell 2. Uppgiftsexempel i relation till Lgr 11 
Lärare Lgr 11 Uppgiftsexempel 

Lärare 1 

 

Undersökande av hur några vardagliga 

föremål är uppbyggda och fungerar samt 

hur de är utformade och kan förbättras 

(Skolverket, 2011, s. 270). 

Det som jag brukar börja med är att vi samlar in 

massa elskrot, så som vi använder vardagligen 

(...) Sen får barnen helt enkelt skruva isär de här 

sakerna och så får de titta; hur ser det ut inuti de 

här? (Lärare 1). 

Lärare 2 

Lärare 6 

Egna konstruktioner med tillämpningar av 

principer för hållfasta och stabila 

strukturer, mekanismer och elektriska 

kopplingar (Skolverket, 2011, s. 271). 

Vi har jobbat med flygklubben. Ett arbete 

tillsammans med dem där eleverna har byggt 

och följt ritningar och byggt egna modellflyg 

och så har de varit ute och flugit med dem 

(Lärare 2). 

Lärare 3 Hur komponenter och delsystem 

samverkar i ett större system (...) 

(Skolverket, 2011, s. 271). 

Att de kan göra någon liten modell av två enkla 

maskiner som samarbetar. Så de kan få 

kopplingen hur man kan få flera led att 

samarbeta, gå ihop (Lärare 3). 

Lärare 4 Några vanliga föremål där enkla 

mekanismer som hävstänger och länkar 

används för att uppnå en viss funktion, till 

exempel föremål på lekplatser (...) 

(Skolverket, 2011, s. 270). 

Under 2016 ska vi arbeta med hävstång, lutande 

plan och vad heter det...? Lutande planet, 

skruven, hjulet och... Ja ”De 4 maskinerna” 

heter det hursomhelst (Lärare 4). 

Lärare 5 Vardagliga föremål som består av rörliga 

delar och hur de rörliga delarna är 

sammanfogade med hjälp av olika 

mekanismer för att överföra och förstärka 

krafter (Skolverket, 2011, s. 270). 

Tar vi Rörelse och Konstruktion till exempel, 

där har de ju nytta av det tänket och det som 

finns i det. Man får upp ögonen för vardagliga 

saker (Lärare 5). 

 

Resultaten visar tydligt att den undervisning som eleverna möter är relaterad till undersökande 

arbete, konstruerande arbete och vardagliga föremål (Tabell 2).  
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Sammanfattning 
Lärarna har arbetat olika länge och det var tydligt att undervisningen skilde sig på vissa 

ställen. Lärarna från lågstadiet skiljer sig från de andra lärarna i frågan om vad som är viktigt 

att ha med i undervisningen då endast dessa två lärare uttrycker att de medvetet fokuserar på 

elevers tidigare vardagliga erfarenheter och eleverna får i dessa lärares teknikundervisning 

möta föremål de känner igen och material som de tidigare använt. De resterande fyra bedriver 

istället undervisning som fokuserar på konstruerande arbete och två av lärarna använder sig av 

de olika teman som följer med arbete med NTA-lådor. Eleverna möter arbetsmoment 

bestående av NTA-lådor, samarbete med flygklubben och deltagande i uppfinningstävlingen 

”Finn Upp”. Alla lärare uppger att de använder sig av grupparbete som arbetsform i 

teknikundervisningen, men med olika syften. Innehållet (Tabell 2) visar ett tydligt fokus på 

vardagliga föremål, undersökande arbete och konstruktion.  

 

På vilka sätt knyts undervisningen i teknik till elevers erfarenheter enligt 
lärare? 
Studiens andra frågeställning besvaras utifrån två teman; Erfarenheter kring arbetsmaterial 

och Diskussioner kring erfarenheter. I besvarandet av denna frågeställning används endast 

material från intervjuer med lärare. 

Elevers erfarenheter och intresse i undervisningsmoment 
Tre av de sex lärarna knyter sina undervisningsmoment till elevers erfarenheter. De 

undervisningsmoment som synliggjorts är arbete med iPads, studiebesök och tidigare 

erfarenheter. I klassen som lärare 3 undervisar i fokuseras både undervisning och redovisning 

till elevernas erfarenheter, vilka i det här fallet hör samman med arbete kring iPads. Lärare 3 

beskriver hur de iPads som eleverna blivit tilldelade och använder dagligen öppnar upp för 

möjligheten att göra kreativa redovisningar av de arbetsområden som eleverna mött.  I sin 

teknikundervisning har lärare 4 planerat att besöka platser och göra studiebesök på ställen 

som är välkända för eleverna, för att skapa en teknikundervisning som utgår från elevers 

erfarenheter.  

 
Det är väl tänkt att jag ska göra studiebesök och besöka platser med dem som de känner 

igen. (Lärare 4) 

 

För lärare 1 var det en självklarhet att arbeta med sådant som eleverna sedan tidigare stött på 

och det är av vikt att det som används i teknikundervisningen är det som eleverna känner igen 

från sitt eget hem. Genom att lära känna eleverna ordentligt innan teknikundervisningen 

påbörjades kunde läraren få en inblick i var elevernas erfarenheter och intresse låg. Genom att 

skapa en teknikundervisning där eleverna tilläts fördjupa sig i de tekniska 

undervisningsmomenten och där de får arbeta med föremål de tidigare stött på arbetar läraren 

för att stimulera elevens intresse inom teknik.  

Diskussioner kring erfarenheter och underhåll av elevers intresse 
De erfarenheter som lärarna beskriver att de behandlar i detta avsnitt är inte endast elevernas 

tidigare erfarenheter utan också de erfarenheter eleverna tillägnat sig från 

teknikundervisningen. Alla sex lärare beskriver hur de använder sig av diskussioner med 

eleverna kring elevernas erfarenheter i sin teknikundervisning. Lärare 1 beskriver hur denne 

brukar använda sig av teman inom teknikämnet och avslutar varje tema med diskussioner 

kring vad eleverna lärt sig.  

 
så brukar vi ha sista lektionen där man liksom pratar om; vad var det vi lärde oss av det 

där? och vad såg vi? Så de får diskutera med varandra också. (Lärare 1) 
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Lärare 2, 3, 5 och 6 beskriver hur de brukar börja sina arbetsområden med diskussioner kring 

de erfarenheter som eleverna redan har. Lärare 2 börjar sina arbetsmoment med diskussioner i 

hopp om att eleverna ska kommentera det tekniska innehållet och själv koppla det till sina 

tidigare erfarenheter. Elevens egna koppling mellan erfarenhet och teknikundervisning är 

något som lärare 2 uttrycker glädje kring eftersom det är något som lärare 2 kan arbeta vidare 

utifrån. Lärare 5 och lärare 6 genomför diskussioner för att undersöka vilka tidigare 

erfarenheter eleverna har kring ämnet och utifrån det som eleverna är bekanta med sen 

tidigare arbetar lärarna med att relatera det till de tekniska undervisningsmomenten.  

 
Sen försöker vi väl alltid anknyta till hur, om de känner igen det på något sätt eller om de 

har några erfarenheter av det eller förkunskaper och så. (Lärare 6) 

 

Lärare 3 väljer att lägga stort fokus på elevers frågor eftersom det är något som stimulerar 

deras intresse för ämnet. Läraren arbetar för att använda sig av elevernas frågor och 

genomföra en teknikundervisning som behandlar den teknik som eleverna möter i sin vardag. 

Det betyder att lärare 3 lägger vikt vid att visa sina elever att den teknik som används och 

arbetas med i skolan inte endast används där. Läraren hjälper eleverna att förstå att de 

kunskaper som de tillägnar sig från teknikundervisningen går att använda även utanför skolan. 

Lärare 4 genomför diskussioner med eleverna för att alla elever ska få chans att lyfta sina 

åsikter och dessa diskussioner brukar förekomma under pågående arbetsområde i 

teknikämnet. 

Sammanfattning 
Samtliga sex lärare som intervjuats väljer att anknyta till elevers erfarenheter genom 

diskussioner. Alla sex lärare beskriver hur de bedriver diskussioner kring både elevers tidigare 

och nytillägnade erfarenheter med sina elever. Fyra av sex lärare börjar sina tekniska 

arbetsområden med att diskutera tidigare erfarenheter med eleverna, en lärare avslutar sitt 

tekniska arbetsområde genom att föra diskussioner kring nya erfarenheter som eleven tillägnat 

sig från teknikundervisningen med elever och en lärare för diskussioner med sina elever under 

pågående tekniskt arbetsområde. 

 

Vilka erfarenheter uttrycker lärare att elever får med sig från 
teknikundervisningen som de kan nyttja utanför skolkontexten?  
Studiens tredje frågeställning besvaras utifrån tre teman; Erfarenheter viktiga i vardagen, 

Elevens intresse styr och Viktiga erfarenheter ur miljösynpunkt. Denna frågeställning 

besvaras med material både från intervjuer med lärare och material från fokusamtalet med 

fokusgrupp 2. 

Erfarenheter som är av vikt för eleverna i vardagen  
Lärare 1, 2, 3, 4 och 5 hävdar att de undervisar i teknik på ett sätt som ger eleverna tekniska 

kunskaper som kan vara viktiga för dem i vardagen, både under skoltid och fritid. För lärare 2 

är det viktigt att eleverna förstår att den teknikundervisning eleverna möter inte endast bör 

fokuseras till pågående lektion, utan att de tekniska kunskaperna ska vara användbara vid fler 

tillfällen. Lärare 4 uttryckte inget exempel om hur eleverna skulle tillägna sig erfarenheter att 

bära med sig från teknikundervisningen, men betonade att dennes elever skulle tillägna sig 

erfarenheter utifrån teknikundervisningen. Lärare 1 beskriver en teknikundervisning som går 

ut på att skruva isär en trasig dator och visa eleverna datorns viktigaste komponenter. Läraren 

påpekade att kunskaper kring var hårddisken sitter, alltså kunskaper kring att orientera i 

datorn, få förståelse för olika kringliggande delar och kunskaper kring hur hårddisken kan 

bytas, kan utgöra användbara tekniska erfarenheter för eleverna i hemmet. 
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(...) det är ju jättebra att kunna det för jag menar hårddisk är inte ovanligt att man byter 

själv hemma. (Lärare 1) 

 

Lärare 5 undervisar teknikämnet genom arbete med NTA-lådor, vilket innebär arbete med 

olika teman. Läraren väljer att hänvisa till temat Rörelse och Konstruktion vilket är det som 

eleverna ska få arbeta med inom teknik under 2016 och beskriver det som att arbetet med 

temat kan hjälpa eleverna att utveckla ett nytt tankesätt kring möten i vardagen och bygga nya 

erfarenheter utifrån det. Det nya tankesättet kan hjälpa eleven förse sig med nya erfarenheter 

som denne kan bära med sig. 

 
Tar vi Rörelse och Konstruktion till exempel, där har de ju nytta av det tänket och det 

som finns i det. Man får upp ögonen för vardagliga saker. (Lärare 5) 

 

Önskemålet hos lärare 3 är att dennes elever ska ta med sig erfarenheter från 

teknikundervisningen och använda dessa på sin fritid också. Läraren vill bedriva en 

teknikundervisning som ger eleverna tankeställare kring det tekniska undervisningsinnehållet 

och som även gör så att dessa tankeställare fastnar hos eleverna. Detta för att situationer som 

eleverna mött i teknikundervisningen även kan förekomma utanför teknikundervisningen. 

Teknikundervisningen kan utgå från olika sammanhang och lärare 3 förklarar det som att 

dessa sammanhang är något som eleverna kan möta även utanför skolan. Därför vill lärare 3 

förbereda sina elever för detta med erfarenheter från undervisningen.  

Elevens intresse påverkar innehållet i teknikundervisningen 
Relationen mellan detta tema och studiens tredje frågeställning tydliggörs i tidigare forskning 

som visar att om eleven har ett intresse till arbetsområdet påverkar det elevens studier positivt. 

Därför gjordes valet att lyfta detta under ett eget tema som hjälp att besvara frågeställningen. 

 

Av de sex lärare som deltagit i studien beskrev endast en lärare, lärare 2, hur dennes elevers 

studieresultat påverkades av deras eget intresse. Lärare 2 beskriver teknikundervisning där 

eleverna fått konstruera egna uppfinningar till uppfinningstävlingen ”Finn Upp” och hur 

elevens intresse och förkunskaper kring konstruerande påverkade arbetsgången och 

slutresultatet. 

 
Sen så har vi varit med i den här uppfinnartävlingen ”Finn Upp” där de har gjort egna 

uppfinningar och (...) det beror ju på helt vad barnen har för intressen själva. Som nu när 

vi höll på att bygga saker då är det ju de som hållit på med LEGO mycket som glänste. 

(Lärare 2) 

 

Lärare 3 beskriver samtidigt att denne inte har någon inblick i vad eleverna har för intresse för 

teknik utanför skolan och har därmed inte möjlighet att se om intresset påverkar 

arbetsprestationen.  

 

Eleverna från fokusgrupp 2 beskriver hur de delar olika intressen inom tekniken. I fokusgrupp 

2 finns bland annat ett tekniskt intresse i att använda sig av datorer och arbeta med koder samt 

att bygga med LEGO. Elevernas olika intressen grundar sig dock i förklaringen som handlar 

om nöjet att lära. 

 
Det är kul att lära sig och man behöver veta hur man ska göra. (Fokusgrupp 2) 
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Fokusgruppen anser att teknik är ett ämne som öppnar upp för många roliga idéer och att 

olika intressen får utrymme inom ämnet. De säger även att de brukar använda sina kunskaper 

i hemmet som hjälp vid svåra installationer eller konstruktioner, eller vid datorproblem.  

Tekniskt viktiga erfarenheter ur miljösynpunkt 
Lärare 3 och 5 bedriver en teknikundervisning som ger eleverna tekniskt viktiga erfarenheter 

ur miljösynpunkt. Lärare 3 beskriver att det som dennes teknikundervisning utgår ifrån är 

problemet med dagens konsumtionssamhälle och miljöpåverkan. Lärare 3 arbetar för att 

eleverna ska tillägna sig tekniskt viktiga erfarenheter kring detta och förklarar vikten med 

kunskaper om vart saker tar vägen efter vi slängt dem. 

 
Ja, återvinning, miljön framför allt, det här med slit-och-släng-samhället; var det tar 

vägen. (Lärare 3) 
 

Lärare 5 beskriver hur de, i sitt tekniska temaarbete, konstruerar fordon som ska drivas med 

olika drivmedel. I den teknikundervisningen får eleverna arbeta kring miljön i momentet med 

att driva fordonen. Genom användning av krafter och energier får eleverna arbeta med det 

som finns runt omkring oss och hur det kan användas. Detta gör att eleverna får tänka kring 

miljöfrågor och hållbar utveckling.   

Sammanfattning 
Fem av sex lärare hävdar att deras undervisning förser eleverna med erfarenheter de kan 

använda utanför skolan på olika sätt. Fyra av dessa lärare uppger att de vill förse eleverna med 

en förståelse för att det som undervisas inte behöver stanna inom skolans väggar. Lärare sex 

uttryckte inget om detta i sin intervju. Endast en lärare beskriver hur elevernas intresse fått 

styra undervisningens gång, genom egna konstruktioner. En annan lärare uttryckte däremot en 

okunskap kring elevernas intresse och hade ingen kunskap om relationen mellan elevers 

intresse och prestation i undervisningen. En av fokusgrupperna med elever beskriver ett delat 

intresse inom tekniken, men att allt bygger på samma grundprincip - viljan att lära. Två av sex 

lärare bedriver undervisning som utgår från vardagliga, miljörelaterade problem där eleverna 

kan tillägna sig viktiga erfarenheter ur miljösynpunkt. 

 

Diskussion 
I detta avsnitt presenteras denna studies diskussion att i form av en metoddiskussion och en 

resultatdiskussion. Detta avsnitt kommer att utgå från studiens syfte och frågeställningar, 

vilka är att undersöka vilket utrymme elevers vardagliga erfarenheter av teknik får i 

teknikundervisningen i grundskolan. Med syftet följer tre frågeställningar: 

 

 Vilka moment och arbetsformer beskriver lärare och elever att elever möter i 

teknikundervisningen i grundskolan? 

 På vilka sätt knyts undervisningen i teknik till elevers erfarenheter enligt lärare? 

 Vilka erfarenheter uttrycker lärare att elever får med sig från teknikundervisningen 

som de kan nyttja utanför skolkontexten?  

 

Metoddiskussion 
Studiens frågeställningar är formulerade på ett sätt så att en kvalitativ intervju och 

fokussamtal sågs som den mest lämpliga metoden för att besvara frågeställningarna. Lärare 

och elever behövde intervjuas och ha möjlighet att svara välformulerat utan begränsningar för 

att kunna ge så utförliga svar som möjligt, dessutom behövdes möjligheten att ställa 

följdfrågor. Valet att använda en intervjuguide gjordes då frågorna behövde vara desamma till 
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alla informanter då detta möjliggör en jämförelse mellan informanternas svar (Larsen, 2009, s. 

84). Användningen av en intervjuguide innebär även att det data som samlades in med hjälp 

av intervjuguiden var relevant för att besvara studiens frågeställningar, vilket ökar studiens 

validitet (Larsen, 2009, s. 80). Närvaron av intervjuaren och att informanten kan ha känt sig 

påverkad av den närvaron är ”intervjuns största svaghet” (Larsen, 2009, s. 87). Därför gjordes 

valet att börja varje intervju med en inledning om varför intervjun genomfördes följt av 

bakgrundsfrågor om informanten, vilka kan användas för att få en mild start på intervjun 

(Larsen, 2009, s. 86). Fokussamtal valdes som den mest lämpliga metoden när elever var 

informanter eftersom att möta intervjusituationen i en grupp kan göra det lättare för 

människor att uttrycka sina åsikter (Larsen, 2009, s. 85). Det var ett bra val att använda 

fokussamtal eftersom informanterna verkade trygga och avslappnade trots att 

gruppsituationen kan utgöra en svaghet för fokussamtalet, då alla kanske inte vågar uttrycka 

sig inför en grupp (Larsen, 2009, s. 86). Detta var dock inget som märktes av vid 

genomförandet av något fokussamtal.  

 

Eftersom studien är kvalitativ sågs det som en fördel att endast använda två skolor i 

undersökningen då denna metod syftar till att få ett fördjupat resultat (Larsen, 2009, s. 27). 

Vid användningen av fler skolor och lärare skulle resultatet bli bredare och med stor 

sannolikhet mista fördjupningen inom skolorna, vilket var vad studien ämnat undersöka. För 

att göra resultatet starkare så valdes lärare från lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet från 

dessa två skolor, detta gjorde att det data som samlades in inte endast behandlade något visst 

stadium utan lärarna kunde tillsammans representera alla grundskolans stadier. Detta val kan 

ses som en fördel eftersom det var av intresse att undersöka studiens frågeställningar i alla 

grundskolans stadier, då eleverna undervisas utifrån olika delar ur det centrala innehållet 

beroende på årskurs (Skolverket, 2011a, s. 253).  

 

Reliabiliteten kan testas genom att en utomstående forskare genomför en liknande studie och 

får ett liknande resultat (Larsen, 2009, s. 81). En liknande studie innebär användning av de 

intervjuguider (Bilaga 3 och Bilaga 4) som använts i denna studie, men med andra 

informanter som har andra erfarenheter av läraryrket och teknikämnet. Något som kan 

påverka resultatet av denna liknande studie ytterligare är att följdfrågor har ställts på 

informanternas svar och dessa blir med stor sannolikhet olika för olika forskare (Larsen, 2009, 

s. 81). Dessa faktorer sänker studiens reliabilitet eftersom reliabiliteten blir högre då det går 

att lita på att resultatet kan upprepas (Eliasson, 2013, s. 15). 

 

En svaghet kring insamlandet av data uppkom då fokussamtalen inte spelades in utan 

antecknades för hand. Eftersom informanternas diskussioner kan vara breda kan ledaren av 

samtalet få kaosartade anteckningar (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 191-192). Med hjälp av 

inspelningar blir det möjligt att samla in mer information eftersom allt som informanten säger 

spelas in. Vid anteckningar finns endast fragment av informantens redogörelse med, eftersom 

det är svårt för intervjuaren att få med allt (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 191-192). En 

annan svaghet vid insamlandet av data från fokusgrupperna var att det, i intervjuguiden 

(Bilaga 4), användes exempel för att göra det tydligt för eleverna vad som menades. Det är 

svårt att formulera en bra intervjuguide och det är svårt att genomföra en intervju utan att 

ställa ledande frågor (Larsen, 2009, s. 87-88). Även om inte frågorna var ledande, kan 

användningen av förslag och exempel som t.ex. ”LEGO” i intervjuguiden (Bilaga 4) ha 

påverkat informanternas svar.  
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Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionens första del diskuteras de moment och arbetsformer eleverna möter. I 

den andra delen diskuteras lärares syn på anknytningen mellan undervisning och elevers 

erfarenheter och i den tredje delen diskuteras vilka erfarenheter teknikundervisningen förser 

eleverna med och som de kan utnyttja utanför skolkontexten. Detta kommer att diskuteras 

med bakgrunden och tidigare forskning, tillsammans med det teoretiska perspektivet och 

utifrån studiens problemställning.  

Moment och arbetsformer i teknikundervisningen 
Det finns sedan tidigare inga undersökningar om lärares och elevers åsikter kring hur elevers 

erfarenheter används i undervisningen, vilket är denna studies problemställning. Denna studie 

genomfördes för att undersöka hur två skolor arbetade med detta. Det framkom tydligt av 

resultatet (Tabell 2) att konstruerande arbete och problemlösning nämndes i alla intervjuer 

som gjordes med lärare. Elever ska möta undervisning som behandlar problemlösning och ges 

möjlighet att konstruera något eget (Skolverket, 2011a, s. 253). Fokusgrupperna har deltagit i 

uppfinnartävlingen Finn Upp, vilken inkluderar både problemlösning och egna uppfinningar. 

Tävlingen är en bra hjälp för att utbilda elever inom problemlösning och egna konstruktioner 

redan i tidig ålder (Bjurulf, 2011, s. 34). 

 

Utmanande arbete är en givande metod för att stimulera elevernas intresse för tekniken 

(Håkansson och Sundberg, 2012, s. 73) och intervjuade lärare och fokusgrupper gav flera 

exempel på utmanande arbete. Arbete med rörelse och konstruktion utmanade eleverna 

genom uppgiften att bygga den bästa bilen och arbete med hushållsapparater utmanade 

eleverna genom att bygga nytt av något gammalt.  

 
Vi har inte haft så mycket teknik. En rolig lektion var när vi fick ha sönder grejer och 

bygga nya saker av dem. (Fokusgrupp 1) 

 

Undervisande lärare är den som bestämmer vad som ska undervisas (Bjurulf, 2008, s. 28) och 

fokusgrupperna har mött klassrumsundervisning och även fått arbeta med en representant från 

flygklubben som bidrog med kunskaper och material. Ett samarbete med en utomstående 

person kan vara gynnsamt för undervisningen då det förekommer att läraren inte har 

kunskaper inom alla teknikens områden (Bjurulf, 2011, s. 51).   

 

Allt som utförs i klassrummet påverkas av lärarens bakgrund, utbildning och yrkeserfarenhet. 

Denna grund lyser igenom i lärarens intresse för teknikundervisningen och teknikämnet och 

hur läraren väljer att undervisa sina elever.  Lärares bakgrund får konsekvensen att den har 

stor påverkan på elevernas tekniska utbildning (Bjurulf, 2008, s. 153). 

 

Efter att i resultatet visat moment och arbetsformer som eleverna möter i 

teknikundervisningen framkom det att endast två lärare bedrev teknikundervisning som var 

medvetet fokuserad på elevers tidigare erfarenheter och som innebar undersökande arbete. 

Dessa lärare hade arbetat som lärare i årskurserna F-3 under tre år. Ett samspel med elevernas 

erfarenheter måste genomföras för ett bibehållet teknikintresse och för att tydliggöra att 

kunskaper kan användas på fler ställen än i skolan, samtidigt som det är intressant att 

undersöka det som eleverna lärt utanför skolan i relation till teknikundervisningen (Håkansson 

och Sundberg, 2012, s. 129; Bjurulf, 2011, s. 53). Här betonas den medvetna koppling som de 

två lärarna drar till elevers erfarenheter i samspel med att elevers tidigare erfarenheter är 

något som undervisningen bör ha en koppling till och att lärare borde uppmärksamma de 

paralleller som kan dras mellan elevers erfarenheter från skola och fritid (Skolverket, 2011b, 
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s. 12; Kilbrink, 2013, s. 67) så samstämmer de två lärarnas undervisning väl överrens med vad 

Skolverket (2011b) och Kilbrink (2013) skriver. Konsekvenser av ett utbildningsinnehåll som 

leder bort från undersökande arbete och mot teoretiskt arbete istället blir ett minskande 

intresse bland eleverna (Jidesjö, 2012, s. 40). Detta visar sig förekomma främst bland elever i 

de högre årskurserna och därför bör elevernas intresse vara i centrum vid 

teknikundervisningen även där. Valet av gymnasium påverkas av erfarenheter och intresse 

och därför bör, menar Jidesjö (2012), elevernas erfarenheter och intresse stimuleras under 

hela skoltiden och inte bara i de lägre åldrarna (Jidesjö, 2012, s. 40, 32-33).  Skolverket menar 

att teknikundervisningen bör ske genom eget arbete, samarbete mellan eleverna och 

diskussioner kring ämnet (Skolverket, 2011b, s. 17) vilket synliggörs av olika grad i 

teknikundervisningen hos samtliga intervjuade lärare. Diskussioner förekom i 

teknikundervisningen hos alla lärare som intervjuats, men endast några av dem betonade även 

vikten av eget arbete. 

Undervisning knuten till elevers erfarenheter och intresse 
Genom att bedriva undervisning som inbjuder till reflektion (Håkansson och Sundberg, 2012, 

s. 73) och diskussion kring elevers erfarenheter, både tidigare och nya, stimuleras alla elevers 

lärande (Skolverket, 2011b, s. 17). Detta är något som studiens reslutat visar exempel på då 

alla sex lärare betonar vikten av diskussioner i sin teknikundervisning. Som deltagare i 

diskussioner kan elever få kunskap om att teknik är ett stort begrepp som innebär en mängd 

olika saker. Eleverna uppmuntras därför till att ställa frågor (Jidesjö, 2012, s. 39). 

Konsekvenserna av att elever uppmuntras till att ställa frågor blir att läraren får en inblick i de 

tidigare erfarenheter eleverna har med sig vilka kan hjälpa till att forma undervisningen och 

behålla elevernas intresse för ämnet (Jidesjö, 2012, s. 39). Detta är av vikt för en 

grundläggande teknisk utbildning hos alla elever för att de ska få en förståelse för tekniken 

och var den finns omkring oss (Norström, 2004, s. 31). Det visade sig att elevers intresse inte 

var något som fokuserades kring vid undervisningen trots att det finns ett utforskat samband 

mellan elevers intresse och prestation i undervisningen (Lindahl, 2003, s. 103). Den lärare 

som valde att fokusera på elevernas intresse valde det för att kunna göra en undervisning som 

utgick från elevernas intresse genom att fråga eleverna vad de önskade arbeta med. Detta 

visades också i beskrivningen från en av fokusgrupperna. Där beskrevs hur intresset delade 

sig mellan teknikens olika delar, så som konstruerande arbete och arbete med datorer och 

koder, men att alla elever har en vilja att lära inom sitt intresse.   

 

Lärarna diskuterade olika erfarenheter som eleverna tillägnat sig. Vissa lärare valde att 

diskutera elevers tidigare erfarenheter innan arbetsområdet startades, andra valde att diskutera 

nytillägnade erfarenheter mitt i arbetsområdet och diskussioner fördes även om elevers 

nytillägnade erfarenheter efter avslutat arbetsområde. Genom diskussioner kring elevernas 

erfarenheter kan risken för missförstånd i parallellen skola och fritid minskas (Kilbrink, 2013, 

s. 67). Att bedriva diskussioner elever och lärare emellan är därför viktigt för att eleverna inte 

ska riskera att missuppfatta något. Konsekvensen av att endast bedriva diskussioner elever 

emellan är att missuppfattningar lättare uppstår då varje elev har sin uppfattning som denne 

tror är rätt och det kan då ställa sig i kontrast med de uppfattningar som andra elever har 

(Jidesjö, 2012, s. 29). Lärare bör ta tillvara på elevers erfarenheter och vara uppmärksam på 

att föra diskussioner kring elevernas erfarenheter när både elever och lärare är delaktiga. 

Elevernas erfarenheter kan även vara till fördel för andra elever då olika erfarenheter och 

reflektioner ofta lyfts i diskussioner (Kilbrink, 2013, s. 67) och kopplingar till elevers 

erfarenheter förbättrar elevers attityd till undervisningen (Jidesjö, 2012, s. 29).  
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Elevers nytillägnade erfarenheter från teknikundervisningen 
Det är viktigt att elever inte endast undervisas som om de planerat ett yrke inom den tekniska 

yrkesbanan, utan de behöver förberedas för att bli samhällsmedborgare genom en 

grundläggande teknikundervisning (Jidesjö, 2012, s. 30). Enligt Björkholm (2015, s. 90-91) 

behöver läraren planera och genomföra teknikundervisning på ett tydligt sätt för att eleverna 

ska kunna utveckla kunskaper från den. Lärare från alla intervjuer menar att eleverna får 

erfarenheter som kan användas utanför skolan, från innehållet i deras teknikundervisning som 

behandlar undersökande arbete, konstruerande arbete och innehåll som är viktigt ur 

miljösynpunkt.  För att eleverna ska kunna utveckla kunskaper krävs det att lärarna beaktar 

vissa aspekter som hjälper eleverna i kunskapsutvecklingen. Dessa aspekter bör synliggöras 

både i planering och genomförande av teknikundervisning (Björkholm, 2015, s. 90-91).  

 

Elever behöver få en tekniskt grundläggande utbildning för att möjliggöra en förståelse för 

tekniska fenomen och dess påverkan på människan och miljön (Norström, 2014, s. 31). Detta 

synliggjordes i två intervjuer då lärarna beskrev en undervisning med utgångspunkt i 

vardagliga problem relaterade till miljön. Syftet med den undervisningen är att det finns 

möjlighet för eleverna att tillägna sig kunskaper och erfarenheter som de får med sig att 

använda i sin vardag.  

 

Blomdahl (2007) skriver att elever behöver få möta en undervisning som erbjuder fler 

arbetssätt än att endast ta emot undervisat innehåll. Eleverna behöver få lära aktivt på egen 

hand för att tillägna sig kunskap och nya erfarenheter (Blomdahl, 2007, s. 166). Ibland får 

elever möta en stor mängd kunskap som inte har någon form av relation till deras tidigare 

erfarenheter. Detta möte kan då ge konsekvenser och eleverna kan möta en känsla av något 

som är obekant eftersom kunskapen som följer inte är något som eleverna känner igen sedan 

tidigare (Blomdahl, 2007, s. 56). Ytterligare konsekvenser av detta möte blir då att eleverna 

uppfattar kunskapen som något som endast kommer att användas i skolan och kunskapen 

kommer att användas för prov och arbetsuppgifter men inte alls vara användbar för eleverna 

utanför skolan. Eleverna tar emot den kunskap som lärs ut, men får ingen chans att själv 

influera kunskapen (Blomdahl, 2007, s. 56). 

 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet i denna studie besvarade vilket utrymme elevers 

vardagliga erfarenheter av teknik får i teknikundervisningen i grundskolan genom att visa 

olika moment och arbetsformer som eleverna möter i teknikundervisningen, hur 

teknikundervisningen knyts till erfarenheter och vilka nya erfarenheter elever kan tillägna sig 

från teknikundervisningen. De moment som eleverna mötte i teknikundervisningen gick även 

att knyta an till Lgr 11 (Tabell 2) och visade att konstruerande och undersökande arbete gick 

att finna i teknikundervisningen hos samtliga intervjuade lärare. Det syntes skillnader i 

användandet av elevers erfarenheter och intressen i undervisningen. Endast lärare från 

årskurserna F-3 förklarade en medveten koppling till erfarenheter och endast en lärare från 

årskurserna 4-6 förklarade hur denne tog hänsyn till elevernas intressen. Synen på grupparbete 

var positiv och det syntes tydligt då det användes i hela grundskolan. Lärare från årskurserna 

F-3 och 7-9 använde endast grupparbete men lärare från årskurserna 4-6 betonade vikten av 

att eleverna även måste få visa sina kunskaper enskilt.  

 

Lärare från alla årskurser undervisade i teknik så att eleverna fick en möjlighet att tillägna sig 

kunskaper som de kunde använda även utanför skolan. I årskurserna F-3 fick eleverna lära sig 

att byta hårddisk i datorn, i årskurserna 4-6 fick eleverna lära sig att bygga utifrån sin egen 

fantasi och i årskurserna 7-9 fick eleverna lära sig att ha en förståelse för hur vi behandlar 



 

26 
 

miljön idag när vi lever i ”slit och släng samhället”. Båda fokusgrupperna, som består av 

elever från årskurserna 4-6, uttryckte en stimulerande teknikundervisning med intressant 

innehåll och roliga arbetsuppgifter. 

 

Vidare forskning 
Denna studie har genomförts med fokus på lärares och elevers åsikter och resonemang kring 

teknikundervisningen. Utifrån detta framkom att eleverna i båda fokusgrupperna uttryckte en 

avsaknad av teknikundervisning. Detta väckte funderingar kring om teknikämnet är tydligt för 

elever, eller om elever undervisas i teknik utan att vara medvetna om det. I Lgr 11 (2011a, s. 

269) är teknik ett eget ämne, men utifrån de intervjuer som genomförts med lärare framkom 

det att teknik inte undervisades som ett eget ämne, utan att det undervisades som ett tema i de 

naturorienterande ämnena. Vidare forskning skulle därför kunna innebära en undersökning 

om huruvida teknik undervisas som ett eget ämne eller inte samt hur medvetenheten för 

teknikundervisningen ser ut hos elever.  
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