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Abstract 
Technology in the classroom – a study of technology education for younger 
children in compulsory school 
 
The main purpose of this study is to find out how technology as a school 
subject is formed into pedagogical action. Issues addressed are: 

 
– How does teaching in the school subject of technology differ in terms 

of content and process? 
– How do frame factors influence teaching in technology? 
 

As analytic tools, concepts from philosophical thought on technology and 
education as well as frame factor theory are used to throw light on the way 
technology education takes shape in the practices of two primary school 
teachers. The philosophical concepts employed and developed have been 
inspired by the thinking of Martin Heidegger and John Dewey. These con-
cepts are “place” and “shaping of technology,” where the shaping of tech-
nology involves the following phases: formulation of the assignment, 
analysis, visualization/construction and evaluation/reflection. 

The basic questions are investigated in two case studies over a period of 
one year. Data is collected based on ethnographic methods and consists of 
observations, video recordings, documentation in the form of teachers’ 
diaries as well as pupils’ work, taped interviews with pupils, and interviews 
with the two teachers both before and after the project was finished.  

The overall results of the study show that the two teachers, to a different 
degree, use place, e.g. they try to use the children’s own experiences and 
the surrounding environment as a starting point in their teaching. They try 
to organize their teaching as a process of knowledge construction instead of 
as a process of transmission. In that process, different forms of represen-
tation are used, such as sketches, model constructions and written docu-
mentation, with the element of model construction providing a common 
denominator given the availability of tools and material. Another similarity 
between the practices is that the children are given opportunities to work at 
problem solving in cases where there are no given solutions. However, they 
enter problems due to their own embodiment in a pedagogy of transmission, 
which results in the fact that the shaping of technology becomes difficult to 
organize. Strict borders between subjects, the fragmented timetable of the 
school, and the organization of the classroom space and scarce equipment 
and materials all influence the possibilities of teaching in technology.  

 
Keywords: technology education, classroom practice, primary school, 
educational content, ethnographic method, Martin Heidegger, John Dewey 
and frame factors. 
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KAPITEL 1 

Inledning 

1.1 Bakgrund 

Skolämnet teknik har i och med nuvarande läroplan fått en egen kursplan. 
Det väcker frågor om vad som sker med ämnet i praktiken. Vad undervisas 
det om i skolämnet? Vad gör lärare? Vad håller elever på med? Frågorna är 
kanske extra viktiga att fundera kring idag eftersom den nu gällande läro-
planen för grundskolan överlämnar innehållsfrågan och också arbetssätt och 
metoder att utformas av den enskilde läraren själv. Samtliga kursplaner är 
utformade så att en beskrivning av ämnets karaktär och inriktning finns att 
tillgå, och detsamma gäller mål att sträva mot samt mål att uppnå. Dessa 
delar definierar tillsammans ämnet som skolämne och ska ge ledning för 
läraren i dennes arbete att få eleverna att uppnå minst de mål som är satta 
för år 5 och 9 i respektive ämne (SOU 1992:94). Kursplanerna möjliggör 
därmed väldigt många tolkningar.  

Under de 44 år skolämnet teknik förekommit i den svenska obligatoriska 
skolan har innehållet likt en pendel svängt från att ha varit ett rent verk-
stadstekniskt tillvalsämne under 1960- och 1970-talen till att under 1980-
talet bli någon form av tillämpad naturvetenskap, obligatorisk för alla. I och 
med nuvarande läroplan, Lpo 94, har så ämnet fått en egen kursplan. Efter-
som teknik är relativt nytt som obligatoriskt ämne saknar det tradition och 
identitet. Många av lärarna saknar dessutom utbildning i ämnet (Blomdahl, 
2000). Rapporter från fältet visar på detta faktum. CETIS – Nationellt 
resurscentrum för teknikundervisning i förskola och skola – har genomfört 
en nationell undersökning med titeln ”Hur står det till med tekniken i 
skolan” bland landets lärare. Enkäter med totalt 100 lärare har genomförts 
vid två tillfällen och med två års mellanrum. Resultatet visade sig vara 
nedslående vad beträffar teknikundervisningen i landet; teknikämnet hade 
på många håll haft svårt att etablera sig i grundskolan och förekom endast i 
mindre omfattning, lärare saknade adekvat utbildning och det fanns bland 
de intervjuade lärarna en osäkerhet kring ämnets innehåll (CETIS 
enkätundersökning 1998/1999 i Skogh, 2001; Skolverket, 2000). Ytterligare 
en uppföljning har gjorts av CETIS under 2003/2004 med enkäter till 100 
skolledare och 100 lärare i slumpmässigt utvalda grundskolor i landet 
(Ginner, 2004). Resultatet visar bland annat på att merparten av de inter-
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vjuade lärarna inte har någon utbildning i ämnet eller högst fyra högskole-
poäng, och trots den låga utbildningsnivån planerades inte några särskilda 
satsningar på kompetensutveckling i skolorna, inte heller hade de haft några 
sådana de senaste tre åren. Drygt 60 av de tillfrågade lärarna svarade att 
teknik inte omnämndes i skolans lokala arbetsplan. Teknikföretagens 
rapport Alla barn har rätt till teknikundervisning! (2005), där en enkät-
undersökning bland 354 lärare och 769 rektorer i landets grundskolor 
genomförd under våren 2005 ger en likartad bild av situationen ute i 
skolorna. Dessutom visar den på att mer än hälften av de medverkande 
lärarna anser sig ha dålig eller ganska dålig kunskap om kursplanen för 
teknikämnet och att en tredjedel känner sig osäkra i att undervisa i teknik. 
Stockholms skolinspektörer har också under våren 2001 besökt ett trettiotal 
skolor och granskat undervisningens kvalitet samt skolornas mål och 
resultat. För varje skola har det handlat om att granska lokala styrdokument, 
följa undervisningen samt samtala med lärare och skolledning. Rapporten 
visar att teknikämnet har låg status och behandlas, som det står i rapporten, 
”generellt på ett så nonchalant sätt att läget i det närmaste kan beskrivas 
som katastrofalt” (Fabricius m.fl., 2002, s. 12). 

Det finns dessutom ännu så länge lite forskning i anknytning till grund-
skolans teknikämne i Sverige, även om det finns tecken som tyder på att 
den idag är inne i en utvecklingsfas då en Nationell forskarskola i natur-
vetenskapernas och teknikens didaktik startats vid Linköpings universitet 
finansierad av utökade fakultetsanslag samt att det vid några lärarutbild-
ningar finns en utvecklingsinriktad verksamhet vad gäller undervisning och 
lärande i teknik (Hagberg & Hultén, 2005). Den forskning som faktiskt 
föreligger är till övervägande del utförd i anknytning till teknikämnets 
införande som obligatoriskt ämne i och med 1980 års läroplan (Andersson, 
1988; Elgström & Riis, 1990; Lindblad, 1994). De två avhandlingar som 
lagts fram under senare delen av 1990-talet samt början på 2000-talet kan 
med en gemensam nämnare sägas behandla barns möte med och uppfatt-
ning av begreppet teknik (Sjögren, 1997; Skogh, 2001). Vidare har en 
licentiatavhandling lagts fram där intervjuer gjorts med lärarstudenter, 
lärare i skolan samt elever om deras syn på innehåll och uppläggning av 
utbildningen i teknik (Mattsson, 2002). Vi vet alltså idag egentligen väldigt 
lite om teknikämnet och hur undervisningen sker i ämnet ute i skolorna, 
något som flera internationella forskningsöversikter också visar (Zuga, 
1997; Petrina, 1998; De Vries, 2003; Middleton m.fl., 2004). Dessa forsk-
ningsöversikter visar att det behövs forskning som studerar vad som sker i 
lärares faktiska undervisning i teknik (i kapitel 3 följer en mer omfattande 
forskningsöversikt kring det som gjorts). 
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För egen del har jag i och med avhandlingen, men också i mitt arbete 
inom lärarutbildningen, sett behov av att få kunskap om hur teknikunder-
visning tar sig uttryck i skolans pedagogiska praktik. Min övertygelse är att 
forskning av detta slag kan ge kunskap till både lärare och lärarutbildare, 
vilka förhoppningsvis antingen kan känna igen sig i eller ta avstamp från 
beskrivningarna samt använda resultaten som utgångspunkt för utveckling 
och förändring. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur teknik som skolämne formas 
till pedagogisk handling. De forskningsfrågor som jag ställer är: 

 
– Hur varierar undervisning i skolämnet teknik med avseende på inne-

håll och undervisningsprocess? 
– Hur påverkar ramfaktorerna undervisningen i teknik? 

 
Mina frågeställningar ovan har jag studerat med hjälp av en empirisk studie 
och i analysen har jag dels använt mig av Martin Heideggers och John 
Deweys filosofiska tänkande dels av ett ramfaktorteoretiskt perspektiv.  

1.3 Avhandlingens disposition 

Ovanstående inledning är tänkt som en bakgrund som ska visa på motiven 
bakom denna avhandling samt studiens preciserade syfte och frågeställ-
ningar. Eftersom arbetet handlar om skolämnet teknik ges i kapitel 2 en 
genomgång av hur teknik som skolämne växt fram, följt av en redogörelse 
för nuvarande kursplan i teknik. Kapitlet avslutas med en kort genomgång 
av teknikämnets utformning i andra länder. Inledningsvis i kapitel 3 redo-
visas de få forskningsstudier som genomförts i anslutning till teknikämnet i 
Sverige. Därefter presenteras internationell forskning kring teknikunder-
visning i skolan. Vidare i kapitlet behandlas forskning kring undervisning 
och lärares undervisande uppgift utifrån ett ramfaktorteoretiskt perspektiv. I 
kapitel 4 presenteras exempel på hur teknikbegreppet definieras i littera-
turen. Avslutningsvis i kapitlet prövar jag ett perspektiv på teknik givet 
kursplanens intentioner. I kapitel 5 introduceras delar av John Deweys filo-
sofiska tankar kring undervisning och lärande. Tillsammans med de delar 
av Martin Heideggers filosofi om teknik som jag lyft fram i kapitel 4 bildar 
det sedan grund för den begreppsgenerering som görs i kapitel 6. Där 
presenteras de begrepp som hör ihop med de filosofiska perspektiv som jag 
valt och som sedan bildar utgångspunkt för hur skolämnet teknik varierar 
med avseende på innehåll och undervisningsprocess i den empiriska 
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studien. Metodiska överväganden i samband med datainsamling och data-
analys redovisas i kapitel 7 där den empiriska studiens genomförande också 
beskrivs. I kapitel 8 presenteras sedan två fallstudier av lärares teknikunder-
visning. De två fallen analyseras därefter i förhållande till de framtagna 
begreppen. Styrande ramfaktorer som återkommer i materialet, och som 
påverkar hur teknikundervisningen utformar sig med avseende på innehåll 
och undervisningsprocess i de två praktikerna, är också framskrivna. Slut-
ligen sammanfattas och diskuteras resultaten i kapitel 9. 
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KAPITEL 2 

Teknik som skolämne 

Inledning 

Teknikämnet är det senast införda obligatoriska ämnet i svensk grundskola. 
I det följande ges en kort presentation av framväxten av teknik som skol-
ämne. Denna presentation gör inte på något sätt anspråk på att vara en 
heltäckande skildring; i det avseendet finns andra källor att tillgå (t.ex. 
Elgström & Riis, 1990; Westlin, 2000). Anledningen till att i denna studie 
överskådligt ta upp teknikämnets tillblivelse är att det kan tjäna som 
bakgrund till och ge en förståelse av teknikämnets status och roll i skolan. 
Därtill ger det förhoppningsvis en fingervisning om de motiv som styrt 
valet av inriktning på denna studie. Kapitlet avslutas med en redogörelse av 
nuvarande kursplan följt av en kort genomgång av teknikämnets utformning 
i andra länder. 

2.1 Om skolämnen 

Då detta kapitel behandlar teknik som skolämne finns ett värde i att först 
belysa skolämnen som fenomen. Enligt Gerd Arfwedson (1996, s. 11) finns 
det under varje tidsålder föreställningar om bildning och vad det är för 
kunskap som bäst kan överföra denna bildning till den yngre generationen. 
Den kunskap som då bäst svarar upp mot tidens bildningsideal ses som mer 
värdefull. Ämnen fungerar då som ett slags sortering av mängden tillgäng-
lig kunskap och användning av denna kunskap som, ”… en sorts ordnande 
kategorier för det socialt reglerade tillägnandet av kunskap”. Från antiken 
och ända fram till nutid har den teoretiska kunskapen ansetts som mycket 
mer värdefull än den praktiska kunskapen vid denna sortering. Vissa ämnen 
får då en mer central roll i skolan och det är framför allt de teoretiska 
ämnena som har och har haft den rollen i skolan. De ämnen som hänger 
samman med techne (teknik, slöjd och bild) och som baserar sig på erfaren-
hetsgrundad kunskap som främst är inriktad mot framställning och gestal-
tande har därmed haft en mindre framträdande roll (Alexandersson, 2001). 

Svein Sjøberg (2000, s. 382) skriver angående ett skolämnes vara eller 
icke vara att det ideala vore om man bedömde ”hur enskilda ämnen utifrån 
sin särart kan bidra till de överordnade målen för landets skola”. Han är 
dock tveksam till huruvida detta verkligen sker. I praktiken är det kanske 
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mer eller mindre tillfälligheter som har bestämt ämnesfördelningen. Vid 
revideringar tenderar tidigare ämnen och timtilldelning att kvarstå eftersom 
deras ämnesrepresentanter kan tala för ämnet, medan det är svårt att tillföra 
nya ämnen eftersom dessa saknar språkrör. Även i Gerd Arfwedsons 
genomgång finns denna tankegång, det vill säga att fastställande av skol-
ämnen sällan är resultatet av medvetna och reflekterade beslut utan snarare 
handlar det om traditionens bevarande av ämnen, där nya ämnen har haft 
svårigheter att få fäste. Basil Bernstein (1978) som har intresserat sig för 
hur skolämnen historiskt vuxit fram menar i det sammanhanget att det sätt 
på vilket samhället väljer ut både ämnen och utbildningskunskap för 
respektive ämne handlar om makt och social kontroll för detta samhälle. 
Skolämnen och kunskapsurval blir enligt honom en stabiliserande faktor i 
samhället. 

Lars Lindström (1984; 2007) har utrett och beskrivit tre olika bildnings-
ideal kring hur skolämnen historiskt vuxit fram. I den ena bildningstraditio-
nen görs en genomgripande uppdelning mellan en humanistisk eller sam-
hällsvetenskaplig skolning och en naturvetenskaplig teknologisk utbildning. 
I den andra, som har sina rötter i den upplysningsradikala bildningstradi-
tionen från 1700-talet, görs en sammankoppling mellan den naturveten-
skapligt tekniska och den språkligt humanistiska bildningen. I den tredje 
bildningstraditionen kopplas skolans bildningsuppdrag samman med ett 
samhälleligt-produktivt arbete eller med olika sätt att leva. Det är framför 
allt i Tyskland som denna tredje bildningstradition, det så kallade poly-
tekniska bildningsidealet, bildat grund för att forma skolämnen kopplade till 
verkligheten utanför skolan. Till grund för detta bildningsideal som kom-
binerade undervisning och samhälleligt-produktivt arbete låg Karl Marx 
polytekniska utbildningstänkande. 

I Sverige har ett annat sätt att förändra ämnesstrukturer prövats genom 
att blockämnen införts i ett försök att minska ämnessplittringen. Detta är 
påtagligt i 1980 års läroplan för grundskolan där exempelvis naturorien-
terade och samhällsorienterade ämnesblock infördes. I nuvarande läroplan, 
Lpo 94, finns en återgång till en uppdelning i ämnen igen med mål att 
sträva mot och mål att uppnå för respektive.  

Ett annat sätt att tänka kring skolämnen företräder Paul Hirst (1974) som 
talar om ”development of mind” (s. 39) som utgångspunkt för att forma 
ämnen. Hans skiljer mellan logiska, empiriska, moraliska och estetiska sätt 
att tänka som utvecklats inom olika kunskapsdomäner och som bildar ett 
ramverk för kunskaper. 

Det kan således konstateras att nya skolämnen över tid har tillkommit, 
samtidigt som befintliga skolämnen också över tid omformats av aktuella 
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krav på bildning i kölvattnet av pågående utveckling inom vetenskap och 
samhälle (Arfwedson, 1996). Nedan följer en redogörelse för hur teknik-
ämnet över tid formats. 

2.2 Teknikämnet som tillvalsämne under 1960- och 70-talet 

Första gången teknik infördes som skolämne i svenska grundskolan var i 
1962 års läroplan, Lgr 62. Vid den tiden var teknik ett tillvalsämne i år 7 
och 8 och kallades ”teknisk orientering”. Undervisningen i ämnet teknisk 
orientering skulle inriktas mot att ge eleverna ”kännedom om arbets- och 
kraftmaskiners elementära verkningsprinciper och konstruktiva huvuddrag, 
… bibringa eleverna någon färdighet att läsa ritningar, … ge praktiska erfa-
renheter av de vanligaste verktygens och verktygsmaskinernas funktioner” 
(Svensk författningssamling 1962:504, s. 1439). Studierna utgjorde en 
förberedelse för det linjeval eleverna sedan gjorde i årskurs 9. Den linje 
som kopplades till teknisk orientering kallades ”teknisk-praktisk linje”, 9 tp, 
och var en fördjupning inom följande områden: materiallära samt verktygs- 
och verktygsmaskinlära 2 vtr; yrkesritning och ritteknik 2 vtr; yrkesräkning 
3 vtr; verkstadsarbete 15 vtr (a.a., s. 1438).  

Tillvalet och den yrkesorienterade linjen förberedde eleverna för yrken 
inom verkstad och industri. I läroplanen stod också att undervisningen 
skulle ge eleven en bred arbetsinriktad utbildning med orientering om 
arbetslivet, dvs. en arbetslivsfostran som skulle underlätta övergången till 
förvärvsarbete och ge en förtrogenhet med arbetslivets krav på arbetspresta-
tioner och personligt uppträdande (a.a., s. 1442). 

Elever som valde studiegången ”teknisk orientering” och ”teknisk-
praktisk linje” fick ägna ”en tidsvolym som motsvarade en knapp tredjedel 
av hela hans högstadietid” (Elgström & Riis, 1990, s. 16). ”Hans” syftar på 
det faktum att det till största del var pojkar som valde denna studiegång.  

I påföljande läroplan, Lgr 69, slopades linjeindelningen och ersattes av 
ett tillvalssystem med elva veckotimmar, vilka var fördelade på så sätt att 
fyra veckotimmar placerades i årskurs 7 och 9 och tre i årskurs 8. Det fanns 
fem tillvalsalternativ varav teknik var ett. Dessa totalt elva veckotimmar 
under högstadietiden innebar en kraftigt minskad undervisningstid för de 
elever som var intresserade av teknik. Tillvalet av teknik kunde dessutom 
inte kombineras med ett val av något språk, vilket gjorde det omöjligt att få 
tillträde till de teoretiska linjerna på gymnasiet, eftersom dessa fordrade ett 
B-språk (Skogh, 2001). Enligt Elgström och Riis (1990, s. 17) förändrades 
inte andelen pojkar och flickor enligt det nya systemet: ”Andelen och typen 
elever som valde teknik under 1960-talet förblev den samma under 1970-
talet; det var den mindre studiemotiverade halvan av pojkarna”. 
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Teknikämnets ämnesmässiga innehåll kom fortfarande att formas utifrån 
industrins önskemål och kunskapsbehov, vilket innebar att ämnet inriktades 
mot att förbereda eleven för inträdet i arbetslivet. Trots denna inriktning 
finner man emellertid i Lgr 69 även skrivningar om att eleverna ska 
bibringas förståelse för det tekniska området och dess relation till samhället. 
Bland annat skulle undervisningen ”… till en början bygga på deras kun-
skaper om tekniska produkter och arbetssätt, som de förvärvat i synnerhet i 
hemmet, i skolan, under fritiden och genom praktisk yrkesorientering i 
hemorten” (Lgr 69, s. 212).  

Undervisningen skulle också syfta till att ”… utveckla elevernas 
analyserande förmåga och [kan] väcka deras intresse för att skaffa sig en 
bättre överblick över olika företeelser inom det tekniska området: växel-
verkan med samhällsutvecklingen och med andra kunskapsområden och 
arbetsförhållandena inom olika industrigrenar” (Lgr 69, s. 212). 

Teknik som ämne i skolan under 1960- och 1970-talet har handlat om en 
mycket smal yrkesutbildning där syftet varit att utveckla förmågor använd-
bara för verkstadstekniskt arbete (Westlin, 2000, se även Hagberg & 
Hultén, 2005). De lärare som undervisade utgjordes generellt sett av per-
soner som själva hade verkstads- eller industribakgrund, både när det gällde 
behöriga såväl som obehöriga lärare (Elgström & Riis, 1990). I förhållande 
till Lars Lindström (1984; 2007) och bildningsfrågan så kan konstateras att 
teknikämnet under 1960- och 1970-talet handlat om en naturvetenskaplig 
teknologisk utbildning inom ett mycket begränsat fält med en tydlig gräns-
dragning till den humanistiska och samhällsvetenskapliga skolningen. 

2.3 Teknik som obligatoriskt ämne under 1980-talet 

Teknik som ett obligatoriskt ämne i hela grundskolan, från år 1 till och med 
år 9, infördes i och med 1980 års läroplan, Lgr 80. Bakgrunden till detta var 
dels behovet av en allmän teknisk kompetens i ett samhälle som utvecklats 
tekniskt, dels behovet av rekrytering till tekniska och naturvetenskapliga 
utbildningar. Man menade: 

 
… att det inte är tillräckligt att vidta åtgärder enbart inom gymnasieskolan 
för att komma till rätta med det minskade intresset för naturvetenskapliga 
och tekniska studier. Elevernas attityder och intresse för sådan utbildning 
och yrkesverksamhet grundläggs som regel mycket tidigt. Det är därför 
viktigt att olika slag av åtgärder sätts in redan i grundskolan för att stimulera 
intresset för naturvetenskap och teknik både bland flickor och pojkar. 
(Regeringens Statsverksproposition 1975/76:100, bilaga 10, s. 184) 
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Ute i skolorna påbörjades arbetet utifrån denna läroplan två år senare. 
Ämnet placerades på högstadiet bland de naturorienterade ämnena (NO) 
och teknik blev det fjärde ämnet vid sidan av de redan tidigare ingående 
ämnena fysik, kemi och biologi. Två veckotimmar öronmärktes för teknik-
ämnet inom ramen för det gemensamma timantalet för de naturorienterade 
ämnena. På låg- och mellanstadiet fördes ämnet till orienteringsämnena 
(OÄ-ämnen). Ämnet blev på så sätt ytterligare ett ämne bland de många 
ämnen som rymdes inom detta område. 

I Lgr 80 fanns fortfarande tillvalet på elva stadietimmar kvar, men till 
skillnad från Lgr 69 beslutade nu rektor lokalt hur dessa stadietimmar skulle 
fördelas per årskurs. Skolstyrelsen beslutade vilka tillvalskurser som skulle 
anordnas förutom franska, tyska och hemspråk, som obligatoriskt skulle 
finnas i utbudet. Med andra ord såg det olika ut ute i landet beroende på om 
teknik också fanns som tillvalsämne.  

Teknikämnet saknar egen kursplan i Lgr 80, till skillnad från läroplanen 
från 1962 och läroplanen från 1969. Elgström och Riis (1990) skriver i 
samband med sin studie att hela 1980 års läroplan präglas av en integrerad 
kunskapssyn samt av idén om att anknytningar och samverkan kan och bör 
ske mellan olika ämnen och att inga strikta ämnesdefinitioner bör göras. Av 
denna anledning hölls i 1980 års läroplan orienteringsämnena samman i två 
grupper, samhällsorienterande (SO) och naturorienterande (NO) ämnen, och 
huvudmoment bestämde innehållet i varje ämnesgrupp. I studien gör 
Elgström och Riis en granskning av kursplanetexterna samt av de delar som 
behandlar mål och riktlinjer för skolan, och finner att ”teknik” förekommer 
på ett stort antal ställen i texterna, totalt omkring femtio citat. Dessa citat 
delar de sedan in i sex kategorier, som alla fångar varsin aspekt av teknik-
ämnet och som de anser bör behandlas i undervisningen. Enligt författarna 
är dessa så nära en definition av det nya obligatoriska teknikämnet man kan 
komma i Lgr 80: 

 
– Teknik som vardagskunskap 

Detta är den innehållsaspekt av teknikämnet som avtecknar sig tydligast i 
läroplanen. Eleverna behöver sådana teknikkunskaper att de kan klara sig i 
sin nuvarande och framtida livssituation … 

– Teknik som arbetslivsorientering 
Läroplanen innehåller många exempel på ansträngningar att närma skolan 
till arbetslivet. Det är ganska naturligt att teknikämnet här ses som extra 
viktigt … 

– Teknik som kunskap för att möta fritiden på ett meningsfullt sätt 
På flera ställen i läroplanen återkommer skolaktiviteter som tydligt visar att 
läroplansförfattarna tänkt att eleverna skall förberedas för sin nuvarande och 
framtida fritid … 

– Teknik som grund för vidare studier 
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Denna aspekt innebär att teknikämnet antas kunna stimulera elever att så 
småningom intressera sig för naturvetenskap. Det handlar alltså om att 
tillvarata det tekniska och naturvetenskapliga intresset hos ungdomar med 
den typen av begåvning … 

– Förståelse för teknikens roll i samhällsutvecklingen 
Denna aspekt bygger på det minsta antalet citat, vilka inte desto mindre 
speglar den målkonflikt som gäller för skolan i dess helhet … 

– Teknik och det undersökande arbetssättet 
Lgr 80 präglas bl.a. av att begreppet ’ett undersökande arbetssätt’ ofta 
återkommer. Ett undersökande arbetssätt är inte bara en undervisnings-
metodisk anvisning; det kan också ses som ett mål i sig. (a.a. s. 20ff) 

 
Riis (1996) skriver att tiden för utformandet av 1980 års läroplan till stora 
delar upptogs av en diskussion om teknikämnets koppling till andra ämnen. 
Frågan om teknikämnets struktur och innehåll hanns inte med. I denna 
diskussion fanns tre intressenter: tekniklärare som tidigare arbetat med 
tillvalsämnet teknik under 1960- och 1970-talet, NO-lärare som gjorde 
gällande att teknik var den tillämpade sidan av framför allt fysik och kemi, 
samt slöjdlärare som under denna period åberopade ett pågående utveck-
lingsarbete inom sitt ämne i syfte att förnya och anpassa ämnet till det 
moderna industrisamhälle som vuxit fram. Riis (1989) anser att teknik-
ämnets brist på definition kan bero på en tilltro till att skolan av egen kraft 
ska forma innehållet: 
 

Det är först med ett relativt tydligt innehåll i ett ämne som man kan utforma 
föreskrifter eller råd för hur ämnet skall behandlas. Men detta förhållande 
kan också brukas omvänt: genom att föreskriva användande av en viss typ 
av undervisningsmetod kan läroplansförfattarna hoppas på att teknik som 
skolämne utkristalliserar sig i en viss riktning. En definition skulle på detta 
sätt växa fram som ett resultat av utbildnings- och undervisnings-
verksamheten själv, styrd av vissa metodiska anvisningar. (a.a. s. 18) 

 
Enligt Sverker Lindblad (1994) hade regeringen under 1972 gett Skol-
överstyrelsen uppdraget om en översyn av då gällande läroplan. När sedan 
SÖ till regeringen 1978 överlämnade sitt förslag till ny läroplan där det nya 
obligatoriska teknikämnet nu ingick präglades den av honnörsord som 
”verklighetsanknytning”, ”laborativt arbetssätt” samt ”integrering av olika 
ämnen i block” (a.a., s. 155). Han menar liksom Ulla Riis, att vid den för-
söksverksamhet som genomfördes i anslutning till läroplansarbetet kom 
ämnesinnehållet i skymundan medan formen, knutet till de ovan nämnda 
honnörsorden, kom att dominera. 

Hur ämnet tog form i skolan berodde därför mycket på vilken lärare som 
undervisade. Det fanns tekniklärare som undervisat under 1960- och 1970-



 19 

talet i verkstadsteknik, det fanns fysiklärare som såg tekniktimmarna som 
möjlighet att utföra praktiska försök hämtade från traditionell fysik, dvs. 
fysikexperiment, det var slöjdlärare som tog sig an tekniken vilken då för-
des ihop med trä- och metallslöjden, eller lärare som helt enkelt hade behov 
av att fylla ut sina tjänster (Riis, 1996). När det gäller låg- och mellanstadiet 
saknade lärare utbildning för det nyinförda ämnet på skolschemat. Ett 
fortbildningsprogram om totalt 5 dagar genomfördes dock som cirka 12 000 
klasslärare kom att gå under åren 1980-1985 (Elgström & Riis, 1990).  

Enligt det tre bildningstraditioner som tidigare beskrivits i kapitlet så 
menar Lars Lindström (1984; 2007) att teknikämnet som obligatoriskt ämne 
i Sverige och därmed som en del av allmänbildningen har sina rötter i den 
upplysningsradikala bildningstraditionen från 1700-talet med önskemålet 
att koppla samman det naturvetenskapligt tekniska och den språkligt huma-
nistiska bildningen. En person som Lindström nämner i detta sammanhang 
är Johann Heinrich Pestalozzi som liksom andra upplysningstänkare ansåg 
”industrin som ’i sig en del av människans kultur’” och han såg ”den in-
dustriella bildningen som ett medel för industrins humanisering” (Lind-
ström, 1984, s. 22). Även den svenska folkskolans förgrundsgestalt Fritjuv 
Berg tillhörde dem som ansåg att skolan skulle ge grundläggande bildning 
även för kroppsarbete. Att förbereda alla elever i kroppsligt arbete handlade 
inte, menade han, om att göra skolan som helhet praktisk, utan i stället om 
att ”söka åstadkomma ett allsidigt bildningsprogram, som även skapar 
förutsättningar för att det industriella arbetets intellektuella andel ska bli 
tillgänglig för alla” (a.a., s. 31). Diskussionen är alltså lika aktuell idag som 
under Fritjuv Bergs tid.  

2.4 Teknikämnet får egen ämnesstatus under 1990 och början 
av 2000-talet 

En rad förändringar präglade det svenska samhället under 1980-talet. Bland 
annat hade Sverige blivit allt mer mångkulturellt och var på väg in i ett 
ännu mera utvecklat internationellt samarbete inte minst med samverkan 
inom Europa. Miljöfrågorna hade blivit allt mer komplexa och den tekniska 
utvecklingen och datoriseringen genomsyrade både arbetsliv och vardag. 
Vidare hade informationsflödet ökat markant. Antalet förvärvsarbetande 
kvinnor hade också fortsatt att öka (SOU 1992:94). Detta ställde krav på en 
förändrad skola vilket ledde till att en ny läroplan för grundskolan utfor-
mades, Lpo 94, som bättre skulle svara mot framtidens behov. För 
teknikämnets del betyder detta styrdokument att ämnet får egen kursplan. 
Ämnet får alltså egen ämnesstatus och är inte längre underordnat något 
annat kunskapsområde. Den nya kursplanen omfattar år 1 till och med år 9. 
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Timplanemässigt är dock ämnet fortfarande placerat tillsammans med de 
naturvetenskapliga ämnena. 

I kursplanen presenteras ämnet med en inledande text som beskriver 
ämnets syfte och roll i förhållande till skolans allmänna mål, där ämnet sätts 
in i sitt sammanhang. Därpå följer ett avsnitt om ämnets uppbyggnad och 
struktur som alltså söker fånga ämnets karaktär. I detta sammanhang lyfts 
även fram vad som ses som de centrala perspektiven för ämnet. Vidare 
finns texter som behandlar de mål som undervisningen bör sträva mot och 
de mål eleverna har att uppnå i slutet av femte respektive nionde skolåret. 
Mål att sträva mot anger ämnets färdriktning, och tillsammans med texten 
kring ämnets uppbyggnad och struktur definierar det ämnet som skolämne 
(a.a., s. 174 ff). 

Den inledande texten i Lpo 94 behandlar alltså ämnets syfte och roll i 
förhållande till skolans allmänna mål och ämnet sätts där in i sitt samman-
hang:  

 
Människan har alltid strävat efter att trygga och förbättra sina livsvillkor 
genom att på olika sätt förändra sin fysiska omgivning. De metoder hon då 
använt är i vidaste mening teknik. Utbildningen i ämnet teknik utvecklar en 
förtrogenhet med teknikens väsen. Syftet är att öka förståelsen av hur 
produktionsförhållanden, samhället, den fysiska miljön och därmed våra 
livsvillkor förändras. Teknisk verksamhet har påtagliga konsekvenser för 
människa, samhälle och natur. Särskilt tydligt blir detta när tekniken är 
stadd i snabb utveckling. 

Samhället och våra livsmönster präglas i allt högre grad av användandet 
av tekniska föremål, som i sin tur ofta ingår i tekniska system. Att så långt 
som möjligt göra vardagstekniken begriplig och synlig är därför ytterligare 
ett syfte. Detta innefattar alltifrån de enklaste redskapen i hemmet till 
moderna apparater och komplicerade transportsystem. Tekniska kunskaper 
blir i allt högre grad en förutsättning för att kunna bemästra och använda 
den teknik som omger oss. Som medborgare i ett modernt samhälle behöver 
man en grundläggande teknisk kompetens, som man dessutom ständigt 
måste kunna utvidga och anpassa. I denna kompetens ingår såväl kunskap 
om den tekniska utvecklingens roll i ett historiskt perspektiv som viss vana 
att reflektera över och praktiskt lösa tekniska problem. Därutöver krävs 
förmåga att analysera och värdera samspelet mellan människan, tekniken 
och våra möjligheter att existera. Nyttjandet av teknik reser nämligen en rad 
etiska spörsmål som berör grundläggande värderingar, till exempel vad 
gäller teknikens konsekvenser för miljön. Också många andra sidor av 
tillvaron, som arbetsliv, boende och fritid, påverkas av tekniken. Individers 
och gruppers möjligheter att utöva inflytande och makt är i stor utsträckning 
beroende av hur tekniken utformas och utnyttjas i samhället. 

Flickors och pojkars förhållningssätt till teknik skiljer sig ofta åt – så 
också omgivningens syn på flickors respektive pojkars roller i tekniska 
sammanhang. Ett syfte med teknikämnet är att alla ges tillfälle till ett 
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medvetet och allsidigt kunskapssökande i utbildningen. (Lpo 94 Kursplanen 
i teknik, 2000, s. 1) 

 
Anders Westlin (2000) skriver att det finns en tydlig koppling mellan tek-
niken och den mänskliga kulturen i kursplanen. Vid hans analys konstateras 
att ämnet tydligare profilerats gentemot de natur- och samhällsorienterande 
ämnena samtidigt som det nya ämnet också skiljer sig från den tidigare 
tekniskt praktiska undervisningstraditionen. Teknikämnet är med andra ord 
ett bildningsämne där olika kunnande, både praktiskt och teoretiskt, 
framhävs i förening med en ökad medvetenhet och reflektion om vad som 
sker i mötet mellan individen, tekniken, samhället och naturen. Detta är för 
övrigt något som Lars Lindström (1984) framhäver redan i anslutning till att 
teknikämnet blir ett obligatoriskt ämne i och med 1980 års läroplan.  

 
Teknik som allmänbildande ämne kan inte ha som målsättning att kritiklöst 
anpassa människan till den vetenskapligt-tekniska revolutionen. Det bör i 
stället vägledas av personlighetskravet, dvs. genomsyras av frågan vilka 
genuint mänskliga möjligheter och risker den tekniska utvecklingen 
rymmer. (a.a., s. 48) 

 
Lpo 94 medförde generellt stora förändringar på så sätt att kursplanerna 
beskrev mål att uppnå och mål att sträva mot. I den meningen presenterar 
de i stort sett endast en struktur som anger färdriktning och grundläggande 
perspektiv. Resten överlämnas till läraren, som själv ska utforma innehåll 
och arbetsmetoder så att målen nås. Det finns inte en väg eller ett sätt att 
arbeta med teknik i skolan. Ansvaret för att utveckla kunskaper om vilket 
ämnesstoff som är relevant och viktigt för att nå de uppställda målen 
överlämnas till läraren. Detta innebär stor frihet och många möjligheter, 
vilket kan innebära en positiv utmaning, men denna utmaning kan själv-
fallet också vara för stor om ämneskunskaperna och den didaktiska 
kunskapen är otillräckliga.  

När det gäller undervisningen i teknik poängteras det att den ska belysas 
utifrån fem centrala perspektiv, som alla tjänar till att sätta in tekniken i ett 
vidare sammanhang (Lpo 94 Kursplanen i teknik, 2000): 

Utveckling 

Målet att sträva mot är här att eleven ”utvecklar sina insikter i den tekniska 
kulturens kunskapstraditioner och utveckling” (a.a., s.1).  
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Vad tekniken gör 

Tekniska lösningar kan kategoriseras på olika sätt. I kursplanen kan utläsas 
fyra grundläggande funktioner: lagra, omvandla, transportera samt styra. 
”Genom att dessa tydliggörs och systematiseras får eleven verktyg att själv 
kunna analysera teknikens roll och funktion” (a.a., s. 2).  

Konstruktion och verkningssätt 

Målet att sträva mot är att eleven ska utveckla sin förmåga att ”omsätta sin 
tekniska kunskap i egna ställningstaganden och praktisk handling”. Vidare 
ska eleven ”utveckla förtrogenhet med i hemmet och på arbetsplatser van-
ligt förekommande redskap och arbetsmetoder av skilda slag” (a.a., s. 1). 

Komponenter och system 

Målet att sträva mot är att eleven utvecklar sina insikter om olika tekniska 
system och dess ingående komponenter och hur dessa är sammanlänkade, 
”samt kännedom om den teknik som i övrigt omger oss” (a.a., s. 1). 

Tekniken, naturen och samhället 

Målet att sträva mot är att eleven utvecklar sina insikter ”om hur tekniken 
påverkat och påverkar människan, samhället och naturen … utvecklar 
förmågan att reflektera över, bedöma och värdera konsekvenserna av olika 
teknikval … utvecklar förmågan att omsätta sin tekniska kunskap i egna 
ställningstaganden och praktisk handling” (a.a., s. 1). 

Teknikämnet är idag obligatoriskt för samtliga elever i grundskolan. 
Skälet till detta, i den mån det kan utläsas ur kursplanen och ur de 
anvisningar som gavs av 1992 års läroplanskommitté (SOU 1992:94), är att 
det krävs av oss som medborgare i en demokrati att vi försöker förstå och 
värdera teknik och tekniska system.  

 
Teknik som kunskapsområde framstår som allt väsentligare i grundskolan, 
inte minst för att en stor och viktig del av omvärlden numera utgörs av 
tekniska system. Dessutom sker det hela tiden en teknisk utveckling, som på 
olika sätt påverkar människa, samhälle och natur. Eleverna bör, som en del 
av sin omvärldsorientering, ha en viss förståelse för detta skeende. (SOU 
1992:94, s. 253) 

 
Under slutet av 1990-talet inleddes ett arbete med att revidera kursplanen i 
teknik. Den reviderade kursplanen innehåller få egentliga förändringar 
jämfört med den tidigare (Skolverket, 2000). Justeringen består i att be-
skrivningen av de fem centrala perspektiven som ska genomsyra under-
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visningen har utvecklats lite och valet av exempel i ett av perspektiven har 
förändrats. 

2.5 Teknikämnet i andra länder 

Teknikämnet i sin svenska utformning är något som saknar direkt mot-
svarighet i andra länder. Inom de nordiska länderna är det förutom Sverige 
också Danmark som infört ett nytt skolämne Natur/teknik i år 1-6 där kun-
skapsområdet är tänkt att ge eleverna en naturvetenskaplig kunskapsbas 
som de kan bygga vidare på (Ginner, 1996). I Finland pågår utredningar 
och planeringar om införande av teknik som skolämne i den obligatoriska 
skolan (Rasinen, 2003). I Norge har de ingående behandlat införandet av 
teknik som ett skolämne i grundskolan, och efter alla utredningar har nu 
”teknologi og design” införts som ett område som ska behandlas inom 
ämnena matematik, naturvetenskap samt konst och hantverk (Bungum, 
2006). Ämnet får därmed ingen egen ämnesstatus utan den tvärveten-
skapliga dimensionen betonas. Området får en speciellt tydlig plats inom 
det naturvetenskapliga fältet där teknologi och naturvetenskap ska under-
visas i ”partnerskap” (a.a., s. 29). I det framtagna styrdokumentet jämställs 
det naturvetenskapliga fältet och teknologi som jämställda verksamheter 
som är beroende av varandra, men till stor del saknas den samhälliga 
dimensionen. Urval av innehåll utgörs huvudsakligen av naturvetenskapliga 
teman där mekanik och elektricitet är speciellt framträdande.  

Om man ser till det som etiketteras ”teknik” eller ”teknologi” i olika 
länder slås man av förekomsten av olika tolkningar. I vissa länders kurs-
planer definieras ämnet teknik/teknologi som informationsteknologi och i 
andra länder liknar det mer ett formgivningsämne (Sjøberg, 2000; Rasinen, 
2003). 

England har inriktningen Design and Technology från första årskursen 
och uppåt där ämnets huvudmål är ”design and making” (Ginner, 1996; 
Design and technology in the National Curriculum, 2000). Kursplanen är 
indelad i fyra ”Key Stages”. Key Stage One gäller för barn mellan 5-7 år 
och Key Stage Two åldrarna 8-11 år, Key Stage Three för åldrarna 11-14 
samt slutligen Key Stage Four för 14-16 åringar. Styrdokumentet innehåller 
detaljerade föreskrifter kring både innehåll och arbetssätt till skillnad från 
den svenska kursplanen (Design and technology in the National Curri-
culum, 2000; Rasinen, 2003).  

På några håll har ämnet en ganska stark yrkesteknisk inriktning, t.ex. i en 
rad östeuropeiska länder. I ett flertal av dessa länder pågår idag diskussio-
ner om att förändra ämnet i riktning mot allmänbildning ifråga om teknik. 
Dylika diskussioner har till exempel i Polen resulterat i att teknik nu införts 
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som skolämne i den obligatoriska skolan. I de första tre årskurserna har man 
integrerad undervisning i olika teman där bland annat teknikämnet ingår. I 
skolåren 4-6 samt 7-10 är teknikämnet obligatoriskt med två veckotimmar i 
samtliga årskurser. Inriktningen är teknisk orientering för att kunna leva i 
en teknisk civilisation. Teknikämnet innefattar även informationsteknologi 
(Lib, 2003).  

I USA har ämnet döpts om från Industrial Arts till Technology, vilket är 
ett uttryck för en ambition att förändra inriktningen bort från den yrkes-
inriktade traditionen. Det varierar dock starkt från delstat till delstat be-
träffande undervisningens innehåll och utformning (Ginner, 1996). Under 
de senaste åren har ”national standards” utarbetats för att rikta undervis-
ningens innehåll och utformning (Technology for All Americans Project, 
1996; Standards for technological literacy: Content for the study of techno-
logy, 2000). Teknik är i och med dessa dokument obligatoriskt för samtliga 
från kindergarten och uppåt i skolsystemet där målet är att ge en teknisk 
allmänbildning för samtliga. Teknikundervisningen kan integreras med 
andra skolämnen och då framför allt med naturvetenskap och matematik. På 
liknande sätt som den svenska kursplanen finns här mål att uppnå (Rasinen, 
2003). 

Skottland har en egen läroplan och också egen kursplan i teknik. Vid 
analys av denna kan konstateras att liksom i England är ”design and 
making” kärnan i ämnet, men elevernas tekniska problemlösningar ska 
kopplas till en reflektion över teknikens påverkan på samhället, människan 
och miljön (Technology Education in Scottish Schools: A Statement of 
Position, 1996).  

Nya Zeeland har också infört teknik som ämne i alla årskurser. Här är 
inriktningen teknisk allmänbildning i bemärkelsen förståelse av och med-
vetenhet om relationen mellan människan, samhället och tekniken. Under-
visningen är uppbyggd kring sju tekniska områden. Dessa områden är 
bioteknik, elektronik och styrning, informations- och kommunikations-
teknologi, livsmedel, material, produktion och produktionsprocesser. År 1-3 
innehåller fyra av dessa områden, för år 4-6 fem områden och år 7-8 sex 
områden och slutligen år 9-10 sex områden (Ministry of Education, 1995; 
Compton m.fl., 2003). Liksom den svenska kursplanen framstår den nya 
zeeländska kursplanen som ett ramverk som överlämnar till den enskilde 
läraren att bestämma både innehåll och undervisningsmetoder inom de 
områden som föreskrivits och där kursplanen istället gett direktiv i form av 
mål om önskvärda kompetenser att utveckla i teknikundervisningen. Vid 
analys av denna kursplan framstår deras teknikämne som mest lik den 
svenska utformningen av teknikämnet. En skillnad ligger dock i det att ett 
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urval av områden gjorts till skillnad mot ämnet i Sverige där områden ej 
specificerats. 

2.6 Sammanfattning och kommentar 

Hur teknikämnet har gestaltat sig i den svenska skolan har förändrats i takt 
med den tekniska och samhälleliga utvecklingen. Man kan se två utveck-
lingslinjer beträffande teknikämnet. Den första utvecklingslinjen som 
kännetecknade ämnet under 1960- och 1970-talet var en naturvetenskaplig 
teknologisk utbildning inom ett mycket begränsat fält. Under denna period 
genomsyrades samhället också av industriell tillväxt, teknisk utveckling och 
en tilltro till naturvetenskaplig och teknisk kunskap (Hagberg & Hultén, 
2005; Westlin, 2000). Den andra utvecklingslinjen med rötter i den upplys-
ningsradikala bildningstraditionen från 1700-talet med en önskan om en 
sammankoppling mellan den naturvetenskapligt tekniska och den språkligt 
humanistiska bildningen genomsyrar i och med 1980 års styrdokument 
ämnet, då det också blev obligatoriskt för samtliga. Ämnet är dock fort-
farande under 1980-talet sammanfört med de naturvetenskapliga ämnena 
och på grund av att en innehållsdiskussion aldrig kom till stånd kom ämnet 
till stor del att betraktas som ett redskap för de naturvetenskapliga ämnena. 
I och med den nu gällande läroplanen, Lpo 94, har ämnet fått egen 
ämnesstatus. Skolor har valt olika lösningar på hur teknikutbildningen ska 
organiseras men det är fortfarande vanligt förkommande att ämnet är en del 
av det naturvetenskapliga området och därmed kvarstår frågan om för-
hållandet mellan naturvetenskap och teknik i skoldebatten (Hagberg & 
Hultén, 2005). Även internationellt visar det sig att det förekommer olika 
lösningar i hur ämnet organiseras idag.  
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KAPITEL 3 

Tidigare forskning 

Inledning 

Den forskningsöversikt som följer i detta kapitel omfattar en genomgång av 
tidigare svensk forskning rörande skolämnet teknik samt internationell 
forskning kring teknikämnet i skolan. Även pedagogisk forskning som be-
handlar undervisning ur ett ramfaktorperspektiv presenteras.  

3.1 Genomgång av svensk forskning kring skolämnet teknik 

Tillgänglig litteratur visar att få studier i Sverige har gjorts i anknytning till 
skolämnet teknik. Det är således ett relativt outforskat område. Totalt har 
jag hittat sex studier som på något sätt behandlar skolämnet teknik. Nedan 
följer en kort presentation av studierna. 

I en studie över den svenska läroplansprocessen med titeln Läroplans-
processer och förhandlingsdynamik. Exemplet obligatorisk teknik i grund-
skolan sätter Ole Elgström och Ulla Riis (1990) fokus på tidsperioden 
1976-1980. Syftet med studien var att förklara varför teknik kom att bli ett 
obligatoriskt grundskoleämne och att beskriva och förklara varför ämnet 
fick den position och den utformning som anges i Lgr 80. Enligt författarna 
brottades läroplansgruppen med två stora frågor som skulle lösas; teknik-
ämnets koppling till andra ämnen samt dess struktur och innehåll. Under 
hela arbetet kom den första frågan att dominera processen och den andra 
frågan om ämnets struktur och innehåll behandlades inte i lika stor utsträck-
ning. 

I en studie om Teknikämnet på grundskolans mellanstadium av Yvonne 
Andersson (1988) beskrivs hur undervisningen i det, i 1980 års läroplan, 
nyintroducerade ämnet teknik utvecklades och vilka förklaringar det finns 
till att ämnet har gestaltat sig som det gjort. Det redovisade arbetet pekar på 
hur olika undervisningen bedrevs i olika klasser inom samma årskurs. 
Andersson skriver att skapandet av ett nytt ämne inledningsvis kan kräva 
bestämda anvisningar. För traditionella ämnen känner läraren målen och har 
i regel en utvecklad undervisningsmetod. När det gäller ett nyintroducerat 
ämne måste först målet bestämmas och också tydliggöras, och sedan måste 
metoder utvecklas för att nå målet ifråga. I början av införandet av ett nytt 
ämne handlar det om att starta en process och välja inriktning på den. 



 27 

Lärarna behöver få redskap att utveckla ämnet och också stöd att lyfta fram 
sin egen förmåga.  

I Sverker Lindblads studie Lärarna – Samhället och skolans utveckling 
(1994) rörande lärare och deras försök att förändra den svenska skolan 
behandlas bland annat Skolöverstyrelsens försöksverksamhet ”Barn och 
Teknik”. Försöksverksamheten resulterade i ett stort antal varierande 
försök. Lärarna deltog i försöksverksamheten av olika anledningar; det 
kunde handla om direktiv från skolledningen eller att de själva såg det som 
en möjlighet. De deltagande lärarna hade även skilda uppfattningar om både 
ämnet och varför teknik skulle bli ett obligatoriskt skolämne. Deras 
personliga erfarenheter av teknik fick utgöra grunden i undervisningen. Den 
skulle också anpassas till den övriga verksamheten och fick inte heller ta för 
stort utrymme. Enligt Lindblad var det mot denna bakgrund inte konstigt att 
försöksverksamheten knappast bidrog till att förverkliga intentionerna bak-
om regeringens uppdrag åt Skolöverstyrelsen. Däremot ser han försöks-
verksamheten som lärares realistiska lösningar på de åtaganden som de som 
lärare ställt upp på. De skulle försöka hantera omgivningens krav samtidigt 
som de skulle utveckla en verksamhet och också ha ansvaret för att den 
skulle fungera i sin helhet. Lindblad inför begreppet ”ekologisk rationalitet” 
(s. 243) och skriver att läraren utvecklar en sådan ekologisk rationalitet när 
han/hon står inför en rad problematiska uppgifter där man måste hitta den 
bästa lösningen för tillfället i den situation man befinner sig i.  

Inga-Britt Skogh (2001) har i avhandlingen Teknikens värld – flickors 
värld studerat yngre flickors (7-12 år) erfarenheter och upplevelser av 
teknik i hem och skola. Skogh har följt 26 flickor som tillhör den första 
generationen som vuxit upp med datorer, Internet, TV-spel och CD-skivor. 
Hennes studie utgår från syftet att dels uppmärksamma en grupp yngre 
flickors erfarenheter, upplevelser och agerande i mötet med teknik både 
hemma och i skolan och dels att försöka förklara och förstå varför dessa 
flickor agerar som de gör då de ställs inför tekniska uppgifter. Det första 
syftet utgår från ett elevperspektiv där flickornas känslor och upplevelser 
står i centrum. Det andra syftet utgår från ett lärarperspektiv och har som 
ambition att förstå och förklara varför flickorna agerar som de gör. Den 
teoretiska grunden för hennes arbete ligger i Georg Henrik von Wrights 
texter om händelselogik samt Sverker Lindblads tolkning av den teoretiska 
framställningen av händelselogiken, inklusive den av honom införda termi-
nologin. Avhandlingens resultat visar att flickorna i studien, med få undan-
tag, uppvisar ett stort intresse för teknik och tekniska uppgifter. Avgörande 
var hur flickorna själva definierar teknik samt vilka tekniska erfarenheter 
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flickorna har med sig. Studien visar också att skolans teknikundervisning är 
ett verksamt sätt att ge flickorna tekniska erfarenheter. 

Jan Sjögrens (1997) avhandling med titeln Teknik – genomskinlig eller 
svart låda? Att bruka, se och förstå teknik – en fråga om kunskap vill ge 
underlag för en diskussion om människors beredskap att möta tekniken. 
Studiens syfte är att ge kunskap om människors uppfattning om begreppet 
teknik och människors möte med några objekt, såsom saxen som exempel 
på mekanisk vardagsteknik samt ordbehandling och dataspel som exempel 
på elektronisk teknik i vardagen. Speciellt intresse ägnas i studien åt barns 
och ungdomars upplevelser av och reflektioner kring denna vardagsteknik. I 
en avslutande del av avhandlingen relaterar han resultaten från undersök-
ningen till det obligatoriska skolämnet teknik i 1994 års läroplan. Han på-
pekar att teknikämnet inte kan reduceras till att enbart vara en fråga om 
formulerade tankar i en kursplan, även om dessa har betydelse för angivan-
det av en riktning för ämnet och kan utgöra underlag för beslut för dem som 
är verksamma i skolan. Det krävs lärare med både relevant kompetens och 
intresse för att ämnet ska utvecklas. 

I Gunilla Mattssons licentiatavhandling Teknik i ting och tanke. Skol-
ämnet teknik i lärarutbildning och skola (2002) intervjuas lärarstudenter, 
lärare i skolan samt elever om deras syn på innehåll och uppläggning av 
utbildningen i teknik. Studien visar på en oklarhet ifråga om ämnets inne-
håll i alla tre grupperna. Lärarstudenterna betonar att uppläggningen av 
undervisningen ska innehålla praktiska moment och vara vardagsnära. De 
aspekter lärarna i skolan tar upp överensstämmer i stort med studenterna 
men de betonar starkare att undervisningen måste vara rolig för eleverna. 
Eleverna, slutligen, är osäkra på vad som är teknikundervisning. Mattsson 
betonar vikten av att målen och syftet för ämnet tydliggörs både i skola och 
i lärarutbildning, samt att teknikanvändningens konsekvenser i samhället 
måste behandlas tydligare. Värderingsdiskussioner förekommer endast i 
liten utsträckning. 

Det kan konstateras att den svenska forskning som gjorts till över-
vägande del är utförd i anknytning till teknikämnets införande i och med 
1980 års läroplan och har gett oss kunskap om varför teknikämnet fick den 
position och utformning som det fick som obligatoriskt ämne. Vidare har 
senare forskning behandlat barns möte med och uppfattning av begreppet 
teknik. Men totalt sett är forskningen knapphändig. Bland annat har 
teknikbegreppet inte problematiserats i skolsammanhang utan teknik som 
skolämne har mer eller mindre tagits för givet. Det saknas också forskning 
kring hur skolämnet teknik formas till pedagogisk handling i pedagogiska 
praktiker. 



 29 

Enligt min uppfattning och som jag finner stöd för i Jan-Erik Hagbergs 
och Magnus Hulténs (2005) forskningsöversikt kring teknik som utbild-
ningsområde i skolan och som teknikdidaktiskt forskningsfält, så saknas 
också forskning som placerar in forskningsfrågorna och didaktiken inom ett 
teknikfilosofiskt tänkande. Vilket är något som den här studien försöker 
göra.  

3.2 Internationell forskning kring skolämnet teknik 

När det gäller internationell forskning kring skolämnet teknik har det på 
senare år publicerats ett antal artiklar med genomgångar av artiklar och 
avhandlingsabstract. Karen Zuga publicerade 1997 en sådan genomgång av 
artiklar och avhandlingsabstract i USA för perioden 1987-1993 (Zuga, 
1997). Totalt handlade det om 220 studier, varav 115 var artiklar införda i 
tidskrifter och 105 var avhandlingsabstract. Genomgången visar att huvud-
delen av den forskning som bedrivits under den tidsperioden behandlade 
utformning av kursplaner och andra styrdokument för teknikundervisning. 
Zuga skriver att studierna genomsyras av ett ”top down”-tänkande, avsedd 
att ge direktiv för lärares handlingar, och därmed också av en tro på en 
korrekt och effektiv lösning på problemet med att välja ett innehåll för 
teknikundervisningen. Studierna var till största delen kvantitativa (83%) 
och byggde till stor del på beskrivande statistik (63%). I endast ett fåtal av 
studierna användes en mer tolkande metodologi. Hon är kritisk och efter-
lyser forskning som i större utsträckning identifierar frågeställningar som 
berör den dagliga realiteten för klasslärare och barns lärande. 
 

They are not researching the effectiveness of technology education via the 
ability to meet the goals which the professionals in the field purport to hold. 
They are not addressing issues of identifying and implementing integrated 
curriculum through technology education for all children taught in a 
constructivist manner... (a.a., s. 213) 

 
Stephen Petrina (1998) gör en liknande genomgång av artiklar i Journal for 
Technology Education för perioden 1989-1997. Totalt handlade det om 145 
artiklar där den övervägande delen av artikelförfattarna (84%) kom från 
USA. Petrina kommer fram till en liknande slutsats som Zuga i sin forsk-
ningsöversikt i det att forskningen framför allt har fokuserat utformning av 
kursplaner och andra styrdokument. Han ställer sig kritisk till forsknings-
innehållet och till bristen på teoretisk förankring i studierna.  

 
It is evident that a very small percentage of JTE researchers used a 
theoretical framework which would enable a substantial interpretation of, 
and a critical insight into, their data. (a.a., s. 37) 
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Liksom Karen Zuga efterlyser han forskning som uppmärksammar vad som 
sker i klassrummet, samt hur både lärares faktiska undervisning i teknik och 
elevers lärande ser ut.  

Marc De Vries (2003) har publicerat en genomgång av 99 artiklar i 
International Journal of Technology and Design Education under perioden 
1994-2000. De Vries skriver att det fortfarande finns en överrepresentation 
av kursplaneinnehåll i forskningsrapporterna. Andra forskningstema är 
”design/problem solving”, värderingar samt lärares och elevers attityder till 
teknikämnet. Slutligen finns det ett antal artiklar (totalt 8) som behandlar 
teknikämnets identitet och relation till naturvetenskap. Diskussionen om 
vad teknik och teknikundervisning är hör alltså inte till det förgångna utan 
är enligt De Vries något som fortfarande behöver undersökas. De Vries 
skriver vidare att trots att forskning om undervisning i teknik ökat så saknas 
fortfarande forskning som i högre grad utgår från frågor som vägleds av 
lärarnas kunskapsbehov och som behandlar vad som sker i praktiken när det 
gäller undervisning och lärande.  

En uppföljning av Zuga, Petrina och Marc De Vries forskningsöversikter 
gjordes 2004 av Howard Middleton och Fernando Cajas (Middleton & 
Cajas, 2004). De konstaterar att ett framväxande forskningstema kan skön-
jas som rör vad elever lär samt hur lärande kan uppnås i teknikunder-
visningens praktik. 

Gary Benenson (2001) skriver att teknikämnet efterhand blivit allt mer 
attraktivt för lärare, både som tillämpning i matematik- och naturveten-
skapsundervisningen och i undervisning kring problemlösningsstrategier i 
USA. Men alltför många forskningsprojekt har enligt Benenson för lite att 
göra med den dagliga realiteten för en klasslärare. I artikeln ges en 
presentation av ett forskningsprojekt ”City Technology Curriculum Guides” 
där följaktligen 20 deltagare från fältet och ett forskningsteam ingick. Syftet 
med det 2-åriga projektet var att producera undervisningsmaterial i teknik 
för lärare i tidigare skolår. Benenson betonar vikten av samarbete mellan 
lärare och forskare för att utveckla teknikundervisningen och också klass-
rumsforskningen. 

Ytterligare ett sådant exempel på forskning från USA som i viss mån 
behandlar undervisning och lärande i teknik är en aktionsforskningsstudie 
som undersöker effekterna av krav på lärarna att använda design & techno-
logy (DT) tillsammans med sina elever och effekterna av att engagera 
lärarna i forskning i deras egna klassrum (Koch & Burghardt, 2002). I 
forskningsprojektet förväntades lärarna i den obligatoriska skolan, totalt 40 
stycken, använda design & technology och koppla samman den med mate-
matik och naturvetenskap som ett medel att öka elevernas lärande i dessa 
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ämnen. Resultatet visar på att lärarna hade förbättrat sin förmåga till reflek-
tion, att tvärvetenskapliga projekt upplevdes som meningsfulla av eleverna 
och bidrog till gemensam konversation och problemlösning. Design & 
technology visade sig vara ett sammanfogande kitt som höll samman de 
ämnen som ingick. Dessutom kan nämnas att det mest signifikanta resul-
tatet av dessa designbaserade projekt var att de med fördel kunde inbegripa 
elever med särskilda behov.  

En studie som behandlar vad elever lär samt hur lärande kan uppnås i 
teknikundervisningens praktik är John Twyfords och Esa-Matti Järvinens 
studie (2000). Syftet med studien var att undersöka elevernas tillägnande av 
teknisk förståelse ifråga om principerna om balans – motvikt och teknik 
knutet till dessa principer. Eleverna fick gruppvis i uppdrag att arbeta med 
sin version av teknisk lösning utifrån dessa principer. Resultatet av studien 
visar på att eleverna spontant hanterade många variabler samtidigt. 
Eleverna uppvisade alltså sin förståelse av de underliggande principerna i 
sina modeller på många olika sätt, speciellt hur de utgick från sina erfaren-
heter av verktyg och maskiner, hur de observerade, hur de justerade och 
förbättrade sina modeller och hur de använde begreppen spontant i samtal. 
Författarna argumenterar i sin slutdiskussion för att elevers förståelse av 
tekniska principer bäst kan uppnås genom att låta dem arbeta på ett sätt som 
påminner om hur ingenjörer arbetar vid teknisk problemlösning.  

Ytterligare en artikel som behandlar elevers lärande är Patrick Fosters 
och Michael Wrights (2001) fallstudie med två klasser i tidigare skolår. 
Varje klass besöktes i mer än 20 timmar och aktiviteterna dokumenterades 
med hjälp av video, bandinspelningar samt observationer och de två lärarna 
intervjuades efteråt. De två deltagande lärarna fick också assistans i sina val 
av aktiviteter. Syftet med studien var att identifiera elevernas tekniska 
förmåga, tekniska kunskap samt attityd till teknik. Studien visar på fördelar 
med en systematisk teknikundervisning när det gäller att öka elevers tek-
niska förmåga och kunskap. Eleverna tenderade också att ha en mer positiv 
attityd till teknik efter genomgången undervisning. De två forskarna före-
språkar samarbete mellan lärare och lärarutbildare för att utöka lärares 
repertoar av metoder för design- och konstruktionsaktiviteter och de betonar 
värdet av teknikundervisning i tidigare skolår.  

Ett exempel på samarbete mellan lärare och lärarutbildare utgör ett 
forskningsprojekt kring bedömning i skolämnet teknik. Projektet pågick 
under perioden 1999-2001 på Nya Zeeland under ledning av Vicky 
Compton och Cliff Harwood på uppdrag av landets utbildningsdepartement. 
Forskningen var klassrumsbaserad där inledningsvis 10 lärare som under-
visade i år 9 och 10 ingick. Bedömningskriterier för teknikämnet som 
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användes i skolpraktikerna ringades in. Under år 2000 utvidgades projektet 
till att även innefatta lärare som undervisade i år 1 till och med år 11. 
Resultatet från den tidigare delen av forskningsprojektet visade på lärares 
svårigheter att forma undervisning som både utgick från elevers erfaren-
heter samt att progression uppnåddes inom olika teknikområden. Ytterligare 
en problematik bestod i att aktiviteterna tenderade att bli isolerade aktivite-
ter utan kopplingar till det omgivande samhället. Under senare delen av år 
2000 visade det sig nödvändigt att tydliggöra bedömningskriterierna i kurs-
planen för skolämnet teknik då de medverkande lärarna ute på fältet inte 
ansåg sig få den ledning som behövdes (Ministry of Education, 1995). ”The 
Technology Assessment Framework” (TAF) utvecklades då för att bistå 
lärarna och därmed möjliggöra elevers progression både inom olika tek-
niska områden samt mellan dessa. Deltagande lärare fick därmed ett stöd 
för sin undervisning som visade sig vara användbart (Compton m.fl., 
1999a; 1999b; 2003). 

I en norsk avhandling av Berit Bungum (2003) Perceptions of Techno-
logy Education: A cross-case study of teachers realising technology as a 
new subject of teaching görs en genomgång av hur utbildningen i teknik 
över tid förändrats, och i samband med detta förs en diskussion om hur 
olika politiska perspektiv, undervisningstraditioner och teknikuppfattningar 
påverkat innehållet i läroplaner. Det som framträder utifrån denna under-
sökning är en mångfacetterad bild, skriver Bungum. En del av avhandlingen 
behandlar emellertid hur 14 lärare förhåller sig till frågan om att införa 
teknik som ett nytt ämne i sina skolor. De deltagande lärarna ingick alla i 
projektet ”Teknologi i Skolen” med uppgiften att införa ett nytt teknikämne. 
Projektet innebar att de deltagande lärarna deltog i en kurs i England angå-
ende Design & Technology och sedan med stöd i nätverk prövade att ut-
forma undervisning vid sina skolor inom existerande läroplaner och rådande 
strukturer. Studien visar på att lärares avsikter och ambitioner har stor 
betydelse. Den visar också på hur influenser från den engelska teknikutbild-
ningens fokus på ”design and making” transformeras när de möter den 
norska kontexten. Det vill säga de försökte i sina egna praktiker genomföra 
det de själva arbetat med under fortbildningskursen. I de lärarintervjuer som 
genomfördes i anslutning till projektet framförde de deltagande lärarna 
huvudsakligen icke tekniska argument som t.ex. det är roligt, det är avkopp-
lande, problemlösning är viktigt, till varför teknik skulle bli ett obligatoriskt 
skolämne. Intervjuerna visade på att det inte fanns något medvetet ställ-
ningstagande till ämnet och till införandet av ämnet i skolan. De hade över-
fört det de själva arbetat med i fortbildningsarbetet till eleverna utan någon 
djupare reflektion kring ämnet. 
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En genomgång av de internationella studierna på området ger vid handen 
att forskningen huvudsakligen har behandlat utformning av kursplaner och 
andra styrdokument för teknikundervisning. Den klassrumsforskning som 
bedrivits har till stor del handlat om att utarbeta undervisningsmaterial, att 
stödja lärare i deras undervisning eller studera lärares eller elevers attityder 
och inställning till ämnet. Det finns ett behov av att få kunskap om hur 
skolämnet teknik formas till pedagogisk handling i pedagogiska praktiker, 
det visar både svensk och internationell teknikdidaktisk forskning. Då min 
studie är ett möte med praktiken och fokuserar på att belysa hur under-
visningen i skolämnet teknik varierar i två lärares praktiker med avseende 
på innehåll och undervisningsprocess anser jag att den kan bli ett bidrag till 
den kunskap som finns idag beträffande skolämnet teknik såväl nationellt 
och internationellt. I analysen använder jag mig av Martin Heideggers och 
John Deweys filosofiska tänkande kring teknik och undervisning vilket 
också kan utgöra ett bidrag som ger en annan förståelse kring teknikämnet i 
skolan. 

3.3 Undervisning och lärande ur ett ramfaktorteoretiskt 
perspektiv  
Frågor som behandlar lärares undervisning och elevers lärande har intres-
serat forskare under lång tid. Så även om det inte finns några direkta studier 
som studerar undervisningsprocessen i ämnet teknik i skolan kan tidigare 
klassrumsforskning om lärares undervisning och arbetet i klassrummet 
kring ett utbildningsinnehåll kasta ljus på teknikundervisningen.  

Det finns en lång forskningstradition som byggts upp i Sverige sedan 
mitten på 1960-talet som resulterat i en teori om undervisning, där under-
visning ses som en process som begränsas av bestämda yttre faktorer som 
tid, rumsliga förhållanden, klasstorlek och klassammansättning (Lundgren, 
1972; Pettersson & Åsén, 1989). Dessa ramfaktorer sätter fysiska och tids-
mässiga gränser för den utbildningsprocess som sker i skolan. Urban Dahl-
löf (1967) initierade denna forskningsinriktning. I sin forskningsstudie om 
effekten av elevdifferentiering visar han att för att nå samma resultat på 
kursavsnitt i heterogena klasser behövdes mer tid än i homogena klasser. 
Dahllöf pekade också på att det fanns ett samband mellan den tid som gick 
åt och studieförutsättningarna för en viss grupp elever i klassen som ut-
gjorde styrgrupp för klassundervisningen. Sten Pettersson och Gunnar Åsén 
(1989) skriver att Dahllöf med sitt arbete satte yttre faktorer som ramar in 
undervisningen i fokus på ett sätt som inte gjorts tidigare i Sverige.  

Ulf P. Lundgren (1972; 1979) går vidare och utvecklar Dahllöfs resultat 
ytterligare till en ramfaktorteori där han visar på vad han kallar för ram-
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faktorernas betydelse för klassrumsverksamhet. Han beskriver då ram-
begreppet i form av ”en modell för att förklara hur statliga beslut om utbild-
ningens inriktning och dimensionering begränsar och reglerar utbildningens 
faktiska gestaltning” (Lundgen, 1984, s. 71). Modellen lyfter fram tre stat-
liga styrsystem; det ekonomiska, juridiska och det ideologiska. Den ekono-
miska styrningen avgör vilka ramar som verksamheten kommer att formas 
inom. Dessa ramar handlar om den fysiska utformningen (t.ex. lokaler, 
läromedel, material och utrustning), den organisatoriska utformningen (t.ex. 
klasstorlek och fördelning av tid) samt de personer som är verksamma inom 
skolan, deras utbildningsnivå, löner etc. Den juridiska styrningen avser t.ex. 
ansvarsförhållanden och bestämmelser om kommuners skyldigheter. Slut-
ligen bedrivs den ideologiska styrningen genom t.ex. läroplaner samt olika 
arbetsplaner (se även Dahlberg & Åsén, 1986; Arfwedson, 2003). Ulf P. 
Lundgrens ramfaktorteori öppnade också upp för forskning för att förstå 
styrning och strukturer i samhället, förstå förändringar och hur föreställ-
ningar konstitueras (Lundgren, 1984; se även Dahlberg, 2003). Ramarna 
sätter gränser för vad som är möjligt att göra men verksamheten är inte 
förutbestämd eller begränsad till en bestämd aktivitet utan ringar in ett antal 
möjliga aktiviteter. Enligt Sten Pettersson och Gunnar Åsén (1989) finns 
ibland ett missförstånd beträffande ramfaktorerna i det att man tror att 
verksamheten är förutbestämd av de ramar som begränsar den. Även 
Agneta Linné (2003, s. 25-26) betonar att rambegreppet inte får ses som en 
orsaksvariabel som bestämmer utfallet utan begreppet ”möjlighetsrum” 
pekar ut ett rum inom vilket möjligheter finns att ett flertal olika skeenden 
kan ta form. Ramfaktormodellen ska snarare ses som ett användbart analys-
verktyg som kan belysa sambandet mellan dels det som sker i skolan eller i 
klassrummet och dels den fysiska, organisatoriska och ideologiska styr-
ningen (Linné, 1996; 2003). Genom den ramfaktorteoretiska forskningen 
gavs ”lärare redskap att förstå och kunna analysera villkoren för sin dagliga 
praktik, redskap att förstå det möjligas gränser och samspelet mellan läro-
planens mål och skolan som konkret materia” (Linné, 2003, s. 23). 

Det finns en rad studier som på olika sätt behandlar hur arbetet i klass-
rummet är relaterat till både tid och rum samt hur innehåll och struktur 
hänger samman med mål, ramar och styrsystem. Exempel på studier utifrån 
ett ramfaktorteoretiskt perspektiv är Ulf P. Lundgrens (1972) studie Frame 
Factors and the Teaching Process, Christina Gustafsson (1977) Classroom 
Interaction, Emilia Pedro (1981) Social Stratification and Classroom 
Discourse, Sten Pettersson & Gunnar Åsén (1989) Bildundervisningen och 
det pedagogiska rummet, Jannis Garefalakis (1994) Läroboken som tradi-
tionsbärare, Ralf Sandberg (1996) Musikundervisningens yttre villkor och 
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inre liv och Agneta Linnés (1996) studie Moralen, barnet eller veten-
skapen?: en studie av tradition och förändring i lärarutbildningen.  

För att åskådliggöra denna forskning väljer jag bland ovanstående repre-
sentanter att beskriva Sten Pettersson & Gunnar Åséns avhandlingsstudie 
om Bildundervisningen och det pedagogiska rummet (1989) lite utförligare 
då bildämnet och teknikämnet har stora likheter med varandra. Syftet med 
deras studie var att belysa undervisningsprocess och undervisningsvillkor 
inom skolämnet bild. Tre typer av datamaterial användes. Dels har de 
genom studier av bildämnets historia undersökt vilka traditioner och 
föreställningar som växt fram och etablerats inom ämnet. Dels har de med 
hjälp av en enkätstudie försökt kartlägga vilka föreställningar som före-
kommer bland lärare i grundskolans tidigare och senare skolår. Slutligen 
har de genom en observationsstudie i sammanlagt 8 klasser studerat den 
språkliga interaktionen mellan lärare och elev i samband med individuell 
handledning. Varje klass besöktes på bildlektionerna vid 2-4 tillfällen.  

Utifrån studien kan så konstateras att föreställningar om ämnet förändrats 
över tid och gett utrymme för att se ämnet som ett fritt skapande gestaltade 
ämne. Det gäller speciellt i de yngre åldrarna medan bilden mer ses som ett 
medel för kommunikation på högstadiet. Urvalet av arbetsuppgifter gjordes 
huvudsakligen ur ett förråd av tips och idéer från kollegor, böcker eller 
utbildning och principen för urval av innehåll handlade till stor del om att 
”elevens inre kan komma till uttryck” (a.a., s. 268). Arbetsuppgifterna gavs 
till eleverna mestadels som individuellt arbete med en uppgift per lektions-
tillfälle och hade i mycket få fall ett uttalat syfte. Materialet som användes 
bland yngre elever var främst papper, pennor och den färg som användes 
var pastell- och vattenfärger samt vissa klipp- och klistra moment. På hög-
stadiet var materialet mer varierat t.ex. användes material för linoleumtryck, 
drejning, fotografering och videoinspelning. Lektionerna i de olika klasser-
na följde ett relativt likartat mönster. Efter en kort introduktion och fram-
plockning av material följde så elevernas eget arbete under den största delen 
av lektionen under det att läraren gav individuell vägledning. Ungefär tre 
fjärdedelar av tiden användes till enskilt arbete. Lektionerna avslutades 
sedan med att materialet plockas undan och lokalen återställdes i det skick 
det var innan lektionen startade. Pettersson och Åsén visar med sin studie 
att ämnestradition och olikheter i föreställningar har betydelse för lektioner-
nas uppläggning och process samt vilken typ av vägledning som eleverna 
ges vilket bidrar till en viss typ av reproduktion. De menar också att ”det 
pedagogiska rummet” avgränsats av både tid och fysisk utformning vilket 
begränsar handlingsutrymmet för både lärare och elever i skolpraktiken (se 
även Pettersson & Åsén, 2003). 
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Finns det då ett värde i att ytterligare en gång undersöka frågan om ram-
faktorers påverkan på undervisningen? Vi vet att ramfaktorer har betydelse 
för klassrumsverksamhet, men vi vet inte hur de påverkar teknikunder-
visning. Så för teknikämnets fortsatta utveckling ute i skolorna finns som 
jag ser det ett behov av att få kunskap om ramfaktorernas betydelse. 
Eftersom min studie handlar om två fallstudier som belyses med detaljerade 
beskrivningar kan den förhoppningsvis ge ett helhetsperspektiv och därmed 
också utgöra ett bidrag till denna redan så omfattande forskningstradition.  

Idag tyder forskning på att fördelningen av arbetsformer i klassrummet 
förändrats (Stukát, 1970; Granström, 1990; 2003; Granström & Einarsson, 
1995; Carlgren, 1997; Naeslund, 2001; Vinterek, 2006). Från 1970-talet när 
helklassundervisning dominerade lektionstiden, minskade den till hälften av 
tiden under 1980-talet för att ytterligare vara på tillbakagång under 1990- 
och början av 2000-talet och i och med det har individuella aktiviteter ökat i 
omfattning. Även grupparbeten tenderar att bli individuella aktiviteter 
(Naeslund, 2001; Granström, 2003). Det kan bidra till avsaknad av gemen-
samma referensramar och att det blir svårare för lärarna att hantera förut-
sättningar för lärandeprocessen (Vinterek, 2006; Naeslund, 2001; Gran-
ström, 2003). Det blir intressant att se hur olika arbetsformer hanteras i 
ämnet teknik. Handlar det även här om individuella aktiviteter? 

3.4 Sammanfattning och kommentar 

Efter denna forskningsgenomgång har jag funnit att det finns ett behov av 
att få kunskap om hur skolämnet teknik formas till pedagogisk handling, det 
visar både svensk och internationell teknikdidaktisk forskning. Då min 
studie är ett möte med praktiken och fokuserar på att belysa hur under-
visningen i skolämnet teknik varierar i två lärares praktiker med avseende 
på innehåll och undervisningsprocess anser jag att den kan bli ett bidrag till 
den kunskap som finns idag beträffande skolämnet teknik både nationellt 
och internationellt. Studien kan också bidra till teknikbegreppets problema-
tisering i skolsammanhang. Slutligen kan synliggörandet av hur ramfak-
torerna påverkar teknikundervisningen i dessa två praktiker ge underlag för 
diskussioner och därmed möjliggöra fortsatt utveckling av ämnet samtidigt 
som studien förhoppningsvis kan utgöra ett bidrag till den redan omfattande 
forskningen kring ramfaktorer. 

Under arbetet med att studera skolämnets framväxt, teknikämnets 
utformning i andra länder samt kartläggningen av tidigare forskning har 
frågan väckts kring vad teknik är, och det är en fråga som man i mitt tycke 
inte i tillräcklig utsträckning brottats med inom skolforskningen. En viktig 
utgångspunkt för mitt arbete har därför varit att min egen forskning kring 
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teknik som skolämne ska inbegripa ett perspektiv på tekniken som även 
överensstämmer med kursplanens tekniksyn.  
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KAPITEL 4 

Vad är teknik? 

Inledning 

I detta kapitel som jag valt att kalla ”Vad är teknik?” visar jag på några 
olika möjliga innebörder av begreppet ”teknik”. Syftet är dels att belysa 
vilket omfång detta begrepp har, dels att föreslå en möjlig teoretisk 
utgångspunkt för teknikundervisningen utifrån de syften som anges i kurs-
planen. Därmed är det också min avsikt att själv utarbeta några utgångs-
punkter vad min egen syn på teknik beträffar vilka kan hjälpa mig att senare 
generera fram begrepp för att kunna analysera teknikundervisningen i de 
två praktikerna. Detta kapitel gör alltså inte anspråk på att ge en fullständig 
analys av vad teknik är, vilket skulle kräva minst ett eget avhandlingsarbete, 
utan är tänkt som ett personligt sökande och argumenterande inför mitt eget 
val. Inledningsvis i kapitlet behandlar jag termen ”teknik” och tydliggör 
skillnaden mellan teknik och naturvetenskap.  

4.1 Teknologi och teknik 

I svenska språket används ”teknik” och ”teknologi” i skilda betydelser. I 
Nationalencyklopedin (2006) kan man läsa att ordet ”teknologi” kommer 
från grekiskans technologia, ”systematisk framställning”. Technologia här-
rör i sin tur från orden techne, ”konst” eller ”hantverk” och logos, ”lära”. 
Teknologi är därmed att förstå som läran om teknik, och särskilt läran om 
industriella tillverkningsmetoder. Men medan vetenskap i allmänhet syftar 
till kunskap och sanning, har teknologin snarare funktionsduglighet och 
användbarhet som mål. ”Ibland står ´teknologi´ för teknisk teori eller 
tekniska regler. Det rör sig då om allt från avancerade, vetenskapsbaserade 
teorier om flygplanskonstruktion till erfarenhetsbaserade regler om hur man 
lagar en punkterad slang eller väver en trasmatta.” (Sjögren, 1997, s. 22).  

I dagligt tal associeras termen ”teknik” ofta till föremål skapade av män-
niskor, vanligen sådant som produceras inom industrins områden, samt till 
tillvägagångssätt som drivits till en viss nivå av skicklighet. I National-
encyklopedin (2006) står det att ordet ”teknik” har sitt ursprung i grekiskans 
technikos, vilket betyder ”konstfärdig” eller ”hantverksmässig”, och i 
techne, med dess nyss nämnda innebörd av ”konst” eller ”hantverk”. Vidare 
hävdas att teknik är en ”sammanfattande benämning på alla människans 
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metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska 
föremål”. Vid fortsatt läsning i Nationalencyklopedin (2006) finner man att 
ordet ”teknik” har två huvudsakliga innebörder. I den första betydelsen är 
teknik ett ”system av avancerade produktions- och utvinningsmetoder som i 
hög grad bygger på omvandling och utnyttjande av naturens energiresurser 
och i mindre grad på fysisk mänsklig kraft”. Den andra betydelsen innebär 
att teknik är ett ”ändamålsenligt praktiskt tillvägagångssätt vid utövandet av 
något”. De två innebörderna överensstämmer alltså med det man i dagligt 
tal associerar termen ”teknik” med. Lars H. Hansen (2002) skriver att denna 
andra betydelse även kommer till uttryck i talet om olika färdigheter eller 
det att behärska något, vilket ofta handlar om en uppövad skicklighet i 
förening med ett visst mått av medfödd förmåga, t.ex. bollsinne eller 
musikalitet. 

I svenskan finns alltså en skillnad i betydelsen mellan orden ”teknik” och 
”teknologi”. Denna skillnad återfinns inte i engelskan, vars ord technology 
kan betyda antingen ”teknik” eller ”teknologi”. Termen technique däremot 
är begränsad till betydelsen ”teknisk färdighet”. Dessa skillnader ställer 
naturligtvis emellanåt till med problem i samband med översättning av 
engelsk litteratur (Hansen, 2002).  

Som synes blir användningen av dessa termer lätt ganska förvirrande och 
det är svårt att dra en skarp gräns mellan teknik och teknologi. I denna 
studie har jag emellertid valt att använda termen ”teknik” i en betydelse 
som tar fasta på innebörden i grekiskans techne och technikos, och har 
därmed uteslutit den innebörd som återfinns i ord som ”bollteknik”, 
”körteknik” etc.  

4.2 Teknikbegreppet 

Ett annat sätt att närma sig fenomenet teknik är att fråga sig vad som avses 
med själva begreppet, snarare än med termen. I litteraturen finner man 
många olika infallsvinklar vid försöken att definiera och klassificera olika 
bestämningar av teknikbegreppet, och som exempel kan nämnas de åtta 
olika definitioner som Svante Lindqvist angett i antologin I teknikens 
backspegel (1987, s. 11): 

 
1. Teknik är användandet av maskiner, redskap och verktyg 
2. Teknik är tillämpad naturvetenskap 
3. Teknik är människans metoder att behärska naturen 
4. Teknik är människans metoder att behärska den fysiska miljön 
5. Teknik är människans metoder att tillfredsställa sina behov genom att an-

vända fysiska föremål 
6. Teknik är de metoder som används för att bearbeta råmaterial i syfte att öka 

deras användbarhet 
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7. Teknik är människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att 
använda fysiska föremål 

8. Teknik är all rationell, effektiv verksamhet.  
 

Med dessa definitionsförslag söker författaren fånga vad som menas med 
”teknik” i vardaglig bemärkelse, dvs. när vi använder ordet i dagligt tal, då 
vi låter det beteckna något som vi tror oss vara förtrogna med.  

4.2.1 Skillnaden mellan teknik och naturvetenskap 
Enligt en av de definitioner Lindqvist nämner är teknik ”tillämpad natur-
vetenskap”. Dessa två områden, teknik och naturvetenskap, nämns ofta till-
sammans, nästan i samma andetag. Denna syn har, som redovisats, tradi-
tionellt varit dominerande även inom skolan. Tekniken ses då inte som ett 
mål i sig, något som självt måste utvecklas, utan reduceras till ett medel för 
att uppnå andra mål (Layton, 1993). Jag anser därför att det är av vikt att 
inledningsvis i detta kapitel belysa skillnaderna mellan naturvetenskap och 
teknik.  

Synen på teknik som tillämpad naturvetenskap speglar denna upplevda 
släktskap mellan teknik och naturvetenskap, men enligt Keld Nielsen, 
Henry Nielsen och Hans Siggard Jensen (1996) är denna syn i själva verket 
en av de mest seglivade myterna om tekniken. De menar att tekniken tvärt-
om haft empirisk karaktär ända sedan de första jägar- och samlarkulturerna 
uppstod. Tekniken har utvecklats långsamt, och ofta har samma metoder 
använts i hundratals år. När en förändring skett har det varit med hjälp av 
”trial and error-metoden” (a.a., s. 235). Vetandet har alltså överförts från 
generation till generation, från mästare till lärling, ofta i form av tyst kun-
skap som inte funnits nerskriven. Två andra myter avlivas också. Den ena 
är att teknisk utveckling bara skulle vara en fråga om en ”market-pull 
effect” (a.a., s. 240), vilket innebär att om det vid en tidpunkt uppstår ett 
starkt samhällsbehov som skulle kunna tillfredsställas av en teknik, så kom-
mer denna att utvecklas inom en relativt kort tidsperiod. ”Nöden är upp-
finningens moder” är ett annat sätt att uttrycka denna tanke. Men som 
författarna framhäver är historien fylld av exempel på samhällen som levt i 
elände i generation efter generation utan att några uppfinningar har kommit 
fram som skulle kunna råda bot på misären; förhållandet tycks därför 
snarast vara det omvända. 

Den andra myten går ut på att det skulle vara den enskilde uppfinnarens 
unika idéer som är den egentliga drivkraften bakom teknisk utveckling. 
Men precis som alla andra människor har inte heller uppfinnarna levt i ett 
materiellt och socialt tomrum, och deras idéer är inte bara något som dykt 
upp ur tomma intet. Genom att fokusera så mycket på uppfinnarens bety-
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delse för den tekniska utvecklingen har myten, menar de, lett bort uppmärk-
samheten från faktorer som har spelat en mer avgörande roll i detta sam-
manhang. De skriver att tekniska förändringar är avhängiga en rad faktorer, 
som t.ex. samhällets politiska och ekonomiska situation, erkännandet av 
otillfredsställda behov i samhället nu och under de senaste århundradena, 
nya naturvetenskapliga genombrott samt uppfinnarens ekonomiska och 
sociala status.  

Det som är karaktäristiskt för tekniken är att den inte har formulerats 
utan förts över från mästare till lärling. Kunskapen finns då i handlandet 
och i de bedömningar som görs i samband med detta. En stor del av den 
kunskapen är beroende av sammanhang och tid (Molander 1996).  

 
Den levande kunskapen, som den bärs och yttrar sig i mänskligt liv och 
engagemang, står i centrum för den tysta kunskapen, inte det nedskrivna, det 
abstrakta, det distanserade. (a.a. s. 38)  

 
Bo Göranzon (1990) och Thomas Tempte (1997) har intresserat sig för 
denna så kallade tysta kunskap och de belyser olika gruppers yrkeskunnan-
de. De lyfter därvid fram en erfarenhetsgrundad och förnuftsmässigt samlad 
kunskap som de olika grupperna (t.ex. skogsmästare och båtbyggare) 
besitter och fortsätter att utveckla. Tempte har formulerat begreppet ”det 
praktiska arbetets intellektualitet” (a.a., s. 81). Han vill med detta betona 
hantverkarens handlingar som en serie av intellektuellt tankearbete i form 
av ställningstaganden, beslut etc. förenat med praktiskt arbete.  

Michael Polanyi (1966, s. 4) skriver att en stor del av kunskapen inte är 
formulerad, den är tyst och finns som bakgrundskunskap; ”we can know 
more than we can tell”. När man prövar nya vägar eller försöker lösa 
problem används denna bakgrundskunskap. Denna oformulerade, tysta bak-
grundskunskap har varit och är en viktig komponent för den tekniska kun-
skapsutvecklingen. Men, säger Polanyi, mänsklig kunskap växer genom att 
den tysta kunskapen och språklig reflektion samverkar. 

Genom reflektion kan erfarenheterna generaliseras och sedan användas i 
nya situationer. Detta ständigt pågående flöde av erfarenheter som formas 
och omformas är enligt John Dewey en viktig och ständigt pågående del av 
mänsklig tillvaro. ”Reflekterat tänkande” (reflective thought) är en speciell 
form av tänkande som bearbetar erfarenheten till reflekterad erfarenhet. 

 
Active, persistent, and careful consideration of any belief or supposed form 
of knowledge in the light of the grounds that support it, and the further 
conclusions to which it tends, constitutes reflective thought. (Dewey, 
1910/1997, s. 6)  
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Dewey beskriver det reflekterande tänkandet som ett handlingsförlopp där 
det uppstår en tvekan eller någon form av störning inför handlingen, där 
olika alternativ bearbetas och också prövas. I detta sammanhang kan det 
vara värt att också nämna Donald Schön (1983) som just försökt fånga den 
tysta kunskapen som används i konkreta situationer inom olika professio-
ner. Han utvecklar Deweys idéer vidare och presenterar den reflekterade 
kunskapen. Hans tillvägagångssätt är framför allt att kontrastera den mot 
den teoretiska kunskapen, som han också kallar för den ”tekniska rationa-
liteten”. Den tysta kunskapen däremot beskriver han i termer av reflektion 
som vi utför både i och över handling. Gentemot en traditionell kunskaps-
syn hävdar Schön att denna typ av kunskap inte kan förstås om vi inte 
utmanar dikotomin kunskap – handling och inser att det förra rymmer ett 
element av det senare och omvänt. Med andra ord, en handling förstår vi 
endast i och med försöket att förändra den och försöket att förändra den är i 
sin tur beroende av att vi förstår den.  

Naturvetenskapen å sin sida har sina rötter i den grekiska antiken, även 
om naturvetenskap i modern mening uppstår först i och med den så kallade 
vetenskapliga revolutionernas era på 1500- och 1600-talen. Under antiken 
var naturvetenskapen nära knuten till filosofin, där uppgiften var att finna 
naturens principer och orsaker. På 300-talet före Kristus delade Aristoteles 
in kunskapen i bl.a. teoretisk och produktiv kunskap (Aristoteles, 1988). 
Den första formen omfattade filosofi, matematik och fysik, den andra bl.a. 
medicin, militär strategi och arkitektur. Det var den produktiva kunskapen 
som fick benämningen techne. Till skillnad från sin teoretiska motsvarighet 
resulterar den produktiva kunskapen i konkreta produkter. Därmed är målet 
för techne inte enbart kunskap, för denna kunskap syftar som sagt till att 
möjliggöra framställandet av olika produkter, medan Aristoteles tänkte sig 
att den teoretiska kunskapen, och därmed naturvetenskapen, utgör ett mål i 
sig (se även McClellan m.fl., 1999; Molander, 1996). 

Denna uppdelning i två kunskapsområden, mellan produktiv och teore-
tisk kunskap, har fortsatt att prägla den västerländska traditionen och dess 
syn på vetenskap. Vid tiden för vetenskapernas verkliga genombrott fick 
vetenskapsmännen hög status i samhället, och naturvetenskaperna behövde 
inte legitimeras genom sin praktiska nytta, utan drevs oftast framåt av 
människor långt ifrån vardagens slit och strävan (Sjøberg, 2000). 

 
I den mån det fanns något samband mellan vetenskap och teknologi, var det 
teknologin som drev vetenskapen och inte omvänt; vetenskapen försökte 
förstå och förklara det som teknologin redan bemästrade i praktiken. (a.a., s. 
74) 
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Idag karaktäriseras förhållandet mellan naturvetenskap och teknik av ett 
ömsesidigt utnyttjande, där tekniken kan dra nytta av och tillämpa natur-
vetenskapliga kunskaper och tvärtom. Nielsen m.fl. (1996) skriver att under 
de sista tjugo åren har uppfattningen att teknik är tillämpad naturvetenskap 
angripits så kraftigt att i stort sett allt fackfolk numera har övergett den. I 
stället förstås teknik och naturvetenskap som områden för mänsklig aktivi-
tet som i grova drag utvecklar sig autonomt i förhållande till varandra. Vart 
och ett av dessa områden representerar en mängd vetande, och med tiden 
varierar förhållandet mellan dessa två områden, dvs. deras behov av varand-
ras vetande. Teknik och naturvetenskap hänger samman, men tekniken 
rymmer många former av vetande, av vilka det vetenskapliga bara utgör en 
form (Nielsen m.fl., 1996; McClellan m.fl., 1999; Sundin, 1991). 

Ytterligare en skillnad har varit att naturvetenskapen av tradition varit 
uppdelad i olika discipliner. Om fysiker och kemister har studerat samma 
fenomen, så har detta gjorts utifrån respektive ämnestradition (Sjøberg, 
2000). Michael Gibbons (1994) menar dock att denna uppdelning i olika 
vetenskapliga discipliner i själva verket tillhör det förgångna, en fas som 
han kallar ”Mode 1”. Idag befinner vi oss i ”Mode 2”, där vi står inför en 
sammansmältning av discipliner, vilket medför att de olika vetenskaperna, 
inklusive teknologin, inte längre kan särskiljas på ett strikt sätt. I stället är 
en ny form av kunskapsproduktion på väg att införas. Han påpekar:  

 
One of the characteristic features of Mode 2 is its transdisciplinarity. 
Another is what we call its social distribution, that is, the diffusion over a 
wide range of potential sites of knowledge production and different contexts 
of application or use. (a.a., s. 17) 

 
Efter denna genomgång av skillnaderna mellan teknik och naturvetenskap 
vänder jag mig till teknikfilosofin för att knyta samman den med skolans 
utbildning i teknik. 

4.3 Teknikfilosofi och skolämnet teknik 

Som kapitel 2 visat är teknik på skolnivå idag ett kunskapsområde i 
utveckling runt om i världen. Piet Ankiewicz, Estelle de Swardt och Marc 
de Vries (2006) skriver att det som skiljer detta kunskapsområde i för-
hållande till andra mer etablerade kunskapsområden är att dessa över tid 
hunnit komma fram till sin egen ämnesfilosofi (subject philosophy) eller i 
vart fall diskuterat fram viktiga komponenter som bör ingå. För teknik finns 
ännu inte någon etablerad ämnesfilosofi och situationen kompliceras ytter-
ligare av att detta världsvida expanderande kunskapsfält inte har någon 
likvärdig akademisk moderdisciplin som kan fungera som bas för att 
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utveckla ett ämnesfilosofiskt ramverk. Det finns, menar de, ett behov av att 
knyta ihop den teknikfilosofiska diskussionen med skolans utbildning i 
teknik, något som Jan-Erik Hagberg och Magnus Hultén (2005) som tidiga-
re redovisats också konstaterar. 

Vilket perspektiv på teknik man väljer att utgå från kommer, i det fall 
man vänder sig till teknikfilosofin, att påverka inte bara teknikämnets inne-
håll i skolan utan även undervisningsformen.  

Bland teknikfilosofer existerar två dominerande perspektiv. Dessa två 
perspektiv har Carl Mitcham, själv teknikfilosof, belyst i sin bok Thinking 
through Technology. The Path between Engineering and Philosophy 
(1994). Han har gjort en stor genomgång av olika filosofers syn på teknik 
och skriver om dessa två perspektiv att ”engineering philosophy of 
technology, which emphasizes analyzing the internal structure or nature of 
technology, and humanities philosophy of technology, which is more con-
cerned with external relations and the meaning of technology” (a.a., s. ix, se 
även Andersson, 1986; Kylhammar, 1987; Jackson, 1996; Heide, 1999). 
Den ena riktningen bygger alltså på antagandet att tekniken har sin egen 
inre logik och ordning och således så att säga lever sitt eget liv, oberoende 
av de sociala krafterna i samhället. Mer precist tänks tekniken i viss mån 
behärska den sociala sfären, vilket innebär att tekniska förändringar åter-
speglas i förändringar inom samhället och dess organisationer.  

I det andra perspektivet betraktas tekniken som en socialt konstruerad 
verklighet. Enligt detta synsätt har verkligheten inte själv någon inneboende 
mening utan ges mening först i och med de begrepp, kategorier och tolk-
ningar som människan konstruerar (Andersson, 1986; Brante m.fl., 1998; 
Bijker m.fl., 1987; Heide, 1999). Tekniken konstrueras socialt av kulturella 
normer, sociala relationer och olika maktfaktorer som t.ex. ekonomiska och 
politiska, vilka samtliga har påverkan på den kunskap som används för att 
utveckla nya produkter. I centrum står som redan antytts människors olika 
tolkningar av tekniken och dess användning, och det är i denna tolknings-
process som tekniken ges mening, men exakt vilken mening som ges eller 
hur tekniken förstås beror på ett kulturellt, socialt sammanhang och den 
enskilda situationen.  

Sociologen Bruno Latour ställer sig kritisk mot de två perspektiven. Han 
menar att samhälle och teknik inte kan ses som två separata storheter, de 
behöver varandra för att kunna existera och fungera (Latour, 1998; 1991). I 
hans ögon finns det en ömsesidig relation mellan tekniken och den sociala 
sfären; tekniken är social och det sociala är tekniskt. Han skriver att den 
modernistiska uppdelningen av verkligheten i natur och kultur har fått som 
konsekvens att kulturen har studerats av samhällsvetare medan tekniken har 
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ansetts vara ett område som bäst utforskas av naturvetare. Men detta 
framstår som ganska underligt enligt Latour, om man betänker det faktum 
att samhällsvetenskapliga forskare har studerat andra fenomen utan att 
själva vara experter på dessa områden.  

Även Sven Andersson (1986) skriver att kultur och teknik framställts 
som två skilda kontinenter, var och en med sin specifika uppsättning av 
traditioner och menar liksom Latour att utmaningen ligger i att samman-
koppla dem igen, att få fram en helhetsbild genom att sammanfoga dessa 
kontinenter till en helhet så att kultur och teknik utgör två sammanflätade 
företeelser.  

4.3.1 Teknikfilosofin i denna studie 
Om man analyserar grundskolans läroplan, Lpo 94, synes kursplanens 
tekniksyn gå hand i hand med det socialkonstruktivistiska perspektivet på 
tekniken eftersom kursplanen sätter fokus på just människans plats och 
belägenhet i den tekniska kulturen. Nu är inte heller det socialkonstruk-
tivistiska försöket att reducera teknikens problematik till enbart en fråga om 
människan utan sina problem (se Latour 1991), men likväl tycker jag mig se 
att kursplanen genomsyras av denna ansats, då den till skillnad från det 
deterministiska perspektivet på tekniken inte betraktar människan som ut-
lämnad åt tekniken som om denna hade ett eget liv, utan insisterar på 
människans möjlighet att i kraft av sin tolknings- och konstruktionsförmåga 
ta ansvar för och förändra den värld hon lever i. För att fördjupa kurs-
planens tekniksyn har jag för min egen studie begränsat och inriktat mitt 
sökande mot ett perspektiv som utgår från relationen människa-teknik för 
att hitta en möjlig filosofisk utgångspunkt för teknikämnet. Jag har då valt 
att utgå från Martin Heideggers filosofi om teknik (se vidare s. 48). 

Heidegger är en filosof som har ägnat mycken möda åt att förstå männi-
skans roll i dagens tekniska verklighet (1974a). Som filosof har Heidegger 
diskuterat frågan om teknikens väsen och ur den synvinkeln framstår hans 
tänkande som relevant eftersom den svenska kursplanen inbjuder till att 
hitta sätt att behandla teknikens väsen, då det finns angivet som ett över-
gripande syfte i den inledande texten. Ledd av sin övertygelse att en för-
ståelse av tekniken fordrar att man inser att tekniken inte bara utgör en 
verksamhet bland andra, utan tvärtom måste ses som ett paradigm för allt 
mänskligt handlande och tänkande, argumenterar Heidegger för nödvändig-
heten av en reflektion över teknikens väsen. Han menar att en sådan 
reflektion kan ge oss en insikt i samhället och i människans belägenhet 
överhuvudtaget, förutsatt att den lyckas avslöja sambandet mellan människa 
och teknik, hur de ömsesidigt påverkar och skapar varandra. Då en central 
målsättning i nuvarande läroplan, Lpo 94, är att eleverna ska utveckla sin 
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förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsek-
venser av olika alternativ är hans tänkande intressant ur ett skolperspektiv. 
Ytterligare en uppgift som skolan har är att hjälpa eleverna att orientera sig 
i en komplex verklighet med snabb förändringstakt genom att ge överblick 
och sammanhang. På så sätt ger Heidegger stöd för kursplanens idé att 
undervisningen i teknik bör utvecklas mot en förståelse av teknikens bety-
delse för människa och samhälle. Tack vare sina rötter i den fenomeno-
logiska traditionen utgår Heidegger alltid från människans erfarenhet av 
tekniken, dvs. hur denna gestaltas och ges mening i hennes olika tekniska 
verksamheter. Detta innebär att Heidegger fokuserar på vardagstekniken, 
för att kunna göra tekniken begriplig som sådan måste vi enligt honom 
börja med att se efter hur denna konkret fungerar och påverkar människan i 
hennes vardag. Därmed fångar Heidegger upp en annan av kursplanens 
målsättningar som nämndes i kapitel 2, nämligen att göra eleverna förtrogna 
med just vardagstekniken.  

För mina syften tycks Heideggers tänkande vara användbart. Jag är med-
veten om att teknikfilosofer idag förhåller sig mer eller mindre positivt till 
Heideggers tolkning av teknik, men de flesta är överens om att han är en 
viktig och inflytelserik gestalt inom området (se bl.a. Scharff & Dusek, 
2003; Dreyfus & Spinosa, 2003; Wallenstein, 2004). En diskussion förs om 
huruvida han har en teknikdeterministisk uppfattning på så sätt att tekniken 
generaliseras som något som förändrar allt och gör allt till sitt (se bl.a. 
Scharff & Dusek, 2003; Dreyfus & Spinosa, 2003). Men ingen klar bild 
rörande huruvida Heidegger verkligen företräder ett deterministiskt synsätt 
framkommer. Personligen kan jag inte se hans filosofiska tänkande som 
deterministiskt, snarare står han över den diskussionen genom att säga att 
det är lönlöst att såväl förkasta som bejaka tekniken utan det handlar om att 
försöka förstå den teknik vi omges av. Detta till skillnad mot t.ex. den 
franske sociologen Jacques Ellul (1964) vars centrala tes går ut på att vårt 
medvetande och våra livsformer sakta men säkert förändras och anpassas 
till den teknik vi skapat.  

Andrew Feenberg (2003) riktar en annan kritik mot Heidegger. Han 
menar att det finns en risk för att vi tar Heideggers analys av teknikens 
väsen som bara en reflektion över tekniken och att det blir en sorts attityd 
som inte berör vad som är involverat i själva skapandet av modern teknik. 
Han efterlyser ett medvetet tänkande kring hållbar utveckling i syfte att 
förbättra, återanvända, hushålla med resurser, material och energi. Vidare 
ställer han sig kritisk till att Heideggers filosofi lämnar oss utan någon 
konkret vägledning ifråga om hur social och politisk förändring kan uppnås. 
Men till skillnad mot Feenberg vänder sig Carl Mitcham (2001) istället till 
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Heidegger för att få stöd kring en likartad problematik som han anser har 
uppstått vad beträffar designerns arbete på liknande sätt som ingenjörens 
förändrade arbetssätt inneburit. Idag handlar ingenjörens arbete om att 
tänka ut lösningar utifrån behov långt borta från produktionen. Arbetet är 
dekontextualiserat och sker isolerat vilket medfört att ingenjören fråntagits 
ett ansvarstagande. Han ser en fara i att designern går samma väg och 
önskar en hälsosam och ödmjuk skepticism i förhållande till uppdraget och 
ser på liknande sätt som Feenberg ett behov av att reflektionen är involve-
rad i arbetsprocessen och han finner stöd hos Heidegger för detta. Mitcham 
menar även att en ödmjuk skepticism vore hälsosam för alla människor att 
ha i förhållandet till den konstruerade världen. 

Finns det då andra teknikfilosofer som jag skulle ha kunnat använda mig 
av i denna studie? Piet Ankiewicz, Estelle de Swardt och Marc de Vries 
(2006) anser att Carl Mitchams (1994) tänkande kring teknik kan utgöra ett 
värdefullt redskap för att hitta fram till innehåll och arbetssätt för teknik på 
skolnivå. Mitcham identifierar teknik med skapande och användning av 
artefakter och delar in tekniken i olika former för att på så sätt få en för-
ståelse av vad teknik är. Mitcham menar att man kan tala om teknik utifrån 
olika aspekter och ser fyra aspekter på tekniskt skapande och användande, 
nämligen teknik som produkt, kunskap, handling och strävan: 

 
Technology as object can be distinguished according to types of objects 
(utilities, tools, machines), technology as knowledge according to types of 
knowledge (maxims, rules, theories), technology as activity according to 
types of activity (making, designing, maintaining, using), and technology as 
volition according to types of volition (active will, receptive will). (a.a., s. 
268) 

 
Den fjärde aspekten, den som är relaterad till mänsklig strävan och vilja, 
inverkar genom sina yttringar på olika kulturformer och på så sätt skaffar 
sig tekniken sitt existensberättigande. Piet Ankiewicz m.fl. (2006) fokuserar 
framför allt på två av Mitchams fyra aspekter; nämligen teknik som 
kunskap samt teknik som handling för sin diskussion kring skolämnet 
teknik. Risken är som jag ser det att om man enbart fokuserar på aspekterna 
kunskap och handling för teknikämnet i skolan och utelämnar aspekterna 
produkt och strävan finns en risk att tekniken kan komma att behandlas som 
en ren inomteknisk verksamhet där kopplingen teknik, människa, natur och 
samhälle inte alls kommer in. Det vill säga teknikämnet blir en dekontex-
tualiserad och isolerad företeelse som inte ger kunskap om tekniken i var-
dagen och tingens sammanhang. Även Joseph C. Pitt (2000) framhäver 
vikten av att den filosofiska grund som väljs för teknik som skolämne måste 
innefatta förståelse av hela teknikens komplexitet. En filosofisk grund för 
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ämnet med ett begränsat perspektiv på tekniken är därför inte riktigt 
användbar för mina syften och stämmer inte överens med de syften som 
anges i den svenska kursplanen. 

Efter en genomgång av några betydelsefulla teknikfilosofer har jag, trots 
den kritik som framförts mot Heidegger, funnit att hans tänkande överens-
stämmer väl med kursplanens syn på ämnet. Utifrån hans tänkande tycks 
det mig möjligt att ta fram begrepp för att kunna analysera teknikunder-
visningen i de två lärarnas praktiker. Jag har därför valt att fördjupa mig 
vidare i hans teknikfilosofi. Liksom Sven-Olov Wallenstein (2004, s. 74) 
anser jag att det kan finnas skäl att återvända till Heideggers texter idag och 
läsa dem på nytt med nutidens glasögon. Wallenstein skriver att Heideggers 
texter om teknik tolkats på olika sätt där han ibland beskrivs som en 
”revolutionär som drömmer sig tillbaka till Schwarzwalds skogar”, tidvis 
som en ”ekologisk teknikkritiker med romantiska förtecken” eller emellanåt 
som ”rentav en radikal posthumanistisk teoretiker”. Här följer min läsning 
av Heideggers texter om teknik som finns samlade på svenska i volymen 
Teknikens väsen och andra uppsatser (Heidegger, 1974a). 

4.4 Heideggers filosofi om teknik 
Frågan om teknikens väsen är något som Heidegger återvänder till gång 
efter annan under den senare delen av sitt författarskap. En viktig utgångs-
punkt för hans resonemang är idén att teknikens väsen inte självt är av 
teknisk art och därför inte kan förklaras med hänvisning till det tekniska 
hantverket eller i termer av de apparater och verktyg som tekniken gör bruk 
av. Med denna idé banar Heidegger vägen för övertygelsen att det specifikt 
tekniska vetandet inte självt inbegriper någon egentlig förståelse av tek-
nikens sanna natur, för den är förbehållen den filosofiska reflektionen. En 
ytterligare konsekvens av ovannämnda uppfattning är att Heidegger ställer 
sig kritisk mot den instrumentella synen på tekniken, då den innebär att man 
betraktar tekniken som ett mänskligt redskap, vars syfte är att tillfredsställa 
mänskliga behov. Detta betraktelsesätt är i Heideggers ögon alltför ytligt 
(a.a., s. 15-17). Han menar att en förståelse av teknikens väsen kan uppnås 
först när vi inser vad för slags verklighetsuppfattning eller världsåskådning 
som den moderna tekniken inte bara ger uttryck för utan även grundar sig 
på. Frågan om teknikens väsen blir alltså en fråga om vår förståelses natur 
och förutsättningar, grundad i övertygelsen om att den förhärskande synen 
på teknik som tillämpad naturvetenskap är ohållbar. I Heideggers ögon är 
förhållandet snarast det omvända, eftersom den attityd gentemot vår om-
värld som möjliggör tekniken också ligger till grund för naturvetenskapens 
landvinningar (a.a., s. 31-34).  
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För att förstå den moderna tekniken måste vi, enligt Heidegger, gå till-
baka till det första, antika teknikbegreppet, för även om den moderna 
tekniken själv, såväl som vår rådande förståelse av den, på många punkter 
skiljer sig från sin antika motsvarighet, ligger ändå det antika teknik-
begreppet till grund för det moderna. I uppsatsen ”Teknikens väsen” vänder 
sig Heidegger (1974b) följaktligen till det grekiska begreppet techne, från 
vilket vårt ord ”teknik” som redan tidigare redovisats i detta kapitel här-
stammar, för att få en ledtråd till sin fråga rörande tekniken.  

Utmärkande för Heideggers synsätt är att han koncentrerar sig på det 
element av förståelse som ligger i techne, och i synnerhet dess föregripande 
av framställningens mål. Det mål som den tekniskt kunnige måste gripa i 
förväg utgörs inte av en produkt rätt och slätt, utan mer precist så är det 
produktens utseende eller form (gr. eidos) som måste vara givet på förhand 
för att framställningsprocessen ska kunna komma igång. Heidegger hävdar 
att det väsentliga hos techne faktiskt inte är produktionen som sådan utan 
snarare dess moment av förståelse, eller som han också kallar det, dess 
”uppdagande” (Entbergen) av det färdiga föremålets utseende (Heidegger, 
1974b, s. 22). Som jag förstår Heidegger är detta anledningen till att man 
bör säga att föremålet bringas till närvaro snarare än det skapas, för på så 
sätt kommer man åt detta att föremålet i viss mening redan existerade innan 
det skapades, nämligen som idé eller form. Därmed är steget taget från en 
syn på teknik som produktion eller hantverk till en föreställning om 
tekniken som ett förstående ”närvarogörande”. Heidegger drar så den preli-
minära slutsatsen att teknikens väsen utgörs av ett slags sanningsskeende 
(gr. aletheuein), i vilket något uppdagas eller görs tillgängligt för män-
niskan: 

 
Techne är ett sätt att uppdaga, aletheuein. Techne uppdagar sådant som inte 
frambringar sig självt och som ännu inte föreligger, och som därför kan se 
ut och utfalla än på det ena sättet och än på det andra … Det avgörande i 
techne ligger sålunda alls inte i bearbetningen och hanteringen, inte heller i 
användningen av hjälpmedel, utan i det nyssnämnda uppdagandet. Såsom 
uppdagande, däremot inte som förfärdigande, är techne ett frambringande. 
(a.a., s. 23) 

 
Men, påpekar Heidegger, när det gäller att fatta den moderna teknikens 
väsen räcker inte det grekiska begreppet om techne till, även om det utgör 
en nödvändig utgångspunkt. Anledningen är inte att det är fel att föreställa 
sig den tekniska processen som ett föregripande av mål som leder till att 
man väljer vissa medel, etc., utan att den grekiska verklighetsuppfattningen, 
och mer precist dess förståelse av närvaro, skiljer sig från vår på ett av-
görande sätt. Utmärkande för den moderna tekniken är nämligen att den är 



 50 

grundad i en erfarenhet av världen som ”bestånd” eller resurs, något som är 
till för människan att exploatera för hennes syften och i enlighet med 
hennes behov. Detta är något annat än att erfara världen med avseende på 
dess utseende, vilket utmärkte antikens synsätt. Man skulle kunna säga att 
det i det antika perspektivet finns en större respekt för naturens egenart, 
dess okontrollerbarhet, som har gått förlorat i det moderna synsättet.  

I stället för att såsom techne betrakta en av mänskligt hanterande obero-
ende natur med avseende på dess utseende, utmanar (herausfordern) den 
moderna tekniken naturen, dvs. tvingar den att underkasta sig det tekniska 
hanterandets krav, utan att ”se efter” hur naturen i själva verket är beskaffad 
(a.a., s. 24). Detta bryr sig inte den moderna tekniken om, då den inte är 
intresserad av vad naturen skulle kunna vara i sig själv, utöver sin använd-
barhet och exploaterbarhet. Detta inrättande av naturen enligt en mänsklig 
mall kallar Heidegger för ett ”inställande” av naturen, ungefär som när man 
ställer in en apparat så att den fungerar. Teknikens väsen kan därför sägas 
utgöras av ”stället” (das Gestell) (a.a., s. 29-30). Med denna term vill 
Heidegger alltså komma åt hur det tekniska förhållningssättet utmärks av att 
det ”ställer in” naturen så att den motsvarar teknikens krav på exploater-
barhet. 

I Heideggers ögon är det lika meningslöst att naivt bejaka den moderna 
teknikens utveckling som att fördöma den som fasansfull. Vi måste alltså 
acceptera som ett faktum att vi lever och verkar inom ett tekniskt förhåll-
ningssätt till vår omvärld, där vi erfar allt som medel för mänskliga mål. 
Detta är det moderna sättet att uppdaga eller förstå verklighetens beskaffen-
het, och det bildar bakgrunden till alla våra aktiviteter och förhållningssätt. 
Vad vi kan och måste göra är att betänka just detta. Faran med den moderna 
tekniken är, som Heidegger ser det, först och främst att den hotar att redu-
cera vårt perspektiv på världen, så att i slutändan ett synsätt – det tekniska – 
blir helt och hållet dominerande. Därmed går den rikedom av betraktelsesätt 
som faktiskt finns förlorade.  

Även om vi inte kan styra över den rådande verklighetsuppfattningen, 
skulle en sådan inte finnas utan vår medverkan, eftersom verkligheten, och 
därmed tekniken, måste tolkas och gestaltas för att få mening och för att 
kunna påverka oss (a.a., s. 43-44). Det gäller alltså att försöka förstå denna 
relation mellan människa och teknik, eller mer allmänt mellan människa 
och verklighet, och för detta syfte behövs ett nytt slags tänkande, som inte 
bara naivt håller sig inom den tekniska världsåskådningens ramar, utan 
förmår reflektera över just teknikens väsen. Här duger inte det tekniska eller 
naturvetenskapliga tänkandet. Eftersom teknikens väsen självt inte är något 
tekniskt, är det tekniska tänkandet dömt att förbli okunnigt om sina egna 
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förutsättningar. Mot detta vill Heidegger ställa ett eftertänksamt, kritiskt 
tänkande, som förmår reflektera över människans plats i världen i teknikens 
tidsålder, och som kan se att människan nu erfar naturen som bestånd, etc. 
Heidegger kallar detta tänkande ”besinning” (1974a, s. 83). Vad det innebär 
att vara människa i teknikens tidsålder, har inte ett enda, definitivt svar, då 
det är något historiskt föränderligt (vilket ju jämförelsen mellan den antika 
och den moderna verklighetsuppfattningen har antytt). Därmed hör det fulla 
greppandet av detta alltid till framtiden. På så sätt är vår förståelse ännu 
bara på väg mot ett fattande av tekniken. Besinningen får därför dras med 
osäkerhet; den kan inte sätta upp och utgå från bestämda mål och idéer, 
utan riktar sig mot en osäker framtid: 

 
Genom en på detta vis fattad besinning, når vi på allvar fram dit där vi, utan 
att erfara det eller genomskåda det, redan sedan länge uppehåller oss. I 
besinningen rör vi oss i riktning mot en ort utifrån vilken som först det rum 
öppnar sig genom vilket vårt nuvarande görande och låtande drar fram. (a.a., 
s. 83) 

 
Vad är det då för slags ort som Heidegger här talar om? Genom att använda 
ett begrepp som ”ort” vill Heidegger framhäva vår förståelses situations-
bundenhet. Denna tanke utvecklar han i uppsatsen ”Bygga bo tänka” 
(Heidegger, 1974c). En grundläggande idé i denna text är att människans 
rumslighet ligger i detta att hon med nödvändighet förhåller sig till sin om-
givning på ett förstående sätt, så att tingen alltid angår henne på det ena 
eller andra sättet. Att som människa befinna sig på en plats är att befinna sig 
i en bestämd situation, där vissa omständigheter och förutsättningar är 
givna, vilka bestämmer vår förståelse och vårt sätt att förhålla oss till vår 
omvärld. I Heideggers ögon är det vårt förhållande till de ting som omger 
oss som leder till att en plats och därmed också ett rum upprättas. Detta rum 
utmärks av begränsning. Genom att förhålla oss till tingen utsätts vi för 
vissa begränsningar vad vår förståelse och våra handlingar beträffar, efter-
som vad som låter sig göras med vissa saker och i vissa situationer är 
omöjligt under andra omständigheter. Denna begränsning gäller som sagt 
inte bara våra handlingar utan även vår erfarenhet. Detta innebär inte att 
begränsningen ska ses som något negativt, något som hindrar oss i vårt 
handlande och tänkande. Tvärtom så möjliggör den förståelse och handling, 
för utan begränsning skulle dessa aktiviteter sakna riktning (a.a., s. 112).  

Heideggers idé är alltså att vi inte förstår vad ett ting är, och följaktligen 
inte heller de tekniska apparaternas och verktygens väsen, om vi bara 
betraktar det som ett isolerat föremål. För tinget bär upp en hel värld i och 
med att det pekar utöver sig självt, mot ett sammanhang eller en livsvärld 
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där det har sin plats och betydelse eller funktion. Även i det tekniska 
bearbetandet av naturen deltar vi alltså i inrättandet av en plats och därmed 
även i öppnandet och skapandet av en värld.  

4.5 Sammanfattning och kommentar 

Efter genomgång av litteratur kan konstateras att det finns ett behov av att 
knyta ihop den teknikfilosofiska diskussionen med skolans utbildning i 
teknik.  

Heidegger har ägnat mycken möda åt att förstå människans roll i dagens 
tekniska verklighet och jag tycker mig se att hans tänkande är användbart ur 
ett skolperspektiv. 

Bland de idéer som Heideggers filosofi kring teknik rymmer känns i syn-
nerhet tre tankegångar användbara för mina syften. Det rör sig dels om 
tanken att tekniken inte bör betraktas rent inomvetenskapligt eller som 
något blott och bart tekniskt utan som ett fenomen som i hög grad präglar 
vår tid och vårt samhälle som sådant. Den förtrogenhet med teknikens 
väsen som inledningsvis presenteras som en övergripande målsättning i 
kursplanen för teknik kan alltså inte likställas med rent tekniska, ”inom-
disciplinära” kunskaper, utan måste vidgas till att inbegripa en reflektion 
över människans benägenhet i vår tekniska verklighet. Detta vill jag fånga 
upp som en teoretisk utgångspunkt. Kursplanens fem centrala perspektiv, 
dvs. Utveckling, Vad tekniken gör, Konstruktion och verkningssätt, Kom-
ponenter och system samt Tekniken, naturen och samhället, kan alltså ses 
som ett redskap för att rikta innehållet i teknikutbildningen så det inbegriper 
olika former av förståelse i Heideggers anda. 

Ytterligare en aspekt som är av intresse för mig är att Heidegger lägger 
in ett element av förståelse i techne. Som vi såg tidigare hävdar Heidegger 
att det väsentliga hos techne inte är själva produktionen utan just dess 
moment av förståelse, dess ”uppdagande”, för att använda Heideggers egna 
ord, av det färdiga föremålets utseende. För honom är alltså inte det instru-
mentella sättet att se på tekniken tillräckligt, i och med att tekniken där 
endast ses som ett medel för att uppnå vissa mål.  

Den tredje aspekten som jag vill lyfta fram i detta sammanhang är 
Heideggers idé om det mänskliga tänkandets och handlandets bundenhet till 
en ”ort”. All förståelse och erfarenhet är situationsberoende. Heidegger har 
också hävdat att denna situation inte är blott subjektiv utan kan sägas höra 
till tingen själva, dvs. till bl.a. just tekniska apparater och verktyg. Detta 
innebär att vi inte kan förstå dessa ting fullständigt om vi betraktar dem som 
isolerade föremål utan sammanhang, för tingen har sin funktion och plats i 
ett större system, i förlängningen bär de upp hela vår värld. Tre av kurs-
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planens perspektiv, dvs. Vad tekniken gör, Utveckling samt Komponenter 
och system, kan ses som riktningsvisare för att förstå tingens funktion och 
plats i ett vidare sammanhang. 

Ovanstående tre aspekter av Heideggers filosofi om teknik använder jag 
mig av för att i kapitel 6 generera två begrepp, plats och teknikgestaltning. 
Förutom Heideggers filosofi om teknik använder jag mig också av John 
Deweys filosofi för att kunna generera begreppen. På liknande sätt som 
Heidegger har Dewey framhävt just erfarenhetens och vardagens betydelse i 
samband med kunskap och förståelse. I nästa kapitel kommer jag att 
beskriva de idéer om undervisning och lärande hos Dewey som är använd-
bara för begreppsgenereringen. 
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KAPITEL 5 

Deweys filosofi om undervisning och lärande 

Inledning 

I föregående kapitel beskrev jag Heideggers filosofi om teknik och lyfte då 
fram att teknik inte kan likställas med rent tekniska, ”inomdisciplinära” 
kunskaper, utan måste vidgas till att inbegripa en reflektion över män-
niskans benägenhet i vår tekniska verklighet. Det väsentliga hos techne är 
inte själva produktionen utan dess moment av förståelse och därmed är ett 
instrumentellt sätt att se på tekniken inte tillräckligt, i och med att tekniken 
där endast ses som ett medel för att uppnå vissa mål. All förståelse och 
erfarenhet är situationsberoende och kan även sägas höra till tingen själva 
vilket innebär att vi inte kan förstå dessa ting fullständigt om vi betraktar 
dem som isolerade föremål utan sammanhang, för tingen har sin funktion 
och plats i större system.  

I det här kapitlet presenterar jag delar av John Deweys filosofiska tankar 
kring undervisning och lärande. Med hjälp av de delar av Deweys under-
visningsfilosofi som jag då lyfter fram och de delar av Heideggers filosofi 
om teknik som jag i kapitel 4 lyft fram har jag för avsikt att i nästa kapitel 
utveckla ett resonemang kring en möjlig inriktning på grundskolans teknik-
undervisning.  

Dewey har liksom Heidegger tankar om ett ansvarsfullt betraktande av 
tekniken vilket både innehåller reflektion och handling. Hans filosofi skulle 
kunna beskrivas som ett slags experimentalism, där en rad olika samhälls-
företeelser kan göras till föremål för reflektion. Centralt i detta avseende är 
själva formuleringen av problemet, prövandet av olika lösningar, gärna i 
handling (Dewey, 1910/1997; 1916/1997; se även Hartman m.fl., 2003). 
Larry A. Hickman (1990, s. 202) har infört metaforen ”ansvarsfull teknik” 
(responsible technology) för Deweys framställning av ett ansvarsfullt 
betraktande av just tekniken, vilket inbegriper från medborgarnas sida att 
både reflektera och handla på ett moraliskt försvarbart sätt i problem-
situationer. Denna ansvarsfulla teknik innebär också att tekniska aktiviteter 
och produkter ständigt omprövas: 

 
Technology is … the sum of concrete activities and products of men and 
women who engage in inquiry in its manifold forms: in the sciences, in the 
fine and useful arts, in business, in engineering, and in the arts we call 
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political. Where technology fails to be responsible, it is not because 
technology as method has failed, but because inquiry and testing have been 
misdirected, subsumed to nontechnological ends, or aborted. Ends have 
been dissociated from means. Fixed religious or political ideologies have 
taken the place of legitimate, testable inquiry. Economic and class interests 
have intervened where experimentation would have been appropriate. (a.a., 
s. 202) 

 
Deweys idé om ett ansvarsfullt betraktande av tekniken vilket både inne-
håller reflektion och handling är förvisso intressant ur ett skolperspektiv 
men såvitt jag kan se räcker det inte till för att uppnå en grundläggande 
förståelse av tekniken som sådan. Jag är mer intresserad av hans idéer kring 
undervisning och lärande. Hans undervisningsfilosofi är också intressant i 
så motto att den har präglat läroplansarbeten över tid, och nuvarande 
läroplan, Lpo 94, genomsyras till stor del av hans tankar. Lpo 94 är också 
det styrdokument som de två lärarna som ingår i min undersökning har att 
förhålla sig till i sitt arbete, vilket gör Dewey ännu mer intressant för mig. 
Han kan alltså tyckas vara en föregångare samtidigt som hans tänkande har 
stor aktualitet idag inom den pedagogiska diskussionen (se exempelvis 
SOU 1992:94).  

5.1 Undervisning och lärande 

Uppfostran och undervisning är de processer genom vilka kulturen åter-
skapas från en generation till nästa, eller för att citera John Dewey:  

 
Samhällets fortbestånd är precis som det biologiska livet beroende av att en 
ständig överföring pågår. Den sker genom att vårt sätt att handla, tänka och 
känna förmedlas från de äldre till de yngre. Utan denna överföring av ideal, 
hopp, förväntningar, normer och uppfattningar från de samhällsmedlemmar 
som är på väg ut ur gruppens liv till dem som är på väg in, kan det sociala 
livet inte fortsätta. (Dewey, 1997, s. 37) 

 
Enligt Dewey bör inte utbildning betraktas som en isolerad företeelse utan 
som ett socialt fenomen, som en integrerad del av samhället. Som framgår 
av ovanstående citat betonar han det sociala livets karaktär av överföring av 
grundläggande värderingar och uppfattningar mellan samhällets medlem-
mar. När även skolan betraktas utifrån ett samhälleligt perspektiv blir denna 
överföringsprocess en viktig utgångspunkt för utbildningen. Livet självt blir 
med andra ord kunskapens främsta föremål. I Demokrati och Utbildning 
(1916/1997) lyfter han framförallt fram frågor som berör skolan som sam-
hällets främsta socialiseringsinstrument och skolans betydelse för demo-
kratins utveckling. 
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Dewey tänker sig nämligen att skolan vid sidan av sina uppenbara, så att 
säga utbildningsmässiga mål även har som uppgift att behandla elever som 
medborgare att utbildas för demokratiska och medborgerliga syften. Per-
spektivet är riktat mot elevens lärande och skolan som miljö för lärande. 

5.1.1 Förståelse 
En tanke som Dewey förde fram i början av förra seklet är att den värld 
barn och ungdomar lever i blir allt mer osynlig och att skolans uppgift är att 
göra denna osynliga värld synlig. Denna tankegång är än mer aktuell idag. 
Den snabba och omfattande tekniska utvecklingen på kommunikationens 
område, uppkomsten av tekniska hjälpmedel som ger oss kännedom om 
historiska händelser och platser, utvecklingen av tekniska uppfinningar som 
underlättar spridning av information osv., har gett oss enorma mängder av 
kunskapsstoff. För varje dag kommer ny kunskap, och med lite överdrift 
skulle man kunna säga att det som gällde igår inte gäller idag. Denna 
kunskapsexplosion gör att idag är mängden av information så stor att det är 
omöjligt att greppa allt. Dewey, som var verksam under den första delen av 
förra århundradet, skriver redan då om en enorm kunskapsmängd som över-
hopar eleverna i skolan, och som inte är kopplad till elevernas erfarenheter 
eller förmågor. Faran i detta är att eleverna i skolan konfronteras med en 
främmande värld, som är frikopplad från deras egen värld, den som de har 
personlig kännedom om. Elevernas uppgift blir då att lära för skolans skull, 
för prov, förhör och betyg, vilka Dewey kallar för denna skolvärlds hörn-
stenar (Dewey, 1997, s. 233). Risken är att kunskap blir en summa av fakta 
och sanningar som andra har fastställt, i stället för något som varje elev 
själv bidrar till att utforma. Dewey vill omorganisera undervisningen så att 
lärandet blir meningsfullt, och menar att om detta ska lyckas måste under-
visningen vara erfarenhetsbaserad och erfarenhetsskapande, för att på så 
sätt göra en i annat fall främmande och avlägsen värld begriplig för eleven. 

I boken Demokrati och utbildning försöker Dewey (1916/1997) visa att 
lärandets mål måste vara att lära om vår värld som hur vi erfar den. Både 
teori och praktik är komponenter i den processen. Lärandets mål är inte rätt 
och slätt att söka rätt svar på givna problem, utan att ge eleverna möjlig-
heten att förstå och använda sig av sina erfarenheter. Detta blir möjligt när 
eleverna får utveckla de reflektiva tankeprocesser med vilka de kan granska 
sina upplevelser. Genom reflektion kan erfarenheterna generaliseras och 
användas i nya situationer. 

Dewey ser elevernas erfarenhet som det centrala elementet i undervis-
ningsprocessen. Erfarenheten kan uppdelas i primära och sekundära erfa-
renheter, där de förra utgörs av vår relativt omedelbara sinnliga erfarenhet 
av verkligheten. Dessa upplevelser inbegriper inte i sig någon egentlig kun-
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skap, däremot utgör de utgångspunkten för de sekundära upplevelserna 
genom att förse dem med stoff eller föremål. För medan de förra inskränker 
sig till att omfatta en förståelse av att saker förhåller sig på ett sätt, t.ex. att 
ett hus används för att bo i, inbegriper de senare en insikt i hur eller varför 
förhållandet ser ut som de gör, t.ex. hur ett hus måste vara konstruerat för 
att fungera (Dewey, 1997, s. 189-190). De sekundära upplevelserna utmärks 
följaktligen av sin reflekterande karaktär, och deras syfte är att ordna och 
förklara de primära erfarenheterna. Erfarenheten inbegriper både ett passivt 
och ett aktivt element som kombineras. Den aktiva delen består i att man 
gör något, försöker och prövar, medan den passiva delen handlar om att ut-
stå eller genomlida följderna av den aktiva fasen. Hur värdefull erfaren-
heten är beror av sambandet mellan dessa två faser: 

 
När vi genomför en aktivitet och utstår följderna och när den förändring 
handlingen orsakar reflekteras i en förändring inom oss blir själva omvand-
lingen laddad med betydelse. Vi lär oss något. (a.a., s. 183) 

 
Dewey beskriver det reflekterande tänkandet som ett handlingsförlopp som 
omfattar problemsituation, problemidentifiering, sökande efter idéer som 
kan vägleda handlandet, val av bästa idé, testande och prövande (a.a., s. 
195-196; Dewey, 1910/1997, s. 68-78).  

Lärande kan alltså inte förstås endast i termer av experiment, utan det är 
först när den passiva fasen läggs till, dvs. när vi utsätts för konsekvenserna 
av experimentet, som en verklig erfarenhet kommer till stånd. För värdet av 
erfarenheten ligger i den kunskap om sammanhang och relationer som den 
leder till, dvs. när den låter oss se inte bara att något sker till följd av något 
annat, utan varför det sker. Detta är en av de mest centrala idéerna i Deweys 
utbildningsfilosofi. 

I varje erfarenhet är intresset drivkraften, det undervisningen handlar om 
måste väcka nyfikenhet och engagemang (Dewey, 1897/1959). Eleverna 
måste uppleva att aktiviteterna och konsekvenserna av dessa har relevans 
för deras verklighet och liv. Därför tänker sig Dewey att intresse kan väckas 
endast om lärostoffets problem och frågor knyts till elevernas faktiska 
förmågor och deras konkreta situation. Olika miljöer ger olika erfarenheter, 
och det är lärarens ansvar att inte bara vara uppmärksam på att omgiv-
ningen rent generellt är av betydelse, utan också att konkret känna igen 
vilka omgivningar som gynnar elevernas utveckling. Detta har att göra med 
Deweys idé att kunskap endast kan förmedlas indirekt, via en påverkan av 
miljön. Lärarens uppgift är därför att ge förutsättningar för lärande just 
genom att förmedla en gynnsam miljö, men kunskapen som sådan måste 
eleven själv åstadkomma genom aktivt deltagande (Dewey, 1997, s. 46ff). 
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En uppenbar aspekt av miljön eller omgivningen är interaktionen med 
andra människor. Kraften ligger i ömsesidigheten mellan det sociala och det 
individuella, där samspelet mellan dessa påverkar elevens tänkande, sam-
tidigt som eleven i sin tur påverkar den miljö han eller hon befinner sig i. På 
så sätt är själva processen att leva tillsammans bildande. Eller som Dewey 
också uttrycker det ”… all kommunikation (och därmed allt verkligt socialt 
liv) är bildande. Att kommunicera med sin omgivning innebär att man får 
en utvidgad och förändrad erfarenhet” (a.a., s. 39).  

Dewey diskuterar även betydelsen av att som lärare se det aktiva barnet 
med en förmåga, en egen kraft till växande. Vi behöver inte framkalla en 
aktivitet hos barnet, den finns där redan. I texten The School and Society 
(1899/1959) skriver Dewey om barnets fyra instinkter: intresset för att 
samtala och kommunicera, att undersöka och förstå saker, att tillverka eller 
konstruera samt att uttrycka sig konstnärligt. Dessa instinkter är barnets 
naturliga tillgångar, och barnets aktiva utveckling beror på hur dessa 
används och ”tränas”. Uppgiften för skolan och läraren är att genom väg-
ledning hjälpa barnet att växa.  

I enlighet med sin övertygelse att lärandet måste betraktas som en för-
änderlig process definierar Dewey lärandet som en ”konstant omorganisa-
tion eller rekonstruktion av erfarenheten” (Dewey, 1997, s. 116). Denna 
process är i princip utan slut. Med andra ord är det inte möjligt att bli 
fullärd eftersom lärande i bemärkelsen förändring och omkonstruering av 
erfarenheten inte är något som endast hör till utbildning i snäv bemärkelse, 
utan utgör en väsentlig del av livet själv. Detta har ju också redan antytts, 
när Deweys sociala perspektiv på utbildning introducerades.  

5.1.2 Den bildande erfarenhetens metod 
Dewey betonar också vikten av att i undervisningsprocessen koncentrera sig 
på att åstadkomma goda tankevanor, och skriver att tänkande är ”den bil-
dande erfarenhetens metod” eller ”tankemetoden”, som han vid ett tillfälle 
kallar den (a.a., s. 208). För att förbättra metoderna för undervisning måste 
vi alltså enligt Dewey uppmärksamma vad som gynnar och utmanar tänkan-
det, vad som kan sätta tänkandet i rörelse genom att uppmuntra det (a.a., s. 
197ff). 

Det ska med en gång sägas att Dewey inte delar ut något recept eller 
modell som ska följas steg för steg i undervisningen, vilket enligt honom 
vore förkastligt eftersom det leder till en stereotyp rutin som inte ger 
utrymme för den kreativitet som enligt honom är en nödvändig förutsätt-
ning för allt sant lärande. Dewey skriver att lärare tenderar att hålla fast vid 
metoder som om de slagits fast en gång för alla, på grund av fostran och tro 
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att de kan utlova snabba, mätbara och korrekta resultat. I stället ska 
flexibilitet och egna initiativ styra undervisningsprocessen. 

Med metod menar Dewey ”hur stoffet kan utvecklas så effektivt och 
fruktbart som möjligt i erfarenheten” (a.a., s. 224). Syftet med metoden är 
att frambringa en så produktiv eller insiktsfull erfarenhet som möjligt 
genom att möjliggöra just det reflekterande tänkande som beskrivits ovan 
och som följaktligen måste omfatta både stoff och metod, både innehållet i 
undervisningen samt sättet på vilket detta lärs ut (a.a., s. 209ff). Metoden 
delar alltså många av sina särdrag med reflektionen och kan beskrivas på 
följande sätt (a.a., s. 197ff): 

Den första fasen innebär att eleven försätts i vad Dewey kallar en ”sann 
erfarenhetssituation” (a.a., s. 208). Det ska vara en situation som eleven är 
intresserad av för dess egen skull. Ur denna situation utvecklas ett problem 
som stimulerar elevens tänkande. Konsten som lärare ligger i att ge problem 
som är svåra nog för att utmana tänkandet, utan att eleven för den sakens 
skull förlorar sin egen utgångspunkt, det som han eller hon är förtrogen med 
(a.a., s. 202). Den traditionella undervisningen börjar ofta med fakta och 
sanningar som ligger utanför elevernas erfarenhetsområde. Därför får 
eleverna problem med att införliva dessa fakta i sin egen erfarenhetsvärld.  

 
I believe that we violate the child’s nature and render difficult the best 
ethical results, by introducing the child too abruptly to a number of special 
studies, of reading, writing, geography, etc., out of relation to this social life. 
I believe, therefore, that the true center of correlation on the school subjects 
is not science, nor literature, nor history, nor geography, but the child’s own 
social activities. (Dewey, 1897/1959, s. 25) 

 
Den andra fasen handlar om ett sökande efter kunskaper och genomförande 
av observationer i syfte att kunna handskas med och lösa problemet. Man 
måste helt enkelt skaffa sig underlag för att kunna tänka effektivt. Mer 
precist så skriver Dewey att effektivt tänkande kräver tillgång till andra 
erfarenheter, som kan utgöra en resurs för handskandet med det problem 
som ligger framför en (Dewey, 1997, s. 201ff).  

Den tredje fasen är till skillnad från den förra en osäker fas. Att dra 
slutsatser innebär ett språng från det som redan är känt till något som ännu 
är okänt. Där måste uppfinningsrikedom och påhittighet till. Den informa-
tion som man redan har ger visserligen antydningar om hur sambandet 
mellan ett visst slags problem och dess lösning ser ut, men för att eleverna 
ska kunna lösa just det specifika problem som de ställts inför, måste de gå 
utöver sina tidigare erfarenheter. Detta språng in i det nya och okända är 
enligt Dewey det sant kreativa elementet i tänkandet eftersom det fordrar 
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uppfinningsförmåga (Dewey, 1997, s. 203). Eleverna prövar alltså sina 
idéer genom att omsätta dem i praktiken. Här kan man jämföra med upp-
finnaren som genom att använda kända kunskaper på ett nytt sätt eller i ett 
nytt sammanhang skapar nya artefakter. 

Den fjärde fasen innebär att eleverna ges möjlighet och tillfälle att testa 
och pröva sina nyvunna erfarenheter. Genom att tillämpa dem upptäcker de 
själva värdet av dessa erfarenheter. 

Metodens generella faser är tänkta att underlätta och rikta undervis-
ningen för läraren, sedan är det lärarens egen personlighet och egna sätt att 
hantera situationer som tillsammans med eleverna formar undervisningspro-
cessen. Denna varierar alltså med lärare och elever samt med det samhälle 
som undervisningen sker i.  
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KAPITEL 6 

Begreppsgenerering 

Inledning 

I detta kapitel har jag för avsikt att med hjälp av de delar av Deweys 
undervisningsfilosofi som jag tagit fasta på i föregående kapitel och de 
delar av Heideggers filosofi om teknik som jag i kapitel 4 lyft fram att 
utveckla ett resonemang kring en möjlig inriktning på grundskolans teknik-
undervisning. De begrepp som jag då genererar med inspiration av dessa 
två tänkare använder jag sedan som redskap för att analysera data från min 
empiriska studie. 

6.1 En möjlig inriktning på grundskolans teknikundervisning 
utifrån Heidegger och Dewey 

Som jag ser det ger Heidegger och Dewey ett tydligt stöd åt idén att teknik-
undervisningen bör inriktas mot förståelse och reflektion. Det handlar alltså 
inte om att utbilda elever till tekniker, vilket varit den traditionella teknik-
undervisningens primära syfte, utan om att eleverna ska kunna förstå och 
värdera teknik, få insikt i den tekniska kulturens tradition och utveckling, 
bedöma och värdera konsekvenserna av hur teknik påverkar människan, 
samhället och miljön. Utifrån Heidegger blir skillnaden mellan dessa två 
perspektiv särskilt tydlig; det är en sak att utbilda elever i tekniskt kunnande 
och hantverk, en annan att ge eleverna förmågan att reflektera över tek-
nikens roll och funktion i vårt nutida samhälle. Det senare innebär också att 
eleverna själva ska skapa kunskaper och attityder för att kunna leva ett rikt, 
aktivt och ansvarstagande liv i samhället. På så sätt blir de individer med 
förmåga att uppskatta och kritiskt granska den teknik som de har kontakt 
med. Heideggers tanke kring bildning handlar således om eftertanke och 
kritisk reflektion och beroende på erfarenhet, kontext och tid kommer 
bildningen, eller för att använda Heideggers ord, ”besinningen”, att se olika 
ut (Heidegger, 1974a, s. 83). Som jag ser det ligger Heideggers tänkande 
nära det Kantska bildningsidealet som också legat till grund för 1994 års 
läroplan och som finns presenterat i Skola för bildning (SOU 1992:94). 
Heidegger, liksom Kant, tar avstånd från idén om en förebild, det som i för-
väg är angivet. Ett tänkande som utmärkts av att det ställer upp en förebild 
för människan i enlighet med vilken hon utbildar sig och på så sätt rättar sig 
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efter något som är bestämt i förväg. Jag förstår Heidegger så att man inte 
ska förledas att tro att det finns någon generell, överallt gällande kunskap 
som är given för alla att ha. 

Ett sådant bildningsbegrepp tar fasta på den process i vilken eleverna just 
skapar eller formar sin egen världsbild genom en ständigt pågående om-
gestaltning av erfarenheter, för att använda Deweys uttryck. Genom att 
konsekvent arbeta med ”den bildande erfarenhetens metod” (Dewey, 1997, 
s. 208) utvecklar eleven sin förmåga att förstå och reflektera kring den 
tekniska verklighet hon lever i. Men vilka delar av det komplexa tekniska 
landskapet som eleven lär känna och förstå på ett mer nyanserat sätt, kom-
mer att variera beroende på erfarenhet och kontext.  

Utifrån min förståelse av Heideggers och Deweys tänkande har jag, in-
ledningsvis tillsammans med min kollega Witold Rogala, genererat två 
begrepp, plats och teknikgestaltning (Blomdahl & Rogala, 2003; se även 
Blomdahl 2005; 2006). ”Plats” är en konkret term för omgivning. Med 
utgångspunkt i Heidegger och Dewey kan man hävda att teknikunder-
visningen bör äga rum i interaktion med verkligheten både i och utanför 
skolan, dvs. platsen som arena för lärande. Att höra till en plats innebär 
också att ha ett existentiellt fotfäste i en konkret och vardaglig bemärkelse. 
På så sätt anknyter platsbegreppet till Heideggers idé om den mänskliga 
förståelsens ”ort”. Men platsbegreppet tar även fasta på Deweys övertygelse 
att lärandet måste utgå från elevens konkreta erfarenhet och situation. Så 
även Dewey kan förstås som att han formulerar sig kring vikten av att 
använda sig av den omgivande platsen i undervisningen. Platsen är elevens 
omgivning, närmiljö, hemmet, skolan, orten, samhället. Platsen kan även 
utgöra en teknisk miljö bestående av system och artefakter. Av den anled-
ningen är begreppet om ”plats” av central betydelse, både i den nyss nämn-
da innebörden, men också i en snävare bemärkelse, där den avser tekniska 
system och artefakter som objekt för studier. Det är mot bakgrund av detta 
omfattande lärande landskap som eleverna sätter sig in i tekniska, ekono-
miska och samhälleliga frågor.  

Det framtagna begreppet teknikgestaltning kombinerar Heideggers syn 
på tekniken med Deweys ”bildande erfarenhetens metod”. Metoden som 
sådan är en meningsskapande process i vilken människan skapar och formar 
sin världsbild i interaktion med sin omgivning. Heidegger betonar vikten av 
att i denna meningsskapande process skaffa sig underlag för reflektion, 
något som även Dewey framhäver. För att få en så insiktsfull erfarenhet 
som möjligt beträffande tekniken kan inte underlaget, enligt Heidegger, 
enbart begränsas till teknisk instrumentell kunskap utan underlaget för 
tänkande måste vidgas och inbegripa fler perspektiv. Med utgångspunkt 
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från Deweys tänkande kring ”den bildande erfarenhetens metod” med dess 
ingående faser såsom den beskrevs på s. 58ff skulle teknikgestaltningen 
kunna beskrivas som bestående av fyra faser: uppdragsformulering, analys, 
visualisering/konstruktion, utvärdering/reflektion.  

De två framtagna begreppen, platsen samt teknikgestaltning med de 
ingående faserna uppdragsformulering, analys, visualisering/konstruktion 
samt utvärdering/ reflektion prövar jag att använda mig av vid min analys 
av hur undervisningen i skolämnet teknik varierar med avseende på innehåll 
och undervisningsprocess i de två praktikerna.  
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KAPITEL 7 

Den empiriska studiens genomförande och metod  

Inledning 

Kapitlet inleds med en redogörelse för studiens syfte och de frågeställningar 
som ligger till grund för den, följt av en beskrivning av bakgrund och urval 
samt de kontextuella förutsättningarna. Därefter följer en beskrivning av 
den empiriska metoden och de överväganden jag gjort. En diskussion kring 
de principer som har styrt min analys och andra överväganden som är 
centrala vid en etnografiskt inspirerad ansats behandlas också. 

7.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur teknik som skolämne formas 
till pedagogisk handling. De forskningsfrågor som jag ställer är: 

 
– Hur varierar undervisning i skolämnet teknik med avseende på inne-

håll och undervisningsprocess? 
– Hur påverkar ramfaktorerna undervisningen i teknik? 

 

7.2 Bakgrund  

För att undersöka frågeställningarna har jag valt att studera teknikunder-
visning i två lärares praktiker under läsåret 2003-2004. Dessa två lärare är 
utvalda från en fortbildningskurs, Teknik 6-10p för 18 verksamma lärare i 
grundskolans tidigare skolår. Kursen har varit förlagd vid Lärarhögskolan i 
Stockholm under vårterminen 2003. Före denna kurs hade nästan alla del-
tagare gått en introduktionskurs i teknik, ”Tekniken lyfter” (5p), terminen 
innan. Några av deltagarna hade sedan tidigare Teknik 5p i sin grund-
utbildning. Introduktionskursen har varit förlagd över en termin och har 
bestått av fem heldagsseminarier vid Lärarhögskolan och av arbetsuppgifter 
som skulle utföras i den egna klassen och i hemmet. Introduktionskursen 
innehöll följande moment: en introduktion till teknikämnet i skolan, genom-
gång av hur ämnet historiskt vuxit fram och hur skolämnet ser ut idag med 
genomgång av kursplanen, diskussion kring vad teknik är i förhållande till 
andra kunskapsområden som naturvetenskap samt skolämnet tekniks för-
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hållande till andra skolämnen. Vidare har ämnesteori kopplats till praktiska 
moment där tekniska principer tillämpas i olika modellkonstruktioner. 

Projektarbeten har genomförts av lärarna i den egna klassen samt doku-
menterats. Uppföljning har sedan skett i kursen med diskussioner kring 
dessa projektarbeten, uppkomna problem samt idéer om alternativa lös-
ningar. Tiden inne på Lärarhögskolan har till hälften använts för genom-
gångar, diskussioner och redovisningar, och den andra hälften har vikts åt 
de studerandes eget undersökande arbete.  

Syftet med introduktionskursen har varit att få de studerande att bli 
intresserade av ämnet, att ge dem kunskap om några vanliga tekniska prin-
ciper, om hur man kan arbeta med dessa samt hur man använder verktyg 
och material. Ytterligare ett syfte har varit att hjälpa deltagarna att komma 
igång med teknikundervisning i sin egen praktik samt att få en inblick i den 
omständighet att vi är omgivna av teknik, mer precist att förstå hur denna 
teknik genom tiderna vuxit fram, bl.a. genom att se på några av dess driv-
krafter. (Kursplanering av introduktionskursen finns som bilaga 1). 

I fortbildningskursen, Teknik 6-10p, har deltagarna fått fortsatt under-
visning om mekanismer, elektricitet och elektronik, designprocessen med 
faserna problemidentifiering, planering och förslag till lösningar, val av 
material, konstruktion av modeller och slutligen utvärdering samt under-
visning i skiss- och modellteknik. I samband med de två föreläsningar som 
gavs kring designprocessen nämndes kortfattat John Deweys filosofi kring 
”den bildande erfarenhetens metod” som teoretisk grund för designproces-
sen. Fortsättningskursen har på liknande sätt som introduktionskursen varit 
förlagd över en termin med fem heldagsseminarier vid Lärarhögskolan och 
med arbetsuppgifter i den egna klassen och i hemmet. Tiden inne på Lärar-
högskolan kan sammanfattas med att ungefär hälften av tiden har använts 
till genomgångar, diskussioner och redovisningar, medan den andra hälften 
har ägnats åt eget undersökande arbete (Kursplanering av kursen Teknik 6-
10p finns som bilaga 2).  

Under de två kursomgångarna har jag inte deltagit som lärare och de två 
deltagande lärarna i min studie har inte under kurserna fått kunskap om den 
begreppsgenerering som gjorts i anslutning till mitt forskningsarbete.  

7.3 Urval 

För att belysa hur undervisningen i skolämnet teknik varierar med avseende 
på innehåll och undervisningsprocess samt hur ramfaktorerna påverkar 
undervisningen har jag valt att följa två lärare, verksamma i två olika 
skolor. Att jag valde just dessa två lärare hör ihop med att jag vid ett kurs-
tillfälle frågade om det fanns intresse att delta i min studie. Tre lärare 
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anmälde intresse. Av personliga orsaker valde en av dessa att avstå. Valet 
av lärare är således gjort utifrån denna förfrågan och lärarnas intresse av att 
delta samt att de båda har en 10 poängs fortbildningskurs (se ovan). 

De två utvalda lärarna är båda lågstadielärare med lång skolerfarenhet, 
om cirka 25 år. Skolorna där de arbetar är organiserade så att den ena består 
av åldersblandade klasser: 6-årsgrupp, år 1-3 samt år 4-5. Fortsättningsvis 
kommer denna skola att benämnas Malmgårdsskolan där lärare Berit 
arbetar med år 1-3. Den andra skolan har åldershomogena klasser, 6-
årsgrupp upp till och med år 5. Denna skola benämns Solgårdsskolan med 
Cecilia som lärare i år 4.  

Under läsåret 2003-2004 har jag följt de två lärarna och deras elever i 
teknikundervisningen. I vardera klassen har ett teknikprojekt genomförts 
under ht 2003 och ett under vt 2004.  

7.4 Skolornas kontextuella förutsättningar 

Berits kontext 

Malmgårdsskolan som Berit arbetar i är en F-5–skola som är byggd i början 
av 1990-talet med 432 elever. Malmgårdsskolan är en åldersintegrerad 
skola som ligger i ett villaområde. Skolan är planerad så att gymnastiksal, 
facksalar för övningsämnen, bibliotek, studiegård samt expedition och 
personalrum är i mitten av byggnaden. Ut från centrum löper två flyglar där 
klassrum och grupprum är placerade på ena sidan av korridoren, och 
tillhörande kök för varje liten enhet är placerat på andra sidan och vetter ut 
mot skolgården. Den lilla enhet som Berit arbetar i är lokaliserad längst ut i 
skolans ena flygel. Maten lagas i skolans egna storkök men serveras ute i 
respektive klassrum. 

Berit arbetar i en åldersblandad klass med barn i år 1, 2 och 3. Totalt 
finns 30 elever i hennes klass. Klassrummet är fyllt med bord och stolar 
som barnen gruppvis sitter vid, samt med hurtsar där barnen kan förvara 
sina saker. Några bokhyllor finns uppsatta längs ena väggen som vetter mot 
köket och de är fyllda med böcker och elevpärmar. En anslagstavla för att 
sätta upp arbeten täcker hela bakre delen av rummet. Fönster löper längs 
den andra väggen och längst fram finns svarta tavlan. Här har också Berit 
sitt skrivbord inskjutet i ett hörn för att det inte ska ta alltför stor plats. En 
dator som inte fungerar under tiden jag är där samt ett piano finns också här 
framme. Framför svarta tavlan har Berit berett en tom golvyta som försetts 
med en rund matta. Här samlar hon ofta grupper av elever för genom-
gångar. Ytan är dock inte större än att ca 10 elever kan sitta där. I 
anslutning till klassrummet finns ett kök med bord och stolar. Det har en 
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öppen planlösning för att på så sätt skapa större utrymme. Det fungerar 
dock även som ett extra rum för både 6-årsgruppen och år 4-5, vilket gör att 
trycket på köket är stort. 

Berit ingår i ett arbetslag som även omfattar Birgitta som arbetar med 6-
årsgruppen och Petra som arbetar med 4-5:an. Till denna enhet är också 
Anna-Karin, som är förskollärare, kopplad. Det finns också en liknande 
enhet som tillsammans med Berits bildar ett arbetslag med en arbetslags-
ledare. Arbetslaget som Berit ingår i träffas varje måndag morgon kl. 7.30-
9.00. Halva tiden sitter hela arbetslaget tillsammans, sedan delar de upp sig 
i sina mindre enheter. Varannan måndag ägnas halva mötestiden åt storkon-
ferens för hela skolan, där även rektor deltar och informerar. Berits enhet 
träffas också på tisdagseftermiddagar vid behov. Berits arbete sker således 
inte i isolering utan ingår i ett sammanhang. Under läsårets två teknik-
projekt har förskolläraren Anna-Karin funnits med. Detta gäller också 
barnen i 6-årsgruppen som under vårterminens teknikprojekt varit med vid 
två tillfällen, när man har ägnat sig åt modellbyggande. 

Under både höst- och vårterminens projekt bestämde vi innan start att jag 
skulle närvara under hela projekttiden. Under höstterminen deltog jag under 
16 av de 18 dagar som projektet pågick. Projekttiden sträckte sig från den 
4/9 till den 23/10 2003. Under vårterminen bestämdes på liknande sätt en 
tidsperiod som sträckte sig från den 12/1 till den 4/3 2004. Under detta 
projekt deltog jag under 21 av 27 dagar. Under de sex dagar jag inte deltog 
under vårterminens projektomgång behandlades planeterna i vårt solsystem 
och var inte direkt kopplat till skolämnet teknik, men jag har haft tillgång 
till Berits dagboksanteckningar under dessa dagar. 

Cecilias kontext 

Solgårdsskolan som Cecilia arbetar i är en F-5-skola som ligger ute på 
landet, vilket betyder att de allra flesta av eleverna åker buss till och från 
skolan. Antalet elever på skolan är 164. Solgårdsskolan är en ålders-
homogen skola bestående av förskoleklass, år 1, 2, 3, 4 och 5. Den är i 
grunden en mycket gammal skola som efterhand utökats med nya till-
byggnader. Skolan är planerad så att personalutrymmen och expedition är 
placerade i den allra äldsta byggnaden, medan facksalar för slöjd och musik 
samt idrottshall finns i ett annex. År 3 finns i en byggnad, 6-årsverksam-
heten och år 1 i en annan. I den byggnad som Cecilia arbetar i med sin 
årskurs 4 arbetar också år 2 samt år 5. Maten lagas i skolans eget kök som 
är placerat i samma byggnad där Cecilia arbetar och serveras i ett angrän-
sande rum som också tjänar som skolans bibliotek. 
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Cecilia arbetar som redan nämnts i år 4. Totalt finns 34 elever i hennes 
klass. Klassrummet är fyllt med bord som barnen sitter vid, samt med hurt-
sar där barnen kan förvara sina saker. Några bokhyllor finns uppsatta under 
whiteboard-tavlan som finns längst fram i salen och de är fyllda med böcker 
och elevpärmar. Här har även Cecilia sitt skrivbord inskjutet i ett hörn för 
att det inte ska ta alltför stor plats. Det finns även en hylla längst ner i klass-
rummet som är fylld med laborativt material för matematik. Intill denna 
hylla finns ett litet grupprum med ett bord som två elever kan sitta och 
arbeta vid, samt två fåtöljer och ett litet bord. Längst bak finns också en 
arbetsplats med dator med plats för två elever att arbeta vid, samt ett litet 
förråd. En anslagstavla för att sätta upp arbeten täcker delar av väggen som 
vetter mot korridoren. Fönster löper längs den motsatta sidan. Den enda fria 
ytan finns framför whiteboard-tavlan. I anslutning till klassrummet finns 
korridoren utanför som är försedd med 2 bord och stolar som eleverna kan 
sitta vid och arbeta. Där finns också en diskbänk. Ytterligare ett klassrum 
finns bredvid Cecilias som används av år 2, 4 och 5. Detta klassrum är 
möblerat så att det finns en stor fri golvyta. Längst bak finns bänkplatser för 
ca 17 elever. Rummet används för samlingar av olika slag, elevutställ-
ningar, redovisningar och som klassrum vid parallellt schemalagda halv-
klasslektioner.  

Cecilia ingår i ett arbetslag som även omfattar lärarna för år 3 (två till 
antalet på grund av deltidstjänster) och Margareta med år 5. Till denna lilla 
enhet är också Fanny, som är fritidspedagog, kopplad. Det arbetslag som 
Cecilia ingår i träffas varje torsdag eftermiddag kl. 14.20-15.20. Varje tis-
dag eftermiddag är det storkonferens för hela skolan då rektor deltar och 
informerar. I Cecilias klass arbetar även Mona. Hon har hand om NO-
ämnen, matematik samt idrott. Under dessa lektioner delas klassen upp i två 
delar och består då av 17 elever i varje grupp. Vid dessa tillfällen arbetar 
Cecilia med engelska, SO-ämnen och svenska. Mona och Cecilia träffas 
själva en kort stund på torsdagseftermiddagar för gemensam planering 
innan arbetslagskonferensen tar vid. Under läsårets två teknikprojekt har 
Cecilia samarbetat med fritidspedagogen Fanny som ingår i hennes arbets-
lag, förskolläraren Lotta samt år 1-läraren Maria som ingår i det andra 
arbetslaget som finns på skolan. Anledningen till detta samarbete över grän-
serna var att de alla förutom år 1-läraren gått fortbildningskursen Teknik, 6-
10p, vid Lärarhögskolan i Stockholm (se s. 64-65) under vårterminen 2003 
och då samarbetat i ett gemensamt teknikprojekt, ett samarbete som de 
gärna ville fortsätta med. Läraren för år 1 samtyckte och deltog aktivt under 
de två projektomgångarna. Tanken var från Cecilias sida att också Mona 
skulle involveras och ta aktiv del i de två projekten eftersom hon har hand 
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om NO-undervisningen i år 4, där teknik som ämne ingår timplanemässigt. 
Det visade sig senare att hennes deltagande skulle vara av mer passiv natur 
under de båda projektomgångarna. 

Under både höst- och vårterminens projekt bestämdes före start att jag 
skulle närvara under en bestämd tidsperiod. De medverkande lärarna 
bestämde att de i år 1 och 4 under höstterminen skulle arbeta intensivt 
tillsammans med teknikprojektet under två veckor, vecka 48 och 49. Man 
skulle arbeta samtliga dagar förutom onsdagar där slöjd och musik låg, 
vilket var svårt att ändra. Jag deltog under alla dagar som eleverna arbetade 
med projektet. Projekttiden sträckte sig från den 19/11 till den 5/12 2003, 
totalt 9 dagar. Det bestämdes också att arbetet skulle förläggas i år 1:s 
klassrum med tillhörande hemvist eftersom de förfogade över ett större 
klassrum och fler angränsande lokaler. Totalt handlade det om 55 elever 
som skulle delta i projektet, med 21 elever i år 1 samt de redan nämnda 34 
eleverna i år 4.  
Tiderna bestämdes till:  

08.40-09.40  Första passet  
09.40-10.00  Rast 
10.00-10.30 Andra passet 
10.30-11.30 Lunch och rast 
11.30-13.00 Tredje passet 
 

De idrottslektioner för år 4 som låg under det första och andra passet i 
halvklass under tisdagar och torsdagar fick ligga kvar, och detsamma gällde 
för den idrottslektion för år 1 som låg på fredagar. Efter kl. 13.00 då år 1 
slutade skulle år 4 gå tillbaka till sitt klassrum där tid för reflektion och 
annat arbete var planerat fram till dagens slut kl. 14.20. 

Under vårterminen bestämdes på liknande sätt en tidsbestämd period 
som sträckte sig från den 9/3 till den 14/4 2004. Utifrån de erfarenheter 
lärarna gjorde under höstterminens projekt bestämdes det att år 1 och 4 
skulle arbeta var för sig, år 4 skulle arbeta måndagar, tisdagar samt tors-
dagar och år 1 på onsdagar. Tiderna bestämdes på följande sätt för år 4: 
måndag och torsdag förmiddag: informations- och faktasökning i halvklass, 
benämns i klassen som ”forskning” (kl. 8.30-9.40 resp. 10.00-11.20) med 
Cecilia som lärare. Tisdag och torsdag eftermiddag: praktiskt arbete i hel-
klass kl. 12.50-14.20. Förutom Cecilia, fritidspedagogen Fanny och Mona 
deltog en elevassistent kopplad till två av klassens elever. Anledningen till 
att det praktiska arbetet förlades i helklass under tisdags- och torsdags-
eftermiddagar var att fler vuxna då fanns till förfogande. Under denna 
projektomgång deltog jag alla dagar, det vill säga 13 dagar i år 4. 
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För år 1 gällde onsdagsförmiddagar för teknikprojektet eftersom förskol-
läraren Lotta då kunde delta. De tider som bestämdes var dels kl. 8.30 till 
9.40, dels kl. 10.00 till 10.30. Under denna projektomgång deltog jag 5 av 6 
förmiddagar i år 1.  

Jag har under de båda projektomgångarna följt Cecilia och det är teknik-
undervisningen i hennes pedagogiska praktik som är i fokus. Emellertid 
ingår hon, vilket jag antar att läsaren redan har noterat, i ett samspel med 
andra på sin skola. På ett sätt handlar därför höstterminens omgång om hur 
teknikundervisning utformar sig i år 1 och 4 tillsammans, medan det under 
vårterminen handlar om hur teknikundervisning visar sig renodlat i Cecilias 
pedagogiska praktik, där hon dock ingår som en av flera deltagande lärare i 
ett projekt. 

7.5 Forskningsansatsen 

För att genomföra min empiriska studie har jag inspirerats av den etnogra-
fiska ansatsen. Inom den etnografiska ansatsen har kvalitativa forsknings-
metoder utvecklats för att kunna studera människa, samhälle och kultur. Det 
rör sig dels om metoder gällande insamling av information, dels metoder 
för att kunna analysera och tolka den information som samlats in samt slut-
ligen i skriftlig form kunna ”gestalta samhällsliv och kultur konkret, detalj-
rikt och åskådligt, så att läsaren kan ´leva sig in i´ den beskrivna verklig-
heten” (Ehn & Löfgren, 1996, s. 150). Kulturen undersöks och beskrivs 
alltså utifrån dess egna förutsättningar, vilket innebär att fokus ligger på 
kulturanalys av det självklara och naturliga, det som sker under verkliga 
förhållanden (Ehn & Löfgren, 2001). Det som avgör vad som utgör en 
kultur är de sammanhang, de tankar, de yttranden samt de förhållanden som 
är karaktäristiska för en viss enhet (Kullberg, 1996). 

Min studie är en beskrivande och tolkande fallstudie. Det innebär att den 
presenterar detaljerade redogörelser av de två pedagogiska praktiker som är 
de kulturer jag valt att studera. Det som kännetecknar en kvalitativt inriktad 
fallstudie är att den fokuserar på en viss situation eller företeelse, dessutom 
är den deskriptiv och den beskrivning som ges av den företeelse man stude-
rar är omfattande för att på så sätt hjälpa läsaren att få förståelse. Slutligen 
grundar sig en fallstudie på induktiva resonemang (Merriam, 1994; se även 
Stake, 1995). Enligt Sharan B. Merriam (1994) karaktäriseras en etnogra-
fisk fallundersökning förutom ovanstående fyra grundläggande kännetecken 
också av en kulturanalys av den enhet som studeras.  

Jag har som tidigare redovisats i kapitel 4, 5 och 6, redan innan studien 
genomförts, valt och utvecklat ett teoretiskt perspektiv. Ett sådant perspek-
tiv kan enligt Billy Ehn och Orvar Löfgren (1996) ljussätta det man under-
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söker på ett speciellt sätt så det framträder tydligt, samtidigt som risken är 
att andra delar förblir osynliga. Det vill säga ett perspektiv kan både foku-
sera och skapa mening, men samtidigt kan det utestänga. Det är därför 
viktigt att vara noggrann med att inte gå ut på fältet och pröva teorierna på 
fenomenen utan att i de empiriska avsnitten distansera sig och beskriva det 
man ser och hör på fältet som det framträder och uttrycks och det är först i 
det fortlöpande analysarbetet som man har användning av de förberedande 
teorierna (Kullberg, 1996). Jag har alltså gjort ett perspektivval, men sam-
tidigt har jag försökt vara försiktig i den bemärkelsen att praktiken och 
empirin också måste få möjlighet att tala för sig själv. En uppmärksamhet 
på att jag inte bara lägger ett teoretiskt raster över verkligheten så att prak-
tikens konkreta erfarenheter, egna teorier och förhoppningar går förlorade. 
Analysen måste inbegripa både hypotetiska antaganden och verklighet. 

Vanligtvis används induktiv slutledning vid fallstudier. Den induktiva 
slutledningen innebär, till skillnad från deduktiv slutledning som innebär att 
ur teorier härleda hypoteser sedan testas mot ett empiriskt material, att ut-
ifrån ett antal observationer kring enskilda företeelser dra generella slutsat-
ser som forskaren antar gäller för fler än det observerade (Danermark m.fl., 
1997). Deduktionen bevisar alltså om något måste vara på ett visst sätt men 
säger inget nytt om verkligheten (a.a.). Till skillnad mot både induktiv och 
deduktiv slutledning ser jag min studie som abduktiv.  

Abduktionsbegreppet har sitt ursprung från Charles S. Peirce 
(1903/1990). Som jag förstår honom innebär abduktion att en enskild före-
teelse tolkas utifrån ett tänkt sammanhang. Det innebär att man kan utgå 
från en föreställning om den studerade företeelsen. Abduktionen accepterar 
sedan forskarens intuition och ett mer löst förhållningssätt mellan teorierna 
och empirin, en sorts pendling mellan dessa i en strävan att nå godtagbar 
kunskap. Genom att foga samman ett ursprungligt förslag, en sorts hypotes, 
med verkligheten leder det till en ny insikt och därmed till att vår kunskap 
ökar kring det fenomen som studerats enligt Peirce.  
 

Vi måste hålla i minnet att abduktionen visserligen blott i ringa grad 
belamras av logiska regler, men att den icke desto mindre innebär en logisk 
slutledning, låt vara att den framlägger sina slutsatser endast i form av 
problem eller gissningar men dock i fullständigt och otvetydigt logisk form. 
(Peirce, 1990, s. 237) 

 

7.5.1 Metoder 
För att genomföra min studie har jag använt mig av observationer och 
videoupptagningar, dokumentation i form av lärares dagboksanteckningar 
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och elevarbeten, bandade intervjuer med de två medverkande lärarna samt 
med grupper av elever. 

Observationer och videoupptagningar 

Vid alla fyra projektomgångar, två per klass, har jag funnits med i stort sett 
under hela tiden och under dessa perioder har jag dels gjort fältanteck-
ningar, dels videofilmat teknikundervisningen och miljöerna.  

Under de perioder som jag medverkat som observatör har jag vid genom-
gångar suttit längst bak i salen som passiv åskådare och gjort anteckningar. 
Under elevaktiva moment har jag ibland suttit med i en grupp för att obser-
vera under en lite längre tid, ibland har jag gått runt för att försöka fånga 
stämningen och för att se vad som händer i andra grupper.  

I nära anslutning till att dessa moment utförts har observationerna 
skrivits ner och de har senare kompletterats med utförligare anteckningar 
och kommentarer där mina reflektioner och också mina egna känslor for-
mulerats. Jag har försökt vara noggrann med att dokumentera samma dag 
som observationerna och fältanteckningarna gjorts. 

Vid observationerna har jag valt en roll som i forskningslitteraturen 
brukar beskrivas som deltagande observatör (Junker, 1960; Merriam, 1994; 
Rosengren & Arvidsson, 2002). Deltagande observation är kanske den vik-
tigaste metoden när det gäller att samla in information vid en etnografisk 
ansats. Buford H. Junker (1960) beskriver rollen som deltagande observatör 
på följande sätt: 

 
Observer as Participant – This is the role in which the observer activities as 
such are made publicly known at the outset, are more or less publicly 
sponsored by people in the situation studied, and are intentionally not “kept 
under wraps”. The role may provide access to a wide range of information, 
and even secrets may be given to the field worker when he becomes known 
for keeping them, as well as for guarding confidential information. In this 
role the social scientist might conceivably achieve maximum freedom to 
gather information but only at the price of accepting maximum constraints 
upon his reporting. (a.a., s. 37) 

 
Genom deltagande observation får man som forskare förstahandsinfor-
mation av den situation som studeras. Sharan B. Merriam (1994) liknar det 
vid en schizofren verksamhet där man samtidigt som man ska vara delaktig 
ska försöka vara distanserad för att kunna observera och tolka. Det på-
minner om Pierre Bourdieu (1993) som också har tagit upp frågan om 
klyftan mellan den utomstående observatören och dem vilkas värld han 
eller hon studerar. Han skriver om vikten av både närhet och distans till 
kontexten vid etnografisk forskning. För att bedriva god etnografi ska man 
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enligt honom inte ha fågelperspektivet, för då har man inte en relation till 
kontexten, utan man måste vara väldigt nära samtidigt som denna närhet 
måste förenas med både överblick över och distans till den praktik där man 
befinner sig.  

Under fältarbetet har jag också videofilmat. Under den första projekt-
omgången har jag på Malmgårdsskolan i första hand videofilmat miljöerna, 
i samband med studiebesök och redovisningar samt även några gruppers 
arbete. Videokameran väckte dock där så stor uppmärksamhet och alla ville 
bli filmade vilket medförde att jag efterhand blev mer restriktiv. Kanske 
handlade det om nyhetens behag? Under nästa projektomgång användes 
därför videokameran endast vid undervisning utanför klassrummet. På Sol-
gårdsskolan har jag under den första projektomgången videofilmat några 
gruppers arbete samt vid den utställning som de senare ordnade. Under vår-
terminens projektomgång har jag videofilmat miljöerna, några gruppers 
arbete samt vid redovisningen. 

 
Videoinspelad tid:  
 Malmgårdsskolan Solgårdsskolan 
Ht 03 165 min 75 min 

Vt 04 146 min 140 min 

 
Videofilmerna har inte transkriberats utan har vid analysen använts som ett 
bakgrundsmaterial på så sätt att jag tittat på och genomlyssnat dem.  

En fråga som jag ställt mig under arbetets gång är hur min bakgrund som 
lärare i grundskolan med erfarenhet av arbete både i grundskolans tidigare 
och senare år påverkar den miljö jag studerar. Det har t.ex. framförts kritik 
av Harry F. Walcott (1988) mot att etnografiska studier inom skolans 
område ofta genomförs av personer som utbildat sig till lärare eller något 
annat inom skolan och som också själva sedan sex års ålder har gått i skolan 
och varit elever. Han är tveksam till huruvida skolfolk då verkligen kan 
distansera sig och se något nytt och låta de deltagande ge sin version av sin 
värld. Självklart är min bakgrund av betydelse. Men som jag ser det har den 
framförallt varit en tillgång och resurs i forskningen. Jag har en personlig 
erfarenhet och förförståelse av fenomenet vilket gjort att jag snabbt involve-
rats och kanske därmed inte stört det normala livet i klassrummet i samma 
utsträckning. Detta är något som också Margot Ely (1993) betonar i och 
med sitt påpekande att stor förtrogenhet inte behöver hindra skolfolk i fält-
arbetet så länge som vi kan göra det välbekanta obekant. Ehn och Löfgren 
(1996) ger en lite annorlunda bild av vad deltagarobservation innebär: 
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I själva verket är deltagarobservation inte så mycket en ´metod´ med 
rigorösa regler och procedurer för hur data ska tas fram, som ett sätt att 
använda sig själv som forskningsinstrument – inte bara blicken, hörseln och 
intellektet, utan också egna minnen och erfarenheter, sin personlighet och 
sin förmåga att vinna andras förtroende. (a.a., s. 121) 

 
Risken har sålunda varit att jag går in så mycket i det liv som jag studerar 
att jag blir hemmablind och glömmer bort att upprätthålla distansen. Karl 
Erik Rosengren och Peter Arvidsson (2002, s. 173) diskuterar vad de kallar 
”go native” och rekommenderar kortare ”avkylningsperioder”, vilket inne-
bär att observatören kort efter det att deltagarobservationerna påbörjats 
under en period söker sig bort från fältet, och sedan upprepar detta även en 
liten tid innan observationen avslutas. I mitt fall har jag dock haft ett 
uppehåll efter första projektomgången, dvs. innan projektomgång 2 startat, 
något som bör ha fungerat som avkylningsperiod. 

Beträffande graden av deltagande gäller för studien att jag, förutom att 
jag deltar i livet på det fält jag studerar och på så sätt har en viss förför-
ståelse av detta, har deltagit på ett mer aktivt sätt efter den första projekt-
omgången, när jag träffade respektive lärare i samtal. Diskussionen som 
pågått under ca 2 timmar med respektive lärare har utgått från deras egna 
reflektioner och uppkomna frågor från projektomgång 1, såväl som från 
konkreta exempel som lärarna själva tagit upp. I dessa samtal har jag 
emellertid inte aktivt ingripit i syftet att få nya saker att uppenbara sig, 
vilket skulle ha inneburit att jag varit inne på aktionsforskningens område. 
Samtidigt är jag medveten om att jag bara genom min närvaro kan ha 
påverkat lärarna att bli mer reflekterande.  

Dokumentation i form av lärares dagboksanteckningar och elevarbeten 

Under de två projektarbeten som respektive lärare genomfört i sina klasser 
har lärarna själva skrivit dagbok. I dagboksanteckningarna finns lärarnas 
planering, reflektioner under projektarbetets gång, tankar kring vad de tror 
eleverna lärt sig under projektet och reflektioner efter projektet. Denna form 
av dagboksskrivande skiljer sig från autentiskt dagboksskrivande på så sätt 
att den har en läsare, vilket påverkar vilka tankar som skrivs ner. Ytterligare 
en faktor att ta med i beräkningen är att det rör sig om dagboksskrivande i 
ett forskningssyfte. Autentiska dagböcker har självklart ett större värde ur 
forskningssynpunkt, men jag anser likväl att det är intressant material i 
samspel med mina observationer och reflektioner kring samma händelse. 
Denna form av skrivande kan sägas vara ett mellanting mellan enkät och 
observation:  
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Dagboksförfarandet liknar enkätteknik såtillvida som personen själv svarar 
för ifyllandet, och det liknar direkt observation såtillvida som dagboks-
förarna ju faktiskt utför direkt observation – fast på sig själva. (Rosengren & 
Arvidsson, 2002, s. 178) 

 
En av de deltagande lärarna, Cecilia, använder också dagboksskrivande 
med sina elever. I hennes klass får eleverna under de båda projektperioder-
na skriva dagbok för att reflektera kring sitt arbete. Efter projekttidens slut 
har jag fått tillåtelse av eleverna att läsa och kopiera deras dagböcker. På 
liknade sätt som lärarna i sitt dagboksskrivande, vet eleverna att deras lärare 
kommer att läsa deras reflektioner. Det är underförstått sedan tidigare 
dagboksskrivande. Utan anmodan går de fram till henne direkt efter det att 
de har avslutat sitt skrivande, och små samtal kring det de skrivit uppstår. 
Självklart kan det påverka vad de skriver. Men precis som med lärares 
dagböcker, anser jag att i kombination med övrigt material, är elevernas 
dagboksskrivande intressant. Elevernas dagboksskrivande är dock opåver-
kat av mig som forskare.  

All dokumentation som eleverna producerat under de två projektom-
gångarna i form av skisser, bilder och texter är samlade i projektböcker som 
jag kopierat, och modeller har jag videofilmat. Fördelen med att använda 
dokument är enligt Merriam (1994, s. 121) att de i jämförelse med inter-
vjuer och observationer är opåverkade av forskaren och i den meningen 
”objektiva informationskällor”.  

Intervjuer med de två medverkande lärarna samt med elever 

Före projektstart och efter projekttidens slut har bandade intervjuer med de 
två deltagande lärarna genomförts. Vid de bandade intervjuerna med lärarna 
innan projektstart var enkätfrågor och deltagarnas svar utgångspunkten för 
samtalet (se bilaga 3 och 4). Enkäter gavs både före och efter genomförd 
kurs för att få förtydliganden och information om hur de tänker och 
formulerar sig kring teknik och teknikundervisning. Enkäterna var 
egentligen utformade i syfte att utveckla fortbildningskursen Teknik 6-10p 
på Lärarhögskolan men har alltså också använts som diskussionsunderlag 
vid de inledande intervjuerna. Frågeguiden användes vid de avslutande 
intervjuerna (se bilaga 5 och 6). Varje intervju tog ca 40 minuter. 

Efter varje slutfört projekt har också bandade intervjuer med elever 
genomförts. Intervjuerna med elever efter avslutade projekt är gjorda i de 
grupper som eleverna arbetat inom under projekttiden. Under intervjuerna 
har jag ställt en fråga åt gången som samtliga elever i gruppen fått besvara 
(se bilaga 7-10). På Malmgårdsskolan gjordes dock intervjuerna individuellt 
efter höstterminens projektomgång.  
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Antal intervjuer med elever:  
 Malmgårdsskolan Solgårdsskolan 
Ht 03 21 (21elever) 4 (17 elever) 

Vt 04 8 (16 elever)  7 (17 elever) 

 
Av praktiska skäl som frånvaro, annan undervisning eller tidsskäl var det 
inte möjligt att genomföra fler intervjuer. Efter vårterminens projektomgång 
gjordes urvalet till gruppintervjuer på Malmgårdsskolan utifrån de 8 olika 
förslag som kommit fram från de 15 grupper som klassen var indelad i när 
de arbetat med en uppgift. Resterande 7 förslag var likartade idéer. På Sol-
gårdsskolan är gruppintervjuerna både under höst- och vårterminens pro-
jektomgångar gjorda med de grupper som först var färdiga. Bakgrunden till 
mina intervjuer är idén att den intervjuade bär på information och kunskap 
och att min roll är att lyssna. Intervjuerna är gjorda på respektive skola i 
avgränsade rum där vi kunnat sitta ostörda. Detta gäller både intervjuer med 
lärare eller grupper av elever. Under intervjuerna har bandspelaren funnits 
väl synlig och påslagen. Bandspelares hämmande påverkan kan diskuteras. 
Jag upplever inte att det stört samtalen utom möjligen inledningsvis. Min 
strävan har dock varit att skapa ett så personligt möte och en så förtrolig 
stämning som möjligt. Enligt Annika Lantz´ (1993, s. 21) klassificering av 
fyra typer av intervjuer, är den intervjuform mina intervjuer kan sorteras 
under ”den riktat öppna” där det handlar om individens upplevelser av ett 
fenomen. Den metodik som föreslås har formen av en intervjuguide där 
samtalet är öppet inom det valda frågeområdet.  

Vid transkriptionen har överflödig information utelämnats. Eftersom 
analysarbetet inte krävde detaljer som uttal, prosodiska aspekter eller korta-
re pauslängder, har dessa utlämnats. Läsaren får inte heller vetskap om 
gester. Transkriptionsarbetet har varit tidskrävande och har gjorts efterhand, 
både under och efter projektomgång 1 samt under och efter projektomgång 
2. En fördel med detta arbetssätt har varit att jag, när jag upptäckt något 
som jag borde ha frågat vidare om för att få ett förtydligande, eller när jag 
efteråt hört vilken fråga jag borde ha ställt, sedan har kunnat göra det i sam-
tal och anteckna i stället.  

Ytterligare en form av intervju som jag använt mig av är det vanliga 
samtalet. Kullberg benämner det ”den informella intervjun”. 

 
Den vanligaste intervjun i etnografiska studier är det samtal som spontant 
växer fram under datainsamlings- och dataproduktionsprocessen. Inter-
vjuaren följer informanterna och låter sig ledas av informanternas talade 
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innehåll i frågandet på ett så naturligt sätt som möjligt. (Kullberg, 1996, s. 
115) 

 
På vilket sätt har mina förväntningar och deltagarnas önskan att leva upp till 
dessa påverkat intervjuerna? Jag som forskare och de två deltagande lärarna 
har efterhand byggt upp en relation till varandra, vilket gör att det finns en 
risk för att svaren blir på ett visst sätt på grund av förväntningar från båda 
håll, så att man får en snedvriden intervju. Jag har varit medveten om detta 
problem och har försökt vara uppmärksam på detta vid analys och bearbet-
ning av materialet. Detta är något som Rosengren och Arvidsson (2002, s. 
145) benämner som ”intervjuareffekt”. De skriver också att de ömsesidiga 
förväntningarna kan förstärkas genom ”selektiv perception” vilket betyder 
att ”vad man uppfattar (percipierar) av ett budskap bestäms bl.a. av de 
förväntningar man har på budskapet – och på avsändaren av budskapet”.  

7.6 Bearbetning och analys av data 

Som forskare har jag på olika sätt gått i närkontakt med det vardagliga livet 
i två pedagogiska praktiker och efter fältarbetet hade jag en stor mängd data 
att bearbeta och analysera. Efterhand som materialet sammanställts har jag 
försökt ordna det kronologiskt på så sätt att fältanteckningar, dagboks-
anteckningar och elevarbeten från samma tillfällen placerats jämte var-
andra. Sedan har jag gång efter annan läst igenom all information och också 
tittat på videofilmerna från början till slut samt lyssnat och läst intervjuerna, 
allt för att lära känna och ytterligare systematisera materialet. Detta gav en 
överskådlig förståelse. Därefter har jag läst materialet både utifrån vilket 
innehåll och undervisningsprocess som materialet visar på samt utifrån de 
begrepp som jag genererat med inspiration från Heidegger och Dewey (se 
vidare kapitel 4, 5 och 6). Ytterligare två läsningar är gjorda, dels utifrån 
kursplanens centrala perspektiv dels utifrån ett ramfaktorteoretiskt perspek-
tiv. Samtidigt har jag ständigt gjort noteringar i marginalen om kärnpunkter 
och uteslutit sådant som inte går att använda. Merriam (1994) anmärker att 
det på det här stadiet handlar om en dialog mellan forskaren och all infor-
mation som samlats in.  

Två noggranna men separata fall om teknikundervisning är sedan fram-
skrivna med hjälp av citat och beskrivningar ur materialet. I arbetet med att 
skriva fram de två fallen har Ehn och Löfgrens begrepp ”guidning” (1996, 
s. 158) känts användbart för att karaktärisera mitt tillvägagångssätt, då det 
rör sig om en sorts berättarform där forskaren visar upp andras verklighet 
som om det vore en utställning i vilken läsaren förs mellan olika sevärd-
heter och får ta del av upplysande historier. För att läsaren ska kunna 
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botanisera bland dessa har likadana rubriker för sevärdheter och historier 
formulerats för de två praktikerna. Därtill kommer de rubriker som behand-
lar innehåll och undervisningsprocess i de två praktikerna. Bildlikt kan man 
likna det med framställda skärmar i en utställning kring två personers arbete 
där besökaren kan gå mellan de olika skärmarna och därmed jämföra de två 
som finns med i utställningen. I vissa stycken kommer alltså skärmarna att 
visa på likheter och på andra skärmar olikheter. Efter beskrivningarna följer 
en analys av hur de två lärarnas teknikundervisning varierar med avseende 
på innehåll och undervisningsprocess i förhållande till de framtagna teore-
tiska begreppen, dvs. ”plats” samt ”teknikgestaltning”, där den senare inne-
fattar faserna ”uppdragsformulering”, ”analys”, ”visualisering/konstruk-
tion” samt ”utvärdering/reflektion” (se vidare kap. 6). Min diskussion av de 
två fallen syftar med andra ord till att klargöra hur teknikundervisningen i 
de två praktikerna visar sig i relation till dessa begrepp. Analysen börjar 
med begreppet plats och sedan har jag arbetat med teknikgestaltning med 
dess ingående faser.  

För att belysa hur ramfaktorerna påverkar undervisningen i skolämnet 
teknik i de båda praktikerna använder jag mig av ett ramfaktorteoretiskt 
tänkande. Analysredskapet är Ulf P. Lundgrens ramfaktorteori. För ytter-
ligare förståelse kring ramfaktorerna har jag använt mig av Donald Schön 
och Zygmunt Bauman. 

7.7 Studiens tillförlitlighet 

Ett vanligt sätt att mäta en studies tillförlitlighet består i att upprepa studier-
na med samma metoder och med samma grupp människor. Med min studie 
har detta självklart varit omöjligt att åstadkomma. I stället har jag valt att 
hantera detta genom att företa observationer vid ett flertal tillfällen under 
två projektperioder förlagda över ett läsår. Därmed hoppas jag ha ökat 
studiens tillförlitlighet (se vidare Henriksson & Månsson, 1996).  

Jag hoppas ha gett läsaren en fyllig bild av min förförståelse, min teore-
tiska utgångspunkt samt mina metoder för insamling av material, utskrifter 
samt för analys och tolkning. Med detta kan läsaren själv följa och därvid 
kritiskt granska mina val och mitt sätt att arbeta. Jag har också försökt göra 
noggranna detaljerade beskrivningar av det jag studerat och med detta 
hoppas jag att jag har givit läsaren möjlighet att själv utvärdera studien (se 
vidare Ehn & Löfgren, 1996; Henriksson & Månsson, 1996; Kvale, 1997).  

I min studie har jag använt mig av så kallad ”triangulering” som ett sätt 
att öka tillförlitligheten (Svensson, 1996, s. 218). För att få ett mer om-
fattande material att grunda tolkningarna på finns som redan redovisats 
flera former av datainsamlig: både fältobservationer, intervjuer, dagboks-
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anteckningar samt annan dokumentation. Jag anser därmed att tillförlitlig-
heten ökat (se även Kullberg, 1996; Ehn & Löfgren, 1996; Kvale, 1997; 
Stake, 1995).  

Har jag då skrivit tillförlitliga berättelser utifrån denna ofantliga mängd 
data? De medverkande lärarna i min studie har haft möjlighet att läsa de 
tolkningar som är gjorda. Genom att jag har låtit de två lärarna ta del av 
berättelserna för att testa om tolkningarna är adekvata har jag sett det som 
ytterligare ett sätt att öka tillförlitligheten (se även Kullberg, 1996; 
Svensson, 1996; Stake, 1995).  

När det gäller studiens validitet, det vill säga kontrollen av trovärdig-
heten om att det finns empiriska belägg och att rimliga tolkningar gjorts, är 
det alltså inte bara något som genomförts i slutet av arbetet utan är ett spår 
som funnits med under hela arbetsprocessen med ett ständigt kontrollerande 
samt en kritisk hållning till mina analyser (se vidare Kvale, 1997). Även här 
hoppas jag att jag har givit läsaren underlag för att bedöma kvaliteten i mitt 
arbete genom att jag redovisat hur jag gått tillväga. 

Min studie har inte avsett att ge en statistik representation utan det 
handlar om att göra fallen förståeliga med den följd att generalisering från 
det enstaka fallet till andra blir ointressant (Stake, 1995). Enstaka fallstudier 
utgör alltså ingen bas för att generalisera till andra fall. Men som Stake 
säger, kan man lära sig mycket från det enstaka fallet genom att läsaren är 
familjär med andra fall och kan addera in dessa fall. Jag hoppas att min 
studie kan ge ett sådant bidrag.  

7.8 Etiska ställningstaganden 
I Sverige har Humanistiskt-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) 
utarbetat etiska råd och regler för den kvalitativa forskningen. De etiska råd 
som har betydelse för denna studie är öppenhet, rätten till anonymitet samt 
den etiska regeln att forskningen inte får skada någon enskild person eller 
grupp. 

För att möta öppenhet har jag inhämtat deltagarnas samtycke innan 
undersökningen påbörjats, och i samband härmed har jag också tydligt för-
klarat syftet med min undersökning, uppläggningen i grova drag samt att 
deltagarnas anonymitet kommer att skyddas. Elevernas föräldrar är vid-
talade vid ett föräldramöte där jag berättat om projektet. Samtliga föräldrar 
har också haft telefonnummer till mig för den händelse att några funde-
ringar skulle uppstå under resans gång. För de båda lärarna har jag också i 
enskilda samtal tydliggjort mina syften och de har gett sitt samtycke. Dess-
utom har jag tillsammans med lärarna informerat rektorerna på respektive 
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skola och fått deras samtycke till projektet. Med dessa åtgärder tycker jag 
mig kunna tala om ”informerat samtycke” (Hermerén, 1996, s. 162). 

Anonymitet är viktigt i fallstudier. I publicerandet av resultaten i denna 
studie har alla namn på lärare, elever, skolor ändrats för att på så sätt 
omöjliggöra identifiering av enskilda personer. 

De två medverkande lärarna i studien har dessutom fått möjlighet att läsa 
de berättelser som skrivits fram, vilket jag anser minimerat risken att skada 
den grupp som studerats. Göran Hermerén (1996) betonar vikten av att 
medverkande i forskningsprojekt behandlas sakligt och inte blir framställda 
på ett missvisande sätt. De medverkar i forskningsprojekt genom att ställa 
både sin tid och sina kunskaper till förfogande och de gör det för den goda 
sakens skull och vill hjälpa till att ta fram nya kunskaper. Det finns emeller-
tid en inneboende konflikt i uppgiften att förena respekt för de människor 
som studeras med det vetenskapliga uppdraget att kritiskt granska deras 
verksamhet, men som Ehn och Löfgren (1996, s. 173) påpekat, är den 
etnografiska forskarens huvuduppgift den att ”förklara innebörden i alla 
slags sociala handlingar, snarare än att värdera dem”. Det har jag försökt 
göra till min uppgift. 
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KAPITEL 8 

Beskrivningar och analyser  

Inledning 

I detta kapitel beskrivs hur undervisningen i skolämnet teknik varierar i de 
två lärarnas praktiker med avseende på innehåll och undervisningsprocess. 
Fallen presenteras med hjälp av citat och beskrivningar hämtade ur det 
empiriska materialet. Först behandlas läraren Berits teknikundervisning på 
Malmgårdsskolan, sedan följer Cecilias undervisning på Solgårdsskolan.  

De två fallen analyseras därefter i förhållande till de begrepp som jag lyft 
fram som väsentliga för förståelsen av teknikens väsen och teknikundervis-
ningen med inspiration av Heidegger och Dewey. Det innebär begreppen 
”plats” samt ”teknikgestaltning” som innefattar faserna ”uppdragsformu-
lering”, ”analys”, ”visualisering/konstruktion” samt ”utvärdering/reflek-
tion”. Med andra ord hur teknikundervisningen i de två praktikerna visar sig 
i relation till dessa begrepp.  

Under arbetet med beskrivningar och analyser av de två fallen har styran-
de ramfaktorer framträtt i det empiriska materialet. Hur dessa påverkar 
teknikämnets innehåll och undervisningsprocess i de två praktikerna är 
framskrivet med hjälp av citat och beskrivningar. Jag har då som tidigare 
redovisats använt mig av ett ramfaktorteoretiskt tänkande utifrån Ulf P. 
Lundgrens ramfaktorteori och för ytterligare förståelse vänder jag mig 
också till Schön och Bauman. 

8.1 Beskrivning av teknikundervisning i Berits praktik på 
Malmgårdsskolan  

8.1.1 Introduktion 
Under läsåret 2003-2004 har jag, som tidigare redovisats i metodkapitlet, 
följt Berit i hennes undervisning i teknik. Det har handlat om ett projekt-
arbete under höstterminen och ett under vårterminen. 

Beskrivningen som här görs har inordnats under sex rubriker: de två 
teknikprojekten, närsamhället i undervisningen, arbetsuppgifter under de 
två projektomgångarna, olika former av undervisning, teknikprojekten 
integrerade med andra ämnen, olika representationsformer, tillfällen för 
reflektion. 

I beskrivningen återkommer regelbundet följande beteckningar:  
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F står för fältanteckningar 
IB står för intervju med Berit 
IE står för intervju med elever 
Bd står för Berits dagboksanteckningar 
 

Exempelvis betyder F 03 2/9 att det är fältanteckningar gjorda den 2/9 
2003, medan IB 04 11/3 betyder intervju med Berit den 11/3 2004, och IE 
03 står för intervju med elever efter höstterminens projektomgång. I de fall 
det står IE 04 betyder det intervju med elever efter vårterminens projekt-
omgång, Bd 031023 står för Berits dagboksanteckningar den 23/10 2003.  

8.1.2 De två teknikprojekten 
På Malmgårdsskolan har man gemensamt beslutat att indela temaarbeten i 
treårscykler: jordbruksåret, vattenåret samt skogsåret. Tanken är att både de 
samhälls- och de naturorienterade ämnena där bland annat teknik ingår tim-
planemässigt ska behandlas inom dessa tre teman och att varje elev ska 
möta samma tema vid två tillfällen under sin tid på Malmgårdsskolan.  

Eftersom detta år var jordbruksåret så har det för Berits del handlat om 
att koppla de två teknikprojekten till det för skolan gemensamt bestämda 
jordbrukstemat, vilket löper över hela läsåret. Berit är alltså till viss del fri 
att välja teknikprojekt bara det ryms inom jordbrukstemat, och ur 
kursplanens synvinkel har hon också frihet att välja teknikområdet bara det 
område som väljs behandlas utifrån kursplanens perspektiv. Under höstens 
teknikprojekt har Berit valt att fokusera sin teknikundervisning på redskap 
och maskiner kopplade till förädling av säd och vall. Hon planerade två 
spår. Ett spår handlade om att mala säd under tre olika tidsepoker: under 
stenåldern, för hundra år sedan och idag. Detta spår kopplades även till 
paketering av mjöl och bullbak. Det andra spåret handlade om redskap och 
maskiner som används för att ta hand om säd och vall. Även detta spår 
behandlades med hänsyn till de tre olika tidsepokerna.  

Under våren fortsatte jordbrukstemat med rymden. Utifrån ett 
gemensamt taget beslut på skolan ska rymden behandlas under jordbruks-
året och är därmed ett återkommande inslag vart tredje år. För Berits del 
handlade kopplingen till höstterminens teknikprojekt om hur bonden förr 
och idag kan veta hur vädret blir. Detta var bryggan över till satelliter, 
raketer och rymden. En stor del av vårterminens temaarbete i Berits praktik 
behandlade solsystemet med ingående planeter, och ur tekniksynvinkel 
handlade det om satelliter och raketer. 
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8.1.3 Närsamhället i undervisningen 
Under båda projektperioderna gjordes konkreta besök i närmiljön med 
anknytning till det aktuella temat. Bland annat gjordes under höstterminen 
ett besök på en väderkvarn, där en visning av kvarnen ingick. Dessutom 
besöktes en lantgård, där eleverna fick följa bonden under en dag för att 
titta på djuren och de redskap och maskiner som han använder i sin vardag. 
Berit försökte också boka besök på en modern kvarn under höstterminens 
teknikprojekt men de tog inte emot grupper av barn. Även under vårtermi-
nens teknikprojekt gjordes studiebesök. Denna gång till Naturhistoriska 
museet med Cosmonova, där en film med titeln Trollkarlen från rymden 
visades. I anslutning till filmlokalen pågick en interaktiv rymdutställning 
med ett stort antal ”hands on”- aktiviteter där barnen fick uppleva, röra och 
pröva. 

Förutom studiebesök använder sig Berit också av tidningsartiklar och 
andra former av arbetsuppgifter i sin undervisning för att på så sätt använda 
närsamhället. Under den tidsperiod som vårens tema pågick var tidningarna 
fyllda av artiklar som handlade om rymden. Anledningen var de tre lan-
darna Spirit, Opportunity samt Beagle II som nått Mars yta. Eleverna fick 
under projektet även i uppgift att samla artiklar från tidningar. Dessa kom-
menterades efterhand och placerades på klassrummets anslagstavla. Aktuel-
la händelser i anknytning till projektet togs alltså in i klassrummet. I anslut-
ning till en av höstterminens arbetsuppgifter som handlade om design och 
konstruktion av en mjölpåse fick eleverna som hemuppgift att titta i affären 
vad 1 kg mjöl kostar. De varierande prisbilderna som eleverna hittade an-
vändes sedan både för diskussion om affärers prissättning och som underlag 
för räkneexempel. Ytterligare ett exempel på hur Berit använder sig av 
närsamhället i sin undervisning var att klassen under vårterminens teknik-
projekt bidrog med rymdsånger som underhållning vid en konferens där 
lärare i kommunen deltog. På så sätt blev det ännu ett besök utanför skolans 
väggar.  

Hur stora växlar man kan dra från att hon använder både olika studie-
besök i närmiljön eller mer symboliska former som t.ex. filmer, tidnings-
artiklar och hur det påverkar undervisningen och barns delaktighet och 
lärande är svårt att säga. Men vid de intervjuer med 21 elever som gjordes 
efter höstterminens projektomgång framkom följande om hur eleverna ser 
på studiebesök. 

 
3 elever tyckte att väderkvarnsbesöket var det roligaste under hela projektet 
6 elever föredrog bondgårdsbesöket 
8 elever tyckte att både bondgårds- och väderkvarnsbesöket var det roligaste 
1 elev tyckte att det var roligast att göra boken 
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1 elev tyckte mest om att konstruera redskapet  
2 elever säger allmänt att det varit ett roligt tema (IE 03) 

 

8.1.4 Arbetsuppgifter under de två projektomgångarna 
Under de båda projektperioderna ger Berit efterhand eleverna små arbets-
uppgifter vilket innebär att efter varje projektomgång finns en rad uppgifter 
som barnen har löst. Under höstterminens teknikprojekt fick eleverna föl-
jande arbetsuppgifter: 

 
– Vad är det i fröet som blir mjöl? Utan redskap ska ni försöka skala 

fröet så att ni hittar mjölet. (Säd delas ut och eleverna prövar att skala.) 
– Hur gjorde man förr i tiden, på stenåldern när man försökte få fram 

mjölet? (Eleverna får pröva att med stenar mala säd.) 
– Varje elev får i uppgift att rita antingen det sätt som de själva kom på 

var det bästa sättet att mala mjölet på under stenåldern, eller att hjälpa 
stenåldersmänniskorna att hitta på någon förbättring. (Detta finns 
dokumenterat i form av skisser/bilder i deras projektböcker.) 

– Nästa uppgift ges vid studiebesöket vid väderkvarnen. Uppgiften är att 
individuellt och så noggrant och med så många detaljer som möjligt 
rita av väderkvarnen. (Detta finns dokumenterat i form av skisser/ 
bilder i deras projektböcker.) 

– Efter besöket på väderkvarnen där sikten varit föremål för diskussion 
får varje elev sedan i klassrummet i uppgift att tänka till över hur 
människorna på stenåldern kunde tänkas göra för att sikta mjölet. De 
uppmanas vara uppfinnare och ge stenåldersmänniskorna hjälp. (Detta 
finns dokumenterat i form av skisser/bilder i deras projektböcker.) 

– År 3 som har trä- och metallslöjd får i uppgift att gruppvis bygga 
vattenhjul (totalt 2 st.). Dessa testas vid nästa slöjdtillfälle och ytter-
ligare en gång inför hela klassen vid ett senare tillfälle. 

– Varje elev får vid detta senare tillfälle i uppgift att rita av vattenhjulet 
och med pilar visa hur vattnet rinner och hur hjulet då kommer att 
snurra. (Detta finns dokumenterat i form av skisser/bilder i deras 
projektböcker.) 

– Efter förevisning av en tillknycklad mjölpåse och uppvägning av 1 kg 
mjöl får varje elev i uppgift att vara designer och designa en ny, 
snyggare mjölpåse med några gemensamt bestämda detaljer som ska 
finnas på påsen: ”1kg”, ”vetemjöl” och ”bäst före-datum”.  

– Nästa uppgift är att göra en förpackning som rymmer det uppvägda 
mjölet. Påsarna testas efteråt. 
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– I Berits enhet finns också alltid en röd tråd i aktiviteterna på fritids 
som är kopplad till det projekt som man för tillfället arbetar med. Den 
röda tråden till spåret med kvarnbesöket, mala mjöl samt förpackning 
till mjölet, är att baka bullar av det vetemjöl som använts under 
uppgiften. Den röda tråden till bondgårdsbesöket är att göra i ordning 
en bondgårdsmiljö i en stor låda där barnen gör djur, staket, ladugård 
osv. av modellera, trä m.m. (Alla elever går inte på fritids.) 

– Efter bondgårdsbesöket ska eleverna vara journalister och skriva egna 
artiklar om bondgårdsbesöket efter en av Berit och eleverna gemen-
samt framtagen tankekarta. (Detta finns dokumenterat i form av texter 
i deras projektböcker.) 

– På bondgården får de se hur bonden med hjälp av ett ”spjut” som är 
fäst på traktorn lyfter de inplastade höbalarna. Tillbaka i skolan får 
varje elev i uppgift att tänka ut ett redskap som kunde ha använts för 
att lyfta upp hö för hundra år sedan. Berit säger: ”Nu ska jag utmana 
er! Ni ska få i uppdrag att göra en skiss av ett redskap som ni kan 
använda för att lyfta höet till en vagn som dras av en häst på min mor-
mors tid. Ni får inte göra för komplicerade skisser för sen ska ni få 
göra modeller.” (F 03 20/10) 
 

Under vårterminens tema gavs följande arbetsuppgifter (i denna beskriv-
ning tar jag bara upp arbetsuppgifter i anslutning till teknik): 

Eleverna fick två och två i uppgift att skissa på en idé om hur man kan få 
upp en petflaska så högt upp i luften som möjligt. Berit säger:  

 
Ni ska två och två få ett papper och så ska ni försöka fundera på någon slags 
motor så att den flyger, kanske inte till månen men kanske så högt som 
flaggstången. Ni ska rita en skiss hur ni tror. Senare i veckan ska vi pröva 
era idéer. Den idé som får raketen att flyga högst ska vi sen använda och 
bygga raketer nästa vecka. (F 04 20/1) 

 
Alla idéer testades och den idé som fungerade bäst fick alla grupper, totalt 
15 stycken, sedan i uppgift att bygga. Under modellbyggandet var 6-
åringarna även inne i klassrummet.  

Vid testen av den vinnande idén visade det sig att en uppskjutningsramp 
behövdes. Eleverna i år 2 fick i uppgift att skissa på en lösning, och efter 
diskussion och omröstning om vilken idé som skulle fungera bäst för 
samtliga byggda raketer gavs tre frivilliga elever i år 2 i uppgift att under en 
slöjdlektion bygga rampen efter den av klassen utvalda skissen. 

Den röda tråden på fritidshemmet under rymdprojektet var att bygga ett 
rymdlandskap i samma låda som bondgården under hösten fanns i. Barnen 
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gjorde också fantasiraketer av toarullar som hängdes upp i köksfönstret 
samt fantasiplaneter av papier maché som hängdes uppe i taket.  

Det man kan se när man följer Berit i hennes teknikundervisning är att 
hon har ett mål och en riktning för undervisningen som hon har tänkt 
igenom noga innan de två teknikprojekten startar. Hon betonar både i inter-
vjuer och i sin dagbok att hon har ett mål för respektive teknikprojekt, och 
framhäver vikten av att hela tiden ha kursplanens mål för ämnet i bak-
huvudet. Under de båda projektomgångarna arbetar hon sig hela tiden fram-
åt mot nästa arbetsuppgift med hjälp av samtal med eleverna, i riktning mot 
målet. 

 
Hela tiden har målet med teknikuppgiften styrt hur jag har lagt upp arbetet. 
Jag har försökt att arbeta utifrån elevernas funderingar och frågor. Det har 
lyckats ibland. Då har jag känt mig mycket nöjd efteråt. Det blir ett 
undersökande arbetssätt. För det andra har jag medvetet försökt ställa så 
öppna frågor som möjligt för att föra arbetet framåt. Ibland märkte jag att 
jag ställde helt givna svarsfrågor. Då biter man sig i tungan efteråt. (Bd 
031023) 

 
Under resans gång och med hjälp av samtalen med barnen arbetar hon sig 
alltså fram mot nästa uppgift. Berit har själv idéer på arbetsuppgifter för att 
nå målet men är noga med att det är i samtalen med barnen som hon tar 
nästa steg. Hon försöker då ställa frågor till barnen som leder framåt och 
återkommer flera gånger, både i intervjuer och i dagboksanteckningar, om 
vikten av att ställa rätt sorts frågor. 

 
För mig innebär det tankemöda hur jag ska presentera uppdraget på bästa 
sätt, hur ska jag organisera i klassrummet för att det ska fungera med denna 
jätteklass, vad vill jag uppnå med mitt uppdrag … (Bd 031023) 

 
Nedan följer två exempel på hur Berit ger en uppgift till eleverna. Det första 
är ett exempel där hennes frågor leder arbetet framåt och hon kommenterar 
sedan själv detta i sin dagbok efteråt. I det andra exemplet visar det sig att 
hon inte lyckas. Det blir en form av ”gissa vad jag tänker” som inte leder 
arbetet framåt. 

 
Exempel 1 
Scenariot är att Berit har delat ut vetekorn till samtliga elever. (B betyder 
Berit, E står för olika elever. Det har inte varit möjligt att notera vilket barn 
som säger vad, därför har jag i fortsättningen satt E som beteckning på olika 
elever. I de fall där jag noterat att det är samma elev som svarar används 
beteckningen ”samma E”) 
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B: Nu ska vi göra ett experiment. Vad är det i fröet som blir mjöl? Utan 
redskap ska ni försöka skala så ni hittar mjölet. Barnen är ivriga och 
påbörjar skalandet samtidigt som Berit gör likadant. Efter en liten stund…  
B: Vad händer när du kommit innanför det första skalet? 
E: Det ser nästan likadant ut. 
B: När man går vidare? 
E: Hårigt. 
B: Längst in. Vilken färg har det? 
E: Vitt. 
B: Vad smakar det? 
E: Mjöl. 
E: Man kan ju inte sitta och skala varje korn för sig. 
B: Hur tror ni man gjorde förr när man försökte få fram mjölet? 
E: Man tar en stor platt sten och lägger fröna där. Sen tar man en annan sten.  
Eleven visar med rörelser hur man mal. 
B: Jag har tagit med mig stenar så jag tänkte vi skulle pröva. Vi går ut. 
Efter försöket ute är alla elever på plats i klassrummet igen. 
B: Nils du gjorde något för att kunna smaka på mjölet. Kan du visa? 
Under tiden Nils visar så förklarar Berit att mjölet stannar kvar i handen 
medan skalet flyger iväg. 
B: Maria du sa jag tror det går lättare med vissa sorters stenar. Vilka stenar 
tror ni är lättast att använda? 
E: Den platta. 
B: Varför? 
En diskussion följer kring tunga och släta stenar. 
B. De är tagna från en fjällbäck som gjort dem släta. Så ni tror den släta är 
den bästa fast den ska också ha tyngd? 
E: Ja den tar mer korn. 
E: Man får mer kraft. 
E: Den undre stenen är viktig. Den borde vara mer urgröpt för att mjölet ska 
stanna kvar. 
E: Man kan låta en sten snurra då går det lättare. 
Eleven får gå fram och berätta hur han tänker att med vindens hjälp få 
stenen att snurra. 
E: Väderkvarnen fungerar så. (F 03 15/9) 

 
I dagboken efteråt skriver Berit om ovanstående händelse: 

 
Väl inne igen flödade fantasin hur man kan få malningen effektivare. För-
slag sten som snurrar!! Stenhammare. Sten med hål i. Lasse räckte upp 
handen och sa att om man kunde utnyttja vinden att driva det hela med 
skulle det gå lättare. Jag tänkte WOW – nu har vi väderkvarnen i ett nötskal. 
(Bd 030915) 

 
Nästa steg i arbetet blev ett studiebesök vid en väderkvarn, där eleverna 
också fick läsa en faktatext om väderkvarnar samt fick i uppdrag att med så 
många detaljer som möjligt rita av den aktuella väderkvarnen. 
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Exempel 2 
Berit försöker få eleverna att fundera kring vad hö är.  

 
B: Förra veckan var vi på bondgården. Efteråt var det många som skrev om 
vad djuren fick för mat. 
E: En gröt. 
B: Vad innehöll gröten? 
E: Korn, ärter och klöver. 
B: Ja, men korna fick något mer? 
E: Hö. 
B: Vad är hö? 
E: Ett sorts gräs. 
B: Det kan man säga. Men vad för sorts gräs? 
E: Torkat gräs. 
B: Ja, vilket sorts gräs är det. Är det någon som vet? 
E: Kanske ogräs. 
B: Det kan det säkert vara. Mer? 
E: Havre, korn. 
B: Det används till gröten, men vad finns i höet? Jag ska försöka rita. Ritar 
timotej. 
E: Sjögräs. 
B: Ja, det liknar det. 
E: Jag vet. Det går att dra av bladen och så får man ett vasst strå. 
B: Ja, någon som vet vad det heter? Skriver ordet på tavlan. Finns det mer? 
E: Klöver. 
B: Ja, klöver. Skriver ordet på tavlan och ritar klöver. Tar upp om det är tre 
blad eller fyra blad och att man brukar säga att det ger tur. Flera av barnen 
känner till detta och är med. 
B: Hur ser blomman ut? 
E: Gröna. 
B: Ja, när det är knoppar. 
E: Vita. 
B: Ja vita. Fler färger? 
E: Röda. 
B: Då heter det rödklöver.  
Några av barnen gissar på blåa och gula. När ett av barnen säger bruna tar B 
upp det. Ritar och förklarar att det är alsikeklöver. 
E: Såna finns i vår gräsmatta och då finns det humlor där. 
B: Ja, det gör det.  
B delar ut stencil och säger att barnen ska ta fram penna och sudd och så ska 
hon sedan tala om vad barnen ska skriva. (F 03 7/10) 

 
I sin dagbok skriver Berit efteråt att hon inte tyckte att samtalet lyckats: 
 

Jag tyckte inte jag fick till bra frågor. Svaren var så självklara och serverade. 
PUST! Ibland känns det svårt att ställa frågor som inte bara ger ett rätt svar. 
Här behövs träning! (Bd 031009) 
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8.1.5 Olika former av undervisning 
Berit använder både teoretiska och praktiska arbetsformer för att ge 
eleverna möjlighet att få förståelse av de två teknikområden hon valt att 
arbeta med. Det teoretiska och det praktiskt prövande går inte att särskilja 
på något enkelt sätt, men för min framställning här har jag ändå försökt 
hålla isär det. Genomgångar, faktatexter och filmer/bildband kallar jag 
teoretiska, medan de mer praktiska momenten har jag kallat för ett praktiskt 
prövande. Nedan följer exempel på de olika ingångar som Berit har för att 
behandla de två teknikområdena de arbetat med. 

Genomgångar 

När man följer hennes undervisning så kan man se att genomgångar oftast 
sker i helklass. Här följer ett exempel från vårterminens projekt som visar 
på en genomgång som Berit har med sin klass. Berit har tidigare berättat om 
utvecklingen av raketer och kapplöpningen mellan Sovjet och USA, och har 
precis delat ut papper och barnen har hämtat pennor och sudd. De har 
kommit till den amerikanska Saturnusraketen. Berit ritar på tavlan samtidigt 
som barnen ritar efter: 

 
B: När raketen står på backen här på jorden sitter den ihop. Vi börjar rita 
kabinen där besättningen sitter. Sen finns en raket och när de ur besätt-
ningen som ska till månen så kryper de in i den. Vad betyder förresten 
besättning? 
E: De som är tillsammans och ska flyga till rymden. 
Berit ritar efterhand de olika stegen på en raket under det att barnen också 
ritar. 
B: Vi sätter en 1:a här. Varför? 
E: Det är det första steget som åker av. 
B: Det första steget är bara 2 1/2 minut innan bränslet är slut. Skriver 2 ½ 
min på tavlan. 
E: Faller det ner skrot då? 
B: Det mesta bränns nog upp. Men man har uppskjutningar på platser där 
det inte bor människor t.ex. i öknen så att det inte ska hända någon olycka. 
65 mil hinner raketen. Det är som från Stockholm till Ystad (visar samtidigt 
på jordgloben). Sen efter 6 minuter faller nästa steg av och sedan tar det 2 
1/2 minuter. Nu ska vi räkna. Hur lång tid tar det innan raketen är i en bana 
runt jorden? 
E: 11 minuter. 
B: Efter 11 minuter är det så att raketen cirklar i en bana runt jorden. Är det 
inte häftigt! 
E: Det är ungefär som en halv rast. (F 04 21/1) 
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Även vid studiebesöken under höstterminens projektarbete på bondgården 
och vid väderkvarnen sker genomgångar i helklass, men nu under ledning 
av bonden och en person med kunskap om den aktuella väderkvarnen. 

Faktatexter 

Berit använder sig också av faktatexter. Under höstterminens projekt 
används faktatexter vid två tillfällen och de behandlas i grupp. En faktatext 
om väderkvarnar läses årskursvis vid väderkvarnen. Texten läses högt till-
sammans; en läser och de andra följer med i texten och efterhand växlar 
läsarrollen. Ibland stoppar Berit läsaren och man tittar tillsammans på 
väderkvarnen de har framför sig. Efter genomläsningen får eleverna sedan i 
uppgift att göra en skiss av väderkvarnen.  

Vid det andra tillfället samlar Berit eleverna från år 1 och 2 framme på 
golvet med var sitt faktablad om skvaltkvarnar och de läser texten till-
sammans. Tidigare har barnen tittat på vattenhjulets funktion under ledning 
av Berit som har visat och prövat de två vattenhjul som år 3 har konstruerat 
i slöjden. Sedan har de alla ritat skisser. Efter det att texten är färdigläst 
tittar de på bilden av en skvaltkvarn som finns avbildad på faktabladet. 
Berit frågar åt vilket håll stenen rör sig varvid flera av barnen räcker upp 
handen och de visar att de vet det, men bara en får svara. Fortsätter: 

  
B: Vad händer på vintern? 
E: Då fryser det. 
E: Men om det är en stor å kanske vattnet rinner i varje fall. 
E: I texten står att det fanns många såna på 1800-talet. 
B: Ja precis, men man började använda dem redan på medeltiden. (F 03 
7/10) 

 
Så fortsätter samtalet i cirka 5 minuter efter det att texten är läst. Barnen 
föreslår att de också ska få visa för varandra sina färdiga skisser på 
vattenhjulet där de markerat med pilar hur vattnet rinner och hur hjulet 
snurrar. De vill också muntligt berätta detta varpå det också genomförs.  

Under vårterminens projektomgång användes fler faktatexter i under-
visningen men eftersom de handlade om planeterna och inte behandlade 
teknik tar jag inte upp dem här.  

Filmer/Bildband 

Berit visar vid ett tillfälle under vårterminens projektarbete ett bildband 
som heter Människan flyger till månen. I filmen behandlas flera av kurs-
planens perspektiv: utveckling, konstruktion och verkningssätt, samt per-
spektivet tekniken, naturen och samhället. Det sista perspektivet behandlas i 



 91 

form av upplysning om vilka ekonomiska satsningar som har gjorts på 
rymdforskning. Perspektivet konstruktion och verkningssätt behandlas i 
filmen genom att det visas hur raketen när den befinner sig utanför atmos-
fären inte behöver någon motor eftersom allt kan drivas med solceller där, 
men att det behövs så stark kraft som 90 000 lokomotiv för att lyfta upp 
raketen utanför atmosfären. Jag uppfattar att de är mycket intresserade av 
filmen och efteråt hör jag hur flera av barnen säger till varandra att de 
tyckte att filmen var bra. En elev kommer också fram till mig och säger det. 
Efter bildbandsvisningen har sedan barnen möjlighet att ställa frågor i 
anknytning till bildbandet. En av eleverna undrar vad ”lokomotiv” betyder 
varpå det utreds och diskuteras. En av eleverna undrar hur lång tid det 
skulle ta att nå månen med bil eftersom det tog fyra dygn med rymdraket. 
Berit ställer en fråga i anslutning till filmen om vad de tycker om den 
ekonomiska satsningen på rymdforskningen. Några åsikter var: Ja för det är 
kul nere på jorden att få veta mer om andra planeter, ja för man komma till 
planeterna för att hämta material, ja men det är också farligt man kan dö 
ifall man råkar göra fel, har man riktigt otur kan man krocka med en satellit 
eller en meteorit. (F 04 17/2) 

Vid ett besök på Cosmonova under vårterminen ser eleverna på filmen 
Trollkarlens hatt. I denna film finns inslag av teknik, t.ex. raketupp-
skjutning. Den filmen behandlas sedan i klassrummet dagen efter på så sätt 
att barnen får berätta vad de tyckt varit intressant i filmen. 

Praktiskt prövande 

Ett praktiskt prövande är den andra delen som framträder i Berits praktik 
för att ge eleverna möjlighet till förståelse. Det handlar om att pröva t.ex. att 
mala på stenåldersvis, att konstruera och testa vattenhjulet, att konstruera 
redskapet och mjölpåsen, och dessutom om att testa och analysera idéerna 
om hur man kan få upp en flaska så högt som möjligt, känna och ta på 
kvarnhjulet, ”hands on”-utställningen på Naturhistoriska museet där 
eleverna bland annat fick pröva att sitta i en rymdraket och styra. Berit 
skriver i sin dagbok: 

 
Att få göra saker praktiskt under arbetets gång gör att kunskapen lättare 
sitter kvar. Du har sett och tagit på ett kugghjul i en väderkvarn. (Bd 
031023) 

 
På ett klassråd den 13/2, när Berit och eleverna utvärderade veckan som 
gått, uttryckte några av barnen att de tyckte att det är roligt att arbeta 
praktiskt. Lisa i år 3 sa: ”Det blir inte bara att vi läser i böcker.” (F 04 13/2) 
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8.1.6 Teknikprojekten integrerade med andra ämnen 
Under de perioder som Berit arbetar med teknikprojekten förekommer 
också kopplingar till andra ämnen. I engelskundervisningen behandlas ord i 
anknytning både till bondgården och till rymden, man sjunger engelska 
sånger som t.ex. Old Mc Donald och I´m an astronaut. I matematikunder-
visningen handlar det om vägning av 1 kg mjöl, balansvågen används på så 
sätt att Berit väger och eleverna tittar på. Vidare behandlas att enheten 1kg 
är lika stor som 1000g och utifrån olika priser på 1kg mjöl i affärerna 
räknas medelpriset ut under Berits ledning. I musiken sjunger man sånger 
om bondgården och rymden. I slöjden får år 3-eleverna konstruera två 
vattenhjul och några av år 2-eleverna konstruerar en uppskjutningsramp. 
Det finns kopplingar till svenskämnet på så sätt att man läser, skriver, talar 
samt att studieteknik tränas, t.ex. att arbeta med arbetsschema och tanke-
kartor. Slutligen finns som redan tidigare nämnts också en röd tråd till 
fritidshemmet (se vidare s. 85-86). 

8.1.7 Olika representationsformer 
Under de båda projektomgångarna organiserar Berit aktiviteter där barnens 
lärande presenteras i form av fysiska modeller och projektböcker som 
innehåller skisser, bilder och skriftlig dokumentation i anknytning till upp-
gifterna. Det är så att säga de synliga produkterna av barnens arbete. Under 
projekten får också barnen vid ett antal tillfällen muntligt redovisa sina 
idéer eller arbeten. Ibland kombineras både skiss, modell och muntlig repre-
sentationsform, andra gånger handlar det bara om en av de tre ingående 
komponenterna. Under höstterminens projekt fördelar sig det på följande 
sätt: 

 
Kombination skiss/modell/muntligt sker vid 2 tillfällen (mjölpåsen och 
redskapet) 
Kombination skiss/muntligt sker vid 2 tillfällen (mala på stenåldersvis, visa 
hur hjulet snurrar) 
Kombination skriftligt/muntligt sker vid 1 tillfälle (artikeln från bond-
gårdsbesöket) 
Kombination modell/muntligt sker vid 1 tillfälle (vattenhjulet, detta gäller år 
3) 
Bara skiss sker vid 2 tillfällen (sikta på stenåldersvis, väderkvarnen) 
Bara modell sker vid 1 tillfälle (lantgårdsmiljön) 
Bara skriftligt sker vid 2 tillfällen (tankekarta före och efter projektet) 

 
I höstterminens projektbok finns utöver ovan redovisade arbeten 3 skriftliga 
arbeten med tillhörande bilder som handlar om olika sorters säd och vall. 
Det ska också noteras att detta är möjliga representationstillfällen. Vid 
sjukdom eller annan frånvaro, som t.ex. annan undervisning i form av 
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specialundervisning eller svenska 2-undervisning, har berörda elever färre 
tillfällen.  

Vid de intervjuer med 21 elever som gjordes efter höstterminens projekt-
omgång framkom följande rörande vilket av sina arbeten som eleverna var 
mest stolta över. De hade före intervjun sorterat sina papper för att spiralslå 
projektboken, så det var en sorts återblick på vad som gjorts under projekt-
tiden. 

 
6 elever tyckte redskapet 
4 elever tyckte mjölpåsen 
3 elever tyckte artikeln om bondgårdsbesöket 
2 elever tyckte mjölpåsen och artikeln om bondgårdsbesöket 
2 elever tyckte redskapet och projektboken som helhet 
2 elever tyckte skissen som gjordes om hur man kunde mala mjöl på 
stenåldersvis 
1 elev tyckte projektboken som helhet 
1 elev tyckte vistelsen på lantgården 

 
Det man kan utläsa från intervjuerna är att de arbeten som behandlats mer 
genomgripande och som innehåller både skiss, modell och muntlig repre-
sentationsform är de arbeten som eleverna är mest stolta över. Vid vår-
terminens projektomgång fördelar sig representationsformerna på följande 
sätt: 

 
Kombination skiss/modell/skriftligt sker vid 2 tillfällen (hur man ska få upp 
flaskan, raketen)  
Kombination skiss/modell/muntligt sker vid 1 tillfälle (uppskjut-
ningsrampen, detta gäller år 2) 
Bara skiss sker vid 1 tillfälle (Saturnusraketen med olika steg) 
Bara modell sker vid 2 tillfällen (rymdmiljön samt fantasiraketer och 
planeter) 
Bara skriftligt sker vid 2 tillfällen (tankekarta före och efter projektet) 

 
I vårens projektbok finns utöver ovan redovisade arbeten 11 skriftliga 
arbeten för varje elev med tillhörande bilder som behandlar planeterna och 
solen i vårt solsystem. Det ska också noteras att detta är möjliga represen-
tationstillfällen. Precis som vid höstterminens projektomgång kan sjukdom 
eller annan frånvaro ge eleverna färre tillfällen, vilket inte redovisas här.  

8.1.8 Tillfällen för reflektion 
Berit använder samtalet som verktyg för att både inventera och stödja 
eleverna i deras lärande. I det empiriska materialet kan man hitta olika 
samtalsformer, vilka har inordnats under följande rubriker: reflektion före 
och efter varje projektomgång, reflektion i form av ”återbesökande”, 
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reflektion kopplad till tidigare erfarenhet (lärare och elever i samlingar, 
lärare och elev ensamma, elev inför kamraterna under ledning av lärare, 
elev reflekterar med andra elever utan lärares deltagande, elev ensam). 

Reflektion före och efter varje projektomgång 

Vid de båda projektomgångarna börjar Berit med att eleverna tre och tre 
(ht) eller två och två (vt) får göra tankekartor och skriva allt de vet om det 
område som de ska arbeta med. Efter detta första tillfälle tar hon sedan vid 
nästa tillfälle i samtal upp de kategorier som hon hittar i tankekartorna och 
funderar över hur barnen har tänkt, eller så frågar hon barnen om de kan 
lista ut varför hon placerat ihop dessa. I inledningen till vårterminens 
projekt skriver Berit i sin dagbok: 

 
Därefter bad jag att barnen skulle skriva ner på en tankekarta allt de vet om 
rymden. Jag hade placerat dem två och två. Jag såg till min glädje att flera 
arbetade på ett strukturerat sätt med kartorna jämfört med i höstas! (Bd 
040119) 

 
I slutet av samma projektomgång samlar hon klassen för att göra en likadan 
tankekarta.  

 
B: Idag ska vi börja med något som jag tycker ska bli spännande. För länge 
sen gjorde ni en tankekarta kring rymden. Redan då kunde ni mycket. Det 
ska bli spännande att se vad ni kan nu. Sen ska vi jämföra papperet innan 
och nu. Det blir spännande att se vad ni lärt er. 
E: Vi kan ju jättemycket nu. Hur ska det få plats? 
B: Jag har tagit ett större papper. Ryms det inte får ni skriva på baksidan. 
E: Berit, man kan ju börja med att skriva rymden. Sen skriver man Saturnus 
och sedan skriver man alla saker som man vet om Saturnus. 
B: Just så kan man tänka. (F 04 2/3) 

 
Tankekartorna före och efter varje projektomgång finns insatta i barnens två 
projektböcker, en för höstterminen och en för vårterminen.  

Berit ser tankekartorna som ett mycket bra redskap för att få barnen att 
själva se sin kunskapsutveckling. Så här skriver hon i sin dagbok i slutet av 
projektomgång 2: 

 
Eleverna blev alldeles fascinerade av vad de lärt sig. Hela A3-papperet blev 
fullt. Det är mycket intressant att se att eleverna utan att jag egentligen har 
påpekat det har lärt sig strukturera tankekartorna. Efter rymden kommer alla 
planeter och sedan fakta om dem. Jätteroligt att se! Vi har arbetat med 
studieteknik samtidigt som teknik!! (Bd 040302) 
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En annan samtalsform som möjliggör reflektion för eleverna och som sker 
efter båda projektomgångarna är att eleverna uppmanas att ta hem sina 
projektböcker som hemuppgift. Böckerna ska läsas tillsammans med 
föräldrarna. Eleverna i år 2 och 3, samt de elever i år 1 som kan läsa, ska 
läsa böckerna för sina föräldrar, och de som inte kan läsa förväntas be 
någon av föräldrarna att läsa för dem. Föräldrarna har fått information om 
detta i ett veckobrev som skickats till hemmen. I brevet står också att år 2 
och 3 ska ha ett litet prov på det man arbetat med. Under vårterminens 
projekt gäller det lilla provet samtliga årskurser. Man kan anta att det i ett 
antal hem har förekommit samtal som ökat förståelsen. Något som visar på 
att det faktiskt förekommit är att Berit i sin dagbok skriver att föräldrarna 
under utvecklingssamtalen uttryckt att eleverna har delat med sig av sin 
kunskap även till dem och berättat hemma vad de har gjort. Utvecklings-
samtalen sker i slutfasen av vårterminens projekt. (Bd 040311) 

Det jag hittar i mina fältanteckningar som ytterligare skulle kunna visa 
på denna samtalsform är dels de tidningsartiklar som handlar om rymden 
som eleverna har tagit med sig, samt det faktum att fyra elever har tagit med 
sig böcker som handlar om rymden. En förälder kommer med en rymdsång 
som hon har skrivit och som hon tror kan vara en hjälp när man ska lära sig 
ordningen på planeterna. En elev berättar vid ett tillfälle att hans mamma 
tyckt att han skulle ta med sig skivan Satellit med Ted Gärdestad. 

Beträffande de små proven fick eleverna själva svara på frågorna. De 
elever som inte kunde skriva själva fick sekreterarhjälp men inte hjälp med 
stödjande frågor. Berit säger att hon gjorde dessa prov mest på skoj för att 
själv få en uppfattning om vad barnen uppsnappat. Vid höstterminens prov 
för år 2 och 3 var det två elever som avvek resultatmässigt. Då använde hon 
provet och gick igenom det enskilt med dessa barn. Då blev det i stället ett 
sorts diagnostiskt prov som användes i undervisningssyfte. Vid nästa 
termins provtillfälle presterade båda dessa elever bättre. Kanhända handlade 
det om att de behövde hjälp med att förstå hur man ska besvara frågor? 

Reflektion i form av ”återbesökande” 

En annan form av samtal rör Berits sätt att inleda arbetspassen. Eftersom de 
båda projektperioderna sträcker sig över en längre tid är det många andra 
händelser och aktiviteter som äger rum samtidigt. För att eleverna ska landa 
och komma in i projekten börjar ofta Berit nästkommande lektion med att 
med hjälp av frågor leda eleverna tillbaka till den punkt vid vilken man 
avslutade arbetet föregående lektion. Denna form av samtal kan också ge 
eleverna möjlighet till reflektion. Följande sekvens visar på hur Berit 
inleder ett arbetspass.  
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B: Igår var vi på studiebesök. Vi studerade … 
E avbryter: Vi tittade på en väderkvarn.  
B: Den väderkvarnen hade ett namn. 
Flera händer i luften. 
Samma elev: Kyrkbykvarnen. 
B skriver det på tavlan och förklarar hur guiden visade med mössan. 
B: Kommer ni ihåg? 
Berit visar med kroppen igen och säger: Kommer ni ihåg? 
E: Man snurrade taket. 
B: Vad hette en sån kvarn? 
E: Holländare 
B skriver Holländare på tavlan och börjar sedan rita en kvarn. 
B: Hur många vingar hade kvarnen? 
E: Fyra.  
Varpå B ritar vingarna. 
B: Vad gjorde man med vingarna? 
E: Man spände på segelduk på vingarna så vinden skulle ta tag i vingarna. 
B: Vad gjorde de när de kom till kvarnen med sina säckar med säd? (F 03 
17/9) 

 
Så fortsätter frågandet i cirka 10 minuter och ett flertal av eleverna räcker 
upp händerna; några får svara, några elever sitter bara tysta. Om de är med 
eller inte och vad de tänker på är svårt att avgöra. 

En annan form av återbesökande innebär att barnen själva får berätta om 
det förra tillfället. Då hjälps Berit och barnen åt att utifrån barnens minnes-
bilder tillsammans göra en tankekarta. Denna tankekarta används sedan 
som stöd när eleverna ska skriva om det förra tillfället, t.ex. artikeln om 
bondgårdsbesöket och texten om byggandet av raketerna. Situationen är 
densamma; många händer i luften, några får svara, andra bara sitter tysta. 

Reflektion kopplad till tidigare erfarenhet 

I materialet finns ett stort antal sekvenser som visar på hur eleverna kopplar 
ny kunskap till sin tidigare erfarenhet och som kan leda till en ny 
erfarenhet. Det jag kan se i det empiriska materialet är att denna form av 
samtal sker både mellan elev och lärare i helklass, såväl som mellan lärare 
och elev på tu man hand, och också när elever reflekterar utan lärares 
deltagande.  

Lärare och elever i samlingar 

Följande exempel visar på hur Berit tillsammans med eleverna samtalar och 
hur elever kopplar sin tidigare erfarenhet till nya begrepp som behandlas, i 
detta fall ”satellit”. Det är i inledningen av vårterminens rymdprojekt och 
Berit har precis ritat en satellit på tavlan.  
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B: Vad är en satellit? 
E: De går i banor kring jorden. 
E: Satelliter tar foton på jorden. 
B: Precis, och satelliter hjälper oss också att skicka bilder vidare. 
E: När jag var i Kaknästornet kunde man se bilder som var tagna från en 
satellit som visade jorden. 
E: När de upptäckte satelliter kunde de då ta bilder i andra länder? (Flicka 
från Iran. Min anm.) 
B: Japp, det stämmer. Då kunde de och kan fortfarande ta bilder och avslöja 
saker från andra länder. 
Samma elev: Är det som i Irak? 
B: Ja precis. I söndags morse ringde det och jag svarade. Den som ringde sa 
’ursäkta är du vaken, jag ringer från Australien’. 
B visar var Australien ligger på jordgloben. 
B: Han ringde och det hördes som om det var grannen som ringde. 
E: Jag vet varför han frågade om du var vaken. 
B: Ja, varför? 
Samma elev: När vi har dag så är det natt där. 
Flickan från Iran: När man ringer till Iran hörs det jättekonstigt. Svaret 
kommer lite senare och det hörs jättedåligt. Hur kommer sig det? 
B: Jag skulle tro att det beror på att det kanske är långt till någon satellit … 
(F 04 20/1) 

 
Samtalet fortsätter vidare men flickan återkommer ytterligare en gång med 
sin fundering. Efter denna händelse kommer flickan tillbaka både till Berit 
och till mig personligen vid två tillfällen med sina funderingar kring hur det 
kommer sig att det låter så försenat och konstigt när man ringer till Iran. 
Hon undrar hur det kommer sig att Iran inte har råd med en egen satellit, 
och varför USA som har satelliter ovanför Irak har så bra ”mottagning”.  

Lärare och elev ensamma 
Det man kan se är att eleverna ofta vänder sig till Berit för att personligen ta 
upp saker och reflektera kring det som behandlats i klassrummet. Ett exem-
pel på detta är att Berit varje dag utom onsdagar tar en daglig promenad 
med sina elever (ca 2 km). Jag följer med när jag är där och under dessa 
promenader är det många elever, inte minst flickor, som tar tillfället i akt att 
fråga om saker som behandlats i klassrummet, eller som vill delge sina egna 
erfarenheter kopplat till det som behandlats. En episod som jag under en av 
höstens promenader fick mig till livs var följande: Under föregående lektion 
hade det demonstrerats hur vattenhjulet fungerade och eleverna hade fått i 
uppdrag att rita av det och med pilar visa hur hjulet snurrade i förhållande 
till hur vattnet rann. En flicka frågar Berit om vattenhjul också kan driva 
kvarnar. Berit försöker förklara att så är fallet och hur det fungerar. Då 
säger flickan att hon funderat och tror sig ha kommit på varför klassen 
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samlar alla ”mjölsaker” i den gula mappen (eleverna samlar sina skisser/bil-
der och skriftliga arbeten i en gul plastmapp). Hon börjar således förstå vad 
det handlar om, att allt har att göra med att mala mjöl, både på stenåldern, i 
väderkvarnen och nu vattenhjulet. (F 03 9/10) 

Elev inför kamraterna under ledning av lärare 

Under de två projektomgångarna ger Berit vid ett antal tillfällen eleverna 
möjlighet att inför klassen muntligt redovisa sina arbeten. Följande episod 
är ett exempel på denna samtalsform: Klassen är precis klar med sina 
skisser av vattenhjulet som också visar hur vattnet rinner i förhållande till 
hur hjulet snurrar. Eleverna föreslår att de ska få gå fram och visa sina 
skisser på vattenhjulet och berätta hur hjulet snurrar. En elev med invand-
rarbakgrund som har svårigheter med språket kommer fram för att berätta. 
Han kan med egna ord beskriva hur vattnet rinner. En annan elev undrar om 
han har ritat fel. Han försvarar sin bild och säger att den är ritad uppifrån. 
Varpå den andre eleven säger ”aha, då förstår jag”. Den andre eleven kon-
fronterades utifrån sin erfarenhet med något som han inte förstod. (F 03 
9/10) 

Efter dagens slut kommenterar Berit att hon är glad över detta och över 
att hans språk utvecklas. Hon återkommer för övrigt vid ett flertal tillfällen i 
samtal med mig till hur han tillägnar sig ord och att han nu är mer intres-
serad av vad man arbetar med. Berit tror att det beror på att han har fått 
tillfälle att koppla begreppen till sådant som han själv har sett eller hållit i, 
vilket gör det lättare för honom att ta till sig begreppen. (se bl.a. F 03 17/9)  

Ett annat exempel på samtal som ger eleverna möjlighet till reflektion är 
hämtat från ett tillfälle då det var dags för barnen att visa sina mjölpåsar och 
berätta hur de är gjorda. Barnen konfronterar i samtalet sina erfarenheter 
med andras.  

 
B: Kalle har gjort en annorlunda lösning. 
Han visar och berättar hur han gjort.  
B: Jag har sett liknande men det här var en ny variant. 
E: Vad fin. 
Nästa elev som är i tur att visa är mycket stolt över sitt arbete och säger: 
E: Bra va, men jag har härmat dig Kalle. 
B: Det är inte fel att härma. Så gör ofta uppfinnare. De börjar med att titta 
på redan uppfunna saker. Sen kommer de på någon liten del som kan 
förbättras så den ser lite annorlunda ut eller är gjord av ett annat material. 
E: Jag fick hjälp av Lasse. 
B: Det är jättebra. Två hittar på bättre. Ofta arbetar man tillsammans som 
designers. 
E: Läcker dom om man fyller på med bara mjölet utan plastpåse? 
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B: Ja det tror jag. Skulle man göra det på riktigt skulle man behöva testa så 
man har ett bra lim. Designern gör en modell. Bestämmer man sig för att 
använda den modellen på riktigt måste man bestämma vilket papper som 
passar bäst och vilket lim som är bäst. 
E: Lisa hjälpte mig. 
B: Men Lisa sa också något bra. Hon sa jag hjälper dig lite grann. Då får du 
lite hjälp och sen får du tänka själv också. (F 03 25/9) 

Elev reflekterar med andra elever utan lärares deltagande 

Ytterligare en form som möjliggör reflektion är barnens egna samtal. Det 
kan röra sig såväl om samtal mellan elever under den tid de arbetar med 
uppgifter i klassrummet, som om samtal som sker under raster, promenader 
till och från skolan, efter skolan osv. Det har inte varit fokus i min studie. 
Jag har dock observerat några sådana samtal i klassrummet. Här följer ett 
exempel: Eleverna håller på med att göra sina skisser av redskap att lyfta 
upp hö med och några är redan igång med modellbygget. Två elever går 
tillsammans runt och frågar andra elever hur de har tänkt. Förstår de inte 
kamratens skiss fortsätter de att fråga. Sedan återvänder de till sina egna 
arbeten. Huruvida de verkligen har tagit intryck av andras idéer har jag inte 
studerat, men jag kan ändå observera att de verkligen tar sig tid att försöka 
förstå de andra barnens idéer (F 03 20/10). I Berits dagboksanteckningar 
står det att en av dessa två elever har sagt till henne när det var dags att sluta 
för dagen att detta var det roligaste han hade gjort i hela sitt skolliv (Bd 
031020). Vid den muntliga redovisningen visar det sig också att de två 
eleverna har två olika lösningar. 

Även i mitt intervjumaterial med eleverna framkommer att reflektioner 
sker i de grupper som de arbetar i. Bland annat efter vårterminens projekt-
omgång gjorde jag intervjuer med åtta av grupperna. Vid uppgiften att få en 
flaska att flyga så högt som möjligt hade 8 olika förslag kommit fram från 
de 15 grupper som klassen var indelad i, resterande 7 förslag var likartade 
idéer. Vid de åtta intervjuerna kunde samtliga grupper berätta hur de fått 
idén och förklara vad det berodde på att deras förslag inte fungerade så bra 
när de prövade, eller ange varför den grupp vars idé som sedan alla skulle 
följa i sitt byggande hade lyckats bäst. Sju av grupperna kunde ge förslag på 
hur de skulle kunna förbättra sin egen idé. Den grupp som hade nyårsraket 
som förslag prövades aldrig, så de kunde inte ge något förslag på förbätt-
ring. Samtliga grupper kunde också förklara vad det berodde på att deras 
egen raket vid uppskjutningen inte flög så högt eller varför de lyckades få 
den att flyga högt. Här nedan följer en sekvens från en av intervjuerna. (IE 
04) 
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Kalle: Våran raket, alltså vi tänkte att vi ska ha två gummiband och två 
ställningar. Ungefär som en slangbella, fast man skjuter upp den. 
I: Ni fick alltså idén från en slangbella kan man säga? 
Pelle: Nä, jag fick, vi fick idén från det här med katapult. 
I: Och sen så prövade ni er idé. Berit gjorde någonting som liknade er, men 
det var inte riktigt er idé. 
Kalle: Det var inte stolpar för fyra styckna skulle hålla såhär, det var fyra 
band och så var det en sak i mitten som flaskan satt i och så var Berit där 
under och höll i den och sen släppte hon. Så flög den upp. (Vid testtillfället 
höll Berit i flaskan underifrån medan fyra barn höll i var sitt gummiband. 
Detta på grund av att testtillfället utspelade sig i januari då det var tjäle i 
marken och det var omöjligt att trycka ner pinnar. De två eleverna hade 
tillsammans med Berit förändrat idén efter de omständigheter som rådde. 
Min anm.) 
I: Hur högt flög er flaska? 
Pelle. Två och en halv meter. 
I: Två och en halv meter. Hade ni kunnat förbättra den så den flugit högre? 
Pelle: Äh, vet inte, jo, ja kanske, ja det skulle vi kunnat. 
I: Vad skulle ni ha förbättrat den med då? 
Pelle: Med jetmotor och lite sånt. 
I: Men jag tänkte med den här idén. Går den att förbättra? 
Kalle: Det var kanske inte så starka gummiband som vi hade tänkt.  

 
Senare i intervjun när raketuppskjutningen behandlas, och man diskuterar 
varför vissa raketer flög högre än andra: 

 
Kalle: Ja för man kanske inte skulle ha gjort så mycket detaljer på raketen. 
I: Jaha, du tror detaljerna hade betydelse. 
Pelle: Det tror jag med. 
I: Något mer som kan ha haft betydelse? 
Kalle: Ähmn, det blev så högt tryck i flaskan, det var därför. 
I: Och vad kan det bero på? 
Kalle: Det beror på hur stor flaska man har. Om den är mindre då flyger den 
inte lika högt. 
Pelle: Desto mindre flaska man har desto mer vatten ska man ha. (IE 04 
band 1) 

Elev ensam 

Att själv ta sig tid för reflektion är ytterligare en form av samtal, en sorts 
inre samtal. Här har jag bara ett exempel i mitt material. Det är i slutfasen 
av arbetet med skisser och konstruktion av ett höredskap. Det är rörigt i 
klassen. Några är färdiga, några håller fortfarande på med sina skisser och 
konstruktioner. De elever i år 3 som är färdiga ska iväg till en annan 
lektion, de i år 1 och 2 som är färdiga förväntas arbeta med Äppel-Päppel 
som är en självinstruerande bok där det handlar om att läsa och skriva. En 
flicka står och rör med sitt redskap i blommorna som står i fönstret. Jag 
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frågar vad hon gör. Hon berättar då att hon testar sitt höredskap. Hon har 
fått idén till sitt redskap från spagettisleven, och genom att snurra redskapet 
ska höet fastna. Höet liknar ju spagetti, säger hon, och blommorna liknar 
höet. 

Med ovanstående exempel avslutas så beskrivningen om hur teknik-
undervisningen tar sig uttryck i Berits praktik. 

8.2 Beskrivning av teknikundervisning i Cecilias praktik på 
Solgårdsskolan  

8.2.1 Introduktion 
Under läsåret 2003-2004 har jag som tidigare redovisats också följt Cecilia i 
hennes undervisning i teknik. Det rör sig om ett projekt under höstterminen 
och ett under vårterminen.  

Beskrivningen som här görs har på liknande sätt som beskrivningen av 
teknikundervisningen i Berits praktik på Malmgårdsskolan inordnats under 
sex rubriker: de två teknikprojekten, närsamhället i undervisningen, arbets-
uppgifter under de två projektomgångarna, olika former av undervisning, 
teknikprojekten integrerade med andra ämnen, olika representationsformer, 
tillfällen för reflektion. 

I beskrivningen återkommer liksom i beskrivningen av Berits teknik-
undervisning regelbundet följande beteckningar:  

F står för fältanteckningar 
IC står för intervju med Cecilia 
IE står för intervju med elever 
Cd står för Cecilias dagboksanteckningar  
AMS betyder fältanteckningar från ett utvärderingsmöte med de del-
tagande lärarna 
Ed står för elevers dagboksanteckningar 
UE står för elevers utvärdering 
CU står för Cecilias utvärdering 
Md står för Marias dagboksanteckningar 
IM står för intervju med Maria 
 

Exempelvis betyder F 03 19/11 att det är fältanteckningar gjorda den 19/11 
2003, IC 04 21/4 att det är en intervju med Cecilia den 21/4 2004, medan IE 
03 står för intervju med elever efter höstterminens projektomgång. I de fall 
det står IE 04 betyder det intervju med elever efter vårterminens projekt-
omgång, Cd 04 10/3 står för Cecilias dagboksanteckningar den 10/3 2004, 
AMS 03 15/12 betyder fältanteckningar från ett utvärderingsmöte som de 
deltagande lärarna på Solgårdsskolan hade den 15/12 2003, Ed 03 står för 
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elevers dagboksanteckningar under höstterminens projekt och Ed 04 för 
vårterminens, UE 04 och CU 04 är elev- respektive Cecilias utvärdering 
efter vårterminens projektomgång, Md 03 1/12 står för årskurs 1-läraren 
Marias dagboksanteckningar den 1/12 2003 och slutligen IM 04 22/4 vilket 
betyder en intervju med årskurs 1-läraren Maria den 22/4 2004. 

8.2.2 De två teknikprojekten 
Det som får styra valet av teknikområden för Cecilia och de andra med-
verkande lärarna på Solgårdsskolan är elevernas intresse. Redan före 
höstterminens projektomgång 2003 hade år 4-eleverna i den utvärdering 
som gjordes i anslutning till teknikprojektet under den fortbildningskurs 
som Cecilia gick vårterminen 2003 gett förslag på vad de tyckte skulle vara 
intressanta teknikområden att fortsätta arbeta med. Bland förslagen fanns 
tivoli, bilar och båtar. Vid ett planeringsmöte inför höstterminens projekt-
omgång som lärarna hade den 13/10 2003, där samtliga lärare förutom 
Mona deltog, bestämdes tivoli som ett utvecklingsbart projekt i vilket 
många av elevernas idéer skulle kunna rymmas.  

Tivoli blev det teknikområde som behandlades under höstterminen år 
2003. I den utvärdering som gjordes efter tivoliprojektet med eleverna i år 4 
fanns på liknande sätt en fråga om önskemål inför nästa projektomgång. 
Barnen fick då själva fundera ut teknikområden som de var intresserade av 
att arbeta med under vårterminens teknikprojekt. De två förslag som flest 
antal elever hade skrivit var Solgårdsskolan (9 elever) samt bilar (4 elever; 
2 pojkar och 2 flickor). Övriga förslag hade endast en intressent vardera. 
Eftersom de nyligen haft ett gemensamt tema för hela skolan som behandlat 
närmiljön kring skolan bestämde de deltagande lärarna (alla förutom Mona) 
vid ett planeringsmöte den 10/2 2004 att under vårterminens projektomgång 
arbeta med bilar. Bilar blev alltså det teknikområde som behandlades under 
vårterminen. 

8.2.3 Närsamhället i undervisningen 
Under de båda projektomgångarna har inte närsamhället konkret använts 
som lärandearena i form av t.ex. gemensamma studie- eller museibesök. 
Däremot har ett besök gjorts till kommunens bibliotek efter att vårterminens 
projektarbete var avslutat, då biblioteket hade en utställning med elevernas 
arbeten.  

8.2.4 Arbetsuppgifter under de två projektomgångarna 
För Cecilia är det viktigt att uppgifterna som ges ska skapa lust och ny-
fikenhet. Det är också viktigt att eleverna ges möjlighet att pröva sig fram. 
Detta framkommer både vid intervjun med henne före och efter avslutade 
projekt. (IC 03 5/6; IC 04 21/4) 
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Vid de båda projektomgångarna under höst- och vårterminen formuleras 
uppgiften tillsammans med eleverna vid projektstart och sedan har eleverna 
gruppvis eller, i de fall de väljer att arbeta själva, individuellt ansvarat för 
att driva det framåt. Vid tivoliprojektet under höstterminen samlades både 
år 1 och 4 i år 1:s klassrum för en gemensam start med ”brain storming”, 
för att använda det uttryck lärarna använder sinsemellan. Samlingen pågår 
ungefär 30 minuter. Samlingen inleds (L står för förskolläraren Lotta, M för 
Maria, C för Cecilia, F för Fanny, Mo för Mona; se vidare s. 68 samt E för 
olika elever). Det har inte varit möjligt att notera vilket barn som säger vad; 
därför har jag i fortsättningen satt E som beteckning på olika elever. I de 
fall där jag noterat att det är samma elev som svarar används beteckningen 
”samma E”: 

 
L: Cecilia, visst var det dina barn som kom på idén med tivoli. Tivoli kan 
man göra massor med. Tycker ni fortfarande att det är en bra idé? 
Jag noterar att barnen både ivrigt och med hög stämma tillsammans säger 
jaaaa. 
L: Vad kan man göra på tivoli? 
Här berättar eleverna vilka attraktioner det finns på ett tivoli medan M 
antecknar deras förslag på tavlan. Totalt kommer 26 olika förslag upp. 
L: Det var en väldans massa saker. Förra gången vi arbetade med teknik 
delade vi in er i grupper sedan fick varje grupp dra ett rum som de skulle 
arbeta med. Hur tycker ni vi ska göra nu? (Under vårterminens 
teknikprojekt 2003 hade de tillsammans arbetat med huset och gruppvis 
hade de arbetat med var sitt rum i huset. Min anm.) 
E: Man kan välja och de som valt samma bildar en grupp. 
Cecilia går in i samtalet och säger att man kanske kan göra på det sättet att 
alla skriver sitt namn samt vad man vill arbeta med på en lapp. Sedan får de 
som har valt samma förslag bilda en grupp. 
E: Hur gör man då om man är ensam som önskar en sak? 
C: Då kanske man kan samla ihop barn som önskat liknande saker. 
Innan de bryter upp uppmanas alla att också tänka på om de har material 
hemma som ligger och skrotar som skulle gå att använda för tivolibygget. (F 
03 19/11) 

 
Totalt bildas 13 olika grupper med varierande gruppantal från 2 till 7 elever, 
där 11 av grupperna är åldershomogena med elever från antingen år 1 eller 
år 4. 

Vid nästa tillfälle den 25/11 följer ytterligare en kort introduktion på 15 
minuter innan barnen sätter igång med sitt arbete. Förutsättningarna med 
antal vuxna har inför detta andra tillfälle förändrats då förskolläraren Lotta 
har placerats i en annan klass pga. sjukdomsfall. Hon medverkar sedan inte 
mer under höstterminens projektomgång förutom den 28/11 då hon deltar 
under det första passet. Cecilia säger: 
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C: Äntligen är det dags. Det ska bli jätteroligt. Jag har berättat för 4:an att 
Lotta inte kommer att vara med i projektet. Innan ni får reda på grupperna så 
vill jag berätta hur vi gjort grupperna. Det ser olika ut beroende på hur ni 
valt. Ibland är det bara barn i år 4, ibland är det bara barn i ettan och ibland 
blandade grupper. Det är också olika många barn i varje grupp. Allt detta för 
att ni ska få arbeta med det ni vill. Allra först när man börjar arbeta vad gör 
man då? 
E: Man skissar. 
C: Vad är skissar? 
E: Man skriver hur man tänker. 
E: Eller man skissar och ritar lite löst. 
E: Det kan också vara bra att skriva vad man behöver för material. 
C: Ja, alla dessa saker är viktiga. Om man ska sy en kudde kan man inte 
direkt börja sy, man måste först tänka ut hur kudden ska se ut, man måste 
bestämma vilket material man ska använda. Syr man en kudde behöver man 
inte plank. Vad behöver man? 
E: Tyg. 
E: När man skissar är det bra att man ritar löst så man kan sudda. 
Cecilia skriver då upp på whiteboardtavlan de idéer barnen har pekat på som 
viktiga när man påbörjar ett projektarbete i grupp. På whiteboardtavlan står 
sedan följande: 
Skriv (Skriv hur du tänker. Min anm.) 
Rita hur du tänker (gör en skiss) 
Grupp 
C: Jag har skrivit grupp. Vad betyder det? 
E: Man måste ha taktiksnack. 
C: Vad betyder det? 
E: Att man kommer överens. 
C: Vad gör man efter det att gruppen enats om en idé? 
E: Man tänker ut vilket material man behöver. 
Cecilia skriver material som fjärde punkt. 
C: Har vi glömt något? 
M: Det här kommer att ta tid. 
C: Ja, det här är bland det viktigaste. Här lägger man grunden för hela 
arbetet. (F 03 24/11) 

 
Efter dessa två introduktioner sker ingen mer gemensam samling utan allt 
arbete pågår sedan ute i grupperna.  

I början av höstterminens projekt försöker dock Cecilia vid två tillfällen 
att få eleverna i år 4 engagerade i att fortsätta med tivoliprojektet när de 
kommer tillbaka till sitt eget klassrum på eftermiddagarna innan det är dags 
för dagboksskrivande och individuell reflektion. Det första tillfället sker 
efter den gemensamma introduktionen den 19/11. 

 
C: Men fastän ni ska skriva utvärdering varje dag har vi fortfarande tid. Vi 
har andra ämnen: bild, matematik, engelska. 
E: Man kan skriva engelska ord. 
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E: Bild. Man kan rita till varje ord. 
E: Jag vet hur man kan få in matte i det här. Om man ska ha en stång kan 
man mäta diametern. Sen kan man göra geometriska figurer som triangel 
och så. 
C: Vad kan man mer göra? 
E: Det kanske inte passar in? 
C: Jo, säg. 
E: Man kan skriva berättelser i engelska som vi gjorde denna vecka i 
hemläxa. 
C: Man kan göra en karta över området. 
E: Det är geografi. 
E: Man kan göra experiment. Jag tänker på den här rökmaskinen. Men det 
kanske blir giftig rök. 
C: Det måste vi kolla upp. Jag tänker på svenska. 
Ingen säger något varpå Cecilia säger sig ha en idé. Flera elever säger då 
”säg det”. 
C: Man kan skriva en berättelse om en dag på tivoli. 
E: Man kan också få med historia när t.ex. berg- och dalbanan startade. 
C: Ja man kan forska kring olika saker. (F 03 19/11) 

 
Så fortsätter samtalet och de idéer som kommer fram skrivs upp på ett 
blädderblock.  

Tillbaka i klassrummet efter nästa arbetstillfälle den 25/11 tar Cecilia 
fram blädderblocket, men eleverna är trötta och säger att de inte orkar. Efter 
dessa två tillfällen skriver bara eleverna egna reflektioner i sina dagböcker 
på eftermiddagarna. Cecilia säger själv i ett möte som de deltagande lärarna 
hade den 15/12 följande: 

 
År 4 utvärderade varje dag. Sen hade vi ambitioner att vi skulle arbeta 
vidare i klassrummet med saker som barnen brainstormat fram innan vi 
startade. Jag uppfattade att de var nöjda men trötta. De orkade inte arbeta 
vidare och inte jag heller. (AMS 03 15/12) 

 
Inför vårterminens projekt 2004 där de deltagande lärarna fastställt att de 
två klasserna skulle arbeta var för sig bestämdes vid ett planeringsmöte den 
10/2 2004 att man skulle ha en gemensam start med videofilmvisning och 
en gemensam avslutning, i form av utställning och muntlig redovisning. 
Under projektet skulle klasserna arbeta var för sig. Inför vårterminens pro-
jekt har så Cecilia följande planering för år 4 i sin dagbok: 

 
Så här har jag funderat när det gäller grovplaneringen: 
Intro: 
Film ”Flåklypa Grand Prix” 
Brainstorm: Hur många olika sorters bilar finns det 
Diskussion om arbetet – insatsen.  
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Skriva mål (var och en) för arbetet.  
Skriva dagbok med reflektioner under arbetets gång. Vad man lär sig och 
vad man kan förändra. 
Gruppindelning – fri 
Skiss – design och materialåtgång i grupperna. Genomgång med en vuxen. 
Genomgång av material. Ritning av grundbil 
Praktiskt arbete 
Under tiden forskning av olika sorters bilar (fordon) i böcker, Internet 
Skriva om fordon (sv) 
Rita av, måla (bild) 
Skriva saga (sv) 
Engelska ord, berättelse (eng) 
Historik, jämförelser (so – hi, sk) 
Framtidsbilar (teknik) 
Diagram – undersökningar (ma) 
Bilsånger (mu) (Cd 04 10/3) 

 
Vid introduktionstillfället samlas de båda klasserna i det angränsande klass-
rummet till år 4 för att se filmen Flåklypa Grand Prix som handlar om den 
geniale lille uppfinnaren som konstruerar en bil som han sedan vinner en 
racertävling med, i vilken han tävlar mot den store kände racerföraren med 
den toppmoderna bilen. Efter denna gemensamma upptakt går Cecilia och 
eleverna tillbaka till sitt klassrum och har en liknande start som vid det 
tidigare projektet, med brainstorming. Denna gång gäller det olika sorters 
bilar, och elevernas förslag skrivs upp på tavlan. Det blir ett stort antal 
fordonstyper, och även diskussioner om huruvida det rör sig om bilmärken 
eller fordonstyper; t.ex. en golfbil, är det ett bilmärke eller en sorts bil? 
Totalt 55 stycken godkänns av klassen och finns uppskrivna på tavlan när 
de är klara. Eleverna får sedan reda på planeringen, enligt vilken de 
kommer att ha forskningspass vid två tillfällen i halvklass per vecka samt 
praktiskt konstruerande av bilmodeller i helklass vid två tillfällen per vecka.  

Efter den första introduktionen med filmvisning och brainstorming kring 
olika fordonstyper sker sedan vid ett senare tillfälle också en introduktion 
till den forskningsrelaterade delen. Eleverna ska under halvklasstimmar i 
grupp eller individuellt söka information och fakta med hjälp av Internet, 
böcker och intervjuer för att få svar på sina frågor. Introduktionen sker i 
halvklass och eleverna får berätta om vad de är intresserade av att veta mer 
om. 

 
E: Jag skulle vilja veta vad framtidsbilar kommer att drivas med. 
C: Hur får du reda på det? 
E: Gå in på Internet. 
C: Alla ni som inte har sagt nåt. Tjejer, vad vill ni forska och ta reda på? 
Sofia? 
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E: Hur bilar fungerar. 
E: Hur bilar såg ut förr. 
C: Hur får ni reda på det? 
E: På nätet och på biblioteket. 
E: Jag vill veta vad BMW står för. 
C: Kanske kan du ringa till en bilhandlare och fråga. 
Cecilia fortsätter att gå laget runt för att alla ska säga vad de vill forska 
kring. (F 04 11/3)  

 
Vid introduktionen av den praktiska delen av projektet presenteras på lik-
nande sätt som vid höstterminens projekt när år 1 och 4 arbetade tillsam-
mans hur man ska gå tillväga: skisser, arbetsgång osv., men nu bara med år 
4-eleverna. Nästa arbetspass inleds sedan med en kort introduktion på 15 
minuter som berör vilket material som finns till förfogande. Fritidspedago-
gen visar upp olika sorters material, typ trähjul, trälister, blompinnar, sug-
rör, kartong, kanalplast, batterier, motorer, lysdioder som finns till förfo-
gande, och även två olika modeller på underreden med hjulaxlar visas. 
Dessa modeller hade lärarna lånat från Lärarhögskolan i Stockholm innan 
projektet startade. Tanken från lärarnas sida var att visa på två olika idéer 
kring hjulupphängning. Dessutom talar hon om vad för slags material som 
har använts i dessa modeller för att fästa hjulen. Eleverna uppmanas också 
att tala med en vuxen innan de hämtar material. Hon säger: 

 
Här har vi gjort i ordning korgar med material. Det handlar om att kvittera 
ut hos en vuxen. Det material som finns, det finns i dessa korgar … Det som 
är viktigt är att ni ska kvittera ut. Det som är viktigt är också att ni lägger 
tillbaka det ni inte behöver så det räcker till andra. (F 04 16/3) 

 
Hon försöker ytterligare en gång få eleverna uppmärksamma på de färdig-
gjorda modellerna, men eleverna är ivriga att komma igång med att bygga 
sina egna modeller varpå introduktionen avbryts och eleverna sätter igång.  

Under den praktiska delen av projektarbetet sker sedan ingen mer 
gemensam samling. Vid de tillfällen då eleverna arbetar med sin så kallade 
forskning ger Cecilia i inledningen av en del lektioner korta uppmaningar 
om vad man ska tänka på vid forskning. Till exempel: 

 
Idag har vi tillgång till fler datorer så idag har ni chans att forska och få 
fram fakta. Glöm inte bort att skriva ner fakta ni får fram. Ta fram bilder. (F 
04 18/3)  
 
Vi har bara en vecka kvar så förutom idag är det tisdag och torsdag kvar att 
forska. (F 04 25/3) 
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Vi ska helst bli klara idag och för er som inte hinner så får vi försöka hitta 
tid till er så ni hinner bli klara strax efter påsk. Så strama upp er själva och 
ta ansvar. Sitt inte och lek utan använd tiden bra så ni hinner så mycket som 
möjligt. Jag vill stämma av med er innan ni börjar. Det är viktigt att ni 
skriver med egna ord. (F 04 1/4) 

 
Även under vårterminens projektomgång arbetas det gruppvis. Eftersom 
eleverna redan genom introduktionen med filmen Flåklypa Grand Prix är 
införstådda med arbetsuppgiften formeras grupperna av eleverna själva. 
Eleverna ordnar det själva utanför klassrummet och gruppindelningen är 
färdiggjord redan både vid introduktionen av den praktiska och den 
forskningsrelaterade delen. Under den praktiskt prövande delen är eleverna 
indelade i 9 grupper med varierande gruppstorlek från 2 till 4 ingående 
elever. Två elever väljer att arbeta själva men har möjlighet att ingå i någon 
grupp. Under forskningsdelen väljer 4 av grupperna att även forska tillsam-
mans, övriga väljer att forska var för sig. 

8.2.5 Olika former av undervisning 
I Cecilias praktik genomförs inga gemensamma samlingar förutom vid 
introduktionstillfällena, utan allt arbete och all undervisning sker ute i 
grupperna där en lärare tillsammans med eleverna försöker få modellkon-
struktionerna att fungera, eller så arbetar eleverna själva. Ett praktiskt 
prövande är den undervisningsform som dominerar och är det som Cecilia 
betonar som viktigt både i den inledande och i den avslutande intervjun.  

 
Pröva sig fram. Ett exempel: Nån trodde att satte man en glödlampa, sen 
hade man en ledningstråd och sen ett batteri så skulle det fungera. Det var ju 
en teori. Och sen när dom testade teorin så höll inte den. Utan de måste ju 
faktiskt gå tillbaka igen och pröva. Då utvecklas man. (Uppgiften var att 
försöka få en lampa att lysa. Min anm.) (IC 03 5/6) 

 
Praktiskt jobba med saker, för man lär sig ju genom att få hålla på och jobba 
praktiskt. Jag menar, det är ju så vi måste jobba. Vi kan inte ge färdiga saker 
som blir klara så att säga. Utan de måste få pröva sig fram och sedan lär 
man sig ju hela tiden. (IC 04 21/4) 

 
Även under den forskningsrelaterade delen i halvklass under vårterminens 
projektomgång sker undervisningen ute i grupperna eller med enskilda 
elever ifall de valt att forska individuellt. Cecilia går runt bland grupperna 
eller till enskilda elever och stödjer dem i deras sökande och skrivande. Det 
kan handla om hjälp med att söka fakta på Internet, hjälp med att ta fram 
bilder, hjälp med att hitta litteratur och hjälp med översättning etc. I två 
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angränsade klassrum finns tillgång till fler datorer, så vid den forsknings-
relaterade delen är eleverna utspridda i sammanlagt 4 rum. 

8.2.6 Teknikprojekten integrerade med andra ämnen 
De två teknikprojekten integreras till viss del med svenskämnet. Under 
höstterminens projektomgång får eleverna i hemuppgift att skriva en be-
rättelse om ett besök på tivoli. Dessutom arbetar elever under vårterminens 
forskningsdel själva med faktasökning via Internet och böcker, och tränar 
på så sätt en form av studieteknik. De läser och skriver.  

8.2.7 Olika representationsformer 
Tillsammans med de andra ingående lärarna organiserar Cecilia under de 
båda projektomgångarna aktiviteter där elevernas lärande presenteras i form 
av elevernas fysiska modeller med tillhörande skisser, och under den andra 
projektomgången även i form av skrivet material kring den forskning 
eleverna valt att göra. Det är de synliga produkterna av elevernas arbeten. 
Vid båda projektperiodernas slut ordnas utställningar. Under höstterminen 
ordnas i det angränsande rummet till år 4 en tivolimiljö med barnens model-
ler, blommor för estetikens skull samt punktbelysning för effektens skull på 
de bänkar som finns i det rummet. Tivolimusik spelas under tiden utställ-
ningen pågår och övriga klasser samt föräldrar är inbjudna att besöka ut-
ställningen, vilket många också gör. Elever från respektive grupp står och 
visar finesser på gruppens åkattraktion.  

Jag sitter i en hörna under utställningstiden och två elever ur år 4 kom-
mer och sätter sig bredvid mig. På min fråga om de är nöjda säger de att de 
aldrig trodde att det skulle bli så fint. Cecilia säger också att hon är nöjd 
eftersom barnen är nöjda och flera föräldrar har sagt till henne att de är 
imponerade av elevernas arbete. (F 03 5/12)  

Under vårterminen genomförs också en gemensam projektavslutning 
med de två klasserna tillsammans och med redovisning av elevernas arbe-
ten. Grupperna får då visa sina bilar för varandra samt berätta vad de har 
gjort för slags bil och vilket material de har använt. De elever i år 1 som vill 
får sjunga en sång som de skrivit text eller både text och melodi till. Efter 
detta äger två startheat rum, ett för år 1 och ett för år 4, där det inte handlar 
om att komma först eller längst utan om att få bilarna att starta. Slutligen 
utdelas strutar med Ahlgrens bilar och ett diplom till samtliga elever för väl 
utfört arbete och deltagande i Solgårdens Grand Prix 2004. Efter vårter-
minens projektomgång ställs också barnens bilmodeller och skrivna doku-
ment ut på kommunens bibliotek. Denna gång arrangeras utställningen av 
en biblioteksanställd. Skyltar med informerande texter sätts upp, bilarna 
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arrangeras både i montrar och på bord. Utställningen är öppen för allmän-
heten och står i bibliotekets lokaler under en månads tid.  

Vid de elevintervjuer som jag gjorde med fyra av totalt 13 grupper i 
anslutning till tivoliprojektets slut under höstterminen ger eleverna följande 
svar på frågan vad de är mest nöjda med. Gruppintervjuerna gjordes med de 
fyra grupper som först var färdiga och där samtliga bestod av år 4-elever, 
förutom en grupp där tre av eleverna gick i år 1. Vid intervjun fick samtliga 
samma fråga. 

 
Fritt fall (Gruppen bestod av 4 pojkar i år 4):  
E: Jag är extra nöjd med att den fungerar så bra att åka upp och ner med. 
E: Jag är lite nöjd med alla kopplingar som jag lyckats gjort, att de fungerar. 
E.: Alltihop. 
E: Jag tycker det är roligt att det fungerar allt som är … (tankepaus) att vi planerade ju det 
och att allt som vi tänkte fungerade. 
 
Pariserhjul (Gruppen bestod av 3 flickor i år 4): 
E: Att ha fått det att stå stadigt. 
E: Att det kunde snurra och att det stod stadigt. 
E: Att det lyckades så att det stod stadigt. Vi hade problem med det. 
 
Radiobilar (Gruppen bestod av 4 elever, 1 pojke och 3 flickor i år 4, en av 
flickorna var sjuk vid intervjutillfället): 
E: Jag tror det är magneterna. (Radiobilarna kördes med hjälp av magneter under bilarna 
samt magneter på pinnar som drogs under golvet. Min anm.) 
E: Bilarna och det som Markus sa, de där magneterna för det var så smart att komma på det. 
E: Att det gick så bra att få dom att åka och att allt blev ganska snyggt. Fast inte allt, men 
ganska mycket.  
 
Karusell (Gruppen bestod inledningsvis av 7 elever; 4 elever från år 4, 2 
pojkar och 2 flickor, samt 3 flickor från år 1. Efterhand som projektet pågick 
delades denna stora grupp i tre mindre: en pojkgrupp, en flickgrupp år 4 
samt en flickgrupp år 1): 
 
Pojkgruppen: 
E: Ja den (Slänggungan. Min anm.) är jag väldigt nöjd med. För vad heter det, dels att den 
kan snurra fast elmotorn är så snabb så att den går väldigt snabbt men det får man räkna 
med. (Bland materialet fanns elmotorer som eleverna kunde använda. Min anm.) 
E: Ja men annars tycker jag vi två har gjort det väldigt bra. 
 
Flickgruppen år 4: 
E: Jag tror att jag är mest nöjd med hästarna. 
E: Mmmm (Här väntar jag en liten stund men inget svar. Kanske upplevde hon att alla 
tittade på henne eller kan det ha varit så att hon inte visste? Min anm.) 
 
Flickgruppen år 1: 
E: Hela alltet. 
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E: Vi är jättenöjda med lamporna (En av pojkarna hade hjälpt dem koppla lamporna. Min 
anm.) 
E: Vet inte. (IE 03) 

 
Det man kan utläsa av intervjuerna är att eleverna är nöjda med att deras 
modellkonstruktioner blev lyckade och att ingående tekniska principer som 
t.ex. stabilitet, styrning med magneter, användning av motorer och olika 
elektriska kopplingar visade sig fungera. 

8.2.8 Tillfällen för reflektion 
Cecilia använder samtalet som verktyg för att både inventera och stödja 
eleverna i deras lärande under pågående arbete och som en form av 
utvärdering. I det empiriska materialet kan man hitta olika samtalsformer, 
vilka här har inordnats under följande rubriker: reflektion före och efter 
varje projektomgång, reflektion kopplad till tidigare erfarenhet (lärare och 
elev ensamma, elev reflekterar med andra elever utan lärares deltagande, 
elev ensam). 

Reflektion före och efter varje projektomgång 

Vid introduktionstillfället för båda projektomgångar uppmanas eleverna att 
skriva mål för kommande projekt i sina dagböcker. När projektet sedan är 
slutfört uppmanas eleverna att gå tillbaka till det mål de skrev vid 
projektstarten och att reflektera över frågan om huruvida man har uppnått 
sitt mål. Cecilia har också fler frågeställningar som eleverna uppmanas 
reflektera kring. Höstterminens projekt avslutas på följande sätt: 
 

C: Vi har kommit till sista dagen. Första dagen skrev ni ett mål. Nu ska ni 
skriva ner era tankar kring hur det har gått. Nu när ni ska utvärdera vill jag 
att ni går tillbaka och läser vad ni skrev. Börja med att skriva vad du har 
gjort. Fundera om det blev som du tänkt. Här frågar hon eleverna vad mer 
de ska utvärdera. Först skriver Cecilia upp fråga 1. Efterhand som eleverna 
kommer med förslag skrivs de upp på tavlan. Eleverna tycker att fråga 2, 3, 
4, 5 och 6 ska finnas med. Sedan lägger Cecilia till fråga 7 och 8. Efteråt 
finns följande på tavlan. 
Mål för teknikarbetet 
Berätta vad du gjort 
1. Blev det som du tänkt? Varför/Varför inte? 
2. Kunde du gjort något annorlunda? Vad? Hur? 
3. Vad har du lärt dig?  
4. Nya arbetskompisar? 
5. Har du fått vara med och bestämma? 
6. Är du nöjd? Varför/Varför inte? 
7. Var det något som var bra/mindre bra? Varför? 
8. Förslag på teknikarbete i vår. (F 03 5/12) 
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Tillfälle ges till eleverna att under ett lektionspass skriftligt reflektera kring 
ovanstående frågor. Efterhand som de är färdiga går de fram till Cecilia och 
hon kommenterar eller ber dem förtydliga hur de tänkt. När de är färdiga tar 
andra arbetsuppgifter vid. Utvärderingarna kommenteras inte mer. Efter 
vårterminens projektomgång får eleverna i stället färdiggjorda stenciler med 
frågor som de ska besvara. Scenariot är detsamma efteråt. Cecilia läser det 
de skrivit varpå små samtal mellan henne och respektive elev uppstår, och 
ibland har hon önskemål om förtydliganden. Eleverna har ett lektionspass 
på sig och efterhand som de är färdiga tar andra arbetsuppgifter vid. Följan-
de frågor fanns vid vårterminens utvärderingstillfälle: 

 
Vad var ditt mål med teknikarbetet? 
Har du uppnått ditt mål? 
Varför/varför inte? 
Vad har du arbetat med under forskningsarbetet? 
Vad har du lärt dig? 
Hur var din arbetsinsats? 
Har du utnyttjat tiden bra? 
Varför/varför inte? 
Vad har du arbetat med under byggandet? 
Vad har du lärt dig? 
Hur var din arbetsinsats? 
Har du utnyttjat tiden bra? 
Varför/varför inte? 
Var tiden tillräcklig? 
Varför/varför inte? 
Om vi ska ha ett nytt projekt vad skulle du vilja göra då? 
Hur lång tid vill du ha på dig? (utvärdering 04) 
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Vid höstterminens projektomgång hade eleverna följande målsättningar och 
reflektioner kring uppnådda mål: 
Mål som handlar om egen prestation Reflektion efteråt om uppnådda mål 

Att göra noggrant 3 elever 19 elever skriver att de har uppnått sitt mål. 

Att göra snyggt 7 elever 5 elever är ganska nöjda eller tror att de 

Att jobba mycket 3 elever kanske har uppnått målet. 

Att bli nöjd 4 elever 1 elev är missnöjd och tycker inte att målet 

Att göra mitt bästa  5 elever  har uppnåtts. 

Att säga vad jag tycker   2 elever var sjuka när målsättning för projek-  

så att det blir bra  1 elev tet skrevs men är nöjda med det de har gjort. 

  2 elever har bytt uppdrag och som målsätt- 

  ning skrivit att göra en spöktunnel och berg- 

Mål som är inriktade mot  och dalbana. Det har inte kunnat utvärderas 

det kommande arbetet   men de är nöjda med den nya attraktionen. 

Att göra en spöktunnel 1 elev 1 elev hade målet att bergbanan skulle röra  

Att göra en restaurang 1 elev sig, vilket den vid utvärderingen inte gör.  

Att göra en berg- och   Hon har en ny idé som hon tror kommer att 

dalbana 1 elev fungera så hon skriver ”jag vet inte om jag 

  uppnått mitt mål ännu”. 

Mål inriktade på teknisk kunskap   

Att den ska fungera 1 elev   

Att lära mig mer om teknik  2 elever   

Att få saker att röra sig 3 elev 

Att bygga en berg- och 

dalbana som håller 1 elev 

Vill lära mig om motorer   1 elev    (Ed 03) 

 
Under båda projektomgångarna skriver eleverna dagbok nästan varje dag; 
de sista 10 minuterna avsätts speciellt för detta. Detta gäller också vårter-
minens forskningsrelaterade del, så på torsdagar, när det både forskas och 
arbetas praktiskt, skriver eleverna i sin dagbok vid två tillfällen.  

Cecilia instruerar eleverna att först skriva dagens datum, sedan vad de 
gjort, hur det gått, vad de lärt sig och vad de tyckte om dagen. Det är dock 
stor variation mellan eleverna ifråga om vad som skrivs, både i omfång och 
i reflektion. Nedan följer två elevers dagboksskrivande under vårterminens 
projektomgång när man arbetade med bilar. Reflektioner finns både kring 
modellbyggandet och kring forskningen om bilar. Det första exemplet visar 
på en elev som tyckt att det varit intressant, att han lärt sig saker och att han 
kan uttrycka detta i skrift. Det andra exemplet visar det motsatta, en elev 
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som hade behövt mer hjälp. Tiden har försvunnit utan att han åstadkommit 
något. 

 
Exempel 1 

15/3 
Jag gjorde under- och sidodelarna på våran dragracer. Arbetet med Kalle 
och Petter fungerade jättebra. Jag tror att den kommer att bli jättebra! Vilket 
material använde vi? Vi använde limpistol, kanalplast, blompinnar. (En glad 
gubbe är ritad längst ner som säger ”Bra dag”) 
 
18/3 
Idag var vi inne på Internet och forskade om Ford. Jag tittade i en massa 
böcker också. Jag tycker jag jobbade bra och använde tiden på rätt sätt. Jag 
skrev ungefär 1 ½ sida i en bok om bara Henry Ford och lite av historian om 
Ford. (En glad gubbe är ritad längst ner som säger ”Bra dag”) 
 
18/3 
Idag har vi kapat våran bil lite och satt på hjul och motor och allt det där. 
Eva kommer att ta med sig en strömbrytare åt oss! Glad! (Jag kunde inte 
motstå när de tre eleverna i hans grupp frågade om det fanns strömbrytare 
på Lärarhögskolan så jag lovade ta med några. Mitt bidrag till material-
insamlingen. Min anm.) Vi har jobbat väldigt bra om jag ska vara ärlig och 
använt tiden som en galning! (En glad gubbe är ritad längst ner som säger 
”Bra som bara den!!!”) 

 
22/3 
Idag har jag forskat massor med Ford i böcker och på Internet. Jag jobbade 
på bra. Det var kul. Jag har kommit igång och skriva också. (En glad gubbe 
är ritad längst ner som säger ”Bra dag”) 
 
23/3 
Jag har gjort idag. Vi har limmat och försökt att få strömbrytaren att 
fungera. Det gick ganska dåligt om jag ska vara ärlig. Min arbetsinsats var 
ganska bra. Det var ganska bra för det gick lite dåligt. Det gick dåligt för att 
motorn inte ville fungera. Den ville inte det för att kugghjulet var så knäppt 
det ville inte greppa. (En gubbe med streck till mun är ritad längst ner som 
säger ”Ganska dålig dag”) (Ed 04) 

 
I sin utvärdering säger han att han tycker att det har gått bra. Inom forsk-
ningen har han ”jobbat med Fords historia och om Henry Ford och det”. 
Han säger sig ha lärt sig mycket om Ford men tyckte att det var segt i 
början på Internet, men att det sedan blev mycket bättre. Här vill jag inflika 
att läraren gick in och hjälpte honom att i stället för att söka på Internet 
börja med att läsa i böcker som en av de medverkande lärarna lånat från 
kommunens bibliotek. Personligen tror jag att det hjälpte honom att komma 
igång. I slutet av forskningsperioden kom han fram till mig vid ett tillfälle 
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och visade mig en text från Internet om löpande band. Han säger att den 
person som skrivit den texten måste veta väldigt mycket och att de som inte 
vet något om löpande band måste ha svårt för att läsa texten. Genom 
böckerna och sitt eget skrivande har han fått en förförståelse och kan förstå 
texten (F 04 29/3). Beträffande bilmodellen anser han att han lärt sig att 
koppla strömbrytare och att han är så nöjd för den är ”så himla snygg och 
bra”. (Bilen fungerar också bra. Eleverna har testat den genom provkörning 
med tidtagarur. Min anm.) (UE 04) 

 
Exempel 2 
Lasse som forskar själv, men arbetar tillsammans med en annan elev med 
bilen, en monstertruck, skriver i sin dagbok: 

 
25/3 
Jag satt på Word och försökte hitta fakta men jag kom inte på något. Det 
gick inte så bra för jag hittade ingen fakta. Så därför snackade jag ganska 
mycket med Tor. Inte så mycket. 
 
30/3 
Jag har klippt och klistrat karossen. Det gick bra tycker jag. Jag har lärt mig 
att pistolslim är varmt. Jag är nöjd för att snart är jag klar. 
 
1/ 4 
Jag har skrivit om monstertruck. Det gick bra för jag blev klar. Jag har lärt 
mig en hemsida. Jag är nöjd för vår bil är BRA! (Den dokumentation han 
lämnar till Cecilia består av fyra meningar som handlar om en tävling han 
har besökt. Han har tidsmässigt haft möjlighet att under forskningsdelen 
använda 6 timmar och 20 minuter för forskning utan att tiden för 
dagboksskrivande då är inräknad. Min anm.). Jag har klippt karossen. Jag är 
nöjd för den är klar. Jag har inte lärt mig något idag. Jag är nöjd för bilen är 
klar. (Ed 04) 

 
I sin utvärdering skriver han att han har uppnått sitt mål som handlade om 
att lära sig vart alla sladdar ska gå så att det fungerar, men att det beror på 
att han kunde det redan före projektet. Han är inte nöjd och det har inte varit 
roligt med bilarna eftersom det funnits för lite material. Det han lärt sig är 
att inte bygga en för stor bil till de motorer som fanns att tillgå. Beträffande 
forskningen så finns endast en mening om den delen: ”Jag har försökt 
forskat om monstertruck” (UE 04).  

När jag läst igenom vad alla elever skrivit i sina dagböcker så kan jag 
konstatera att dagboksskrivandet till stor del handlar om vad de gjort under 
dagen; först gjorde jag det, sedan det osv. Sedan anger de huruvida de är 
nöjda och om de tycker att de har arbetat bra eller ej.  
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Reflektion kopplad till tidigare erfarenhet 

I materialet finns några sekvenser som visar på hur eleverna genom samtal 
kopplar ny kunskap till sin tidigare erfarenhet vilket kan leda till en ny 
erfarenhet. Det man kan se i det empiriska materialet är att denna form av 
samtal sker både mellan elev/elever och lärare enskilt och hos elever som 
reflekterar utan lärares deltagande. 

Lärare och elev ensamma 

Kajsa är en av de två elever som under vårterminens projekt valt att arbeta 
själv. Cecilia arbetar tillsammans med henne under två arbetspass och 
skriver i sin dagbok efter det andra arbetspasset. 

 
Jag hjälpte Kajsa väldigt mycket. Hon vill ha hjälp nästan hela tiden. Är 
väldigt ivrig och man får ”hålla tillbaka” henne. Hon gör gärna saker utan 
att fundera på konsekvenserna. Viktigt att få henne att tänka till innan hon 
bara ”går på”. Vi lyckades i alla fall sätta fast motorn och ändå ha kvar 
underredet som hon ville ha. Men när vi väl fick bilen att fungera så gick 
den inte rakt framåt utan i en cirkel!!! ”Hysteriskt skratt” från min sida 
mest. Flera kom för att se vad som hände. Då kommer Lisa med en 
tröstande förklaring. Man kan åka med den om man vill ta en rundtur. 
Underbart! (Cd 04 25/3) 

 
Kajsa skriver själv om händelsen i sin dagbok: 

 
Idag har vi gjort mycket. Först målade jag bilen blå, sen gjorde jag hål för 
hjulen, sen klippte jag ut underdelen. Sen klurade vi ut hur vi skulle få plats 
med motorn. Och jag är nöjd med min insats. (Längst ner på sidan står ”vi = 
Cecilia och jag”) (Ed 04 23/3) 
 
Idag har vi gjort mycket. Först så skar vi ut en liten bit av botten. Sen satte 
vi fast motorn, sen batterierna. Sen när vi prövade så åkte den runt, runt. (Ed 
04 25/3) 

 
Ytterligare ett exempel som också visar på en reflekterad erfarenhet fast det 
har en annan karaktär: Mona, den andra klassläraren, berättar för mig att 
flera elever efter höstterminens projektomgång kommit till henne person-
ligen och bett om att få lära sig mer om serie- och parallellkoppling. Detta 
har de också under en period arbetat med i fysikundervisningen. Anled-
ningen till att jag fick denna information är att jag under vårterminens 
projektomgång säger till henne att jag tycker att eleverna är duktiga och 
orädda att koppla elektriska kretsar. Mona säger att hon tror att eleverna 
genom att själva experimentera med kopplingar i sina modeller under 
höstterminen upptäckt att de har känt sig osäkra och ville ha mer träning på 
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dessa kopplingar på fysiklektionerna. Eleverna har själva tagit initiativ till 
fortsatt lärande. (F 04 25/3) 

Elev reflekterar med andra elever utan lärares deltagande 

Ytterligare en form som möjliggör reflektion är barnens egna samtal. Sam-
tal som sker mellan elever under tiden de arbetar med uppgifter i klassrum-
met, samtal som kan ske under raster, promenader till och från skolan, efter 
skolan osv. har inte varit fokus i min studie. Jag har dock observerat några 
sådana samtal i klassrummet. Här följer ett exempel. 

Följande exempel är från höstterminens tivoliprojekt. Tre elever i år 1 
arbetar med en toalett till tivolit. Med handledning av en lärarstudent, som 
har sin verksamhetsförlagda undervisning i klassen, har de tre eleverna på 
måndagen andra veckan konstruerat en toalett med både lampa och fläkt i 
taket. När jag går förbi är de stolta och jag och de andra lärarna får intrycket 
av att de tre under stora delar av måndagen bara leker med sin toalett. Nästa 
dag när deras lärare Maria kommer till gruppen för att se vad de gör har de 
rivit ner allt de byggt. ”Vad gör ni?!” säger hon lätt förtvivlat. De berättar 
att de bestämt sig för att lägga in golvvärme. De är i färd med att lägga 
remsor av lim och piprensare. Efter denna åtgärd, och med lärarkandidatens 
hjälp, lägger de sedan tillbaka allt precis som det låg förut, där så behövs. 
När lärarkandidaten frågar hur de kommit på detta visar det sig att en av 
pojkarnas pappor har lagt in golvvärme hemma. På torsdagen, som är 
avslutningsdag, har de förbättrat sin konstruktion så att det också finns 
vädringslucka i taket. Efter skolans slut under en av de första dagarna 
dirigerar en av de deltagande eleverna sin pappa till en kakelaffär eftersom 
de behövde sätta in kakel på sin toalett. Pappan berättade dagen efter för 
läraren hur de sedan under kvällen stått och tränat sig i hur man skär 
kakelplattor. Maria beskriver händelsen i sin dagbok som en underbar 
historia men tillägger att den också ”i princip gav henne grått hår” eftersom 
det var så många elever som behövde vuxenhjälp. (F 04 4/12, Md 03 1/12) 

Eftersom allt arbete skett i grupper så finns andra liknande exempel. Vid 
de elevintervjuer som gjordes med 4 av grupperna i anslutning till tivolipro-
jektets slut ger eleverna följande svar på frågan om vad de skulle ge för råd 
till andra ifall de skulle arbeta med samma åkattraktion. Gruppintervjuerna 
gjordes med de 4 grupper som först var färdiga och samtliga deltagare i 
gruppen fick samma fråga.  

 
Fritt fall (Gruppen bestod av 4 pojkar i år 4):  
E: Ta lång tid på sig. 
E: Så man är lugn så man inte bara stressar ihop. 
E: Och sedan så den … där de sitter … att de gör stolarna lika stora. 
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E: Sitsen. Vi hade några försökskaniner och när de åkte upp … Ja och sen så när de åkte ner 
då så ramlade två av. Den som satt i mitten, det var lite mindre sits där så den kunde vara 
kvar. 
 
Pariserhjul (Gruppen bestod av 3 flickor i år 4): 
E: Att de bygger ett stadigare hjul av bättre redskap och att de sätter i kors när de ska göra 
ställningen så att de får det stadigt. 
E: Att ha tålamod. 
E: Jag vet inte. 

 
Radiobilar (Gruppen bestod av 4 elever, 1 pojke och 3 flickor i år 4, en av 
flickorna var sjuk vid intervjutillfället): 
E: Magneter. Ja jag tror … det har ju fungerat bra med magneterna. 
E: Mmmm, nej jag vet inte. Magneterna kanske också eller lamporna (De hade placerat 
lysdioder i varje hörn och trätt ledningstråd inuti kanalplasten för att de inte skulle synas. 
Min anm.) 
E: Jag tyckte att det inte var så fint när vi hade så här frigolitbitar och satte smala pinnar. 
Jag tycker också att vi borde ha satt tjockare pinnar där så de skulle sitta stadigare. 
 
Karusell (Gruppen bestod inledningsvis av 7 elever: 4 elever från år 4, 2 
pojkar och 2 flickor, samt 3 flickor från år 1. Efterhand som projektet pågick 
delades denna stora grupp i tre mindre: en pojkgrupp, en flickgrupp år 4 
samt en flickgrupp år 1. Eftersom de har haft problem med den stora 
gruppen och sedan delat upp sig i mindre grupper handlar intervjun om det 
och det är bara pojkarna som pratar. 
Adam: Det blir så trångt när man sitter och jobbar. Man får knappt ha någonting i fred. När 
man precis har hämtat något då ska de andra nästan också ha det.  
Kalle: Ja man blir lite trött för att det är så mycket man måste tänka på så man blir lite trött 
och så blir det att man nästan är lite småosams. Alltså inte så att man börjar slåss men 
liksom blir lite sur på den andra för att ”jag vill göra det” och så gör han det utan att göra 
något.  
Kalle: Nej, jag tycker att om man inte ska dela in varandra in i grupper; om hela gruppen 
ska göra en, då ska hela gruppen sitta och göra en skiss tillsammans och ska prata igenom 
hur de ska göra och vem som ska göra det och vem som ska göra det. Och sedan så är det 
ganska bra att man skriver upp vilket material man behöver och så går man och säger att 
Sofia och Lisa de hämtar papper, jag och Adam hämtar spikar och så att man inte bara: ”Jag 
hämtar det” så vet de liksom inte vad de ska hämta. (IE 03) 

 
Alla grupper har modeller och vid de fyra gruppintervjuerna reflekterade 
eleverna kring hur modellkonstruktionerna kunde förbättras och i den sista 
gruppen också kring hur samarbetet i gruppen skulle kunna förbättras. 

Elev ensam 

Att själv ta sig tid för reflektion är ytterligare en form av samtal, en sorts 
inre samtal. I Cecilias praktik har elever möjlighet till detta genom sitt 
dagboksskrivande. Vid genomläsning av elevernas dagböcker hittar jag 
inget skrivet om elever som reflekterar och kopplar till tidigare erfarenheter. 
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I stället handlar det framförallt om hur dagen har varit, i vilken ordning 
saker gjorts och om man är nöjd eller inte med dagen. I utvärderingen efter 
vårterminens projekt, däremot, skriver många elever att de blivit bättre på 
att koppla. En elev skriver angående forskningsdelen att hon anser sig ha 
nått sitt mål, för varje gång hon ser en ambulans så ser hon idag att de ser 
olika ut och att hon sett en ambulans som såg ut att vara 20 år gammal, ”och 
då har jag blivit inspirerad av ambulanser” (Ed, UE 04). Detta specifika 
teknikintresse får avsluta beskrivningen om hur teknikundervisningen tar 
sig uttryck i Cecilias praktik. 

8.3 Analys av teknikundervisningen i de två praktikerna med 
avseende på innehåll och undervisningsprocess 
Jag har så här långt presenterat två fall av teknikundervisning. Min avsikt 
nu är att med hjälp av de begrepp jag genererat utifrån Martin Heideggers 
och John Deweys filosofi analysera teknikundervisningen i de två praktiker-
na. De framtagna begreppen för teknikundervisningen är som redan redo-
visats ”platsen” samt ”teknikgestaltning” med fyra ingående faser: upp-
dragsformulering, analys, visualisering/konstruktion, utvärdering/reflektion. 
Analysen börjar med begreppet plats och fortsätter sedan med begreppet 
teknikgestaltning och dess ingående faser. 

8.3.1. Platsen 
De båda lärarna använder platsen med människotillverkade ting och tek-
niska system i sin undervisning. De gör det på så sätt att de väljer teknik 
som finns på platsen, teknik som barnen på olika sätt möter i sin vardag. 
Även om de väljer olika teknikområden i sina praktiker och behandlar dessa 
delvis på olika sätt så är det gemensamma syftet att barnen ska få en 
förståelse av den teknik som omger dem. Ytterst handlar deras syften om att 
barnen ska förstå sin verklighet.  

Mot bakgrund av Heideggers tanke att man alltid bör utgå från män-
niskans erfarenhet av tekniken och hur den gestaltas och ges mening i 
människans vardag kan man säga att de två lärarna i sina praktiker försöker 
åstadkomma situationer som kan göra tekniken begriplig genom att ge 
eleverna tillfälle att se hur den fungerar och påverkar människan i hennes 
vardag. Under det läsår jag följt Berit har hon behandlat jordbruksteknik 
och rymdteknik. Det är det lärostoff hon använt och därmed gett eleverna 
möjligheten att förvärva en mer nyanserad förståelse av dessa teknikområ-
den. I Cecilias praktik utgör tivoli och bilar det lärostoff som behandlats. 
Rymdteknik kan tyckas långt från barnens vardag, men både tidningar, 
radio och tv var under den period som projektet pågick fyllda med 
information som berörde den sortens teknik. Så även här kan man tala om 
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teknik som barnen möter i sin vardag. Här kan man knyta an till Heideggers 
idé (se kap. 4.4) om att människans rumslighet innebär att hon förhåller sig 
till sin omgivning på ett sådant sätt att tingen alltid angår henne. Dessutom 
befinner sig människan alltid i en bestämd situation där vissa omständig-
heter och förutsättningar är givna som begränsar, dvs. i viss mån bestämmer 
förståelsens omfång och särart. Att all förståelse är situationsberoende 
framträder också i Cecilias praktik. 

Det som skiljer Cecilias praktik från Berits praktik beträffande urvalet av 
teknikområden är att Berit i sin skola ingår i en planering där hon tar upp 
teknikområden inom teman som återkommer med treårscykler. Cecilia är 
här mer fri och kan ta upp de teknikområden som barnen för stunden är 
engagerade i. Barnens intresse styr valet av teknikområde i hennes pedago-
giska praktik. Utifrån Dewey kan man säga att Cecilia tagit fasta på barnens 
intresse och nyfikenhet som den drivkraft som kan göra eleverna engage-
rade inom ett teknikområde. Det centrala är att barnen upplever att ämnet 
har relevans för deras verklighet, eller att detta åtminstone gäller flertalet. 
Eftersom urvalet sker genom val kan det dock hända att vissa elever under 
perioder arbetar med något som i varje fall inledningsvis inte engagerar 
dem.  

Men även Berit skulle kunna söka stöd i Deweys betonande av att olika 
miljöer ger olika erfarenheter och att det är lärarens ansvar att konkret 
känna till omgivningar som gynnar elevens utveckling samt att också utgå 
från dessa snarare än från skolans olika ämnen. På Berits skola har lärarna 
tillsammans diskuterat fram gemensamma teman med avsikten att göra det 
möjligt för eleverna att få en mer holistisk förståelse av verkligheten som 
inte är uppdelad på något enkelt sätt i skolans olika ämnen. Tillsammans 
har dessa lärare kommit fram till några viktiga teman att behandla under 
elevernas tid på skolan och tekniken ingår då som en del i dessa teman.  

Under det läsår som jag har följt Berits teknikundervisning har hon 
använt platsen som lärandearena i högre utsträckning än Cecilia, tack vare 
sina studie- och museibesök. Förutom fysiska studiebesök använder sig 
Berit också av tidningsartiklar och andra former av arbetsuppgifter i sin 
undervisning för att på så sätt också utnyttja närsamhället. Även här kan 
man göra en koppling till Deweys övertygelse om att lärandet måste utgå 
från elevernas konkreta erfarenhet och situation. Som nämnts tidigare är 
detta att konkret med alla sinnen ta in världen något som enligt Dewey ut-
märker våra primära erfarenheter, vilka förser oss med underlag för de 
sekundära erfarenheter genom vilka vi ges möjlighet att förstå våra upp-
levelser.  
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8.3.2 Teknikgestaltning 
Teknikgestaltning med de ingående faserna hanteras olika i de två prak-
tikerna. Det redskap kursplanen i teknik ger Berit och Cecilia beträffande 
hur ett lärostoff ska behandlas är de fem centrala perspektiven: Utveckling, 
Vad tekniken gör, Konstruktion och verkningssätt, Komponenter och system 
samt Tekniken, naturen och samhället (Lpo 94, kursplanen i teknik, 2000; 
se även kap. 2). Dessa perspektiv ger en riktning vad beträffar innehållet i 
teknikundervisningen. Analyserar man på vilket sätt de teknikområden i de 
två praktikerna behandlats i relation till kursplanens perspektiv kan man 
hitta följande innehåll i deras undervisning:  

Berits praktik 

Utveckling 

I Berits praktik skedde analys av produktens eller systemets utveckling 
under höstterminens projektarbete på så sätt att malandets teknik behandla-
des under tre olika tidsepoker: malande under stenåldern, väder- och 
vattenkvarnar förr i tiden samt malande i nutidens kvarnar. Även redskap 
för hantering av hö behandlades under dessa tre tidsepoker. Under vårter-
minens projektomgång belystes människans allt mer avancerade rymdresor: 
från de första satelliterna, Sputnik, hunden Laika, Gagarin som den första 
människan i rymden, den första människan på månen osv., fram till landar-
na på Mars. 

Vad tekniken gör 

Perspektivet Vad tekniken gör behandlades under höstterminen på så sätt att 
bonden visade och berättade om lagring och transport av säd och hö. Vid 
besöket på bondgården fick eleverna också se bonden demonstrera styrning 
och kontroll av jordbruksmaskiner; bland annat visade han hur höbalar 
plastas in och fraktas maskinellt till djuren. Både vid studiebesöket vid 
väderkvarnen och vid testningen av vattenhjulet förklarade Berit hur om-
vandling av vatten- och vindkraft till mekanisk energi sker. Under vårter-
minen behandlades hur satelliter och människor transporteras ut i rymden 
och även kontroll och styrning i samband med nedräkning och uppskjutning 
vid testning av de egna raketmodellerna. Även vid rymdutställningen som 
besöktes i anslutning till projektet hade eleverna möjlighet att med hands 
on-aktiviteter simulera styrning av raket och kontroll av raketuppskjutning. 

Konstruktion och verkningssätt 

Analys av konstruktion och verkningssätt kan man under höstterminens 
projektomgång hitta bl.a. i form av modeller av redskap, mjölpåsar och 
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vattenhjul. Här handlar det om elevers eget konstruktionsarbete från idé till 
modell, testning och förbättring. Vid studiebesöken demonstrerades också 
väderkvarnens funktion samt höredskapens funktion. Under vårterminens 
projekt behandlades satelliters funktion samt raketers uppbyggnad och 
funktion. Eleverna konstruerade också en uppskjutningsramp och en modell 
av en raket, från idé till modell, testning och förbättring. 

Komponenter och system 

Komponent- och systemperspektivet behandlades under höstterminens pro-
jekt i det att kugghjulens funktion i en kvarn behandlades, nämligen med 
avseende på hur de överför kraften från hjulet till kvarnhjulet genom axeln. 
Processen från säd till mjöl och senare bakning av kanelbullar av vetemjölet 
behandlades också. Under vårterminens projekt förekom gemensamma 
samtal om kommunikationssystem i samband med satellitens uppgift vid 
väderleksrapportering och mobiltelefoni. 

Tekniken, naturen och samhället 

Analys av för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på naturen, 
samhället och individens livsvillkor behandlades under höstterminens pro-
jekt vid besöket hos bonden då han berättade om sin syn på miljö och jord-
bruk samt maskiner och redskap som människans hjälpmedel. Under vår-
terminens projekt belystes detta perspektiv i form av diskussioner mellan 
Berit och eleverna om ekonomiska satsningar på rymdforskning, värdet av 
rymdforskning och miljöförstöring i form av skrot i rymden. 

Tabellen nedan visar innehållet i Berits teknikundervisning i relation till 
kursplanens perspektiv under höstterminen 2003. 

Kursplanens 

perspektiv 

Teknikprojekt: Jordbruksteknik 

Utveckling Malandets teknik under tre olika tidsepoker: under stenåldern, 

väderkvarnar för hundra år sedan samt nutidens kvarnar. Redskap för 

hantering av hö under dessa tidsepoker. 

Vad tekniken gör Lagring av säd och hö. Omvandling av vatten- och vindkraft till 

mekanisk energi. Transport av hö och säd. Kontroll och styrning av 

jordbrukmaskiner. 

Konstruktion och 

verkningssätt 

Redskap, vattenhjul, väderkvarn och mjölpåsar.  

Modeller av jordbruksredskap, mjölpåsar och vattenhjul. Tester och 

förbättringar. 

Komponenter och 

system 

Kraftöverföring från hjulet till kvarnhjulet. Processen från säd till mjöl 

och senare bakning av kanelbullar. 

Tekniken, naturen 

och samhället 

En bondes syn på miljö och jordbruk. Maskiner och redskap som 

människans hjälpmedel. 
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Innehållet i Berits teknikundervisning i relation till kursplanens perspektiv 
under vårterminen 2004.  

Kursplanens 

perspektiv 

Teknikprojekt: Rymdteknik 

Utveckling Rymdresor över tid: från Sputnik till första människan på månen, fram 

till senaste landarna på Mars. 

Vad tekniken gör Transport av satelliter och människor i rymden. Kontroll och styrning 

vid simulering av raketuppskjutning. 

Konstruktion och 

verkningssätt 

Konstruktion och funktion av satelliter och rymdraketer.  

Modeller av raketer och uppskjutningsramp. Tester och förbättringar. 

Komponenter och 

system 

Kommunikationssystem med satelliter för mobiltelefoni och 

väderleksrapportering. 

Tekniken, naturen och 

samhället 

Effekter av rymdforskning och rymdresor på människan. Ekonomiska 

satsningar. Miljöförstöring i form av skrot i rymden. 

Cecilias praktik  

Om man väljer att utgå från kursplanens anvisningar om de perspektiv som 
man bör använda sig av för att rikta innehållet utifrån det lärostoff som valts 
ut kan man i Cecilias praktik hitta två perspektiv som behandlats under 
båda projektomgångarna, dels perspektivet Vad tekniken gör, dels per-
spektivet Konstruktion och verkningssätt.  

Vad tekniken gör 
Perspektivet Vad tekniken gör handlar i Cecilias praktik om lagring, 
omvandling samt kontroll och styrning. Som exempel kan nämnas att 
eleverna vid testning snabbt förstod att elenergi i batterier är lagrad. Dess-
utom hanterades omvandling av elenergi till rörelseenergi vid användning 
av elmotorer i konstruktionerna samt hur omvandling av elenergi till ljus i 
lysdioder hanterades. Kontroll och styrning skedde vid tester av eldrivna 
modellkonstruktioner. Här fick eleverna möjlighet att själva experimentera 
för att se om konstruktionerna fungerade. 

Konstruktion och verkningssätt 

Perspektivet Konstruktion och verkningssätt behandlades på så sätt att 
eleverna själva fick pröva att konstruera olika tivoliattraktioner som t.ex. 
pariserhjul, fritt fall, radiobilar och karuseller samt under vårterminen 
modeller av motordrivna bilar. Här handlar det om elevers eget konstruk-
tionsarbete från idé till modell, testning och förbättring. Följande går att 
hitta i deras modeller under de två projektomgångarna: serie- och parallell-
kopplingar, hur lysdioder fungerar, hur motorn driver hjulaxeln och stadiga 
konstruktioner.  
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Under den forskningsrelaterade delen av vårterminens teknikprojekt, där 
eleverna själva sökte kunskap, kan man vid genomläsning av deras texter se 
att 21 av eleverna valt att på olika sätt studera bilens historia. Det handlar 
om när bilen uppfanns, vem som uppfann bilen, vilken sorts bilar det fanns 
förr eller något bestämt bilmärkes historia – alltså perspektivet Utveckling. 
Två elever väljer att forska kring fyrhjulsdrift och förbränningsmotorn – 
alltså Konstruktion och verkningssätt. Sex elevers resultat går inte att utvär-
dera utifrån kursplanens perspektiv; bland dessa finns två elever som under 
hela forskningstiden suttit och översatt en engelsk text från Internet, en elev 
som skriver fyra meningar om ett besök på en dragracing-bana, en pojke 
som skriver två porträtt av kända racerförare samt en egen historia om en 
bil på engelska. 

Vid genomläsning av texterna har jag tittat på innehållsaspekten. Det 
man då kan säga är att flertalet av eleverna under tiden de forskar ser till att 
få utvecklingsperspektivet belyst.  

Tabellen nedan visar innehållet i Cecilias teknikundervisning i relation 
till kursplanens perspektiv under höstterminen 2003.  

Kursplanens 
perspektiv 

Teknikprojekt: Tivoli 

Vad tekniken gör Lagring av el i batterier. Omvandling av elenergi till rörelseenergi och 

ljus. Kontroll och styrning av pariserhjul, karusell och belysning. 

Konstruktion och 

verkningssätt 

Elektriska kopplingar, kraftöverföring från motor till hjulet, stadiga 

konstruktioner, lysdioder.  

Modeller av tivoliattraktioner. Tester och förbättringar. 

 
Innehållet i Cecilias teknikundervisning i relation till kursplanens perspek-
tiv under vårterminen 2004.  

Kursplanens 

perspektiv 

Teknikprojekt: Bilen 

Utveckling 

 

Under den forskningsrelaterade delen väljer 21 elever att på olika sätt 

studera bilens historia 

Vad tekniken gör Lagring av el i batterier. Omvandling av elenergi till rörelseenergi och 

ljus. Kontroll och styrning av bilar. 

Konstruktion och 

verkningssätt 

Olika biltyper. Elektriska kopplingar, kraftöverföring från motor till 

hjulet, lysdioder  

Modeller av olika typer av bilar. Tester och förbättringar. 

 
I kursplanen står inget om att samtliga perspektiv ska behandlas för varje 
teknikområde. Även här har lärarna frihet, och jag kan alltså efter denna 
analys kring innehållet i de två lärarnas teknikundervisning utifrån kurs-
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planens perspektiv konstatera att de båda arbetar i riktning mot kursplanens 
intentioner. De belyser den teknik som för tillfället behandlas utifrån olika 
perspektiv. Det är dock viktigt att notera att jag tittat på vad som går att 
hitta i det empiriska materialet. Inga kvalitetsbedömningar är gjorda 
beträffande elevers meningsskapande eller huruvida alla elever arbetat med 
samma innehåll. 

Det konkreta innehållet är en förutsättning för att eleverna ska utveckla 
olika kvaliteter. Vilka kvaliteter eleverna förväntas utveckla är som tidigare 
redovisats nationellt fastslaget i form av mål att sträva mot och mål att 
uppnå. Vid analys av innehållet och kursplanens mål kan konstateras att de 
båda lärarna i sina praktiker arbetar i riktning mot dessa under det läsår jag 
följt dem, om än på olika sätt, och de två lärarna har som bekant fem år på 
sig att arbeta mot dessa mål för teknikämnet där jag gjort nedslag under ett 
läsår. 

Det kan konstateras att de projekt som lärarna arbetar med bestämmer 
innehållet i de två praktikerna vilket innebär att det konkreta innehållet blir 
olika, men det finns också likheter beträffande innehållet. En sådan likhet är 
att de båda ger eleverna möjligheter att ta in och begripa begrepp knutna till 
respektive område. En annan likhet är att båda använder olika representa-
tionsformer för att eleverna ska få möjlighet att visualisera sin förståelse 
kring tekniken. Med skisser, modellkonstruktioner samt dokumentation 
möjliggör de därmed också för eleverna att utveckla sin kommunikativa 
kompetens på olika sätt. Genom att arbeta med modellkonstruktioner blir 
också ett gemensamt innehåll verktyg och material för modelltillverkning. 
Ytterligare ett gemensam nämnare i de två praktikerna är att de arbetar med 
problemlösning där det inte finns givna svar. I båda praktiker utgår de från 
ett uppdrag eller ett problem som preciseras. Sedan arbetas det med skisser 
och skissförslag, val av material och verktyg för modellkonstruktionen görs, 
konstruktionsarbete med modeller följer och slutligen presenteras och 
utvärderas arbetet. Denna arbetsgång liknar den arbetsmetodik som används 
i design- och konstruktionsarbete i dagens samhälle om än i förenklad form. 
Eleverna har därmed möjlighet att utveckla sin förmåga att lösa problem 
genom att delta i hela processen från idé till en modell och där de under 
tiden arbetet fortskrider skaffar sig ett kunnande för att lösa problemet 
samtidigt som de under denna process kan få en djupare förståelse av tek-
niken. Då arbetet sker i samspel med andra elever och med lärare har 
eleverna också möjlighet att utveckla sin sociala kompetens samtidigt. De 
båda lärarna använder sig i teknikprojekten också av underliggande tek-
niska principer som t.ex. reaktionskraft vid raketuppskjutningen, elmotor 
och elektriska kopplingar vid modellbygget av bilar. Tekniska principer 
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kännetecknas av att de ska kunna användas i flera tekniska konstruktioner. 
Utmärkande för de två lärarna är att de inom detta kunskapsgods sökt upp 
det som är användbart för att lösa de aktuella uppdragen. I de två prak-
tikerna används alltså tekniska principer dels i modellbyggen för att uppnå 
önskade effekter, dels som medel för att förstå teknik i omgivningen. 
Slutligen finns också ett gemensamt drag på så sätt att de arbetar tematiskt 
där andra ämnen till viss del integreras och blir en del i teknikprojekten 
vilket kan möjliggöra att eleverna får en vidgad förståelse. 

Mot bakgrund av Heideggers filosofi om teknik kan dock konstateras att 
de båda lärarna i sina praktiker arbetar olika. Cecilia i sin praktik gör det 
inte möjligt för eleverna att till fullo uppnå en ”förtrogenhet med teknikens 
väsen”, i så motto att hon till största delen håller sig inom det rent tekniska 
området. Innehållet i hennes undervisning berör två av perspektiven. 
Kanske skulle man till och med kunna säga att Cecilia i sin praktik framför-
allt har ett instrumentellt sätt att se på och arbeta med tekniken. Det handlar 
om att få modellkonstruktionerna att fungera, alltså att utifrån givna mål 
och med de medel som finns att tillgå åstadkomma fungerande modeller. 
Det element av förståelse som Heidegger lyfter fram i sin tolkning av 
techne gestaltar sig i Cecilias praktik till stor del som möjlighet till en insikt 
i de underliggande tekniska principerna. Här saknas en gemensam 
reflektion över bl.a. människans belägenhet i förhållande till den teknik som 
behandlas. Risken är också att avsaknaden av gemensam reflektion även 
gör att förståelsen av de underliggande principerna endast sträcker sig till 
någon form av ”trial and error”, där några elever lyckas i sitt menings-
skapande och andra inte. I elevernas modeller finns den förståelse som 
eleverna har erövrat under hela processen. I hennes praktik har eleverna 
också möjlighet att genom undersökande arbete få förståelse om komponen-
ters funktion i mindre system t.ex. batteri, ledningar, lysdioder, elmotorer 
och strömbrytare. Den tekniska produktens funktion i större system t.ex. 
bilen som komponent i transportsystemet behandlas inte. Emellertid kunde 
jag konstatera att ett flertal av eleverna under vårterminens teknikprojekt 
såg till att skaffa sig kunskap om hur den teknik som för tillfället behandlas 
historiskt vuxit fram. Därmed lyckades de vidga analysen till att även 
inbegripa ett historiskt perspektiv på tekniken och sätta in bilen i ett 
sammanhang och inte enbart analysera den som en isolerad teknisk produkt. 

Berit försöker i sin praktik behandla tekniken så den inte bara blir en 
isolerad teknisk produkt utan också blir synlig i sin funktion inom ett vidare 
sammanhang, men hon arbetar även med mindre system där ingående 
komponenters roll har betydelse för produktens funktion, t.ex. skovlarna i 
vattenhjulet. I Berits praktik behandlas tekniken alltså inte bara som något 
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tekniskt utan de områden som analyseras sätts också in i ett vidare samman-
hang och inbegriper därmed också en reflektion kring människa, samhälle 
och teknik. Perspektiven som riktningsgivare beträffande innehåll ger 
möjligheter till förståelse och kunskap om hur naturens resurser används. 
Heidegger menar att synliggörandet av naturens exploatering är viktigt, det 
vill säga framskaffandet, omformningen, magasineringen, fördelningen och 
omkopplingen, för att förstå den moderna tekniken. Eleverna i Berits prak-
tik har möjligheter att få förståelse hur människan förr i tiden och i nutid 
använder naturens resurser och med tekniska hjälpmedel på olika sätt fram-
ställer en färdig produkt. I transformationen från jord-ax-mjöl-kanelbulle 
ges det också möjlighet för eleverna att få förståelse kring produktions-
processer. Dessutom har eleverna möjlighet att förstå hur redskap, maskiner 
och metoder ingår och har sin funktion i större system.  

Berit har en noggrann planering och tydlig strävan knutet till sitt lärostoff 
utifrån kursplanens perspektiv. Detta tar sig uttryck i en genomtänkt struk-
tur där olika moment ingår: en sång, en genomgång, ett prövande, aktivitet 
på fritids osv. På så vis försöker hon förmedla en helhetsförståelse av den 
teknik som för tillfället behandlas. Det handlar om hur tekniken konkret 
fungerar men också hur den påverkar människan i hennes vardag. De 
uppdrag av praktisk karaktär som förekommer där eleverna utifrån givna 
mål och med de medel som finns att tillgå ska åstadkomma fungerande 
modeller sätts sedan in i ett sammanhang så att eleverna inte enbart får för-
ståelse av konstruktionsarbetet i sig utan också görs uppmärksamma på hur 
det har sin plats i omvärlden. I sin praktik arbetar hon i riktning mot att ge 
eleverna en förtrogenhet med teknikens väsen, för att använda Heideggers 
uttryck. 

Teknikgestaltningsprocessen i Cecilias praktik är erfarenhetsbaserad, 
som Dewey förespråkar i sin undervisningsfilosofi, och den är också erfa-
renhetsskapande. Barnen får alltså i handling skapa ny kunskap. Det proble-
matiska i detta sammanhang är, som Dewey skriver, att försäkra sig om att 
”stoffet kan utvecklas så effektivt och fruktbart som möjligt i erfarenheten” 
(Dewey, 1997, s. 224). Avsaknaden av gemensamma reflektionstillfällen 
där lärare och elever tillsammans skapar kunskap kan ha som följd att 
eleverna inte får tillfälle att utveckla s.k. sekundära erfarenheter. Med andra 
ord finns här en risk för att eleverna bara ges tillfälle att se att något sker till 
följd av något annat, men utan att förstå varför detta sker.  

I Berits praktik finns en risk för att förståelsen av helheten går förlorad, 
vilket beror på att de teknikområden som behandlas delas upp i så små 
delar. Berits planering kan bli ett motverkande element för barnens ut-
forskande och rekonstruerande av sina erfarenheter av omvärlden. Med 
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Deweys ord handlar ju lärande om en ”konstant omorganisation eller rekon-
struktion av erfarenheten” (a.a., s. 116). Gemensamma reflektionstillfällen 
tillsammans med eleverna är dock centralt i hennes praktik, vid vilka hon 
söker både introducera, sammanfatta och leda eleverna vidare i deras 
teknikgestaltningsprocess. Berit arbetar således medvetet med olika former 
av reflektion i syfte att åstadkomma att barnen ska få reflekterade erfaren-
heter.  

Uppdragsformulering 

Vad gäller den första fasen, uppdragsformulering, så har som redan nämnts 
Berit satt upp ett mål att sträva mot för respektive teknikprojekt och i den 
riktningen vill hon gå. Under projektens gång och med hjälp av samtal med 
barnen kan hon arbeta sig framåt och efterhand ge uppdrag som pekar i 
riktning mot målet. Hon försöker använda barnens funderingar och frågor 
som utgångspunkt för nästa uppdrag. I sin undervisning försöker hon med-
vetet utveckla konsten att ställa frågorna så öppet som möjligt och att utgå 
från barnens idéer. Sättet att ställa frågor är då viktigt eftersom det är vad 
som leder arbetet framåt mot målet. Därmed uppvisar hon en medveten 
strävan att arbeta i riktning mot elevers erfarenhetsskapande, vilket är cen-
tralt i Deweys filosofi. Under de båda projektomgångarna har uppdragen 
getts efterhand och sammantaget finns i slutändan en rad små uppdrag som 
barnen har löst och som är spridda över tid. Uppdragen ges under höstter-
minens projektarbete till barnen individuellt och under vårterminens pro-
jektomgång arbetar barnen i par.  

Som redan behandlats betonar Cecilia också vikten av att utgå från bar-
nen och barnens intresse. Men till skillnad från Berit formulerar Cecilia 
uppdrag gemensamt med eleverna i början av varje projektarbete och 
eleverna har sedan eget ansvar för uppdraget. Både vid höstterminens pro-
jektomgång när elever i år 1 och år 4 arbetade ihop och under vårterminens 
projektomgång när år 1 och år 4 arbetade var för sig arbetade eleverna 
gruppvis utifrån uppdraget. Inom uppdraget under höstterminens projekt-
omgång gavs möjlighet för varje barn att ytterligare välja vad hon eller han 
ville arbeta med, och grupperna utformades sedan efter detta val. Resultatet 
blev olika stora grupper som var antingen blandade, med barn från år 1 och 
4, eller åldershomogena. Även under vårterminens projekt valde eleverna 
själva inriktning på sitt arbete. Redan innan uppdraget officiellt formulera-
des visste eleverna vad de skulle arbeta med och de hade pratat sig samman 
om vad de skulle göra och med vem de tänkte arbeta. Detta hade gjorts upp 
utanför klassrummets väggar. Det fanns, vilket är viktigt att poängtera, en 
öppenhet bland eleverna när det gällde att arbeta med kamrater som ingick i 
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gruppen. I de fall där de tyckte att gruppen blev för stor löste de själva 
problemet genom att bilda två grupper. Även här tog eleverna ansvar. 

Det som slår en som deltagande observatör är med vilken glädje och 
engagemang eleverna i båda praktiker tar sig an de olika uppdragen.  

Analys 

I teknikgestaltningens andra fas, analysfasen, använder Berit både praktiska 
och teoretiska arbetsformer: eleverna prövar, testar, känner, upplever och 
samtalar, läser faktatexter, och läraren, eller i andra fall, exempelvis guiden 
och bonden berättar och samtalar med eleverna utifrån deras frågor. Analy-
sen sker oftast i helklass under hennes ledning. I Berits praktik är analys-
fasen en viktig del av teknikgestaltningsprocessen och hon ser perspektiven 
i kursplanen som ett stöd för sina egna funderingar kring ett innehåll och 
hur ett teknikområde kan analyseras. Här kan man se att kursplanens styr-
ning om att behandla olika teknikområden utifrån fem centrala perspektiv 
fungerar som en hjälp för henne som lärare för att hitta och rikta ett inne-
håll. Berit säger själv i en intervju efter genomgången fortbildning vårter-
minen 2003 följande om perspektiven i kursplanen: 
 

… dom där bitarna ja. Dom perspektiven det hade jag noll koll innan 
fortbildningskursen. Det har jag lärt mig nu alltså, verkligen. (IB 03 19/5) 

 
I slutintervjun säger Berit att hon tycker att perspektiven hjälper henne i 
hennes arbete. 

 
Att hitta vad jag kan ha för faktagrejer och tvärtom. Även lite grand kanske 
vad man kan göra praktiskt, men just faktamässigt tycker jag att det är bra 
att tänka utifrån de här olika perspektiven. (IB 04 11/3) 

 
I Cecilias praktik är inte analysfasen lika framträdande. Både under höst-
terminens och under vårterminens projekt sker analysen i respektive grupp 
under lärarens stöd eller med eleverna själva. Även vårterminens forsk-
ningsrelaterade uppgift överlämnas till eleverna själva att ansvara för; de 
ska själva bestämma utifrån sitt eget intresse, vad de vill veta mer om, och 
även här stödjer Cecilia eleverna, individuellt eller gruppvis, i deras sökan-
de. Det kan handla om hjälp att ta fram bilder, översätta ord, hitta informa-
tion, skriva ut texter etc. 

Under analysfasen gör Berit det möjligt för barnen att komma in i ämnets 
begreppsvärld genom sitt sätt att arbeta med både teoretiska och praktiska 
arbetsformer. Ett exempel som visar på hur Berit genom en teoretisk arbets-
form gör det möjligt för barnen att tillägna sig tekniska begrepp är i 
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samband med samtalet kring satelliter och deras funktion, där man även 
berörde de vetenskapliga principer som styr uppskjutningen av satelliterna 
och deras placering i rymden. Samtalet följdes upp vid nästa tillfälle, näm-
ligen vid studiebesöket, där barnen fick tillfälle att se modeller av satelliter 
upphängda i taket och det kom att behandlas ytterligare en gång i samband 
med utvärderingstillfället, där elevernas svar på provet visade på deras för-
ståelse av satelliters funktion. Ett annat exempel där Berit genom att använ-
da praktiska arbetsformer ger barnen möjlighet att tillägna sig begrepp är 
när de konstruerar mjölpåsar under höstterminens projektomgång. Berit 
använde genomgående begreppet ”uppfinnare” och uppdraget var att desig-
na och konstruera en egen modell av en mjölpåse. Genom att själva få expe-
rimentera kunde barnen tillägna sig begreppen, samtidigt som de fick leva 
sig in i rollen som uppfinnare. Vid redovisningen följde så samtal om hur 
uppfinnare arbetar.  

I Cecilias praktik ges eleverna möjlighet att erövra tekniska begrepp 
huvudsakligen genom att själva undersöka och pröva sig fram. Det handlar 
t.ex. om att koppla samman elektriska komponenter rätt för att få modell-
konstruktionerna att fungera.  

I hennes praktik ges eleverna möjlighet att få en förståelse av olika 
tekniska principer, huvudsakligen genom att själva undersöka och pröva sig 
fram medan eleverna i Berits praktik ges möjlighet att få förståelse genom 
arbete med både teoretiska och praktiska arbetsformer. Genomgångar samt 
eget praktiskt prövande följt av gemensamma reflektionstillfällen genom-
syrar hennes praktik.  

Beträffande möjligheten för eleverna att få förståelse av komponenters 
roll och funktion i tekniska system sker det på liknande sätt i de två prak-
tikerna; det vill säga hos Cecilia huvudsakligen genom att eleverna själva 
undersöker och prövar sig fram och hos Berit dels med genomgångar samt 
elevernas egna praktiska prövande följt av gemensamma reflektionstill-
fällen. 

Problemlösning där det inte finns givna svar är ett gemensamt inslag i 
analysen av tekniken i båda praktiker. Eleverna ges uppdrag av praktisk 
karaktär där de får utrymme att pröva sina egna idéer och lösningar, i vissa 
fall med framsteg i andra som misslyckanden. Skillnaden mellan de båda 
praktikerna ligger i som tidigare redovisats att hos Berit kopplas uppdraget 
in i ett sammanhang, det vill säga till närsamhället eller till mer övergripan-
de sammanhang.  

I Berits praktik förekommer under de två projektomgångarna kopplingar 
till följande ämnen: engelska, matematik, musik, slöjd och svenska samt 
också en röd tråd till fritidshemsverksamheten. Cecilia integrerar de två 
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teknikprojekten med svenskämnet. Eleverna i hennes praktik såg själva till 
att i fysikundervisningen få lära sig mer om serie- och parallellkopplingar. 
Andra ämnen integreras alltså i de båda praktikerna till viss del in i 
teknikprojekten. 

Enligt både Heidegger och Dewey måste man göra något för att få kun-
skap. Det kan vara både en abstrakt handling i det att en tanke väcks och en 
praktisk handling. Genom att vi skapar och använder kunskap upptäcker vi 
världen runt omkring oss. Världen blir begriplig genom att vi kan beskriva 
den och handla i den. I båda praktikerna försöker de två lärarna att organi-
sera sin undervisning så det blir en process där elevernas eget aktiva lärande 
står i centrum. I denna process vävs både teori och praktik samman, om än 
betoningen ligger olika i de två praktikerna. De har båda en idé om att 
eleverna framgent självständigt ska kunna söka kunskap, att de framgent 
själva ska kunna ta ansvar för och styra sitt lärande. De har båda en idé att 
de vill utveckla elevernas förmåga att kommunicera med olika representa-
tionsformer, lära sig att lösa problem genom att eleverna deltar i hela 
konstruktionsprocessen från idé till en modell som visualiserar deras förstå-
else kring problemet och där de under tiden arbetet fortskrider skaffar sig 
ett sådant kunnande att de förstår och kan förklara det som ligger bakom 
problemet. Men det som skiljer i processarbetet mellan de två lärarna är 
graden av styrning för att få en mer holistisk betraktelse av tekniken där 
kursplanens perspektiv medvetet används som ett redskap i en av de två 
praktikerna för att rikta innehållet.  

Visualisering/konstruktion 

I teknikgestaltningens tredje fas, visualisering/konstruktion, ges barnen 
både i Berits och i Cecilias praktik möjlighet att visa sin förståelse med 
hjälp av olika representationsformer: både muntligt och skriftligt, som 
skisser och modellkonstruktioner. Skisserna, modellkonstruktionerna och 
dokumentationen synliggör barnens läroprocesser. Det innebär att barnen 
kan återbesöka vad de gjort tidigare, och därmed kan de tolka sina erfaren-
heter och reflektera över hur de kan gå vidare. Skillnaden är att i Cecilias 
praktik tar modellbygget den största delen av projekttiden i anspråk; skissen 
som inleder arbetet behandlas gruppvis mellan eleverna och används sedan 
inte mer, utan då tar modellbyggandet vid och pågår sedan under projekt-
tiden där följaktligen resultatet utgörs av de framställda modellerna. Från 
det forskningsrelaterade arbetet under vårterminens projektarbete finns 
barnens tankar tillgängliga i form av skriftlig dokumentation. Någon munt-
lig representationsform förekommer inte, däremot presenteras elevernas 
modeller i utställningar. I Berits praktik utgör modellbyggandet bara en del 
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av flera representationsformer. Skisserna används så att eleverna själva får 
förklara hur de tänker inför kamraterna, och lärarna visar elevernas skisser 
på tavlan, så att de andra barnen får tillfälle att sätta sig in i de andras 
skisser och tankar. Den färdiga modellen och skissen jämförs då de placeras 
tillsammans på bänken och visas och presenteras för kamraterna. Efter 
bondgårdsbesök och raketbygge finns också skriftlig dokumentation.  

De båda lärarna använder sig alltså av olika representationsformer och 
ger därmed barnen möjlighet att utveckla sina olika förmågor. Här kan man 
hänvisa till Deweys diskussion om det aktiva barnet som har förmågor att 
samtala och kommunicera, att undersöka, att konstruera och tillverka samt 
att uttrycka sig bildmässigt. Mot denna bakgrund är det lärarens uppgift att 
aktivt använda och utveckla dessa. Man kan även knyta an till Heideggers 
analys av begreppet techne, där han som sagt framhäver aspekten av för-
ståelse och på så sätt argumenterar för att det väsentliga hos fenomenet 
teknik inte ligger i själva produktionen av olika saker utan i ett visst sätt att 
förhålla sig till sin omvärld. Genom olika representationsformer som 
modeller, skisser samt skriftlig dokumentation visualiserar eleverna sin för-
ståelse av den teknik som för tillfället behandlas. Förståelsen finns så att 
säga inbyggd i det som förståelsen resulterar i. 

I båda praktikerna används material och verktyg för modellkonstruktion. 
Det som kännetecknar de båda praktikerna är att eleverna själva får under-
söka och pröva sig fram hur man använder verktygen och materialet. 
Möjligheter till kunskap om material sträcker sig sålunda till en förståelse 
av hur stor, hur lång och hur hållbar modellkonstruktionen kan göras samt 
hur materialet ska bearbetas och sammanfogas. Ett undantag är dock när 
Berit i sin praktik vid ett reflektionstillfälle tar upp elevernas funderingar 
kring sammanfogning med hjälp av silvertape. Möjligheter till att få kun-
skap om verktyg i båda praktikerna handlar om ett praktiskt prövande kring 
funktion och användningsområde.  

Reflektion/utvärdering 

Den fjärde fasen i teknikgestaltningsprocessen, som utgörs av reflektion 
och utvärdering, tar sig uttryck på olika sätt i de båda praktikerna. I Berits 
praktik förekommer flera former av reflektion som genomförs under hennes 
ledning. Det handlar om reflektion före och efter avslutade projektarbeten i 
form av tankekartor, prov, hemläxa samt klassrådsdiskussioner. Under pro-
jekttiden sker reflektioner i form av återbesökande och i samband med 
barnens muntliga presentationer, i båda fallen under ledning av Berit, vilket 
ger möjlighet för andra elever att reflektera över sin egen erfarenhet av 
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samma uppdrag. I hennes praktik hittar man även reflektionstillfällen med 
lärare och elev ensamma eller med eleverna på egen hand.  

I Cecilias praktik utgör det dagliga dagboksskrivandet som varje elev ut-
för vid dagens slut den största delen av och möjligheten till reflektion. Både 
under höst- och vårterminens teknikprojekt skriver eleverna om hur dagen 
har varit, och under vårterminens bilprojekt skriver de även om forsknings-
delen de dagar då de arbetat med den. Vid inledningen av de två projekt-
omgångarna formulerar barnen egna mål för kommande arbete och vid 
utvärderingen reflekterar de över huruvida de har uppnått sina mål. Ytter-
ligare reflektionstillfällen är när läraren går in i grupper och när eleverna i 
grupperna reflekterar själva.  

För både Heidegger och Dewey är reflektionen central. För Heidegger 
handlar det om en reflektion över tekniken. Människan måste reflektera 
kring dagens tekniska verklighet för att både kunna orientera sig genom att 
få överblick och se sammanhang men också för att kunna förhålla sig till 
den. Dewey å sin sida har fokuserat reflektionens betydelse för att erfaren-
heterna ska generaliseras och användas i nya situationer. I detta samman-
hang är samspelet och interaktionen med omgivningen viktig. Samspelet 
med andra människor påverkar elevens tänkande samtidigt som eleven i sin 
tur påverkar sin omgivning. I både Berits och Cecilias praktiker arbetar 
eleverna tillsammans med andra elever. Det sker i form av grupparbeten 
eller pararbeten. I de fall arbetet sker individuellt i Berits praktik pågår hela 
tiden samtal mellan eleverna och ibland redovisas arbetet efteråt också 
muntligt inför kamraterna. I dessa grupparbeten, pararbeten och indivi-
duella arbeten har eleverna möjlighet att konfrontera sina egna erfarenheter 
med andras. Det som skiljer de två praktikerna åt är att Berit försöker ordna 
gemensamma möten och samtal där eleverna har möjlighet att ta del av 
andra kamraters kunskap och kanske konfrontera sina egna erfarenheter 
med andras under hennes ledning vilket kan medföra att eleverna i hennes 
praktik får fler möjligheter till reflekterade erfarenheter. Vid sådana möten 
kan eleverna också möta motstånd från alternativa synsätt vilket kan möj-
liggöra en djupare förståelse kring dagens tekniska verklighet och att 
eleverna därmed får överblick och kan se sammanhang. 

Sammanfattningsvis använder Berit och Cecilia platsen för att under tek-
niklektionerna ge eleverna tillfälle till gestaltning av den teknik som de 
direkt eller på annat sätt är i kontakt med. I båda lärarnas undervisning, 
kring jordbruks- och rymdteknik hos Berit och om tivolit och bilen hos 
Cecilia, är teknikgestaltning en analys som syftar till en förståelse av 
existerade tekniska system och artefakter. Berits och Cecilias ambition är 
att på detta sätt ge sina elever möjlighet att förstå varför olika tekniska 
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system och artefakter fungerar som de gör, och i Berits praktik även varför 
de har vissa effekter på omgivningen, men inte andra, och hur de utvecklats. 

Min förhoppning är att beskrivningarna och analysen ger läsaren en 
förståelse av hur undervisningen i skolämnet teknik varierar i de två peda-
gogiska praktikerna med avseende på innehåll och undervisningsprocess. 
De båda lärarna arbetar med teknikgestaltning på lite olika sätt och det bör 
även förtydligas att faserna i teknikgestaltningsprocessen i de två prak-
tikerna inte är en ”steg för steg”-handling. Det är alltså inte en linjär pro-
cess, utan snarare består den av en pendling mellan analys, visualise-
ring/konstruktion och reflektion.  

De båda lärarna har en ambition att välja teknik utifrån barnens vardag 
och erfarenheter vilket är centralt hos Heidegger och Dewey, men valet 
görs på olika sätt. Hos Berit tar det sig uttryck i ett ställningstagande om 
vilket lärostoff som är bra och användbart för barnen, medan Cecilia utgår 
från barnens intresse som ingång att arbeta med olika teknikområden. 
Platsen används också som en konkret arena för lärande i Berits praktik. 

Skillnaden beträffande teknikundervisningen i de två praktikerna handlar 
alltså om Berits strävan och planering med stöd av kursplanens fem per-
spektiv kring ett lärostoff vilket resulterar i att ett antal uppdrag formuleras 
av Berit efterhand under hela teknikgestaltningsprocessen, mer eller mindre 
tillsammans med barnen. Hon håller i hela processen och ansvarar för att 
uppdragen är i linje med hennes strävan kring stoffet. Barnen arbetar sedan 
individuellt eller parvis med de olika uppdragen. Detta gäller båda projekt-
omgångarna. I Cecilias praktik, däremot, ansvarar barnen gruppvis själva 
för ett uppdrag utifrån ett av klassen gemensamt valt projekt. De arbetar 
sedan självständigt med detta uppdrag under hela teknikgestaltningspro-
cessen under det att Cecilia och andra deltagande lärare stödjer och ”servar 
dem” i deras arbete. Detta gäller de båda projektomgångarna. 

Ytterligare en skillnad är att teknikgestaltningsprocessen i Berits praktik 
ligger närmare Heideggers idé om teknikens väsen i så motto att analysen 
innebär en mer holistisk betraktelse av tekniken i vardagen. Teknikgestalt-
ning i Cecilias praktik är i stället en mer inomteknisk verksamhet vilken 
därmed saknar dimensionen teknik, människa, natur och samhälle. Det 
finns också likheter beträffande innehåll i det att de båda använder olika 
representationsformer, det ges möjligheter att erövra begrepp knutna till 
respektive teknikområde, de använder båda underliggande tekniska prin-
ciper, andra ämnen integreras till viss del in i teknikprojekten, det arbetas 
med problemlösning i båda praktikerna där det inte finns givna svar samt 
ytterligare ett gemensamt innehåll är material och verktyg för modellkon-
struktioner. Skillnaderna ligger i hur det arbetas med detta innehåll.  
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I Berits praktik förekommer fler former av reflektion och hon försöker 
ordna gemensamma möten och samtal där eleverna har möjlighet att ta del 
av andra kamraters kunskap och kanske konfrontera sina egna erfarenheter 
med andras under hennes ledning vilket kan medföra att eleverna i hennes 
praktik får fler möjligheter till reflekterade erfarenheter. 

Det kan konstateras att teknikundervisningen i Berits och Cecilias prak-
tik kan komma att få konsekvenser för vilka erfarenheter barnen får under 
de två teknikgestaltningstillfällena.  

8.4 Ramfaktorernas betydelse 

Jag har ovan empiriskt belyst både innehåll och undervisningsprocess samt 
gjort en analys med de framtagna begreppen i relation till Heidegger och 
Dewey som uppvisar olikheter i de två lärarnas pedagogiska praktiker. 
Uppenbart är också att det visar sig att ramarna styr vad som tycks bli 
möjligt i den pedagogiska praktiken. Här växer det fram likheter mellan de 
två. Det gör att jag i det här avsnittet kommer att synliggöra de ramfaktorer 
som så påtagligt styr teknikundervisningen i de två praktikerna. Då utgår 
jag från ett ramfaktorteoretiskt perspektiv (se kap. 3).  

8.4.1 Mot en förändrad lärarroll 
Både Berit och Cecilia är lärare med lång skolerfarenhet om minst 25 år. De 
är alltså utbildade under den period där Lgr 69 var landets styrdokument för 
grundskolan som angav vad undervisningen skulle innehålla och hur det 
skulle undervisas kring detta innehåll. Styrdokumentets honnörsord var 
MAKIS där M stod för motivation, A för aktivitet, K för konkretion, I för 
individualisering samt slutligen S för samverkan. Dessa ord tolkades vid 
den tiden utifrån samtidens förståelse, och de syftade på lärarens aktiva roll 
vars syfte var att generera stimulerande, konkreta och individualiserade 
aktiviteter för eleverna i klassrummet kring ett innehåll. MAKIS var något 
som gällde för varje lektion. Ytterligheten är anekdoter som florerar om hur 
stoppur användes för att klocka hur lång tid varje moment tog och som 
sedan jämfördes med förebilder med exakta tidsangivelser för varje lektion. 
Denna tolkning av MAKIS grundade sig på den tidens erfarenheter vilka i 
sin tur grundade sig på tidigare erfarenheter och förståelse. Detta arv med 
läraren som förmedlare och eleverna som mottagare går långt tillbaka i 
tiden. Traditionen är så etablerad och uppfattades då som i det närmaste 
självklar. Denna tradition berör både frågan om urval och sätt att handla i 
pedagogiska sammanhang. Bildlikt kan man kanske säga att arvet fortfaran-
de i viss mån sitter kvar i skolans väggar. Vi är arvtagare till värderingar 
och roller som det tar lång tid att förändra.  
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Tittar man på materialet som bildar grund för denna studie så är likheten 
mellan Berit och Cecilia att de båda efter sin lärarutbildning försökt utveck-
la och förändra sin lärarroll i riktning mot att eleverna ska ha en mer aktiv 
roll och deras lärande ska stå i centrum. De söker sig båda bort från den 
lärarroll som gällde då de utbildade sig i mitten av 1970-talet, och under 
årens lopp har de utvecklat sin roll i den riktningen. Så här säger Berit i 
intervjun efter avslutad fortbildning vårterminen 2003. 

 
Jag tror om man skulle tittat på mig för tio år sen, då var jag mycket mera 
traditionell. Det var jag som bestämde att det här ska vi göra. Att jag nu 
känner av vad barnen är intresserade av just då och kan ta tag i det och så gå 
vidare på något sätt. Man blir på något sätt kanske mera handledare än vad 
man är korvstoppare. Och jag tror, jag tycker jag märker det, att barnen lär 
sig lika mycket för det … (tankepaus) Det är klart, det är ju en bit när det 
gäller det här med hur barn är i klassrummet som är annorlunda om man 
jämför för 10 år sen alltså. Det är mycket mera ljud, det låter mera alltså. 
Och ibland kommer man bara in i en klass och så kan man tänka men hur 
klarar man av att jobba i det här. Men barnen måste ju vara vana med det 
och det fungerar ju konstigt nog … (tankepaus) Sen ibland så kan jag känna 
mig väldigt gammeldags och säga att nu ska vi vara tysta. Så jag är nog 
både vad ska man säga både auktoritär i vissa avseenden och sen är jag 
alltså fri åt andra hållet. Men jag på nåt sätt vet när jag vill att det ska vara 
tyst och när det är OK att det pratas. Och det tror jag också är en skillnad. 
(IB 03 19/5) 

 
Vid den avslutande intervjun med Cecilia efter vårterminens projektarbete 
säger hon: 
 

Då kan jag se tillbaka mot tidigare, för då var det mer klasslärarens roll. 
Man stod där framme och på något sätt serverade massor med kunskap eller 
sa vad var och en skulle göra. Nu har jag den rollen att jag kan serva och det 
är väl därför jag känner att jag inte räckt till riktigt ordentligt. För jag tycker 
om den här rollen att få serva. Jag tycker om att ungarna kommer och frågar 
kan vi inte titta på det här, kan vi inte göra det här. Och då vill jag finnas där 
för att hjälpa dem och hjälpa dem söka den här informationen eller pröva 
praktiskt och inte ge sig. (IC 04 21/4) 

 
I hennes dagbok står följande: 

 
Jag tror att alla elever är nöjda med dagens arbete även om de inte hann så 
mycket själv så känner jag att det är ett roligt sätt att arbeta på när jag kan 
”serva” eleverna med lite olika praktiska saker samt funderingar kring 
arbetet. (Cd 04 15/3) 

 
Båda försöker alltså förändra sin lärarroll så att de i sin undervisning utgår 
från elevernas eget aktiva lärande. Det jag tycker mig se i materialet är att 
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de i sin teknikundervisning väljer två olika spår. Berit försöker hitta en 
lärarroll som jag väljer att kalla den ”medforskande” läraren (Dahlberg 
m.fl., 2001, s. 116). Med hjälp av utmanande frågor och med fokusering på 
målet som hon strävar mot arbetar hon tillsammans med eleverna. Så hen-
nes vision är att vara läraren som anger riktningen, och med hjälp av rätt 
sorts frågor vill hon arbeta tillsammans med eleverna mot målet. Vid den 
avslutande intervjun säger Berit: 

 
Jag känner mig bättre på att ställa bra frågor och att jag håller på och 
kämpar med det. Och det har jag gjort ett bra tag för jag gick en natur-
vetenskapskurs på Lärarhögskolan i Stockholm 1995/1996. Där pratade vi 
om att ställa relevanta frågor så jag har liksom haft det i bakhuvudet 
någonstans … (tankepaus) Att jag har försökt träna mig själv, alltså, och sen 
så blir det ju fel i alla fall. Det blir man ju aldrig färdig med antar jag, det 
blir gissa vad fröken tänker ibland. Men sen ibland kan jag känna att jag får 
till det så att det verkligen (här hör jag inte vad som sägs). Man märker att 
det är kreativa frågor som leder vidare så att säga. (IB 04 11/3) 

 
Hon är också nöjd när hon i sin undervisning utgår från barnens egna idéer. 
I hennes dagbok står följande: 

 
Eleverna har verkligen lärt sig att tänka utifrån en skiss och hur de vill att de 
ska fungera, att förklara skissen och sedan ge varandra positiv och negativ 
kritik för sina verk. Ytterligare en sak som jag är mycket nöjd över är att 
alla experiment här har utgått ifrån barnens egna idéer. Det är elevernas 
egna motorer, idéer, som vi prövat. (Bd 040211)  

 
Jag får intryck av att Berit förändrar sin undervisning successivt. Föränd-
ringen får ta sin tid. Vid ett tillfälle under vårterminens projektarbete 
arbetar de med faktatexter om planeterna Uranus, Neptunus och Pluto. Till 
texterna finns frågor som barnen ska svara på. Då skriver Berit efteråt i sin 
dagbok: 
 

Oj vad nyttigt det är att på gammalt traditionellt sätt leta fakta i texter. Flera 
av eleverna överraskade med att koncentrerat sitta och lösa uppgifterna. Vi 
får inte glömma denna typ av ”studieteknik”. (Bd 040301) 

 
I slutintervjun när jag frågar om hon tror att hon kommer att fortsätta med 
teknikundervisning framöver så återkommer hon till reflektionens betydelse 
för att utveckla sin lärarroll. 

 
Absolut, det kommer jag … (tankepaus) Jag tror att det finns en finess det 
här med att skriva reflektionsdagbok också. För jag känner ju att jag blir 
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otroligt mycket mera, vad heter det, fokuserad på vad det är jag håller på 
med. (IB 04 11/3) 

 
Cecilia som också över tid förändrat sin lärarroll väljer ett annat spår. Hon 
försöker hitta en lärarroll som jag väljer att kalla ”service- och stödlärare”. 
Hon vill inte styra utan föredrar att eleven själv tar ansvar för sitt lärande. 
Något som också blir påtagligt i hennes praktik är att barnen är väldigt 
ansvarstagande. Så här säger hon före projektstart: 

 
Det är inte på mig det hänger, det är på dom. Det är dom det handlar om. 
Det är inte jag som kommer in som expert och behöver kunna alla dom här 
grejerna utan det är dom som ska upptäcka och uppleva det här och utveckla 
det här … (tankepaus) Jag tror inte man ska ha så där jättehöga ambitioner 
från början och tänka att nu ska vi nå det här målet och så vidare utan det 
måste få jobbas fram. Våga lita på barnets eget kunnande och 
experimentlusta. (IC 03 5/6) 

 
Cecilia säger vidare i intervjun att hon ser på sin roll: ”som en stödjande, 
serviceinriktad person, alltså servar helt enkelt”. (IC 03 5/6) 

Berit och Cecilia är alltså två lärare som är uppfostrade och utbildade i 
en förmedlingstradition men har över tid försökt förflytta sig själva därifrån. 
Under resans gång har de tagit intryck av andra lärandetraditioner, och idag 
tycker jag att man kan säga att de båda har en barncentrering i bemärkelsen 
att de vill lyssna på barnen och försöker iordningställa miljöer för ett elev-
aktivt lärande. Dessa lärare har också en idé om vart de skulle vilja nå; en 
fortsatt barncentrerad riktning där det handlar om att lyssna på vad barnen 
säger, vilka teorier och tankar barnen redan har, och där man tittar på vad 
barnen gör för att sedan utmana dem vidare. De vill försöka skapa situa-
tioner och sammanhang där de som lärare inte självklart har svaren. 

Denna barncentrering uttolkas dock på olika sätt hos de två lärarna. Man 
kan i min studie se att det finns något som skiljer dem åt. Berit utmärks av 
sin noggranna planering och strävan utifrån ett lärostoff, och hon har en 
genomtänkt struktur där olika moment ingår. Cecilia har en mer öppen 
planering mellan sig och eleverna. Det är upp till eleverna vad de vill lära 
sig och utifrån detta öppna möte försöker läraren sedan ”serva”, för att 
använda det uttryck hon själv använder, eleverna i deras sökande och sätter 
därmed stor tilltro till barnen. Det är barnen som aktivt kan upptäcka saker 
på egen hand, de har möjlighet att styras av sin egen nyfikenhet och de kan 
på egen hand utforska sin verklighet. 

Det är dock påtagligt hur den ideologiska styrningen i form av tidigare 
läroplanshistoria och tradition styr in dem på ett sätt att fungera som lärare 
och som därmed också påverkar deras teknikundervisning. 
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8.4.2 Den strukturerade tiden 
Det som tydligt framträder i de båda praktikerna är det jag väljer att 
benämna den ”strukturerade” tiden, vilken påverkar teknikundervisningen i 
båda praktikerna. Ulf P. Lundgren benämner fördelningen av tid som den 
organisatoriska ramfaktorn. Det är schemat som styr med slöjd, idrott, spe-
cialundervisning och dagliga vandringar, vilket de båda lärarna får anpassa 
sig efter. I Berits praktik märks det extra tydligt. Redan i den inledande 
intervjun som gjordes efter avslutad fortbildning säger hon: 

 
Ändå tycker jag, tyvärr, så är det mycket så för dom går ifrån och har 
gympa, dom går ifrån och har slöjd. Så det rycks i alla fall. Den hela dan 
som vi önskade, Birgitta och jag, när vi skulle jobba med teknik, den fanns 
ju inte. Utan alltid händer det nånting; det är nån elev som ska gå dit för att 
göra den testen och det är nån som går dit. Så ibland kan det kännas som det 
aldrig är lugn med bara min grupp så jag hinner göra någonting och det kan 
vara lite sorgligt ibland tycker jag. (IB 03 19/5) 
 

Jag skriver i mina fältanteckningar följande reflektion den 17/9: 
 
Det som verkligen har slagit mig är det omöjliga schemat. Dagen är upp-
hackad i små bitar. Barnen ska hit och dit: slöjd, gymnastik, speciallärare, 
svenska två-lärare, dukvärdar, daglig vandring etc. Dessutom ska allt 
plockas undan mellan varje lektion samt till lunchen då salen används som 
matsal. Vilken helhet får barnen? Går det att förändra? Berit är en liten 
bricka i ett spel där hennes planering begränsas och styrs av de fastlagda 
timmarna. Kan en ensam lärare förändra något eller är hon tvungen att finna 
sig i systemet fast hon tycker det är fel? (F 03 17/9) 
 

Kanske beror den upphackade dagen till viss del också på att det är en 
åldersblandad klass och att vissa lektionspass är låsta för att få undervisning 
i homogena grupper, det vill säga år 1, år 2 och år 3 för sig. Detta gäller 
engelska. Dessa pass är låsta och Berit ingår här i ett system som inte är så 
lätt att rubba. Några pass, det gäller lektioner i svenska och matematik för 
år 3, ansvarar en annan lärare för, vilket ger Berit möjlighet att arbeta i 
mindre grupper samtidigt som det också låser dagen. Här har dock Berit 
ändå utrymme för att själv disponera sin tid. Problemen med den strukture-
rade tiden är något som går som en röd tråd genom hela projekttiden och 
påverkar teknikundervisningen. I hennes dagbok under vårterminen står 
följande att läsa: 

 
5/2 
Idag gick arbetet bra, men torsdag är en ’eländig’ dag när det gäller barn 
som springer åt olika håll, typ Sv 2, hemspråk, spec. Det är jobbigt ibland 
både att minnas allt detta och sen ständigt bli avbruten! Man kan fundera 
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över hur eleverna känner det. Förhoppningsvis går det lättare för dem att 
anpassa sig än för mig. 
 
9/2 
Idag hade vi ett långt pass då alla hann bygga klart sina raketer. Synd att vi 
alltid blir avbrutna av talfröken på måndagar. Eftersom speciallärarna var 
borta idag trodde jag att jag skulle få en helt fri dag för klassen att jobba, 
men ack! (Bd 04) 
 

Mina fältanteckningar är på liknande sätt fyllda av episoder som visar på 
denna problematik, men jag väljer att redovisa torsdag den 5/2 samt 
episoden måndag den 9/2 när talpedagogen kommer. Det är dessa tillfällen 
som Berit själv här ovan har kommenterat i sin dagbok. 

  
Torsdag 5/2 
 
8.20 
År 1 idrott, 
År 2 och 3 i klassrummet. 
Berit hälsar barnen välkomna i dörren och barnen i år 1 skickas iväg till 
idrotten. Berit börjar sedan med att fråga om barnen upplevt något som svårt 
när de påbörjade byggandet av raketen igår. 
E: Jag tyckte det var svårt att klippa silvertapen. 
B: Ja den är svår att klippa. Varför tror ni att den är gjord så att den är svår 
att klippa i? 
E: För att den ska vara stark. 
E: Jag vet ett sätt som gör att det är lättare att klippa. 
B: Hur då? 
Samma E: Om man sträcker tapen går det lättare. 
Berit låter eleven komma fram och visa. Han behöver hennes hjälp att hålla 
så tapen blir sträckt. Berit visar sedan hur man kan göra om man är ensam 
och ska klippa i tapen och visar sedan igen hur hon klistrat tapen på båda 
sidor på vingen till raketen för att förstärka. Hon visar också hur man gör en 
kon efter det att två av eleverna ger uttryck för att de haft svårigheter med 
detta. 
 
8.30 
Barnen sätter igång med modellbyggandet. I några av grupperna är det bara 
en elev eftersom år 1 är på idrott.  
 
9.00 
År 1 kommer tillbaka från idrotten. 
Sofia och Lisa i år 3 till spec, Eddie till hemspråk, Alexandra till sv2. 
En episod som jag hör utspela sig mellan David och Berit. 
B: Vilken färg vill du ha på konen? 
David: Men var är Eddie? 
B: Han är på engelskan. 
David: Men han har något klurigt på gång. 
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B: Men du kanske kan göra en kon som ska vara på när ni ska skjuta upp 
raketen så länge. 
David: Eddie sa att konen ska åka av när vi skjuter upp den. 
B: Eddie bad mig skära ut denna. Kanske har han tänkt använda den att fästa 
konen på flaskan. Vet du något om det David? 
David: Nej, jag vet inte riktigt. 
B: Vilken färg vill du ha på konen? 
Reflektion: Det är inte lätt att arbeta i grupp när eleverna springer hit och dit 
och går omlott. Hur ska de kunna samarbeta och känna att de är deltagande? 
Maja som går i år 2 har fin motorik. Annars slår det mig att de har det svårt 
med motoriken och dessutom saknar uthållighet och vill ha hjälp nästan 
direkt. Som tur var finns en lärarkandidat som gör sin VFU hos Berit som 
också kan hjälpa eleverna. 
Följande episod utspelar sig: David har nu gjort en kon och försöker 
konstruera en fallskärm. 
David: Berit kan du hjälpa mig. Hur ska jag få den att flyga? 
David försöker förklara hur han tänker sig det hela om hur astronauten ska 
komma ut ur konen. 
B: Vill du att det ska vara ett hål längst upp så att gubben kan komma fram? 
David nickar. 
B: Då gör du det. 
David: Hoppas den fungerar. 
Senare: 
David: Titta Berit, den fungerar! 
David är strålande glad. 
9.40-10.00 
Rast 
 
10.30 
Arbetet har då pågått under förmiddagen och några grupper har hunnit 
ganska långt. 
3 grupper är helt färdiga när det är dags för städning och promenad kl. 
11.00. Samtidigt påbörjar dukvärdarna dukning i klassrummet.  
11.00-12.10 
Promenad, lunch och rast. 
Efter lunch gäller arbete med matematik. 
 
Måndag 9/2 
 
12.10 
Arbetet med raketbygget fortsätter efter lunchrasten. Jag fortsätter följa 
Eddie och David och ett problem uppstår när Eddie tycker att de är klara 
medan David vill fortsätta och göra en större fallskärm. Här går förskol-
läraren Anna-Karin in och ger som förslag till lösning att David kan göra en 
egen fallskärm till sin raket som han tänker bygga senare. Sara involveras 
att hjälpa David (Sara gör sin prao denna vecka i klassen). Precis då kom-
mer talfröken och vill arbeta med David varpå han går med henne. Han 
hinner inte plocka undan och när han sedan kommer tillbaka kl. 12.50 har 
han kanske glömt sin önskan om fallskärm och hans material är undan-
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plockat. I varje fall nämner han inte något och ingen påminner honom. (F 
04) 
 

Dagen är också splittrad för eleverna och kanske särskilt mycket för de 
elever som behöver extra stöd. Jag tänker exempelvis på David och Eddie. 
David har både special- och talundervisning och Eddie har hemspråks-
undervisning. När de ska arbeta ihop för att konstruera sin modellraket har 
de problem. Eddie är på hemspråksundervisning och David vet att Eddie 
hade en fiffig idé som han inte känner sig säker på. Hur ska han då kunna 
arbeta vidare på deras gemensamma projekt? Han ger uttryck för det. Ett 
liknande problem uppstår när talpedagogen hämtar David för hans språk-
träning, då han får lämna allt hux flux. När han sedan kommer tillbaka har 
han glömt bort (?) att han planerade att göra en större fallskärm, och 
samtidigt står det nu i stället matematik på schemat.  

Även i Cecilias praktik visar sig problematiken, men inte lika tydligt vad 
gäller den splittrade dagen. Kanske beror det på att hon har en ålders-
homogen klass samt att slöjd för samtliga klasser är placerad på onsdagar 
när det inte arbetas med projekten. Men projektarbetena är å andra sidan in-
ledningsvis planerade utifrån slöjdens placering. Sedan står de båda slöjd-
salarna tomma resterande del av veckan förutom vid arbetsenhetskonferen-
sen en gång per vecka på eftermiddagstid, samt på onsdagar då musiken är 
förlagd till textilslöjdsalen. På Solgårdsskolan tjänstgör heller inga special-
lärare eller talpedagoger.  

Men även idrotten påverkar teknikundervisningen i Solgårdsskolan. 
Under höstterminens tivoliprojekt måste grupper som har idrott gå ifrån 
undervisningen, vilket gör att eleverna från år 4 går omlott på tisdagar och 
torsdagar, och dessutom har årskurs 1 sin idrott på fredagar. Detta kan ha 
orsakat svårigheter för övriga elever i grupperna. Det kräver god förmåga 
att tillsammans kunna diskutera och överlämna arbetet till mottagande 
gruppmedlemmar som då ska ta över, och tid gavs inte för dessa samtal. I 
den avslutande intervjun nämner klassläraren i år 1 detta som något hon 
skulle vilja förändra nästa gång hon arbetar med teknikprojekt. Hon vill då 
pröva att eleverna arbetar individuellt eftersom hon har upplevt att det fun-
nits missnöje när barnen kommit tillbaka från sjukdom eller annan under-
visning och att arbetet har fortskridit utan att man haft möjlighet att påverka 
det. Detta gäller framför allt vårterminens projektomgång med bilar i år 1, 
men problemet torde vara detsamma även under höstterminen (IM 04 22/4).  

Under den forskningsrelaterade delen av vårterminens projekt arbetar år 
4-eleverna i halvklass. De flesta av eleverna arbetar då individuellt, som 
redovisats redan tidigare. Två grupper, båda flickgrupper om 4 elever i 
varje, som väljer att forska och skriva böcker tillsammans, går då i olika 
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grupper. På min fråga hur de löser det får jag svaret att de på rasten brukar 
visa sina arbeten för varandra och då bestämma vad den eller de andra ska 
fortsätta med (F 04 18/3). 

Det finns en önskan både hos eleverna och hos Cecilia att påbörjat arbete 
ska fortlöpa utan störningar. Följande dialog mellan Cecilia och eleverna i 
den ena gruppen utspelar sig under ett forskningspass under vårterminen: 

  
E: Är det inte dags att avbryta? 
E: Kan vi inte forska mer idag? 
C: Nej, det hinner vi inte. 
E: Varför? Vad hänger det på? 
C: Det är så att vi har en kort stund efter lunch. Sen går jag på möte. Under 
den korta stunden ska vi byta platser. Men visst är det så att när man 
kommit och vet vad man vill göra, då är det dags att avbryta. 
Samma E: Ibland känns det som man skulle kunna hålla på till kl. 16.00. 
E: Kan vi inte göra så. Ena dan när man är igång håller man på till 16.00. 
Sen när det går trögt kan man sluta tidigare. 
E: Skulle vi inte kunna ha en heldag när vi bara bygger och så kan vi skriva 
på slutet hur dagen varit. 
C: På torsdag är det nästan så. Då forskar vi på förmiddagen och så bygger 
vi på eftermiddagen 
Samma E: Det är bra men sen kunde vi ha en hel dag med att bygga på 
fredag till exempel. 
C: Inte mig emot. Men det är inte bara jag som bestämmer. 
Samma E: Jag visste att du också tycker det är kul. 
Samtalet avslutas och det är dags för rast. (F 04 21/3) 
 

När eleverna vid ett lektionstillfälle ska ta upp sina arbeten på nytt, och 
följaktligen först måste sätta sig in i var de slutade vid förra tillfället, hinner 
de ofta precis komma igång igen innan det är dags att avsluta eller att över-
lämna till andra gruppmedlemmar. Eleverna störs på ett sätt som lärarna 
omnämnde redan efter det projektarbete som genomfördes under fortbild-
ningskursen vårterminen 2003 och som resulterade i omdisponering av 
tiden under höstterminens projekt.  

Problematiken med den strukturerade tiden visar sig också i samarbetet 
mellan lärarna på Solgårdsskolan. Eftersom skolan är liten har de få lärarna 
förutom undervisning en rad arbetsuppgifter fördelade mellan sig i sina 
tjänster; uppgifter som på andra skolor kan fördelas på fler tjänster, t.ex. att 
vara rastvakt, sjukdomsrapportering, kaffevecka, arbetslagsledare. Förutom 
dessa pålagda arbetsuppgifter har lärarna schemalagd tid för konferenser 
både med arbetslaget och arbetsenheten. Därutöver träffas bara Cecilia och 
Mona vid vissa schemalagda tillfällen. När de nu valt att arbeta över arbets-
lagsgränserna uppstår problem med att hitta tid för planering, dessutom 
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arbetar Lotta och Maria deltid. Det finns inte tid att träffas för planering. 
Cecilia skriver i sin egen utvärdering efter vårterminens projektomgång: 

 
När vi ska arbeta med ett projekt är det mycket viktigt att ta tid till själva 
planeringen av arbetet. Viktigt också att alla känner sig delaktiga och att vi 
vet vem som tar ansvar för vad. (CU 04) 

 
Delaktighet hör också på ett vis samman med den strukturerade tiden och 
bristen på tid för gemensam planering. Under höstterminens projekt 
förstärks problematiken ytterligare av att förskolläraren Lotta inte kan delta 
beroende på att hon med kort varsel omplaceras på grund av sjukdomsfall i 
kollegiet. Eftersom projektet redan är igångsatt vill lärarna inte göra alltför 
stora förändringar utan bestämmer sig för att fortsätta som planerat. I 
arbetet med projektet finns då förutom Cecilia även Maria, som arbetar alla 
dagar i veckan förutom fredagar då hon är ledig, samt Fanny som kan delta 
på eftermiddagar mellan ca 12.00 och 13.00. Det visar sig senare att även 
hon är tvungen att utgå den 27/11 och 28/11 då hon behövs på annat håll. 
Förutom ovan nämnda personer finns andra lärare som gör korta lektions-
inhopp under tiden; Mona som är sjukskriven på halvtid eller hennes vikarie 
under ett pass per dag, en elevassistent till två elever i år 4 under några pass 
samt Lotta under ett pass på fredag morgon. Men de kommer och går och är 
inte insatta eller delaktiga i projektet. Ett exempel från mina fältanteck-
ningar på detta är när jag den 28/11 kommer till år 1:s hemvist. Några av 
eleverna håller på att ta ner sina arbeten som ligger i målarrummet varpå jag 
föreslår att de ska vänta tills dess att lärarna talar om vad de ska göra. 
Cecilia är då fortfarande sysselsatt med att skriva veckobrevet för följande 
vecka och Maria har sin lediga dag. Lotta kommer precis lagom för att vara 
med under ett lektionspass och säger då till mig att hon inte vet vad de ska 
göra. Mona kommer. 

 
L: Var är Cecilia? 
Mo: Hon skriver veckobrevet och kommer senare. 
Lotta vänder sig till Mona. 
L: Jag vet inte riktigt vad de håller på med. 
Mo: Dom får starta känns det som. 
Till eleverna säger så Lotta följande:  
L: Funkar det att jobba tillsammans? 
Flera elever: Jaja 
L: Det är inte svårt då? 
Flera elever: Neehä. 
Varpå arbetet startar. (F 03 28/11) 
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Ett tungt ansvar vilar på Cecilias och Marias axlar under höstterminens 
projektarbete. Som tur var finns en lärarstudent som gör sin verksamhets-
förlagda utbildning i år 1 med under projekttiden. Vid ett tillfälle på mån-
dag vecka två är Maria dessutom av rektor beordrad att också se till år 2 
under ett lektionspass då det saknas lärare där. Cecilia är vid ett tillfälle 
under det passet tvungen att gå till slöjdsalen med en elev för att såga. Då är 
lärarkandidaten och jag ensamma med 54 elever och jag deltar inte utan är 
observatör. Att personal rycks ifrån förbättrar inte heller möjligheten för 
planering och genomförande.  

Under vårterminens projekt är Cecilia under den forskningsrelaterade 
delen ensam med halva sin klass. Under den praktiska delen finns fler 
vuxna: Fanny, Mona som nu har gått upp på hel tjänst, samt elevassistenten 
för två av eleverna. Jag uppfattar att Mona inte deltar aktivt, att hon inte 
känner delaktighet i projektet utan intar en passiv roll även under vårter-
minens projekt, fastän hennes NO-lektioner ligger schemalagda under den 
praktiska delen och teknik som bekant ingår timplanemässigt inom NO-
blocket. Cecilia skriver i sin utvärdering: 

 
Under det praktiska byggandet av bilar har vi varit fler vuxna, men jag tror 
att vi hade kunnat utnyttja både tiden och våra egna arbetsinsatser på ett 
effektivare sätt. Alla var inte fullt så delaktiga i arbetet. (CU 04) 

 
Cecilia efterlyser gemensam tid för planering om man är fler i personal-
gruppen som ska ingå i ett projektarbete, för att på så sätt kunna samspela 
och känna delaktighet. Till det kan adderas en önskan om att deltagande 
personal inte ska behöva gå ifrån verksamheten för andra arbetsuppgifter 
under ett projekt om inte gruppen samtycker. 

Den strukturerade tiden påverkar således teknikundervisningen i de båda 
praktikerna. Dagen är som redovisats upphackad i bitar och de två lärarna 
måste i vardera praktik förhålla sig till flera aktörer. Tiden är en viktig 
faktor för teknikämnet då både teoretiska och praktiska arbetsformer ingår. 
Berit väljer ett sätt att hantera tidsfaktorn. Hon gör inte större teknikprojekt 
än att hon själv kan hantera situationen och hon låter projekten löpa över 
tid. Hon har under några lektionspass en förskollärare knuten till klassen 
och kan då involvera henne i arbetet. Till dessa pass förlägger hon de 
praktiska momenten. Hon involverar också slöjdläraren som alltså till en del 
ingår i teknikprojektet, och vars deltagande kräver att han lägger åt sidan 
det arbete som annars görs i slöjden. Ramarna blir som jag ser det utgångs-
punkten för hur Berit planerar och också förverkligar sina intentioner. 
Problemet med detta sätt att hantera tiden är att det blir väldigt splittrande 
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för eleverna att ständigt avbryta sin lärandeprocess för att påbörja andra 
arbeten.  

Cecilia väljer en annan väg. Hon försöker i sin praktik involvera flera 
aktörer som tillsammans ska arbeta med eleverna i projektet i en tanke om 
att det ska bli en helhet för eleverna. Hon försöker alltså så gott det går 
ställa sig över den struktur som råder på skolan. Med undantag för slöjd, 
idrott och musik, som får ligga kvar och inte involveras i projektet, låter 
hon andra ämnen ”vila” under projekttiden för att på så sätt skapa betingel-
ser för nya slags aktiviteter. Problemet med hennes val är att det kräver 
mycket tid för gemensam planering där samtliga aktörer måste medverka 
för att sedan aktivt kunna delta i projektet. Min bild av lärarnas situation i 
de båda skolorna är att de har minst lika splittrade dagar som eleverna, med 
olika uppdrag, möten, samtal etc. så att de har svårt att finna gemensam tid 
både för planering och träffar under projektets gång, och detsamma gäller 
tid för reflektion och utvärdering efteråt.  

Den strukturerade tiden är en kvarleva sedan lång tid tillbaka i skolans 
värld. Det märks tydligt i dessa två praktiker och det påverkar undervis-
ningen i skolämnet teknik med avseende på innehåll och undervisningspro-
cess. Om man som Berit och Cecilia vill hitta andra former för undervisning 
där de själva vill utveckla rollen som medforskande eller som service- och 
stödlärare så kan det konstateras att det uppstår många tillfällen av frust-
ration för de båda lärarna kring hur de ska hantera den strukturerade tiden 
men också eleverna ger uttryck för det.  

8.4.3 Organisation  
Ytterligare något som framträder i det empiriska materialet handlar om hur 
man planerar teknikundervisningen vid praktiskt prövande. Det berör dels 
hur man organiserar undervisningen, dels hur man arrangerar rummet, 
vilket enligt Ulf P. Lundgrens ramfaktorteori utgör dels den ideologiska 
styrningen i form av läroplanshistoria och tradition, dels en ekonomisk 
styrning i form av fysiska ramfaktorer. 

Organisation av teknikundervisningen 

Hur man organiserar teknikundervisning under de praktiska momenten är 
ett problem som både Berit och Cecilia brottas med. Barnen behöver hjälp, 
de är många till antalet och också ivriga och ibland otåliga att snabbt hitta 
lösningar på sina uppdrag. Så här säger Berit i den inledande intervjun 
innan projektstart som gjordes i anslutning till avslutad fortbildningskurs vt 
2003. I hennes praktik hade de under fortbildningskursen arbetat med ett 
teknikprojekt där det bland annat ingick att barnen gruppvis skulle göra ett 
tittskåp som visade deras drömrum. 
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När vi bara skulle börja med det här med tittskåpen så visste vi ju att vi var 
36 barn, för man tänkte ’klarar man det på två personer’ för det var det vi 
hade just då för en av oss var sjukskriven. Och det kan ju vara då som ett 
hinder, man kan känna det i förväg. Men sen får man ju … (tankepaus) Lite 
våga måste man ju göra också och då får man väl försöka ändra på det till 
nästa lektion om det blir helt kaos, men det blev ju inte det. Utan jag är nog 
… (tankepaus) Jag vet inte, jag tror tvärtom att jag tycker att det är … 
(tankepaus) Jag har sett det som ett väldigt bra medel och då är jag inte rädd 
för det så att säga. (IB 03 19/5) 

 
Vid uppdraget att konstruera en mjölpåse under höstterminens projekt-
omgång är Berit ensam med 30 barn och hon skriver efteråt i sin dagbok: 

 
Idag gav jag uppdraget att eleverna skulle tillverka sin egen vetemjölspåse. 
Pust vilken ljudnivå det var ett tag. – ’Fröken, fröken jag vet inte hur gör 
man!! Berit, Berit min påse kan inte stå!’ Trots detta började de en efter en 
hitta sin lösning. Jag tror att Lisa var snabbast. Hon sa – ’Ni får titta på min 
påse, men jag säger inte hur jag gjort.’ (Bd 030925) 

 
Nästa praktiska uppdrag som rör redskapet upplever hon som lugnare. Då är 
också förskolläraren Anna-Karin inne och sitter där limpistolen är placerad 
och kan hjälpa de barn som behöver hjälp med limning. Berit skriver efteråt 
i sin dagbok: 

 
Jag gav eleverna ett uppdrag. Designa ett redskap som du kan lyfta hö från 
marken till en vagn med. Du ska kunna göra en modell av redskapet efteråt. 
Det fungerade mycket lugnare den här gången jämfört med uppdraget 
mjölpåsen. Det blev många spännande lösningar och alla lyckades göra 
någon form av modell. Det blev några grupper av redskapstyper: krattor, 
gafflar, använda händer lyfta höet i ett tygstycke, saxmodellen, gaffel och 
tygstycke, hållare. (Bd 031020) 

 
I mina fältanteckningar kan man se hur Berit vid detta tillfälle förändrar 
sina instruktioner. Hon lyssnar inte när två barn säger ”jag kan inte”, utan 
säger att innan man överhuvudtaget får säga ”jag kan inte”, ska man först 
tänka en stund. Själv står hon framme vid svarta tavlan och efterhand som 
barnen har sin idé klar går de fram till henne och visar sin skiss. Här hör jag 
hur hon frågar varje barn om deras skiss. Kanske hjälper det barnen 
ytterligare när de sedan ska gå över till modellbyggandet. De barn som inte 
ännu har någon idé börjar gå samman för att hjälpa varandra. Några elever 
söker sig till dem som är igång med byggandet och får av dessa elever och 
deras skisser hjälp med att utforma sin idé. 

Under vårterminens praktiska del, då man ägnar sig åt raketbygge, är det 
över 40 barn som ska arbeta samtidigt, eftersom även 6-årsbarnen är med. 
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De vuxna som deltar är förutom Berit förskolläraren Anna-Karin, Birgitta 
som är lärare i 6-årsgruppen samt en lärarkandidat under det andra lektions-
passet. Berit skriver efter första tillfället: 

 
Efter lunch träffades vi med 6-års och de fick ingå i var sin grupp för att 
bygga. Det gick över förväntan. Jag hade förväntat mig KAOS men det 
utbröt aldrig direkt och jag fick mindre antal frågor om hur vi skulle göra 
raketen än i höstas när vi gjorde mjölpåsar. Däremot kändes det att jag inte 
hade samma överblick den här gången på grund av att jag blev sittande och 
skar papp hela tiden. (Bd 040204)  

 
En förklaring till att Berit upplevde situationen mindre kaotisk kan vara att 
konstruktionen av mjölpåsen var en mycket fri uppgift, medan raketen i 
princip handlade om att bygga efter instruktion. Raketbygget pågår sedan 
nästföljande dag, och då börjar Berit dagen med att fråga eleverna vad de 
tyckt har varit svårt och har sedan genomgång kring det. De svårigheter 
barnen tar upp är att klippa silvertape, fästa vingarna, och att göra en kon. 
Uppkomna problem diskuteras, vilket ger barnen redskap vid det fortsatta 
byggandet. Tyvärr är detta en dag som är splittrad, med barn som går hit 
och dit, så det var inte alla som fick möjlighet att reflektera kring gårdagens 
erfarenheter. Vid raketbygget är det också fler vuxna som kan bistå elever-
na i deras praktiska arbete. 

I Cecilias praktik brottas de också med problemet att inte räcka till. Efter 
höstens projektomgång samlas Cecilia, Fanny och Maria för att utvärdera 
arbetet. Maria säger att hon tyckt att det har varit spännande men väldigt 
intensiva veckor och att hon känt sig helt slut efteråt. Hon har haft en känsla 
av att inte räcka till och ibland har hon känt sig som ”fågeln i Kalle Anka på 
julafton”. Hon säger också att hon upplevt att man inte hunnit få barnen att 
själva komma på lösningarna utan ibland har hon gett lösningen för att det 
inte har funnits tid. Det hanns inte med att tillsammans resonera fram för-
slag till lösningar. Även Cecilia säger att hon tyckt att det har varit spännan-
de och intensiva veckor och att hon har varit rejält trött på eftermiddagarna. 
Vid något tillfälle har hon till och med drömt om olika lösningar på natten. 
Detta visar också hennes dagbok: 

 
25/11 
Många vill ha hjälp men 4:orna är duktiga på att klura ut saker…Orken är 
slut för oss alla. 
 
28/11 
Idag var vi ganska TRÖTTA allihop. Eleverna tycker allt arbete är jättekul, 
men det märks att det tar på orken. 
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2/12 
Idag har vi varit trötta! 
 
4/12 
Reflektionen över dagen är att vi varit för lite vuxna (bara Maria, en 
lärarstuderande och jag). Det blev därför lite stressigt och man kände sig 
också jättetrött när dagen var slut men också stolt över hur fint det blev. (Cd 
03) 
 

Fanny tycker också att de har varit för få vuxna. Hon menar att en viktig 
poäng med små grupper är att man som vuxen kan gå in med sin kunskap, 
kanske till och med avbryta och ha genomgångar. Hon tycker inte att det 
har hunnits med utan att det blivit så att de har gått in och gjort det eleverna 
ville ha hjälp med. Alltså är det de vuxna som har lärt sig mer, snarare än 
eleverna. Hon tycker också att flera av eleverna bara har varit iakttagare och 
funderar på om man borde knyta en vuxen till en bestämd grupp och om det 
vore bättre att ha klasserna var för sig. Följande dialog utspann sig mellan 
de tre deltagande lärarna vid utvärderingsmötet den 15/12: 

 
F: Nu har vi prövat på två sätt. Till nästa gång kanske vi skulle få in en bas 
av kunskap i grupperna. Men det var bra att de fick välja grupp själva. 
M: Barnen kände för sitt projekt. 
C: Vi kanske kan testa på något nytt sätt. 
F: Kanske inte alla barn på en gång? 
C: Det har i varje fall varit bättre att vi arbetat i en klump istället som förra 
gången när vi spred ut det över en längre period. 
Maria och Fanny tycker likadant. 
M: Vi kanske ska ha 4:or för sig och 1:or för sig. Men hur ska vi få det att 
fungera? Vi blir ju inte fler vuxna för det. 
F: Har man diskussion i en liten grupp blir kvaliteten bättre. 
M: Hur kan vi organisera så det blir så? 
C: Vi lär oss jättemycket själva. (AMS 03 15/12) 
 

Även i Cecilias dagbok finns tankar om att år 1 och 4 kanske borde arbeta 
var för sig. 

 
Det underlättade faktiskt att år 1 arbetade själva efter lunch. De har inte 
samma ork och uthållighet som år 4 har. Vill gärna leka mer och ’ser’ inte 
riktigt vad som kan göras. (Cd 03 1/12) 

 
Mötet resulterar sedan i, som beskrivits redan tidigare, att de båda klasserna 
arbetar var för sig under vårterminens projektomgång. Men problematiken 
upprepar sig i Cecilias praktik under vårterminens projekt. Cecilias dagbok 
genomsyras av känslan av att inte räcka till, att det är för få vuxna, att det 
inte finns tid till att i lugn och ro sitta ner och konferera med grupperna. 
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Idag räckte jag inte till!!! Först var det 30 minuter rörelse som Mona och 
Britt (Elevassistenten. Min anm.) genomförde. Sedan var Mona iväg och 
pratade med rektor ytterligare en halvtimme. Fanny behövde äta för att hon 
inte hunnit, men var snabbt tillbaka. En del av eleverna har gjort sin 
motionsrunda under lunchrasten för att snabbt komma igång med 
teknikarbetet, så det var med dem som jag satte igång arbetet med. Ganska 
snart var alla igång och en hel del behövde hjälp. Jag försökte bl.a. hjälpa 
Susanne och Jenny med underredet och hjulen till sin stora bil. Det lyckades 
faktiskt riktigt bra. Sedan fick jag hjälpa Sofia och Sally. Motorn fungerade 
men gummisnodden drog inte hjulet ordentligt. Kanske satt den på sned, 
motorn på något sätt. Vi hann inte göra riktigt klart utan fortsätter på 
torsdag. Kanske man skulle ”stramat upp” och styrt mer från början. Sam-
tidigt har det blivit ett väldigt individuellt arbete, med många olika varianter 
och lösningar. En del har också fungerat alldeles utmärkt, medan en del inte 
fungerat så bra. Visst lär vi oss! Jag känner att det behövs fler vuxna på 
plats eller att man ansvarar för 1-2 grupper själv under en lite längre 
tidsperiod. Lättare att hinna med att diskutera med varje grupp om hur de 
har tänkt sig olika lösningar och hur allt ska kunna fungera. Några börjar bli 
klara. Jag föreslog att de skulle bygga saker till miljön runt om. Vi får väl 
se. (Cd 04 30/3) 

 
Cecilia brottas med valet mellan att ge mer styrda uppgifter eller att låta 
eleverna själva komma med idéerna och utveckla dessa, och med frågan om 
hur man då ska organisera undervisningen. Så här skriver hon i sin dagbok 
den 4/4. 

 
Hitta balansen mellan spontanitet och individuella idéer samt en ’mall’ där 
man vet att det fungerar (underredet till bilarna). Enklast hade nog varit att 
följa den färdiga beskrivningen och sedan varierat chassiet. En erfarenhet är 
att komma med egna idéer och sedan försöka lösa det så att det fungerar. 
Trots att jag försökte hålla tillbaka arbetet i början och ville att alla grupper 
noggrant skulle diskutera igenom sin idé med varandra och med en vuxen, 
så höll det inte. De andra vuxna var nog inte inne på min tankebana. (Cd 04 
4/4) 

 
Även under forskningsrelaterade delen under vårterminens teknikprojekt 
har Cecilia problem med att räcka till. 

 
De flesta har kommit igång bra och vet vad de vill göra. Några elever har 
däremot svårt att arbeta. Jag har försökt stötta och hjälpa så mycket jag kan, 
men det bygger ju också på att eleverna tar eget ansvar. Det är inte så lätt 
heller när man är ensam med 17 elever i taget. Även om de flesta arbetar på 
bra så behöver jag sitta ner med ett par stycken. (Cd 04 25/3) 

 
I sin egen utvärdering efter genomfört bilprojekt skriver Cecilia att hon 
tycker att det har fungerat bra för många elever och att några har gjort ett 
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riktigt bra arbete. Hon skriver att en del har haft svårare att koncentrera sig 
och inte presterat så bra resultat. 

 
Det har varit svårt att räcka till för dessa elever. Samtidigt som det skulle ha 
behövts vara en stramare struktur för dessa elever, så finns det en egen och 
mycket stark vilja hos dem, att vilja arbeta själva. (UC 04) 

 
Ytterligare ett problem som uppkommer i båda praktikerna är när några är 
färdiga medan andra behöver mer tid för att bli färdiga. De är helt upp-
slukade av sin uppgift och behöver få mer tid, medan de andra är färdiga 
och springer omkring. I sådana moment är det rörigt i klassrummen. I Berits 
praktik försvåras problemet också av att elever ska iväg till andra lektioner 
samt av att man måste plocka undan vid luncher. Berit löser det genom att 
barnen vid lunchen får gå iväg på sin dagliga promenad efterhand som de 
har städat färdigt, och när det praktiska byggandet är klart finns ett 
arbetsschema uppskrivet som de ska fortsätta med. Oftast har det anknyt-
ning till det man behandlar och går ut på att göra saker färdiga. Andra 
gånger handlar det om fortsatt arbete i matteboken eller i Äppel Päppel-
boken.  

I Cecilias praktik finns en tanke från hennes sida både under höst- och 
vårterminens projekt om att grupperna efterhand som de är färdiga med sina 
modeller ska fortsätta med miljön till utställningarna. Detta nappar eleverna 
dock inte på. I elevernas dagböcker kan man se att flera av dem anser sig 
färdiga långt innan projekttiden är ute. Några elever behöver hela projek-
ttiden, andra skulle behöva nya utmaningar, men lärarna är fullt upptagna 
med de grupper som fortfarande arbetar med sina modeller och hinner inte 
med detta. Här följer utdrag ur tre elevers dagböcker, Pelle, Martin och 
Lasse, från vårterminens bilprojekt som visar på att de tre som ingick i 
samma grupp var färdiga före projekttidens slut, något som jag också note-
rat i mina fältanteckningar. Jag tolkar det så att de inte använder tiden för 
fortsatt lärande utan snarare bara försöker få tiden att gå.  

 
23/3 
Idag har jag, Lasse och Martin gjort klart vår svävare. Det gick bra för att vi 
hade planerat allt i förväg. Bilen körde faktiskt riktigt bra förutom att den 
svänger åt sidan hela tiden. Jag har arbetat bra den här lektionen. (Pelle) 
 
Idag har vi fått bilen att åka. Bilen åker bra. Bilen går lite snett men annars 
är bilen bra. Jag tror att bilen är klar. Jag har jobbat bra för jag visste inte 
innan vad vi skulle göra. (Martin) 
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Idag gjorde vi klar vår bil. Eller den kanske inte är klar! Vi måste fixa fler 
detaljer. Vi målade bilen i militärt kamouflage färger. Jag gjorde det mesta 
själv. Jag är nöjd med mitt arbete. (Lasse) 
 
25/3 
Idag gjorde vi klart svävaren fast tejpen gick upp vid motorn. Annars har vi 
testat den och det gick bra. Sen har vi mest gått runt och tittat på andra. Så 
Martin och jag kunde inte jobba så mycket. (Pelle) 
 
Idag var jag och Pelle färdiga så vi hjälpte Tor lite. Annars så har vi jobbat 
bra. (Martin) 
 
Lasse har inte skrivit något detta datum 
 
29/3 
Idag har jag forskat. Jag avslutade arbetet och gick över till bygget. Jag 
byggde inte nåt speciellt men kul var det ändå! Jag lärde mig ingenting 
särskilt. (Lasse) 
Martin och Pelle skriver i sina dagböcker att de forskat om bubblan. 
 
30/3 
Idag har jag, Lasse och Martin gjort utvärdering av bilen. Vi skrev hur vi 
tänkte och hur vi byggde den. Sen har Martin och jag byggt ett garage fast 
när Nils skulle skära bort saker som var i vägen skar han sönder hela 
garaget. Medans gjorde Lasse motorn lite bättre. (Pelle) 
 
Idag har Pelle och jag skrivit vad bilen är gjord av och hur vi gör ett garage. 
Så jag längtar till nästa gång då vi kan börja jobba så Pelle och jag kan bli 
färdiga med vårat garage. (Martin) 
 
Idag har jag inte gjort något särskilt. Jo!! Jag lärde mig … Äh! Vi tar det 
nån annan gång. Men jag är nöjd med mitt arbete! Hej Då! Jag måste gå till 
bussen nu. (Lasse) 
 
1/4 
Nu gjorde jag inget för det ska jag göra sen. Jag ska bara laga bilen. 
Batteriet lossnade bara så jag tejpade fast det och nu försöker jag fixa 
hjulen. Jag byggde inte nåt speciellt på bilen men är nöjd med mitt arbete. 
(Lasse) 
 
Pelle och Martin har anteckningar om att de arbetat med forskningen. (Ed 
04) 
 

I synnerhet Lasse använder inte tiden effektivt. De två andra övergår när de 
är klara till att fortsätta sin forskning. De tar själva ansvar för att använda 
tiden till det. I princip är de färdiga den 23/3, möjligen behövdes ett tillfälle 
till för att testa och förbättra, men efter det fanns alltså ytterligare tre 
tillfällen om ca 90 minuter kvar. Lasse hade behövt någon vuxen eller 
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någon elev som gått in och antingen utmanat honom vidare med bilmodel-
len eller fått honom engagerad i fortsatt forskning alternativt annat arbete. 

Berit prövar under vårterminen ett annat sätt att hantera organisations-
problematiken. Hon låter bara en grupp elever få uppdraget med uppskjut-
ningsrampen och att skissa på en lösning (år 2, totalt 9 elever). De får sitta 
ute i köket medan år 1 arbetar med sitt bokstavsschema inne i klassrummet; 
år 3 är på kören, med undantag för tre elever som skriver berättelser. Efter-
hand som de är färdiga med sina skisser kommer de in i klassrummet och 
Berit ritar upp deras idéer på svarta tavlan. Man märker då att barnen i år 2 
är ivriga att förklara hur de tänker och flera av dem kommer fram för att 
förtydliga och förvissa sig om att Berit verkligen har förstått. Sedan när 
eleverna tillsammans med Berit förklarat idéerna utifrån deras skisser för 
både år 1 och 2 samt de tre år 3-eleverna diskuteras fördelar respektive 
nackdelar för varje förslag och slutligen sker en omröstning. Efter det 
skickas skissen till slöjdläraren (den som är idégivare bär skissen). Följande 
samtal utspann sig mellan slöjdläraren och år 2-eleverna i slöjdsalen. (Sl 
står för slöjdlärare)  

 
Sl: Jag har hört av Berit att ni vill göra en uppskjutningsramp. 
E: Ja, vi har röstat fram en idé. 
E: Egentligen är det en bottenplatta med ett hål i. Sedan tar man fyra pinnar. 
Idegivaren: Jag kan gå fram och förklara. 
Han går fram och slöjdläraren lyssnar och de andra sitter och väntar. 
Sl: Jag ska se om vi hittar en bottenplatta som är lite större än flaskan. 
E: Man kan ta flaskan och rita av den så vet vi hur stor platta vi måste ha. 
Sl: Sen måste vi fundera hur tätt pinnarna ska sitta så raketen kan åka iväg. 
Om vi ska bli färdiga idag, vilka vill arbeta med rampen? 
Tre elever anmäler sig varav idégivaren är en. 
Slöjdläraren samlar sedan de tre framme vid tavlan och de diskuterar hur 
stor plattan ska göras och hur tätt pinnarna ska sitta. Efter en stund har de 
konfererat färdigt. 
Sl: Vi gör så här att varje sida ska vara 25 cm. Mät 25 cm från en fyrkantig 
skiva och rita upp det. Sen sågar ni ut. Ni kan arbeta vid dessa bänkar. (F 04 
11/2) 

 
Arbetet pågår. Slöjdläraren kommer efterhand tillbaka och ställer utmanan-
de frågor till de tre konstruktörerna, och rampen börjar ta form. Samtidigt 
behöver de övriga också mycket hjälp, så fastän han bara har 9 elever 
jämfört med Berits 30 har han fullt upp med att bistå. Fler och fler av 
eleverna är intresserade och står och tittar samtidigt som de sandpapprar på 
sina äggkoppar. Efter ett tag hjälper ytterligare två elever till med rampen 
efter att ha lämnat sina egna arbeten. När klockan är 11.00 är det dags att 
börja städa; nästa grupp står på tur till slöjdsalen och för att rampen ska bli 
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klar tar slöjdläraren över och gör färdigt modellen medan barnen tittar på. 
(videofilm M04 nr 2) De tre eleverna som under hela tiden har arbetat med 
modellen bär den stolt tillbaka till Berit. På eftermiddagen förklarar Berit 
skisserna på tavlan, och ytterligare en gång tas det upp vad som skulle 
kunna vara problem med de olika idéerna, så att också år 3-eleverna som 
varit på kören ska vara uppdaterade. Sedan är det dags att testa rampen ute 
på skolgården. (F 04 11/2) 

Berit prövar alltså att bara låta delar av klassen arbeta med en idé. Till 
sin hjälp har hon på skolan en slöjdlärare som är öppen och intresserad av 
samarbete med projekt som pågår ute i klasserna och som kan tänka sig att 
låta pågående slöjdaktiviteter vänta i viss mån. Han har dessutom en liten 
grupp, så han har möjlighet att ställa utmanande frågor som får barnen att 
tänka vidare. Övriga elever i klassen blir delaktiga genom skisserna på 
tavlan som förklaras och även genom liknande frågor om för- och nackdelar 
som år 1 och 2 fått. För eleverna i år 1 och 2 blir den senare genomgången 
ett återbesöks- och reflektionstillfälle. Även Cecilia har liknande fundering-
ar kring organisationsproblematiken. Så här säger hon vid den avslutande 
intervjun: 

 
Antingen ska man dela av och göra mindre grupper och ta någon grupp i 
taget och jobba igenom intensivt med den. Bestämma att nu har ni fjorton 
dagar på er och så jobba intensivt vissa timmar och att man avdelar då så att 
ingenting annat får komma emellan eller också om man nu upprepar på 
ungefär samma sätt som vi gjorde här sist men se till att alla är delaktiga 
från början i grundplaneringen. (IC 04 21/4) 

 
När Berit och Cecilia vill hitta ett sätt att arbeta där eleverna ska ha en mer 
aktiv roll och deras lärande stå i centrum har de båda svårt att hitta former 
för detta. Det gäller speciellt vid praktiska moment. Att då alla ska göra 
allting samtidigt gör inte saken lättare. Det är en kvarleva som vi dras med 
sedan lång tid tillbaka i skolan och är något som sitter kvar i väggarna. 
Läraren introducerar något och sedan arbetas det med samma uppgift sam-
tidigt. Om då barngrupperna är stora krävs det stöd av fler vuxna vid prak-
tiskt arbete. Eftersom Berit arbetar i en åldersblandad klass finns i hennes 
klass ett åldersspann från 6 upp till 9 år. Problemet blir inte mindre av det. 
Ska alla göra allt samtidigt finns också risken att det är uppdrag som är för 
svåra alternativt för lätta för vissa. Samma problematik visar sig också på 
Solgårdsskolan. Under höstterminens teknikprojekt prövar de deltagande 
lärarna att år 1 och 4 arbetar tillsammans, men efter utvärderingsmötet den 
15/12 överger de den idén och beslutar att klasserna ska arbeta var för sig 
under vårterminens teknikprojekt eftersom åldersspannet varit för stort. 
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Stora klasser, vilket både Berit och Cecilia har, innebär att man som lärare 
har en mångfald inom klassen, och har man sedan en åldersblandad grupp 
blir mångfalden ännu större, vilket kräver ytterligare arrangemang ifråga 
om organisationen.  

Berit gör i sin praktik under vårterminen ett försök att låta bara en liten 
grupp arbeta med ett moment. Hon överger tanken att alla ska göra allting 
samtidigt, och jag uppfattar i samtal och i hennes dagboksanteckningar att 
hon känner sig nöjd efteråt. Även Cecilia har liknande idéer om hur hon vill 
förändra sin teknikundervisning framöver.  

Övriga lärare från arbetslag som också deltar i projekten och som oftast 
saknar kompetens i ämnet samt dessutom inte deltagit i planeringen är 
ytterligare ett problem. Man utnyttjar inte resurserna på ett effektivt sätt och 
det kan till och med bli en belastning för läraren att under de praktiska 
momenten förklara och instruera även andra lärare som dyker upp emellan-
åt.  

Berit och Cecilia utvecklar sin undervisning, i det här fallet teknikunder-
visningen, och prövar sig fram med olika lösningar, men när båda projekt-
omgångarna är avslutade är organiserandet av arbete ett problem som de 
fortfarande brottas med och det får betydelse för undervisningen i skol-
ämnet teknik med avseende på innehåll och undervisningsprocess.  

Vid den avslutande intervjun svarar Berit följande på min fråga om vilka 
svårigheter hon ser med teknikämnet: 

 
Ja, det är klart att det som gör att man kanske funderar det är ju att jag har 
min jättegrupp. Det är det här med organisationen. Hur gör man så att det 
ska fungera? När du ska jobba … (tankepaus) när vi gjorde praktiska saker, 
du vet att jag skrev i reflektionsdagboken att det var kaos liksom. Att det är 
lätt att man kanske då som lärare väljer inte kaos och då…(tankepaus) Att 
det är lätt att backa och tänka att ’nej jag gör inte det’ och då blir det att man 
inte har teknik. För att kunna göra den praktiska biten så blir det kaos, men 
det var ju på något sätt ändå kreativt kaos och jag, ja jag kommer att 
fortsätta så här helt självklart. För det är ett jättebra sätt att få dem att … 
(tankepaus) att få kunskapen att fastna. (IB 04 11/3) 

 
I den avslutande intervjun med Cecilia säger hon: 

 
När man jobbar praktiskt så krävs det att det finns en bra planering och att 
det finns tillräckligt många vuxna. För många gånger så blir ungarna så … 
(tankepaus) och det är ju det som är så härligt. Det är det som är meningen 
med det att de ska bli så inspirerade så att de vill jobba vidare och ta reda på 
mera saker och där känner jag min begränsning. Att vi borde varit fler 
vuxna för jag räckte inte till … (tankepaus) jag skulle vilja ha svarat mycket 
mer mot dem, hjälpt dem mycket mera. För de kom ju med frågor som var 
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intressanta. Jag märkte själv att jag också blev intresserad utav sakerna och 
skulle vilja hjälpa dem vidare. (IC 04 21/4) 

Organisation av rummet 

Varken Berits eller Cecilias klassrum är utformade för praktiska arbetsfor-
mer och de framstår inte som miljöer som stödjer utforskande.  

Möbleringen av klassrummen har sett ut på liknande sätt sedan lång tid 
tillbaka i skolan. Tittar jag på Berits och Cecilias pedagogiska praktiker så 
liknar den möblering de har i sina klassrum den som har funnits under lång 
tid i skolan. Den skillnad man kan se är att i Berits och Cecilias klassrum är 
barnen placerade i grupper, till skillnad från förr när bänkarna stod en och 
en riktade mot svarta tavlan, samt att deras egna skrivbord är placerade i 
något hörn för att inte ta plats – i motsats till tidigare när katedern stod 
framför elevernas bänkar. I de båda klassrummen finns en dator placerad, 
vilket skiljer då från nu; i Berits klassrum står den längst fram i ett hörn och 
i Cecilias praktik längst ner mot väggen. I Berits klassrum fungerar datorn 
aldrig under den tid jag är där, medan den i Cecilias klassrum är nätupp-
kopplad och ofta använd av eleverna både under lektionstid och i samband 
med fritidsaktiviteter. Varje barn har dessutom ett eget användarnamn och 
lösenord. Ytterligare en skillnad är att eleverna har sina arbeten i lådhurtsar 
som antingen står bredvid gruppens bänkar eller längs någon vägg, vilket 
kan jämföras med hur det var tidigare när arbeten förvarades i bänken. 
Eftersom de båda klasserna är stora, 30 respektive 34 elever, är de båda 
rummen fyllda med bänkar och hurtsar. Både Berit och Cecilia har berett en 
golvyta längst fram nedanför svarta tavlan respektive whiteboard-tavlan. I 
Berits klassrum är en rund matta placerad här. Som jag ser det har både 
Berit och Cecilia små möjligheter att förändra möbleringen, utan i deras fall 
handlar det om att få till arbetsplatser för alla elever. Att då börja fundera på 
annan möblering som mattehörnor, teknikhörnor osv. skulle innebära att 
man behövde fler rum. Visserligen har Berit köket att tillgå och Cecilia 
korridoren utanför som är försedd med 2 bord och stolar som eleverna kan 
sitta vid och arbeta. I Cecilias hemvist finns dessutom ytterligare ett klass-
rum bredvid som används av år 2, 4 och 5. Detta klassrum är möblerat så att 
det finns en stor fri golvyta samt längst ner bänkplatser för ca 17 elever. 
Rummet används för samlingar av olika slag, elevutställningar, redovis-
ningar, och som klassrum vid parallellt schemalagda halvklasslektioner.  

Vid teknikundervisningens praktiska moment i Berits praktik rullas en 
vagn med verktygstavlor in och placeras på den fria golvytan. Material 
placeras nedanför på mattan och på pianostolen som flyttas fram på mattan. 
På så sätt finns verktyg och material framme på mattan. Rummet som redan 
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tidigare var fyllt får ytterligare tillskott. Under de praktiska momenten för-
varas sedan barnens arbeten framme på Berits skrivbord, materialet skjuts 
in under skrivbordet och verktygsvagnen dras fram och tillbaka till ett an-
gränsande förråd.  

Beträffande teknikundervisningens praktiska moment gäller för Cecilias 
praktik ungefär samma sak. Det plockas fram tre verktygslådor som samt-
liga (under höstterminen över 54 elever) får använda, samt blå plastkorgar 
med material. Från början finns en sortering gjord i korgarna, men efter-
hand som projektet fortlöper blir det oordning i materialet. Materialet och 
verktygslådorna placeras ovanpå några lådhurtsar. Behöver eleverna såga 
eller borra måste en vuxen gå med till slöjdsalen för att åtgärda detta. Vid 
vårterminens projekt när vaktmästaren går förbi bidrar han med hjälp. 
Under tiden som arbetet pågår förvaras modeller i ett förråd i anknytning 
till klassrummet och under höstterminen i förråd och ovanpå skåp i år 1:s 
klassrum. 

När både Berit och Cecilia brottas med att organisera de praktiska 
momenten kan man fundera om inte också rummens möblering bidrar till 
problematiken. Två klassrum som sedan tidigare är välfyllda av möbler och 
barn får ytterligare tillskott av material och verktyg. Men varken möblering 
eller användning av rum är något som Berit och Cecilia själva råder över. 
De ingår båda i ett system där många tillsammans ska bestämma rummens 
fördelning, och möbelinköp är beroende av skolans ekonomi. De utgör en-
ligt Ulf P. Lundgren de fysiska ramfaktorer som har betydelse för klass-
rumsverksamheten.  

8.4.4 Material och verktyg 
Bristen på material och verktyg är något som också genomsyrar materialet. 
Utrustning och material utgör som tidigare angivits de fysiska ramfakto-
rerna enligt Ulf P. Lundgren. Personligen är jag djupt imponerad av 
elevernas förmåga att ur nästan ingenting ändå lyckas konstruera så olika 
lösningar. Jag tänker exempelvis på uppdraget med redskapet i Berits prak-
tik där jag personligen hade funderingar kring hur de överhuvudtaget skulle 
kunna göra något av det som lades fram i anslutning till att uppdraget for-
mulerades och barnen påbörjade sina skisser. Materialet utgjordes av spill-
bitar från slöjden, blompinnar, ståltråd, tyg, garn samt en gemensam ask 
med kritor i olika färger. För mig kändes det som om man utsatte eleverna 
för uppdraget att koka soppa på en spik. Av det lilla som fanns att tillgå 
lyckades ändå barnen hitta många kreativa lösningar: krattor, gafflar, att 
använda händer och lyfta höet i ett tygstycke, saxmodell, gaffel och tyg-
stycke, hållare. Då undrar man vad de skulle kunna åstadkomma om de 
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hade en mer kreativ miljö med mer material. Det material som finns att 
tillgå under höstterminens projekt var följande: 

 
Mjölpåsen – 3 olika sorters papper, papperslim, en gemensam ask med 
kritor i olika färger 
Redskapet – spillbitar av trä från slöjden, blompinnar, ståltråd, tyg, garn, en 
gemensam ask med kritor i olika färger 
Vattenhjulet – görs i slöjden  

 
Det material som finns att tillgå under vårterminens projekt var: 

 
Förslaget på modell – PET-flaska, ballonger, gummiband, batteri, propeller, 
fjäder, stålrör, hårtork (material som Berit ordnar hemifrån och sådant som 
skaffats hos Clas Ohlson) pump samt kork med ventil (materiel som jag 
ordnar från Lärarhögskolan) 
Raketen – PET-flaskor som barnen tar med hemifrån, återanvänd kartong, 
soppåsar, vattenfärger, en gemensam ask med kritor i olika färger, garn, 
papper i olika färger samt silvertape 
Uppskjutningsrampen – görs i slöjden 

 
Berit har 330 kronor per barn och termin för inköp av böcker och förbruk-
ningsmaterial. Varje termin köps en mattebok samt två pennor in för varje 
barn. I år 1 får dessutom varje barn en läsebok, medan läseböcker i år 2 och 
3 återanvänds. Självfallet behöver böckerna kompletteras efterhand som de 
slits. Summan ska sedan också räcka till förbrukningsmaterial.  

I Cecilias praktik gavs efter samtal med rektor utrymme för att göra 
materialinköp för 500 kronor till de båda klasserna inför varje projektarbete, 
och före respektive projektstart gör de en beställning av material som de 
tror kan komma att behövas. Men detta gjordes i samband med dessa två 
projektomgångar och får anses som engångsföreteelser, kanske beroende på 
att rektor varit medveten om forskningsprojektet. De övriga klasserna fick 
inte penningbidrag, och teknik som ett obligatoriskt skolämne borde kräva 
material även där. Cecilia har förutom detta cirka 200 kronor per barn och 
termin för inköp av böcker och förbrukningsmaterial. Sammanfattningsvis 
så finns i Cecilias praktik mer material än i Berits praktik men mindre verk-
tyg. Men det är självklart så att vilket material och vilken utrustning som 
finns att tillgå kommer att påverka vad som är möjligt att genomföra i 
teknikundervisningen. 

8.5 Den reflekterande praktikern 
Reflekterad erfarenhet är honnörsord för Dewey (se kap. 4 och 5). Att 
reflektera utifrån tidigare erfarenheter i samspel med andra är centralt för 
allt lärande enligt honom. Tanken är att reflektionen inte bara gör bruk av 
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tidigare erfarenheter som sitt material, utan även i sin tur bidrar till att skapa 
nya erfarenheter. Sålunda föreställer han sig det reflekterande lärandet som 
en dynamisk, föränderlig process. Detta är alltså något som inte bara gäller 
elevers lärande, det vill säga hör till utbildning i snäv mening, utan utgör en 
väsentlig del av livet och kan också ses även hos dessa två lärare. Berit och 
Cecilia säger själva att de över tid har utvecklat sin undervisning och också 
förändrat sin roll som lärare, det jag har valt att diskutera i termer av den 
medforskande läraren och service- och stödläraren. Under det läsår jag har 
följt dem i deras teknikundervisning har jag kunnat studera hur de utifrån de 
erfarenheter de har och får under projektomgång 1 försöker förändra och 
utveckla teknikundervisningen ytterligare under projektomgång 2.  

Berits och Cecilias egen reflektion kommer att påverka deras eget läran-
de och därmed deras sätt att undervisa, något som i sin tur kan medföra att 
deras elever också efterhand kommer att få skilda erfarenheter och kunska-
per vad gäller teknikgestaltning. 

 En person som forskat mycket kring reflektionens betydelse för lärande 
och förändringsprocesser är Donald Schön (se kap. 4). Han har som tidigare 
redovisats inspirerats av Dewey och har, bland annat utifrån dennes tänkan-
de om reflektionens betydelse, utvecklat ett begrepp om den reflekterande 
kunskapen; en professionell kunskap med tydlig anknytning till praktisk 
verksamhet. Det som är viktigt för Schön är att komma åt den tysta kunskap 
som vi inte bara gör bruk av i våra handlingar utan som även skapas av 
dessa. Först när vi har förstått denna oartikulerade kunskap kan vi förstå 
vad som bestämmer handling och lärande. I hans ögon kan den ”reflekte-
rande praktikern” (the reflective practitioner) beskrivas på följande sätt: 

 
Practitioners do reflect on their knowing-in-practice. Sometimes, in the 
relative tranquility of a postmortem, they think back on a project they have 
undertaken, a situation they have lived through, and they explore the 
understandings they have brought to their handling of the case. They may do 
this in a mood of idle speculation, or in a deliberate effort to prepare 
themselves for future cases. 

But they may also reflect on practice while they are in the midst of it. 
Here they reflect-in-action. (Schön 1983, s. 61) 

 
Att som lärare utveckla sin undervisning är en ständigt pågående process. 
Berit och Cecilia försöker båda inte bara förstå utan även förändra situa-
tionen, och som Berit vid den avslutande intervjun konstaterar kring sin 
undervisning ”det blir man ju aldrig färdig med antar jag”. Här kan man 
knyta an till Schöns idé om att all handling och förståelse (och därmed 
också allt lärande) har formen av ett slags samtal med situationen. Detta 
hänger samman med hans önskan att överbrygga klyftan mellan kunskap 
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och handling genom att visa hur förändring och förståelse av situationen är 
oupplösligt förenade, vilket också förklarar möjligheten till förändring. 

 
In this reflective conversation, the practitioner´s effort to solve the reframed 
problem yields new discoveries which call for new reflection-in-action. The 
process spirals through stages of appreciation, action, and reappreciation. 
The unique and uncertain situation comes to be understood through the 
attempt to change it, and changed through the attempt to understand it. Such 
is the skeleton of the process. (a.a., s.132) 

 
Men Berit och Cecilia kämpar med problem som de inom ramen för sin 
verksamhet har svårt att lösa. De brottas med hur de ska organisera teknik-
undervisningen när de vill arbeta på ett elevaktivt sätt och utveckla sig 
själva i riktning mot en ny lärarroll. De har problem med hur de ska organi-
sera rummet när eleverna ska arbeta praktiskt. Den strukturerade tiden samt 
graden av tillgång till material och verktyg styr också deras undervisning 
och är något som de funderar kring. De har båda idéer till lösningar. 
Lösningarna är utarbetade i respons på den situation de befinner sig i, och 
under projektomgång 2 prövas dessa. Men problemen kvarstår trots försök 
till förändringar. Schön skriver, återigen om praktikern: 

 
Sometimes he arrives at a new theory of the phenomenon by articulating a 
feeling he has about it. When he finds himself stuck in a problematic 
situation which he cannot readily convert to a manageable problem, he may 
construct a new way of setting the problem – a new frame which, in what I 
shall call a “frame experiment”, he tries to impose on the situation. (a.a., s. 
63) 

 
Enligt Chis Argyris och Donald Schön (1978) innebär lärande både 
avslöjande och åtgärdande av brister. Om något misslyckas försöker man 
hitta en annan strategi inom ramen för de styrande faktorerna. Man försöker 
alltså inom givna ramar förbättra eller effektivisera i stället för att ifråga-
sätta dessa styrande faktorer. Detta lärande benämner författarna ”enkel-
riktat lärande” (single-loop learning). Ett alternativt lärande är att kritiskt 
ifrågasätta dessa givna styrande variabler. Denna form av lärande kan vi 
kalla ”lärande av andra ordningen” (double-loop learning). Denna form av 
lärande leder till en förändring av de styrande ramarna och också av våra 
handlingsstrategier och så småningom även av handlingarnas resultat. 
Schön och Argyris beskriver lärandeprocessen på följande sätt: 

 
When the error detected and corrected permits the organization to carry on 
its present policies or achieve its present objectives, then that error-
detection-and-correction process is single-loop learning. Single-loop 
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learning is like a thermostat that learns when it is too hot or too cold and 
turns the heat on or off. The thermostat can perform this task because it can 
receive information (the temperature of the room) and take corrective 
action. Double-loop learning occurs when error is detected and corrected in 
ways that involve the modification of an organization´s underlying norms, 
policies and objectives. (Argyris & Schön 1978, s. 2-3) 

 
Mark K. Smith (2005) har utformat följande figur för att illustrera de två 
formerna av lärande. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Om man använder detta tänkande för att tolka Berits och Cecilias teknik-
undervisning och också deras försök till förändring under det läsår jag följt 
dem, kan man konstatera att de båda har ett ”enkelriktat” lärande. De för-
söker båda förändra och förbättra teknikundervisningen så mycket de själva 
kan i sin egen praktik, och när jag lämnar dem har de idéer till hur de kan 
fortsätta att förbättra de problem de brottas med. Men fortfarande handlar 
det om vad de själva i sin praktik kan förändra, inte om att ifrågasätta de 
ramar och strukturer som råder i respektive skola. Problemen som de 
brottas med handlar, som jag ser det, i grunden om ett förändrat arbetssätt 
där de båda lärarna och eleverna utvecklas mot nya roller, vilka emellertid 
kommer i konfrontation med de styrande ramfaktorer och strukturer som 
gäller i de båda skolorna, t.ex. den strukturerade tiden, skolans organisation, 
möblering och utrustning. Jag kan inte i mitt material hitta någon form av 
”lärande av andra ordningen”. Både Berit och Cecilia ingår som komponen-
ter i ett större system. För att i grunden ändra de styrande faktorerna måste 
kritiska diskussioner med fler aktörer i de båda skolorna till, och på liknan-
de sätt måste kritiska diskussioner till bland rektorer som kan ifrågasätta 
styrande variabler på högre nivåer som i sin tur styr skolorna, dvs. kommun 
och stat.  

Double-loop learning 

governing 
variable 

action 
strategy 

consequences 

Single-loop learning 
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Malmgårds- och 
Solgårdsskolans 

organisation, struktur 
och styrning 

Berit och Cecilias 
teknikundervisning Konsekvenser 

Reflekterad erfarenhet som förändrar 

Reflekterade erfarenheter 

Omsätter man Mark K. Smiths figur till Berits och Cecilias praktiker så 
får man följande resultat (modellen innefattar de styrande ramfaktorer och 
strukturer som jag tidigare redovisat i detta kapitel). 

 
 
 
 
 

 
 
 
Berit och Cecilia utvecklar sin teknikundervisning under det läsår jag del-
tagit som observatör och prövar sig fram med olika lösningar inom de 
ramar och strukturer som råder på respektive skola. De är båda reflekteran-
de praktiker som visar hur förändring och förståelse av situationen är oupp-
lösligt förenade, vilket också förklarar deras möjlighet till förändring, som 
Schön visat. Men en sak som är värd att notera i både Berits och Cecilias 
fall är att det finns gränser för ”enkelriktade” lösningar. Det vill säga; det 
finns gränser för hur mycket de kan förändra teknikundervisningen om de 
inte ifrågasätter och förhåller sig till rådande strukturer och organisation på 
respektive skola. 

Från Malmgårdsskolan finns som tidigare redovisats ett exempel som 
visar på hur diskussioner mellan flera aktörer på skolan har resulterat i 
förändringar i den struktur som varit rådande beträffande undervisningens 
lärostoff. Man har gemensamt diskuterat och tillsammans beslutat att indela 
temaarbeten i treårscykler; jordbruksåret, vattenåret samt skogsåret, där 
både de samhälls- och naturorienterade ämnena ska ingå. Det betyder att 
varje elev möter samma tema vid två tillfällen under sin tid på skolan, detta 
med förhoppning om fördjupning i vissa stycken samt breddning i andra 
avseenden. Anledningen var att de alla på skolan tyckt att det var så otroligt 
många saker som skulle behandlas så undervisningen blev så ”snuttifierad”, 
för att använda det ord som Berit använde. De ville ha större teman i stället; 
ett mer holistiskt tänkande, skulle man kunna säga. 

8.6 En hierarkisk kultur 

Hur kommer det sig då att Berit och Cecilia inte ändrar ramar och struk-
turer? Det är en fråga man kan ställa sig i relation till min empiri och till 
den analys jag gjort. En möjlig förklaring kan vara den hierarkiska kultur 
som skolan befinner sig i.  
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I Berits och Cecilias teknikundervisning kan man se mönster skymta 
fram som hör samman med förmedlingspedagogik. I skolans värld har för-
medlingspedagogiken varit den förhärskande under lång tid. Denna kultur 
ser undervisning främst som förmedling av ett innehåll: fakta, begrepp, ter-
minologi etc. Här står läraren framför sin grupp för att i tal och skrift 
förmedla sin kunskap till mottagarna. Denna förmedlingspedagogik är den 
pedagogiska form som har dominerat i skolan. Klassrummets utformning 
har varit styrd av tanken att en vuxen ska berätta för barnen. Även möble-
ringen med skolbänkar, kateder – fast det nu för tiden kallas skrivbord – 
och tavlan längst fram som ett verktyg för den som berättar är utformad 
efter denna tanke. Som ett exempel från mitt empiriska material som ytter-
ligare visar på detta faktum kan nämnas att i en av de praktiker jag följt är 
skolbyggnaden uppförd så sent som under 1990-talet, men klassrummen 
och möbleringen är fortfarande utformade på detta sätt. Tidsindelningen 
som åtminstone lever kvar i just dessa två praktiker med sina 40-minuters-
pass, ibland staplade på varandra i 80-minuterspass, och som kanske har sitt 
ursprung i uppfattningen om hur länge man orkar lyssna, är ytterligare 
exempel på denna förhärskande kultur. Slutligen kan nämnas själva ämnes-
indelningen, vilken också har sin grund i tanken om experten som förmed-
lar sin specifika kunskap. Detta är vad Berit och Cecilia konfronteras med 
och har svårigheter med när de försöker undervisa i teknik. 

Dominerande kulturella yttringar är något som många har diskuterat. 
Bland annat har Zygmunt Bauman (1999; 2000) talat mycket om det i sina 
senare böcker. Hans idé om en dominant kulturell norm som försöker 
underkuva andra möjliga kulturella alternativ eller utövas genom de struk-
turerades samtycke kan vara av intresse för att ytterligare förstå hur teknik-
undervisningen visar sig i Berits och Cecilias praktik. För Bauman handlar 
en hierarkisk kultur om att föra in och upprätthålla en ordning i ett sam-
hälle, samtidigt som man försöker motarbeta det som skiljer sig från den 
ordningen. Kulturen konstruerar alltså en ordning vilken har en struktu-
rerande effekt på samhället, vilket också medför ett inskränkande av möjlig-
heter och ett försvårande av förändring. Det betyder att när det konstruerats 
en ledande ordning i en kultur så betraktas den som det bästa alternativet 
eller i vissa fall som det enda alternativet. I sin bok Liquid Modernity 
(2000) skriver Bauman om den aldrig avgjorda kampen mellan rådande 
ordning och struktur och den frihet som vi har. Men det är också ur denna 
kamp som den kulturella dynamiken föds och personlig förändring sker: 
”there is no other way to pursue the liberation but to ’submit to the society’ 
and follow its norms. Freedom cannot be gained against society” (a.a., s. 
20). Kanske kan man förstå Berits och Cecilias förändrade lärarroll i 
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riktning mot service- och stödläraren och den medforskande läraren utifrån 
denna kamp mellan en rådande struktur och deras individuella frihet. Nuva-
rande läroplan, Lpo 94, möjliggör genom sina skrivningar också en öppning 
för att fungera i nya lärarroller.  

Det som framträder i de två praktikerna, och kanske än mer i Berits och 
Cecilias handlande, är att man kan se dem som två aktörer som ingår i en 
hierarkisk kultur. De verkar båda i en skola som bygger på kollektiva struk-
turer och för att detta ska fungera krävs anpassning. Både Berit och Cecilia 
är fostrade in i och underställda denna kultur och de ifrågasätter inte alls 
dess ordning. När de sedan försöker ta egna initiativ i ett uttryck för ett 
slags individuell frihetssträvan, för att knyta an till Bauman, stöter de på 
problem. Men de försöker bara förbättra eller effektivisera inom givna 
ramar i stället för att ifrågasätta de styrande faktorerna (jämför Argyris & 
Schön, 1978). Varken Berit eller Cecilia råder dock själva över tiden, 
rummet, möblering etc., så om förändring ska ske måste gemensamma 
diskussioner till. Men var finns tiden för gemensamma möten och var finns 
den samlande kraften och viljan i vårt individualiserade samhälle? Man kan 
se Berits och Cecilias handlingar som förståeliga i den tid vi lever i. Här 
kan man se likheter med den ”ekologiska rationalitet” som lärare utvecklar 
enligt Sverker Lindblad (1994). Han konstaterar också på liknande sätt att 
lärares förändringar kan ses som ”en allmän strävan efter förnyelse och en 
önskan om att ta sig ur den situation som man befinner sig i” (a.a., s. 244).  

8.7 Sammanfattning och kommentar 

I det här kapitlet har jag beskrivit undervisning i skolämnet teknik med 
avseende på innehåll och undervisningsprocess i två praktiker samt analyse-
rat denna utifrån de begrepp som tagits fram med inspiration av Heideggers 
och Deweys filosofi. Jag har också beskrivit och analyserat de styrande 
ramfaktorer och strukturer som framträtt i det empiriska materialet som så 
påtagligt påverkar innehållet och undervisningsprocessen i de båda prak-
tikerna.  
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KAPITEL 9 

Sammanfattning och diskussion  

Inledning 

I det här kapitlet sammanfattar jag studien. Jag kommer också att diskutera 
innehåll och undervisningsprocess i skolämnet teknik i grundskolans tidiga-
re skolår utifrån de två praktikfallen. De styrande ramfaktorer och strukturer 
som framträtt diskuteras också utifrån de begränsningar och möjligheter för 
teknikundervisning som redan har påvisats, och vilka konsekvenser det får 
för lärandet i de två praktikerna. Vidare diskuteras utbildningsinnehåll för 
lärare som undervisar i teknik utifrån studiens resultat för att utveckla en 
didaktisk kompetens och därmed sin professionalism. Till sist reflekterar 
jag över valet av de filosofiska och teoretiska perspektiv och metodologiska 
val som jag gjort samt avhandlingens bidrag till forskningen och avslutar 
med förslag på fortsatt forskning. 

9.1 Sammanfattning av studien 

Syftet med studien har varit att ta reda på hur teknik som skolämne formas 
till pedagogisk handling i två lärares praktiker. Utifrån praktikfallen har 
teknikundervisningens innehåll och undervisningsprocess beskrivits samt 
hur ramfaktorer påverkar. 

I analysen har jag prövat att använda begrepp genererade från filosofi 
kring teknik samt undervisningsfilosofi som analysverktyg för att belysa 
hur undervisningen varierar i de två lärarnas praktiker. Med utgångspunkt 
från Heideggers filosofi kring teknikens väsen och Deweys filosofi om 
utbildning har jag så introducerat begreppen ”plats” samt ”teknikgestalt-
ning” med dess ingående faser, nämligen uppdragsformulering, analys, 
visualisering/konstruktion samt utvärdering/reflektion. Anledningen till att 
jag valt att använda mig av just Heidegger och Dewey är att båda är intres-
santa när det gäller olika aspekter av erfarenhetens betingelser och möjlig-
het till utveckling; Dewey när det handlar om lärandets erfarenhet och 
Heidegger i samband med vår förståelse av tekniken. Min studie pekar 
också på att kursplanen, vilket är det styrdokument som de två deltagande 
lärarna i sina praktiker har att förhålla sig till, är möjlig att förstå utifrån 
Heidegger och Dewey. De framtagna begreppen har också visat sig vara 
användbara redskap i mitt försök att belysa hur teknikundervisningens inne-
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håll och undervisningsprocess varierar i de två praktikerna. Begreppen har 
gett utrymme för variationer i hur praktiken framträder. Beträffande 
ramfaktorernas påverkan på teknikundervisningen har jag som analysverk-
tyg använt Ulf P. Lundgrens ramfaktorteori för att förstå det som växt fram. 
Donald Schön och Zygmunt Bauman har gett ökad förståelse kring hur 
ramfaktorerna påverkar teknikundervisningen. 

Undervisningsprocessen 

Studiens övergripande resultat kan sägas bestå i slutsatsen att de två lärarna 
i sina praktiker i varierande grad använder platsen; det vill säga de försöker 
att utgå från elevernas egna erfarenheter som utgångspunkt för teknikunder-
visningen, de använder den omgivande tekniska miljön som lärostoff och 
platsen används även som lärandearena i en av de två praktikerna. Valet av 
lärostoff sker dock på olika sätt. Hos den ena läraren genomförs det i form 
av ett ställningstagande om vilket lärostoff som är bra och användbart för 
barnen, medan den andra läraren utgår från barnens intresse som ingång att 
arbeta med olika teknikområden. De försöker att organisera sin undervis-
ning så det blir en process där elevernas eget aktiva lärande står i centrum i 
stället för en process där de som lärare förmedlar ett innehåll som eleverna 
är mottagare av. I denna process vävs både teori och praktik samman, om 
än betoningen mellan dem är olika i de två praktikerna. Det som skiljer i 
analysarbetet mellan de två lärarna är graden av styrning för att få en mer 
holistisk betraktelse av tekniken men också formen för analysarbetet. Tek-
nikundervisningen i Berits och Cecilias praktik kan komma att få konsek-
venser för vilka erfarenheter barnen får under de två teknikgestaltnings-
tillfällena.  

De båda lärarna stöter på problem på grund av sin egen bakgrund i för-
medlingspedagogik, om än de över tid tagit intryck från andra lärande-
traditioner. Fortfarande finns dock tydliga drag kvar av denna pedagogik 
vilket resulterar i det faktum att teknikgestaltning blir svårt att organisera. 
Strikta gränser mellan olika ämnen och lärare, den strukturerade tiden som 
gäller i de båda skolorna, klassrummens utformning samt bristen på mate-
rial och verktyg påverkar möjligheterna för teknikundervisning i de två 
praktikerna.  

Uppdragsformuleringen i teknikgestaltningsprocessen innebär i de två 
praktikerna att lärarna, mer eller mindre tillsammans med eleverna, formu-
lerar uppdragen. Eleverna har att lösa ett definierat uppdrag; det må gälla 
representationer av existerande system eller produkter, innovationsskapan-
de, nytänkande eller bara en viss teknikutveckling. Skillnaden mellan de två 
praktikerna är att den ena läraren delar in teknikområdet i flera små uppdrag 
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medan den andra inledningsvis tillsammans med eleverna formulerar ett 
uppdrag för hela projektet som eleverna sedan själva ansvarar för.  

Fasen visualisering/konstruktion visar sig i det att de två lärarna försöker 
så gott det går att med de medel, dvs. material och verktyg, som finns att 
tillgå i deras respektive praktik åstadkomma förutsättningar för eleverna att 
arbeta med olika representationsformer, både muntliga och skriftliga, som 
skisser och modeller vilka synliggör barnens läroprocesser.  

En viktig slutsats av mitt arbete i samband med teknikgestaltning rör 
betydelsen av att åstadkomma goda förutsättningar för reflektion/utvärde-
ring. Som visades i föregående kapitel saknas för den ena läraren gemen-
samma reflektionstillfällen där lärare och elever tillsammans skapar ny kun-
skap. I den andra praktiken är gemensamma reflektionstillfällen tillsam-
mans med eleverna betydelsefullt, då det ger tillfälle att både introducera, 
sammanfatta och leda eleverna vidare i deras teknikgestaltningsprocess. 
Slutligen är teknikgestaltning i de två praktikerna inte en linjär process utan 
består snarare av en pendling mellan analys, visualisering/konstruktion och 
reflektion men med olika typer av styrning av de två lärarna. Så varierar 
skolämnet teknik med avseende på undervisningsprocess i de två prak-
tikerna.  

Innehåll 

Kursplanens fem centrala perspektiv; Utveckling, Vad tekniken gör, Kon-
struktion och verkningssätt, Komponenter och system samt Tekniken, natu-
ren och samhället är avsedda för att fungera som redskap för lärare i arbetet 
kring ett lärostoff för att rikta ett innehåll. Beträffande innehållet i under-
visningen kan sägas att de båda lärarna belyser det lärostoff som valts ut 
med utgångspunkt i kursplanens centrala perspektiv. Det som skiljer lärarna 
åt är att den ena medvetet använder alla fem perspektiv för att belysa tek-
niken och riktar därmed innehållet så att det sätts in i ett vidare samman-
hang och också inbegriper en reflektion kring människa, samhälle, natur 
och teknik. Den andra läraren koncentrerar sig på två av perspektiven, Vad 
tekniken gör samt Konstruktion och verkningssätt och begränsar därmed 
analysen till att gälla något enbart inomtekniskt där den tekniska produkten 
inte sätts in i ett vidare sammanhang. Innehållet i denna praktik ger till 
största del en möjlighet för eleverna att få en insikt i de underliggande tek-
niska principerna samt komponenters funktion som batteri, motor, lampor 
m.m. i bilens eller tivolits modellkonstruktioner genom att eleverna själva 
undersöker och prövar sig fram. På liknande sätt ges eleverna möjlighet att 
erövra tekniska begrepp huvudsakligen genom att själva undersöka och 
pröva sig fram. I den andra praktiken behandlas både mindre och större 
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system som t.ex. skovlarna i vattenhjulet samt produktionsprocessen från ax 
till vetebulle. Dels handlar det om hur tekniken konkret fungerar men också 
hur den påverkar människan i hennes vardag. I denna praktik behandlas 
också tekniken så att den inte bara blir en isolerad teknisk produkt utan 
också dess funktion i ett vidare sammanhang. Innehållet behandlas genom 
arbete med både teoretiska och praktiska arbetsformer. Genomgångar samt 
eget praktiskt prövande följt av gemensamma reflektionstillfällen genom-
syrar praktiken vilket också möjliggör för eleverna att tränga in i ämnets 
begreppsvärld samt möjligheter att få insikter om underliggande tekniska 
principer. 

Beträffande innehåll finns även likheter i det att eleverna i båda prak-
tikerna ges möjligheter att arbeta med problemlösning där det inte finns 
givna svar och detta arbete görs tillsammans i grupp. I den ena praktiken 
förekommer problemlösningar som eleverna individuellt arbetar med, men 
det sker i samspel med andra elever i klassen. En annan likhet rörande inne-
håll är att de båda använder olika representationsformer som t.ex. skisser, 
modellkonstruktioner, skriftlig dokumentation och eftersom de båda lärarna 
arbetar med modellkonstruktioner är ytterligare en gemensam nämnare 
verktyg och material. Slutligen finns också ett gemensamt drag på så sätt att 
andra ämnen till viss del integreras och blir en del i teknikprojekten.  

Efter att ha följt teknikundervisningen i dessa två praktiker under ett 
läsår så är ytterligare en slutsats att detta är två engagerade lärare som inom 
sina praktiker försöker utveckla teknikundervisningen inom de ramar och 
strukturer som råder på respektive skola. Jag har också mött intresserade 
elever som stundtals arbetar mycket ivrigt och intensivt.  

9.2 Diskussion av resultatet 

Även om min studie bygger på två fall vilket innebär att jag inte alls kan 
göra några generaliseringar, vill jag här i diskussionen av resultatet ändå 
föra en mer allmän diskussion kring undervisning i skolämnet teknik med 
stöd utifrån det jag funnit i studien. 

9.2.1 Skolämnet teknik med avseende på innehåll och 
undervisningsprocess 

Innehåll 

Hela den process som teknikgestaltningen utgör i de två praktikerna tar sin 
utgångspunkt och äger rum i interaktion med verkligheten både i och utan-
för skolan. Platsen med sin tekniska miljö bestående av system och arte-
fakter är lärostoff i lärarnas teknikundervisning. Genom att använda platsen 
som lärostoff i sina praktiker ger de två lärarna möjligheter för sina elever 
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att lära känna och förstå, på ett mer nyanserat sätt, delar av det komplexa 
tekniska landskapspusslet. Liknelsen med ett pussel innebär att de två lärar-
na arbetar med två olika pusselbitar vardera under det läsår jag följt teknik-
undervisningen i de två praktikerna.  

Förståelse är något som utvecklas över tid, genom att man får tillfälle till 
en mångfald av förståelsehandlingar enligt Dewey. Om de två lärarna konti-
nuerligt fortsätter att arbeta med olika pusselbitar i det tekniska landskaps-
pusslet kan de möjliggöra en utveckling av elevernas förståelse för den 
teknik som omger dem. Kursplanen i teknik öppnar också upp för ett sådant 
sätt att arbeta där lärostoffet kan variera och väljas av lärare tillsammans 
med eleverna från den närliggande kontexten. Ett sådant sätt att välja läro-
stoff möjliggör också att läraren kan utgå från elevernas frågor och funde-
ringar om den tekniska omvärlden samt att också konkret kunna använda 
närmiljön i undervisningen i form av studiebesök etc. Detta är något som 
både Heidegger och Dewey betonar som värdefullt då det enligt dem inte 
finns någon i förväg fastställd kunskap och sanning som absolut måste för-
medlas till eleverna. Utan genom elevernas engagemang, egna iakttagelser, 
analyser och reflektioner utvecklar de kunskap om den tekniska miljö de 
vistas i.  

Valet av lärostoff från platsen ger också möjligheter till tematiskt arbete 
där olika ämnen till vis del kan integreras i projekten och därmed vidga 
möjligheterna till förståelse. På liknande sätt kan sedan teknikämnet ingå 
som en del i projektarbeten i andra ämnen. Att utgå från verkligheten och 
något som har relevans för elevernas situation och inte i första hand från 
olika ämnens kunskapsbas är också något man kan söka stöd i hos Dewey 
och Heidegger för att få en mer holistisk och djupare betraktelse av det 
valda lärostoffet.  

Detta sätt att välja lärostoff ställer dock stora krav på god samplanering 
och dokumentation mellan olika lärare vid stadieövergångar under grund-
skoletiden. Det kräver också en mycket genomtänkt idé om vilka kunskaps-
kvaliteter man vill att eleverna ska utveckla under sin tid i grundskolan 
inom ett ämne. Ska teknikämnet ingå som del i projekt i andra ämnen blir 
det, som jag ser det, extra viktigt att formulera vad som är väsentligt för 
ämnet. Vilka förmågor i form av kunskapskvaliteter teknikämnet ska ut-
veckla hos eleverna blir en central uppgift att behandla som lärare om man 
väljer att arbeta utifrån pusselbitsidéen.  

Studien visar att lärostoffet behandlas på olika sätt i de två praktikerna. I 
den ena praktiken har modellkonstruktionsarbetet stått i centrum och elever-
nas eget prövande har fokuserats mot olika lösningar och underliggande 
principer. Även tillhörande begrepp har eleverna till största del haft 
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möjlighet att förvärva genom ett praktiskt prövande medan anknytningar till 
det omgivande samhället inte förekommit i någon större utsträckning. I den 
andra praktiken har de fem centrala perspektiven i kursplanen medvetet 
använts för att rikta lärostoffet. Perspektiven som riktningsgivare och red-
skap för läraren beträffande innehåll kan ha gett eleverna möjligheter till 
förståelse och kunskap om hur människan förr i tiden och i nutid använder 
naturens resurser och med tekniska hjälpmedel på olika sätt framställer pro-
dukter, kring produktionsprocesser och hur redskap, maskiner och metoder 
ingår och har sin funktion i större system. Med andra ord vidgas analysen 
till att inbegripa kopplingen teknik, människa, natur och samhälle, något 
som Heidegger betonar som betydelsefullt för att få en förståelse av den 
teknik vi är omgivna av. Begreppen till respektive teknikområde har elever-
na haft möjlighet att erövra både genom eget praktiskt prövande och mer 
teoretiska arbetsformer. 

Utifrån studiens resultat kan så konstateras att kursplanens centrala per-
spektiv är ett redskap för lärare att rikta analysen i skolämnet teknik både i 
heideggeriansk och i deweyansk anda för att elever ska få underlag för 
reflekterade erfarenheter. Man måste dock vara medveten om att jag gjort 
ett nedslag och följt teknikundervisningen under ett läsår. Cecilia skulle i 
sin praktik kunna fortsätta att behandla fler perspektiv och därmed placera 
in t.ex. bilen i ett vidare sammanhang under det kommande läsåret. Styr-
dokumentet öppnar också upp för den enskilde läraren att själv bestämma 
vilka perspektiv som ska behandlas och hur länge ett projekt ska pågå etc. 
Utgår man från det övergripande syftet om en förståelse av teknikens väsen 
anser jag dock att det är bättre att använda sig av fler perspektiv kring ett 
teknikområde och under längre tid arbeta med den tekniken för att därmed 
få en mer holistisk och djupare betraktelse kring den pusselbiten vilket jag 
tycker mig få stöd för hos både Heidegger och Dewey.  

Eleverna i båda praktikerna ges möjligheter att ta in och begripa begrepp 
knutna till respektive teknikområde som valts ut, fastän formen för hur det 
sker är olika. Genom lärarnas val av lärostoff blir det olika begrepp som 
eleverna ges möjlighet att erövra. Språk- och begreppserövrandet är centralt 
i ämnet då det är så nära förknippat med förståelsen av olika fenomen i vår 
tekniska värld, det vill säga tekniska begrepps viktigaste egenskap är det 
specifika innehåll och det sammanhang de förekommer i. När man med ord 
kan knyta samman produkter, deras komponenter och system de ingår i men 
också genom att använda tekniken i problemlösningar har man möjligheter 
att befästa begreppen, eller för att använda sig av Deweys tänkande genom 
att orden i handling används utvecklas ordens betydelse.  
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I båda praktikerna arbetar eleverna med problemlösning av praktisk 
karaktär där det inte finns givna svar. I och med att de arbetar med problem-
lösning så har de båda i sina praktiker givit eleverna möjlighet att uppfylla 
två av de tre mål i kursplanen (Lpo 94 Kursplanen i teknik, 2000) som 
eleverna skall ha uppnått i år 5, det vill säga ”kunna använda vanligt före-
kommande redskap och tekniska hjälpmedel” och ”kunna, med handled-
ning, planera och utföra enklare konstruktioner”. Skillnaderna ligger i att 
Berit även arbetar med att de ska uppnå det tredje målet ”kunna redogöra 
för viktiga faktorer och processer i den teknikhistoriska utvecklingen och 
ange några tänkbara drivkrafter bakom denna”, samt även med mål att 
sträva mot i det att hon kopplar samman tekniken med hur den påverkar 
människan, samhället och naturen. Eleverna hade möjlighet att utveckla sin 
förmåga att lösa problem genom att de deltog i hela processen från idé till 
en modell. Under tiden arbetet fortskred hade de möjlighet att skaffa sig ett 
kunnande för att lösa problemet och samtidigt också möjlighet att få en 
djupare förståelse om tekniken och teknikerns eller designerns arbetssätt. 
Den arbetsgång de båda använde; det vill säga ett uppdrag eller ett problem 
preciseras, skisser och skissförslag görs, material och verktyg för modell-
konstruktionen väljs, följt av konstruktionsarbete med modeller och slut-
ligen presentation och utvärdering av arbetet, liknar den arbetsmetod som 
används i design- och konstruktionsarbete i dagens samhälle om än i för-
enklad form (Rosell, 1990). Jag uppfattar att de båda lärarna lyckas skapa 
spännande problemlösningssituationer men det som studien visar som är en 
utmaning är att inför varje lektion tänka efter om eleverna förfogar över 
nödvändiga kunskaper och färdigheter för att lösa uppdraget. Ifall det 
saknas kunskap kan genomgångar eller praktiskt undersökande övningar ge 
eleverna nödvändig kunskap för att fortsätta med problemlösningen. Elever-
na måste få underlag i form av andra erfarenheter för handskandet med det 
problem som man står inför enligt Dewey.  

Eleverna har under problemlösningsarbetet ett friare spelrum. De har 
kunnat gå omkring, samtala med andra om hur de löser uppgiften, skämta, 
hjälpa varandra etc. Jag har upplevt en vänlig och hjälpsam stämning i de 
båda praktikerna. Om Dewey ser elevernas erfarenhet som ett centralt 
element i undervisningsprocessen, så är interaktionen med omgivningen 
också betydelsefull enligt honom. Samspelet påverkar elevens tänkande, 
samtidigt som eleven i sin tur påverkar den miljö han eller hon befinner sig 
i. Avbrott för annan undervisning, raster etc. är dock en problematik när 
elever tillsammans arbetar med problemlösningsuppdrag som tidigare redo-
gjorts för i kapitel 8.  
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Under problemlösningsprocessen ges eleverna i de båda praktikerna möj-
lighet att arbeta med olika representationsformer; både muntlig och skrift-
lig, som skisser och modeller, för att bygga upp sin förståelse och därmed 
visa att de tillägnat sig den. Re-presentation, som jag under en period av 
mitt avhandlingsarbete använde istället för teknikgestaltning som ett be-
grepp utifrån Heidegger och Dewey, skulle därmed också kunnat föra 
tankarna till olika representationsformer. Jerome Bruner (1971) introduce-
rade begreppet ”representationsformer” för att fästa uppmärksamheten på 
att det finns andra språk än de verbala och aritmetiska. I de två praktikerna 
kan konstateras att de två lärarna försöker så gott det går att med de medel, 
dvs. material och verktyg, som finns att tillgå i deras respektive praktik se 
till att eleverna kan få arbeta med olika representationsformer för att möjlig-
göra för eleverna att synliggöra läroprocessen (se även Säljö, 2000; Kress, 
2003; Cope m.fl., 2000; Bruner, 1990). Skissen kan hjälpa eleverna att pre-
cisera problemet och den kan också bli en sorts utgångsmaterial för samtal 
och diskussioner i problemlösningsprocessen samtidigt som de har möjlig-
het att utveckla sina färdigheter att skissa och omsätta sina tankar till två-
dimensionella bilder (Rosell, 1990). Modellen materialiserar tänkandet, det 
handlar om att tänka i handling. Gustaf Rosell (1990) skriver att en modell 
av enklaste slag t.ex. av papp är lättare att förstå än den mest avancerade 
tvådimensionella illustration, då den direkt avslöjar icke fungerande delar. 
Att kunna bygga modeller snabbt och med enkla medel är enligt honom en 
värdefull metod som har ett pedagogiskt värde. Dokumentationen har också 
flera funktioner. Den ger tillfälle att på olika sätt utveckla tänkandet och 
träna uttrycksförmågan, både språkligt och bildmässigt. I ljuset av Hei-
degger som framhäver aspekten av förståelse och att produktionen som 
sådan inte är väsentlig så handlar elevernas modeller, skisser samt skriftlig 
dokumentation om att de med dessa visar sin förståelse av den teknik som 
för tillfället behandlats. Genom att använda olika representationsformer kan 
det möjliggöra att deras förståelse vidgas. I alla fall gav eleverna i Berits 
praktik uttryck för att de var mer nöjda med de uppdrag som behandlats 
med fler representationsformer. De båda lärarnas ambition att använda olika 
representationsformer trots den brist på både material och verktyg som 
genomsyrade de två praktikerna kan ha möjliggjort att eleverna kunnat ut-
veckla sin förmåga att samtala och kommunicera, att undersöka, att kon-
struera och tillverka samt att bildmässigt uttrycka sig vilket Dewey betonar 
som lärarens uppgift att utveckla och aktivt använda.  

När det gäller arbetet med modellkonstruktioner har enkelt material och 
vanligt förekommande verktyg använts. Tillgången på material och verktyg 
var dock begränsat vilket är en hämmande faktor. I dessa två praktiker har 
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material och verktyg behandlats huvudsakligen genom ett praktiskt prövan-
de. Analyser av materialegenskaper och verktygens funktion hade vidgat 
förståelsen av tekniken, eller som Heidegger skriver, att vi inte bara ska 
betrakta dem som ett isolerat föremål för de har sin betydelse och funktion i 
ett vidare sammanhang.  

Båda lärarna använder tekniska principer i sin undervisning. David 
Layton (1993) jämför dessa tekniska principer, dvs. underliggande lagar 
och regler, med verktyg som ligger på hyllor i ett fabrikslager. Dessa före-
mål är väl sorterade och strukturerade men avsedda för praktiska ändamål 
och användning utanför det område där de blev skapade. Man ska använda 
dem som instrument för att nå vissa eftersträvansvärda mål, som ligger 
utanför den ämnesdisciplin där de hör hemma. Inriktningen som Berit och 
Cecilia haft under de båda projektomgångarna har varit att i detta kunskaps-
gods söka upp det som är användbart för att lösa den förelagda uppgiften. 
Tekniska principer har alltså dels använts i modellbygget för att uppnå 
önskade effekter men också som medel för att förstå teknik i omgivningen.  

Undervisningsprocesssen 

I båda praktikerna försöker de två lärarna att organisera sin undervisning så 
det blir en process där elevernas eget aktiva lärande står i centrum. Dessa 
sätt att arbeta ställer dock stora krav på både ämneskunskaper samt didak-
tiska kunskaper. Carlina Rinaldi (2006, s. 125) ger uttryck för hur svårt det 
är beroende på att vi är fångna i andra traditioner.  

 
The teacher is not removed from her role as an adult, but instead revises it in 
an attempt to become a co-creator, rather than merely a transmitter, of 
knowledge and culture. As teachers, we have to carry out this role in the full 
awareness of our vulnerability, and this means accepting doubts and 
mistakes as well as allowing for surprise and curiosity, all of which are 
necessary for true acts of knowledge and creation. 

 
Det handlar om att pröva, misslyckas, tveka, pröva igen, lyckas, överraskas, 
misslyckas igen, allt om och om igen. Med andra ord krävs det mod hos 
läraren att ha denna öppenhet i mötet med eleverna och att tillsammans med 
dem utforska den tekniska omvärlden, men det krävs också ett ansvars-
tagande från lärarens sida. Att som lärare formulera uppdrag tillsammans 
med eleverna kräver tid från lärarens sida i form av förberedelser som t.ex. 
planering samt också samplanering med andra deltagande lärare, material- 
och verktygsanskaffning och egen kunskapsinhämtning av både teoretisk 
och praktisk karaktär i anslutning till det tänkta uppdraget. Exempel på 
praktisk förberedelse för problemlösning kan vara att läraren själv konstrue-
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rar en egen lösning i form av en modell för att upptäcka fallgropar och 
svårigheter för att sedan kunna möta eleverna i deras modellkonstruktions-
arbete. Alla dessa förberedelser är nödvändiga för att sedan kunna handleda 
eleverna i deras läroprocess. Utifrån studiens resultat kan man också funde-
ra över om det finns ett värde i att begränsa eller i varje fall styra uppdragen 
så att man som lärare inte hamnar i en problematik med att uppdragen blir 
så komplexa att varken läraren/lärarna eller eleverna kan slutföra upp-
dragen. 

Reflektion i samband med teknikgestaltningen är av stor betydelse för 
både processen och resultatet, då den ju utgör ett centralt moment i allt 
lärande enligt Dewey. Den möjliggör reflekterade erfarenheter för elevernas 
del. Här ligger en utmaning för de två lärarna i deras respektive praktik att 
åstadkomma gemensamma reflektionstillfällen. Eleverna måste vid intro-
duktionen av ett uppdrag av praktisk karaktär få tydliga instruktioner. Det 
är i dialogen med eleverna som läraren kan få eleverna att förtydliga sina 
tankar vilket sedan hjälper eleverna vidare. Gemensamma reflektionstill-
fällen under arbetets gång gör det också möjligt för eleverna att få reflekte-
rade erfarenheter, t.ex. som Berit gjorde under vårterminens projektomgång 
när hon inledde lektionerna under det praktiska momentet med att fråga 
vilka problem de stött på under föregående lektionstillfälle då de konstrue-
rade raketer. Problemen diskuterades tillsammans och olika förslag på lös-
ningar presenterades. Barnen fick redskap att hantera problem som uppstått 
eller skulle kunna uppstå. Här användes barnens egna erfarenheter som re-
surs för andra elever som eventuellt skulle stöta på liknande problem under 
lektionspasset som följde. Även det att använda tid för gemensamma samtal 
efter avslutade projekt för att hjälpa eleverna att samla ihop alla intryck, och 
också lyfta fram några aspekter som varit betydelsefulla och som kan 
komma att vara användbara vid nästa projektomgång, är av betydelse för 
elevernas erfarenhetsskapande enligt Dewey. I Cecilias praktik där eleverna 
själva skriver dagbok har man en bra utgångspunkt, men för syftet att ut-
veckla ett skrivande som leder till reflekterande erfarenheter och därmed 
fördjupat lärande saknas reflektionen kring samtalet mellan eleven/eleverna 
och läraren med utgångspunkt från dagboken.  

Min studie pekar på liknande sätt som tidigare forskning visat (se t.ex. 
Dysthe, 1993; Svärdemo Åberg, 2004), att utmaningen för lärare ligger i att 
åstadkomma tillfällen i den pedagogiska praktiken för gemensamma möten 
och samtal. Interaktion och kommunikation lärare och elever emellan, eller 
elever emellan, ger möjligheter att få ta del av både lärarens och klasskam-
raternas kunskap och därmed också möjlighet att möta motstånd i form av 
alternativa synsätt.  
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Anne L. Brown (1997) med sin forskargrupp visar på arbetssätt där man 
konkret genom mindre grupperingar kan åstadkomma mötesplatser för 
reflektion och därmed möjliggöra för eleverna att få en djupare förståelse. 
Här fungerar också barnen som pedagogiska resurser. Även Reggio Emilia-
förskolorna i Italien har en lång erfarenhet och därmed mycket samlad 
kunskap kring kooperativt lärande (Project Zero & Reggio Children, 2001).  

Ytterligare ett exempel som visar på betydelsen av mötesplatser för 
reflektion är den forskningsrelaterade delen med fakta- och informations-
sökning i Cecilias praktik under vårterminens projekt. Det är viktigt att ge 
tydliga instruktioner och också styra upp sökandet mot ett mål. Mikael 
Alexandersson och Louise Limberg (2004) ger i en forskningsrapport 
exempel från skolpraktiken på hur forskande arbetssätt förvandlas till en-
samma verksamheter som mer handlar om att flytta texter, en form av 
klipp-och-klistra, och om slumpmässiga sökningar. De ställer sig kritiska 
till hur eleverna lämnas ensamma utan vare sig metoder för informations-
sökning eller strategier för kritisk granskning av källor. Eleverna får för stor 
ingång till sökningen och sedan satsar de tiden på att genomföra uppgiften 
för att slutligen kunna leverera snygga produkter. Forskarna ställer sig 
frågande till hur mycket eleverna förstår och vad de lärt sig genom upp-
giften. Om en lärare som Cecilia efter den forskningsrelaterade delen 
använder tid för genomgångar och samtal med eleverna kring hur man gör 
när man söker information på nätet samt hur man kritiskt granskar texter, så 
skulle hon kunna ge eleverna bättre redskap för informationssökning och 
därmed större möjligheter till eget kunskapssökande inför nästa projekt-
omgång. I stället för att lämnas ensamma med sina individuella arbeten får 
eleverna då ta del av både lärarens och klasskamraternas kunskap vilket 
Lars Naeslund (2001) och Kjell Granström (2003) efterlyst utifrån sina 
forskningsresultat som visade på avsaknad av gemensamma referensramar. 

I Cecilias praktik kan konstateras att bortsett från den forsknings-
relaterade delen under vårterminens projekt och dagboksskrivandet i slutet 
av varje dag under de båda projektomgångarna handlar det om arbete i 
grupp där eleverna tillsammans arbetar med att konstruera modeller och för 
att få dessa konstruktioner att fungera. I Berits praktik är det ännu tydligare 
att lärare och elever tillsammans arbetar i de båda projekten och att hon som 
lärare samlar barnen för genomgångar, redovisningar och att de arbetar i par 
med modellkonstruktioner etc. De båda deltagande lärarna framstår inte 
som lärare som förser eleverna med individuella uppgifter av rädsla för inte 
kunna hantera situationer som kan uppstå i klassrummet vid arbete med nya 
arbetssätt. Vilket Kjell Granström (2003) lyfter fram som en orsak till var-
för individuellt arbete ökat i skolpraktiken. I Berits praktik kommer elever 
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dessutom i kontakt med lärares direkta undervisning (se även Vinterek, 
2006). 

I kursplanen för teknik framgår som tidigare redogjorts för att eleverna 
ska utveckla en förtrogenhet med teknikens väsen (se kap. 2). Enligt 
Heidegger, vars filosofiska tänkande utgör en grund för denna studie, syftar 
diskussionen om teknikens väsen, som jag förstår honom, till att synliggöra 
tekniken för att förstå hur den och samhället fungerar, hur människor ut-
nyttjar naturtillgångar och också själva påverkas av tekniken. Genom att 
synliggöra detta närmar vi oss en förståelse av teknikens väsen. Den moder-
na teknikens väsen visar sig i ett hänsynslöst styrande och hanterande av 
verkligheten. Bildlikt skulle man kunna se på vår tid som en marknad 
(”bestånd”) som människan själv är en del av som konsument och endast ett 
fåtal verkar som producenter. Genom att lärare medvetet undervisar i rikt-
ning mot att elever ska utveckla en förtrogenhet med teknikens väsen kan 
elever ges redskap att hantera marknadssituationen, det vill säga utveckla en 
förmåga att kunna använda olika strategier för att lära sig förstå och handla 
på ett ansvarstagande sätt i vår komplexa vardagsvärld. Genom att elever 
får kunskap om hur råvaror bearbetas till en färdig produkt, hur människor 
utnyttjar naturen och tekniken, vilka konsekvenser teknikens utvecklig får 
för människan, samhället och naturen, samt vilka andra krafter som på-
verkar och styr produktionen och därmed också människa, samhälle och 
natur, kan teknikundervisningen i grundskolan utveckla en teknisk med-
vetenhet. Eleverna blir inte aningslösa konsumenter som kastar sig över nya 
teknikprylar utan att tänka på konsekvenserna. 

Förmågan att kunna använda olika strategier för att lära sig förstå och 
handla på ett ansvarstagande sätt blir då viktig att utveckla. Enligt Dewey 
bygger det på en undervisning där elever måste göra något för att nå kun-
skap. Världen blir begriplig när vi har begrepp och redskap för att handla i 
den. Handlingar där både abstrakta, praktiska och språkliga moment ingår 
med utgångspunkt från elevernas erfarenhet av vardagen blir centrala. Med 
hjälp av Heidegger och Dewey kan man alltså inte bara nå en djupare 
förståelse av vad som pågår i Berits och Cecilias undervisning, utan även ge 
lärare vissa riktlinjer vad deras verksamhet beträffar. Teknikundervisning 
handlar om en engagerande process som skapar perspektiv och förbereder 
eleverna för en föränderlig värld. Utifrån Heidegger och Dewey skulle man 
kanske kunna ge dessa två lärare, men även lärare generellt, rådet att till-
sammans med sina elever, och utifrån så många perspektiv som möjligt, 
fortsätta att analysera och visualisera den teknik eleverna möter i sin 
omgivning. Detta bör göras på ett sådant sätt att de i sin undervisning utgår 
från platsen och dess beskaffenhet och ger eleverna möjlighet till gestalt-
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ningsprocesser utifrån så många perspektiv som möjligt, så att tillfällen till 
reflekterande erfarenheter ges. Värdet av sådana erfarenheter ligger i den 
kunskap om sammanhang och relationer som dessa leder till, dvs. när den 
låter eleverna se inte bara att något sker till följd av något annat, utan varför 
det sker, och vilken påverkan detta har på människan och samhället.  

9.2.2 Ramfaktorernas betydelse  
Det empiriska materialet genomsyrades av en problematik avseende hur 
ramfaktorer och strukturer skulle hanteras i de två praktikerna. En fundering 
som direkt infinner sig är om det rent av kan vara så att ämnet i nuvarande 
läroplan, Lpo 94, är en konstruktion som inte passar in i de rådande ramar 
och strukturer som omger skolpraktiken? Jag låter frågan vara obesvarad 
men anser att för att utveckla teknikämnet med avseende på innehåll och 
undervisningsprocess finns ett värde i att ha synliggjort ramar och struktu-
rer som bas för att påbörja en diskussion hur man ska hantera dessa. Det 
gäller både i fortbildningssammanhang av lärare samt i lärarutbildningen 
om lärare ska kunna skapa förutsättningar för lärande i förhållande till de 
möjligheter som ges. Nedan följer en diskussion kring de ramfaktorer och 
strukturer som framkommit i min studie. 

Mot en förändrad lärarroll  

Den ideologiska styrningen i form av läroplanshistoria och tradition gör sig 
påmind i de två praktikerna. Berit och Cecilia är två lärare som är upp-
fostrade och utbildade i en förmedlingstradition men som över tid försökt 
förflytta sig själva därifrån. Under resans gång har de tagit intryck från 
andra lärandetraditioner. Nu gäller min studie just Berit och Cecilia; om de 
är representativa eller inte överlämnar jag till läsaren att avgöra, men 
personligen anser jag att de företräder två typer av lärare som finns i skolan 
idag. Båda dessa lärare försöker sig på en annan roll för att kunna möta 
elever som själva förväntas vara aktiva i sitt kunskapssökande, och de 
brottas med hur man ska organisera arbetet för att åstadkomma en miljö för 
ett elevaktivt lärande. Jag skulle vilja ge en bild av hur jag ser på dessa två 
typer av lärare. Den typ av lärare som Berit företräder utmärks av sin nog-
granna planering och strävan utifrån ett lärostoff, och hon har en genom-
tänkt struktur där olika moment ingår, men frågan är om eleverna till fullo 
förstår strukturen. Tyvärr kan planeringen bli ett hinder mellan läraren och 
eleverna så att de inte helt konstruerar sin egen förståelse utan anpassar sig 
till den förres planering. Som jag ser det sätter läraren till viss del plane-
ringen mellan sig och eleverna. Att som lärare lyssna, se, observera och 
tolka barns handlingar och tankar samt deras logik och lärandestrategier när 
de utforskar och konstruerar världen, är av yttersta vikt för att sedan kunna 
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utmana vidare och stödja utforskande så att man som lärare inte hamnar 
som ett motverkande element för barnets konstruerande av omvärlden. Det 
handlar om ett lyssnande på den andre utifrån dennes erfarenhet och posi-
tion i stället för ett påtvingande av ens egen förståelse, så att man i mötet 
kan förändras tillsammans. Gunilla Dahlberg och Peter Moss (2005, s. 116) 
uttrycker det på följande klargörande sätt: 

 
But if we look only for the outcome, and even more so only for a 
predetermined outcome, we can easily miss the dynamic and intensity of the 
process and dialogue, and we can all too easily lose the other. 

 
Den typ av lärare som Cecilia företräder har en öppen planering mellan sig 
och eleverna. Det är barnen som aktivt kan upptäcka saker på egen hand, de 
har möjlighet att styras av sin egen nyfikenhet och de kan på egen hand 
utforska sin verklighet. Jag tycker mig se mycket av Jean Piaget och hans 
teorier kring barnet och hanteringen av barnet hos Cecilia i hennes försök 
att stimulera till konkret självstyrd verksamhet. 

 
… each time one prematurely teaches a child something he could have 
discovered for himself, that child is kept from inventing it and consequently 
from understanding it completely. (Piaget, 1983, s. 113) 

 
Risken med den lärarroll som Cecilia representerar är att hon inte tillräck-
ligt intar en medforskande hållning där det som lärare handlar om att till-
sammans med barnen utveckla relationer och att skapa kunskap. Lärarrollen 
framstår alltså som svag, vilket också är en kritik som framförts mot Piaget 
(Säljö, 2000; se även Lindström, 2004).  

Läraren är viktig för att hjälpa eleverna i deras strategier för att utveckla 
relationer och för att skapa kunskap. Det är bra att utgå från barnens egna 
föreställningar men för att dessa ska fördjupas och vidgas anser jag att 
läraren är central. Min erfarenhet som lärare i grundskolan säger mig också 
att en del barn är mer utforskande, dvs. frågar och vill ta reda på mer, 
medan andra barn bara registrerar utan att fördjupa sig och även behöver 
stöd för att knyta samman saker. Risken är som jag ser det att dessa barn 
inte får ett så effektivt och fruktbart meningsskapande som John Dewey 
förespråkar.  

Utifrån ett teoretiskt perspektiv som betonar både det rika barnet och 
respekten av barnet som en annan person, har Reggio Emilia-förskolorna i 
Italien utvecklat sätt att arbeta där barnens teorier och formuleringar av 
frågor och tydliga problem tas på allvar. Carlina Rinaldi (2006) skriver att i 
en praktik som verkligen tar barnet på allvar blir lyssnandet centralt och det 
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kommer på allvar också att leda till en förändrad lärarroll. Detta är också 
något som Martin Heidegger reflekterat över. Han skriver: 
 

Teaching is even more difficult than learning. We know that; but we rarely 
think about it. And why is teaching more difficult than learning? Not 
because the teacher must have a larger store of information, and have it 
always ready. Teaching is more difficult than learning because what 
teaching calls for is this: to let learn. The real teacher, in fact, lets nothing 
else be learned than – learning. (Heidegger, 1968, s. 15) 

Den strukturerade tiden 

Problematiken med den strukturerade tiden, den organisatoriska ramfaktorn, 
påverkar teknikundervisningen. Både Berit och Cecilia förhåller sig i sin 
undervisning till givna ramar. De försöker båda i sina planeringar fundera 
hur ramarna kan användas. Ingrid Carlgren (1999, s. 50) har studerat olika 
sätt för läraren att förhålla sig till givna ramar. I och med att läraren 
reflekterar över och tar med i planeringen hur ramarna kan användas, blir 
utformningen av verksamheten mer central på så sätt att läraren också 
”designar” den. Utifrån Carlgren kan man följaktligen säga att både Berit 
och Cecilia är designers av teknikundervisning. Både Berit och Cecilia 
försöker alltså utifrån sitt handlingsutrymme hitta olika sätt att hantera 
problematiken. Den strukturerade tiden ser som vi alla vet olika ut i olika 
skolpraktiker, men jag är övertygad om att också andra lärare känner igen 
sig i den situation som råder i dessa två skolor. 

Den uppsplittrade dagen är en avgörande faktor för teknikämnet där både 
teoretiska och praktiska arbetsformer ingår. Risken är att det inte blir något 
djup i lärandet när det är ständiga avbrott i undervisningen. Lars Lindström 
(2002; Lindström m.fl., 1999) konstaterar att elever i Stockholms Bild- och 
Formklasser låg högt över jämnåriga elever i vanliga klasser vad beträffar 
processkriterier som utarbetats i anslutning till forskningsprojektet, och an-
ledningen ansågs vara att eleverna getts både tid och möjlighet att fördjupa 
sig och också slutföra sina arbeten, samt att ständiga samtal kring arbeten 
förts under arbetsperioden. Lindström skriver att risken i skolan är att för 
mycket pressas in i schemat så att undervisningen snuttifieras och kunska-
perna blir fragmenterade.  

 
Ur det egna skapandets synpunkt, är det viktigt att eleverna får tillräckligt 
med tid för att undersöka, pröva och försöka på nytt; tid att reflektera och 
samtala med kamrater; tid att kritiskt värdera sitt eget arbete. (Lindström, 
2002, s. 121) 
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En försöksverksamhet där vissa kommuner i landet har deltagit, och där 
dessa inte varit bundna till den nationella timplanen, har pågått under 5 år 
med start år 2000 (Elmeroth m.fl., 2005). Utvärderingen visar på att det 
finns vissa farhågor rörande sättet att arbeta timplanelöst och i stället indela 
tiden i ämnestid, individuell tid och gemensam tid. Under ämnestiden, 
skriver forskarna, kan det finnas risk för allt mer lärarstyrd verksamhet 
medan den individuella tiden kan komma att präglas av tyst enskilt arbete i 
alltför stor utsträckning. Det är framför allt den yttre organisationen som 
har förändrats medan innehållet i de medverkande skolorna inte har för-
ändrats annat än i liten utsträckning. Lärare i NO, där teknikämnet i den 
nationella timplanen ingår, känner oro över att det skapas mer ytliga kun-
skaper under ämnestiden och att laborationer flyttas till den individuella 
tiden eller försvinner helt. Utifrån dessa resultat infinner sig en oro kring 
vad som skulle hända med teknikämnet ifall det timplanelösa alternativet 
sjösätts. Genom de rapporter vi idag har från fältet beträffande bristen av 
undervisning i teknik, avsaknaden av lokala arbetsplaner, få utbildade lärare 
etc. vore det i stället önskvärt att öronmärka timmar för teknikämnet 
(CETIS enkätundersökning 1998/1999 i Skogh, 2001; Skolverket, 2000; 
samt uppföljning Ginner, 2004; Fabricius m.fl., 2002; Teknikföretagen, 
2005). Risken finns att ämnet inte behandlas i tillräcklig omfattning och att 
de mer traditionella ämnena får ännu större utrymme (se Sjøberg, 2000).  

Organisation av arbetet 

En problematik som tydligt framträder i de två praktikerna gäller hur man 
organiserar arbetet under teknikprojekten. När de vill hitta ett sätt att arbeta 
där eleverna ska ha en mer aktiv roll och deras lärande stå i centrum har de 
båda lärarna svårt att hitta former för detta. Det gäller speciellt vid praktiska 
moment.  

Organiserandet av arbetet, framför allt vid praktiska moment, är något 
som jag personligen efter denna studie bedömer har stor betydelse i teknik-
ämnet och det är något som framöver behöver diskuteras. Lärare måste få 
möjlighet att delge varandra erfarenheter för att kunna utveckla teknik-
undervisningen på bästa sätt i sina praktiker. Kan det rent av vara så att en 
av anledningarna till att det förekommer så lite teknikundervisning i skolor-
na idag är att det är svårt och också jobbigt att som lärare organisera arbetet 
vid praktiska moment? (se CETIS enkätundersökning 1998/1999 i Skogh, 
2001; Skolverket, 2000; samt uppföljning Ginner, 2004; Fabricius m.fl., 
2002; Teknikföretagen, 2005). 
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Organisation av rummet 

Organiserandet av arbetet är knutet till organisationen av rummet. Den ut-
gör en fysisk ramfaktor som har betydelse för möjligheten att bedriva 
teknikundervisning. 

Berit eller Cecilia har som tidigare redovisats små möjligheter att kunna 
förändra i sina klassrum. Däremot kan de på respektive skola ta upp hur 
man skulle kunna tänka kring rum inom givna ramar. Kanske går det att 
hitta ett rum som kan användas som experimentverkstad. Inom slöjd och 
bild finns speciellt utformade verkstäder och en tradition som säger att 
arbetet ska utföras i mindre grupperingar. Teknikämnet har inte samma 
rumsliga förutsättningar som dessa ämnen med sin tradition och förståelse 
från skolledningens sida om behov av mindre grupperingar. I Cecilias skola 
har de både salar för trä- och metallslöjd och textilslöjd som står tomma 
fyra av veckans fem arbetsdagar. Varför används inte dessa?  

Det ser mycket olika ut ute i skolorna vad beträffar denna fysiska ram-
faktor. Både rektorers och kollegors inställning till teknikämnet har bety-
delse för hur mycket det satsas ute på skolorna. För att sätta fyr på denna 
diskussion ute i skolorna kastar jag ut en brandfackla. Vore det inte värde-
fullt att anställa en utbildad tekniklärare som har en iordninggjord experi-
mentverkstad och som i samarbete med klasslärarna planerar och genomför 
teknikprojekt i de olika klasserna? Denne skulle alltså fungera som en sorts 
spindel i nätet liknande de atelieristor som finns involverade i Reggio 
Emilia-förskolorna i Italien (Barsotti, 1986). 

Material och verktyg 

I de båda skolorna saknades det till stor del material och verktyg och själv-
klart är det så att vilket material och vilken utrustning som finns att tillgå 
kommer att påverka teknikämnet med avseende på innehåll och undervis-
ningsprocess (se Pettersson & Åsén, 1989). Bertil Larsson (1997) påpekar i 
en rapport, apropå följden av brist på resurser, att det finns en risk att de 
praktiska arbetsformerna utesluts om det inte finns material och utrustning. 
Resursknappheten gör det mycket svårt för lärare i grundskolans tidigare 
skolår att bedriva adekvat teknikutbildning.  

Elisabet Nordin Hultman (2004) har i en avhandling studerat det material 
som är avsett för barns aktiviteter och lärande i pedagogiska verksamheter. 
I studien ingick sju svenska förskolor och, som jämförelse, fem engelska. 
Det mest påfallande var att i de svenska förskolorna var materialet jämförel-
sevis sparsamt och begränsat med liten variation och också otillgängligt för 
barnen. Nordin Hultman synliggör också att det ”finns lite material med 
naturvetenskaplig och teknisk laddning. Det innebär samtidigt att det finns 
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lite möjligheter för experimenterande och laborerande inslag i barnens akti-
viteter och lek” (a.a., s. 87). De två praktiker jag studerat utgör ingen 
avvikelse från hennes resultat.  

9.2.3 Utbildning och professionalism 
De båda lärarna i min studie har idag totalt 10 poäng fortbildning inne-
fattande både ämneskunskaper och didaktik, som grund för att undervisa i 
teknik. Med denna fortbildning tillhör de en liten skara av lärare i Sverige 
som överhuvudtaget har någon utbildning i teknikämnet (se Blomdahl, 
2000; CETIS undersökning 1998/1999 i Skogh, 2001; Skolverket, 2000; 
samt uppföljning Ginner, 2004; Teknikföretagen, 2005). Om man jämför 
det med utbildning i andra skolämnen så framstår 10 poäng, det vill säga 
ungefär 10 veckors utbildning, som lite för att undervisa i skolämnet teknik. 
Lärares egen utbildning har betydelse för hur teknikundervisningen kom-
mer att utformas och kanske också för om det överhuvudtaget kommer att 
bedrivas någon. Utbildning är en ekonomisk reglering som hänger samman 
med ekonomiska resurser. och som också bildar en ram hur verksamheten 
kommer att formas (se Lundgren, 1972; 1979; Dahlberg & Åsén, 1986). 

Utifrån mina resultat vill jag föra en diskussion om vad jag ser som 
viktiga komponenter i utbildningssammanhang. 

Vid utbildning eller fortbildning anser jag det av vikt att utifrån de rikt-
linjer som ges i kursplanen förankra utformningen av teknikämnet i grund-
skolan i ett teoretiskt och filosofiskt resonemang; en idé som även de två 
medverkande lärarna till viss del gav uttryck för vid det avslutande samtalet 
i samband med läsning av avhandlingsmanus. Så här säger Berit: 

 
Sedan förra året har jag funderat och särskilt kring Dewey som vi pratade 
om. Hur man använder det i praktiken så att säga och då känner jag att jag är 
en bit på väg. Alltså jag har det här tänkandet kring de här faserna i hans 
metod. På något sätt stämmer det så väl och så satt jag och skrev ner en del 
grejer. Det här och det här är på något sätt en sorts ledstjärna som jag har 
haft sedan förra läsåret och framöver. Och så fick vi en uppgift i skolan 
nyligen att vi skulle skriva lärarens terminsreflektion. Då satt det som en 
smäck och det visste jag inte om, men jag hade ju börjat skriva så det gick 
av bara farten. Det var jätteroligt och då satt jag och letade vad jag hade 
fortsatt att utveckla detta läsår och då hade jag faserna i hans metod som 
stöd. Jag har fortsatt utveckla teknikundervisningen och det har hjälpt mig 
jättemycket. Metoden är inte styrande och talar inte exakt om vad du ska 
göra utan tvärtom och det tycker jag är bra. Men det finns ändå riktlinjer att 
du ska utgå från barnens värld och försöka hitta saker som de är intresserade 
av och utmana dem då. Utveckla deras tänkande. Jag tycker det är jätte-
spännande. (Bandad intervju med Berit efter att ha läst avhandlingsmanuset 
24/5 2005)  
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På frågan hur Cecilia ser på användbarheten av den teoretiska grunden och 
de framtagna begreppen utifrån Heidegger och Dewey för sin egen 
teknikundervisning säger hon följande:  
 

 Jag tror att man kan ha begreppen som en grund att arbeta utifrån och sedan 
utveckla det till sitt eget … (tankepaus) Jag tycker det här sättet att arbeta 
också gäller i andra ämnen, nu pratar vi mycket om teknik men det här sättet 
att arbeta gäller ju också andra ämnen … Jag känner att Dewey är ett stöd 
för mig när jag vill försöka förändra mig i min roll. För det är som du 
skriver, jag är utbildad med att stå där framme och med det här du skriver 
om MAKIS. (Bandad intervju med Cecilia efter att ha läst avhandlings-
manus 3/6 2005) 

 
Att vända sig till filosofer kan vara fruktbart. Deras tänkande men också 
framtagna begrepp kan användas som redskap i den pedagogiska praktiken 
för att bli reflekterande praktiker. Precis som Piet Ankiewicz m.fl. (2006) 
skriver anser jag att det finns mycket att vinna på att knyta ihop den teknik-
filosofiska diskussionen med teknikdidaktiska funderingar, med tanke på att 
ämnet saknar en moderdisciplin där lärare och lärarutbildare annars skulle 
ha kunnat få stöd kring både innehållsaspekter och undervisningsmetoder, 
och att dessutom styrdokumentet överlämnar både innehåll och arbetssätt 
till den enskilde läraren (se även Hagberg & Hultén, 2005). Det räcker inte 
med en kursplanetext och presentation av några från lärarutbildarens sida 
egna exempel på genomförda teknikprojekt; här talar jag utifrån egen 
erfarenhet och efter samtal med andra lärarutbildare. Risken är då att utbild-
ningen eller fortbildningen resulterar i att deltagarna genomför samma 
exempel i sina praktiker, eller kanske bara tar delar av projekten, den 
”roliga delen med byggandet”, som någon lärare uttryckte det vid en av de 
fortbildningskurser jag tidigare hållit i, och inte analyserar den teknik som 
behandlas utifrån fler perspektiv. Att detta är fallet har också visats av Eva 
Björkholm (2004) i en C-uppsats (se även Pettersson & Åsén, 1989; 
Bungum, 2003). När exemplen är slut vill man ha fler tips och idéer, och 
risken är att exemplen blir utan förankring i ett medvetet ställningstagande 
till ämnet och därmed även utan egentlig riktning. Lärare behöver redskap. 
Begrepp som plats och teknikgestaltning med de ingående faserna upp-
dragsformulering, analys, visualisering/konstruktion samt utvärdering/re-
flektion kan utgöra sådana redskap. Min biträdande handledare skrev i 
några kommentarer i anslutning till att han läst avhandlingsmanuset i april 
2006; det kan vara ”ett exempel på hur man kan utveckla ett didaktiskt 
yrkesspråk på ett område där ett sådant praktiskt taget saknas. Utan en pro-
fessionell vokabulär riskerar reflektionen att bli trivial och ’ryggsäcken’ att 
fyllas med ett virrvarr av tips i stället för med användbara verktyg”. Detta 
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konstaterar Yvonne Andersson (1988) redan i samband med införandet av 
teknik som ett obligatoriskt ämne i 1980 års läroplan för grundskolan även 
om hon inte tar upp den teknikfilosofiska kopplingen.  

Resultatet pekar också på hur de fem perspektiven i kursplanen kan fun-
gera som ett redskap för läraren i dennes praktik för att det lärostoff som 
behandlas ska bearbetas från så många synvinklar som möjligt och därmed 
möjliggöra att analysen sträcker sig utöver en undervisningsform som 
reducerar undervisningen i teknik till enbart en inomteknisk instrumentell 
verksamhet. I utbildningssammanhang blir det en viktig uppgift att tydlig-
göra kursplanens perspektiv som ett redskap för läraren att rikta innehållet i 
syfte att arbetet ska leda mot mål att sträva mot och mål att uppnå för 
ämnet.  

Dessa redskap kan hjälpa lärarna att precisera innebörderna av de för-
mågor i form av kunskapskvaliteter som eleverna ska utveckla, hur deras 
undervisning ska utformas för att eleverna ska uppnå dessa, för att sedan 
också kunna hantera bedömningen av elevernas kvaliteter.  

Även verktyg för representation är något som måste in i utbildningssam-
manhang; skissteknik, modellteknik, tekniska principer som är användbara 
för både modellbygge och för att förstå tekniken i närmiljön. Lärare måste 
själva få förtrogenhet med dessa verktyg för att i sin tur kunna handleda 
eleverna i deras teknikgestaltningsprocess, vars inslag av visualisering och 
kommunikation kan bidra till elevernas reflektion och dialog i arbetet. 
Under det senaste årtiondet har datorn börjat användas allt mer för att arbeta 
med digitala modeller. Användaren kan arbeta i en låtsasvärld och utföra 
sina handlingar som simuleringar. Det är nu inte något som använts i de två 
praktikerna men jag vill ändå nämna det som ett möjligt komplement till 
ovanstående som skulle kunna ingå i utbildningssammanhang. 

Slutligen visar resultaten från min studie också på vikten av att i utbild-
ningssammanhang synliggöra styrande ramfaktorer och strukturer som 
lärare sedan kan förhålla sig till. De ser annorlunda ut i andra sammanhang, 
men jag anser ändå att exemplen från de två praktikerna kan utgöra en 
utgångspunkt för deltagare i fortbildningskurser och även i lärarutbildning-
en att själva påbörja arbetet med att synliggöra ramar och strukturer i den 
egna praktiken för att kunna förstå och förhålla sig till dessa. Tanken är inte 
att som lärarutbildare i utbildnings- och fortbildningssammanhang delge 
deltagarna några generella lösningar, eftersom dessa till sin natur är situa-
tionsbundna utan att ge lärarna redskap att analysera sin egen verksamhet. 
Ramfaktortänkandet kan fungera som ett redskap för att förändra pedago-
giska praktiker. Synliggörandet är av betydelse för att kunna fortsätta att 
utveckla teknikämnet med avseende på innehåll och undervisningsprocess.  
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Beträffande Berit och Cecilia är jag medveten om att jag bara genom min 
närvaro och min uppmaning till dem att skriva dagbok har påverkat dem att 
bli mer reflekterande. Hade jag inte bett dem skriva dagböcker och hade jag 
inte deltagit i samtalen hade kanske scenariot blivit ett annat. Dagböcker är 
en form av pedagogisk dokumentation. Den kan föda nyfikenhet för ens 
egen undervisning och det är när man börjar titta på sin egen situation som 
man får något tillbaka. Nu har jag dels bett dem skriva dagbok, dels suttit 
med på deras lektioner och ställt frågor; det är därför självklart att jag har 
varit med om att starta reflektionsprocesser. Gunilla Dahlberg, Peter Moss 
och Alan Pence (2002) skriver att de ser pedagogisk dokumentation som ett 
hjälpmedel för att reflektera över det pedagogiska arbetet där det handlar 
om att försöka se och förstå vad som pågår.  

 
Pedagogisk dokumentation kan bidra till en fördjupad självreflektion och 
säga oss något om hur vi har konstituerat oss själva som pedagoger … (a.a., 
s. 227) 

 
Pedagogisk dokumentation kan alltså vara ett verktyg i utbildnings- och 
fortbildningssammanhang. Samtidigt ser jag också möjligheter i lärarutbild-
ningen att använda pedagogisk dokumentation på ett mer medvetet sätt, 
nämligen genom att låta studenterna i sin verksamhetsförlagda utbildning 
vara de som observerar och dokumenterar teknikundervisning. Den pedago-
giska dokumentationen kan sedan skapa utrymme för en levande diskussion 
mellan lärare på fältet och lärarstuderande om pedagogisk praktik och dess 
förutsättningar, på ett sätt som Dahlberg m.fl. beskriver, i syfte att tillsam-
mans utveckla skolämnet teknik med avseende på innehåll och undervis-
ningsprocess och därmed sin professionalism.  

9.3 Perspektiv och metoddiskussion  

Innan den empiriska studien genomfördes valde jag ett perspektiv på teknik 
och undervisning utifrån den nu gällande kursplanen. Jag ansåg det nöd-
vändigt. Hur skulle jag kunna gå ut och studera teknik? Vad är teknik? Vad 
hade jag sett som kunde tolkas som undervisning i teknik? Jag ansåg det 
vara omöjligt med en enbart induktiv ingång till arbetet. Jag anser också att 
jag fått stöd för denna idé om att söka mig till filosofin av Piet Ankiewicz, 
Estelle de Swardt och Marc de Vries (2006) då de anser att det finns ett 
behov av att knyta ihop den teknikfilosofiska diskussionen med skolans 
utbildning i teknik (se kap. 4; se även Hagberg & Hultén, 2005).  

Med mina genererade begrepp med inspiration av Heidegger och Dewey 
som redskap har jag försökt förstå och studera materialet. I de empiriska 
avsnitten har jag däremot distanserat mig och försökt beskriva det jag sett 
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och hört på fältet så som det var och uttrycktes. Däremot är det i det fort-
löpande analysarbetet som jag har haft användning av de förberedande 
teorierna och de framtagna begreppen. Under analysen har också praktiken 
framträtt och saker som påverkar teknikundervisningen likaså. Det handlar 
alltså inte om en mekanisk tillämpning av inflytelserika tänkares skrifter på 
de två fallen. I stället har jag använt mig av filosofiska arbeten för att mejsla 
fram egna begrepp som befruktats av mötet med teknikämnets praktik. En 
annan teoretisk tolkningsram hade möjligen varit att utifrån sociokulturell 
teori försöka förstå teknikundervisning som den visar sig i de två praktiker-
na. Det jag tror varit fördelen i mitt val är att jag har kunnat dyrka upp 
teknikundervisningens praktik på ett djupare sätt med de framtagna be-
greppen ”platsen” och ”teknikgestaltning” än jag kunnat med hjälp av 
sociokulturell teori.  

Finns det då drag av normativitet i mitt arbete? På den frågan måste 
svaret bli ja. Begreppsgenereringen är normativ. Jag har en idé om att 
teknikundervisning skulle kunna förstås utifrån Heidegger och Dewey. Men 
samtidigt anser jag att det finns likheter mellan Heideggers och Deweys 
filosofi och sociokulturell teori. De företräder alla ett tänkande eller ett 
ställningstagande om att här och nu är centralt, det vill säga filosofin och 
teorin ger utrymme för att undervisning och lärande handlar om en konkret 
förankrad process där deltagarnas handlingar är centrala för vilka kunskaper 
och värderingar de tillägnar sig. Men med hjälp av de framtagna begreppen 
har jag fått ett redskap att analysera hur undervisning i skolämnet teknik 
varierar i de två praktikerna med avseende på innehåll och undervisnings-
process. Dessutom betonar jag i kapitel 6 att detta är en möjlig inriktning på 
teknikundervisning och öppnar därmed upp för att det finns flera möjliga 
inriktningar (se även Danermark m.fl., 1997). Björn Badersten (2006, s. 42) 
skriver att mötet mellan normativa och empiriska anslag kan vara fruktbara.  

 
Den normativa analysen skulle då kunna användas som redskap för att 
skissera ett teoretiskt utfallsrum eller en teoretisk karta, exempelvis for-
mulerad i idealtypstermer, som sedan kan ligga till grund för den empiriska 
analysen … På så sätt bildar det normativa utfallsrummet analysinstrument 
för den empiriska undersökningen.  

 
Förutom det perspektiv jag anlägger och de begrepp jag använder har 
förhoppningsvis läsaren därmed också fått en bild av min förförståelse som 
hon eller han därmed själv kan följa och på så sätt även kunna granska kri-
tiskt. Samtidigt vill jag understryka att jag inte på något sätt gör anspråk på 
att ha kunnat återspegla teknikundervisningens hela komplexitet i dessa två 
praktiker, utan snarare har min strävan varit att pröva ett sätt att beskriva 
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och analysera hur teknikundervisning visar sig. Ramfaktorteorin är ett 
analysredskap som på liknande sätt inte begränsar till ett utfall utan ringar 
in ett antal möjliga skeenden. 

Under forskningsprocessen har jag använt mig av flera datainsam-
lingsmetoder för att från olika källor kunna studera den komplexa miljö 
som skolpraktiken utgör. Observation har varit viktig i min studie och man 
ställs som observatör inför många konkreta val som man måste göra i situa-
tionen. Jag hade många gånger en känsla av otillräcklighet under mina 
fältstudier, en känsla av att inte hinna med och missa viktig information. 
Fler armar eller fler observatörer stod ibland högt på listan av önskemål 
under denna period och jag kan idag förstå Merriam (1994) och Ehn och 
Löfgren (1996) när de skriver att observation är en viktig metod för insam-
ling av information vid etnografiska studier, samtidigt som det kräver 
otroligt mycket av fältarbetaren i form av både delaktighet och distans för 
att kunna observera och tolka under tiden, lyhördhet och en förmåga att 
vinna förtroende hos andra. Jag skulle vilja lägga till förmågan att hantera 
känslan av otillräcklighet. Jag valde att hantera situationen så att jag under 
perioder av elevarbete i grupper observerade en elevgrupp under längre tid. 
Inombords fanns ändå en otillfredsställelse ifråga om att inte hinna med och 
kanske missa något viktigt på annat håll. Men med stöd av triangulering, 
dvs. att jag använt mig av flera former av datainsamling, tycker jag att jag 
kunnat ge en varierande belysning av empirin och fått värdefull information 
för mina analyser och tolkningar. Samtidigt har jag också kunnat ställa de 
olika källorna i relation till varandra. Med detta anser jag att tillförlitlig-
heten ökat. 

9.4 Avslutande kommentar 

Det jag ser att min avhandling kan bidra till, i första hand med avseende på 
den hittills ringa teknikdidaktiska forskningen i Sverige men även i ett 
internationellt perspektiv, är att visa på hur undervisningen i skolämnet 
teknik för yngre skolbarn varierar i verkliga skolpraktiker idag med avse-
ende på innehåll och undervisningsprocess. Min avsikt med studien har inte 
varit att hävda att teknikundervisning visar sig på samma sätt i andra 
praktiker utan i stället syftar den till att ge en bild av vad lärare och elever 
faktiskt gör under tekniklektionerna i dessa två praktiker. Den utgör även 
ett försök från min sida att skildra lärares ofta tysta yrkeskunnande i 
relation till den pedagogiska praktik inom vilken de arbetar. 

Min förhoppning är att denna avhandling kan bidra till att starta en debatt 
kring innehåll och arbetssätt i grundskolans teknikämne. Jag ser också 
studien som ett bidrag till den nyligen startade teknikfilosofiska diskus-
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sionen för teknikämnet i skolan (Ankiewicz m.fl., 2006; se även Hagberg & 
Hultén, 2005). Dessutom kan den utgöra en bas för fortsatt forskning och 
därigenom bidra till en utveckling av teknikämnets didaktik och dess roll i 
grundskolan.  

Avhandlingen kan även bli en utgångspunkt för lärare och lärar-
studerande i lärarutbildningen för diskussioner om teknikämnets innehåll 
och arbetssätt samt ramfaktorer och strukturer som man i sin roll som lärare 
kan möta på fältet och då måste kunna både synliggöra, förstå och förhålla 
sig till för att skapa möjligheter för lärande i olika praktiker. De frammejs-
lade begreppen samt ramfaktorbegreppen kan utgöra redskap för lärare på 
fältet att analysera den egna verksamheten för att därmed göra dem till 
reflekterande praktiker. Slutligen kan studien också användas för utveck-
lingsarbeten ute i skolorna för att utmana ramar och strukturer.  

Mot bakgrund av min studies resultat vore det intressant att fortsätta 
studera dessa två praktiker genom att ytterligare en gång använda mitt 
empiriska material men denna gång med fokus på elevers lärande. 

På liknande sätt vore det intressant att med samma teoretiska perspektiv 
och genererade begrepp studera teknikundervisning i grundskolans senare 
skolår. Idag vet vi mycket lite om vad som sker där. 

Ytterligare ett intressant forskningsprojekt utifrån studiens resultat vore 
att följa studenter som under sin verksamhetsförlagda tid i lärarutbildningen 
observerar och dokumenterar teknikundervisning och där den pedagogiska 
dokumentationen används för gemensam reflektion studenter och lärare 
emellan i syfte att tillsammans utveckla teknikundervisningen och därmed 
sin professionalism.  
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Summary 

Aim 
The main purpose of this study is to find out how technology as a school 
subject is formed into pedagogical action. Issues addressed are: 

 
– How does teaching technology as a school subject differ in terms of 

content and process? 
– How do frame factors influence teaching in technology? 

 

Background and previous research 
The nature of technology as a school subject has changed hand in hand with 
developments in technology – once a purely vocational elective at the upper 
secondary level in the 1960s and 1970s, technology as a school subject 
became a kind of applied natural science course in the 1980s, compulsory 
for everyone. Only with the current national curriculum, Lpo 94, has the 
subject been given a course curriculum of its own. Because the subject is 
rather new as a compulsory subject, it lacks an identity and a tradition. 
Moreover, a large percentage of teachers lack training in the subject, while 
at the same time issues concerning content and working methods have been 
left to the individual teachers to resolve (Blomdahl, 2000).  

This raises questions about what is happening in schools. What are 
teachers teaching? What are pupils doing? Reports from the field also show 
that teaching in technology is carried out only to a limited extent in schools 
today (see the CETIS survey analysis, 1998/1999 in Skogh, 2001; 
Skolverket, 2000; and the follow-up CETIS survey 2003/2004 Ginner, 
2004; Fabricius et al., 2002; Teknikföretagen, 2005). 

There is little research related to technology as a school subject in 
Sweden. The research that has been carried out is to an overwhelming 
degree related to the introduction of technology as a compulsory school 
subject starting with the 1980 national curriculum. The common 
denominator of the two dissertations that were completed in the late 1990s 
and early 2000s is their topic, children’s encounters with and understanding 
of the concept of technology (Skogh, 2001; Sjögren, 1997). We therefore 
know very little today about technology as a school subject and how it is 
taught in the schools, something that international research reviews also 
show (Zuga 1997, Petrina 1998, De Vries 2003, Middleton et. al., 2004; 
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Hagberg & Hultén, 2005). They all would like to see research that focuses 
on what is happening in the classroom, and that concerns how teachers 
teach and pupils learn technology as a school subject.  

The problems involved in introducing a subject in the compulsory 
schools make up the background to this study. There has been a growing 
personal desire and conviction of the need to provide a description and 
analysis of the teaching of technology as it takes form in practice in the 
schools.  

Method 
The basic questions are investigated in two case studies over a period of one 
year. Data are collected based on ethnographic methods and consist of 
observations, video recordings, documentation in the form of teachers’ 
diaries as well as pupils’ work, taped interviews with pupils and interviews 
with the two teachers both before and after the project was finished.  

The reason for the selection of these two teachers was that, at a meeting 
in connection with a course in technology for 18 teachers in compulsory 
school, I asked whether anyone was interested in participating in my study. 
Three teachers showed interest. For personal reasons, one of them later 
chose not to participate. The selection of teachers was thus based on this 
inquiry as well as on the teachers’ willingness to participate. It should be 
added that both have pursued further education (10 credits).  

The two teachers both work in compulsory schools and have extensive 
experience in teaching, about 25 years. The schools where they work are 
organized in such a way that one of them has classes with mixed-year 
groups: one group with 6-year-olds, one with children from grade 1-3 and 
one with children from grade 4-5. This school is called Malmgårdsskolan, 
where the teacher Berit works in grade 1-3. The other school has classes 
with homogenous-year groups: from 6-year-olds to fifth grade. This school 
is called Solgårdsskolan, where the teacher Cecilia works in the fourth 
grade. During the 2003-2004 school year, I followed the two teachers and 
their pupils in their technology education. In each class, one technology 
project was pursued in the 2003 autumn semester and one in the 2004 
spring semester.  

In my analysis, I have tried to use concepts from philosophy related to 
technology and to education as analytic tools in order to throw light on the 
way teaching varies between the two teachers’ practices. On the basis of 
Martin Heidegger’s philosophy on the essence of technology and John 
Dewey’s philosophy of education, I have introduced the concepts “place” 
and “shaping of technology” with its concomitant phases, formulation of 
the assignment, analysis, visualization/construction and evaluation /re-
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flection. The reason I have chosen to make use of Heidegger and Dewey in 
particular is that they both are of interest when it comes to understanding 
different aspects of the conditions of experience as well as its potential for 
development, with Dewey of particular interest in connection with peda-
gogical experience and Heidegger with respect to our understanding of 
technology. My study also shows that the curriculum, which is the 
document to which the two participating teachers have to relate, can be 
understood on the basis of Heidegger and Dewey. The concepts that have 
been developed have also proved to be useful tools in my attempt to clarify 
the way in which the content of technology education and the process of 
teaching vary between the two practices. The concepts have allowed room 
for differences in the way teaching practice is manifested. As for the 
influence of frame factors on teaching in technology, I have used Ulf P. 
Lundgren’s frame factor theory as an analytic tool in order to understand 
the results of my study on this point. The works of Donald Schön and 
Zygmunt Bauman have given me a greater understanding of how frame 
factors influence teaching in technology.  

Outline of the thesis 
The thesis is divided into nine chapters. Chapter one is an introduction and 
provides an overview of the background of my work, the aim of the study 
and the questions asked. Chapter 2 provides a description of the emergence 
of technology as a school subject, followed by a survey of the current 
curriculum for technology. The chapter ends with a brief survey of how 
technology as a school subject has developed in other countries. Chapter 3 
begins with a presentation of the few Swedish studies on technology as a 
school subject that exist to date. There then follows a presentation of 
international research on technology education in schools. This chapter also 
deals with research on teaching, with an emphasis on teaching as a task for 
teachers, based on the perspective of frame factor theory. In chapter 4, 
examples are provided of how the concept of technology is defined in the 
literature. At the end of this chapter, I discuss a perspective that may be 
fruitful in connection with technology, given the intentions stated in the 
curriculum. In chapter 5, I present parts of Dewey’s philosophy of 
education which are necessary for developing the concepts to be used. 
Chapter 6 introduces concepts connected with the philosophical per-
spectives I have selected for my study and that will govern the investigation 
conducted in the empirical study on how technology as a school subject 
varies with content and teaching process. Methodological reflections on the 
collection and analysis of data are presented in Chapter 7, which also gives 
a description of how the empirical study was carried out. In Chapter 8, two 
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case studies on the way teachers teach technology are presented. The two 
cases are then analyzed in terms of the concepts previously generated. Also 
elucidated are governing frame factors which recur in the material and 
which affect the way teaching in technology takes shape with respect to 
content and the teaching process in the two practices. Finally, the results are 
summarized and discussed in Chapter 9.   

Results 

The teaching process 

The overall results of the study support the conclusion that the two teachers 
take advantage of the phenomenon of place in their individual practices. 
That is to say, the teachers try to take the pupils’ own experiences as a point 
of departure for their teaching in technology, and they both make use of the 
surrounding technical environment as learning material. Place is also used 
as a kind of learning arena in one of the two practices. However, the choice 
of learning material is made in different ways. One of the teachers makes 
her choice by means of taking a stand on what kind of learning material is 
good and useful for the children, whereas the other proceeds from the 
children’s interests as the basis of work in different areas of technology. 
They both try to organize their teaching in such a way that it takes on the 
form of a process in which the children’s own active learning is at the 
center, instead of a process where they as teachers merely transmit content 
of which the pupils are the recipients. In this process, both theory and 
practice are interwoven, although the focus is different in the two practices. 
What differs between the two teachers as far as their analytic work is 
concerned is the degree of control they use in order to get a holistic view of 
technology, but also, to some extent, the form of the analysis itself. The 
way the teaching in technology is carried out in the practices of the two 
teachers may have consequences for the kind of experiences the children 
are able to undergo on the two occasions pupils have exposure to shaping of 
technology. 

Both teachers encounter problems which are due to their personal back-
ground, that is, a pedagogy of transmission, even though they have been 
exposed to other teaching traditions as well. Traces of this pedagogy still 
remain, however, which they sense leads to difficulty in trying to organize 
the process of technology shaping. The existence of strict boundaries 
between different subjects and teachers, the rigorously structured time 
schedules that are dominant in both schools, the design of the classrooms 
and the lack of material and tools all affect the forms available for teaching 
technology in the two practices. 
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Formulating the assignment on the process of technology shaping in the 
two practices is a joint effort by teachers and children. The children are 
given the task of resolving a previously defined assignment, which may 
involve producing representations of existing systems or products, making 
innovations, coming up with new ideas or simply identifying some specific 
form of technology development. The difference between the two practices 
is that one teacher divides the field of technology into several small 
assignments, whereas the other one initially formulates an assignment 
together with the pupils for the entire project, which the pupils are then in 
charge of themselves. 

The phase “visualization/construction” becomes manifest as the two 
teachers try the best they can, given the means, that is, material and tools, 
they have at their disposal, to provide the children with the opportunity to 
work with different forms of representation, both oral and written, like 
sketches and models, which make visible the children’s learning processes. 

A major conclusion of my work about the shaping of technology con-
cerns the importance of providing opportunities for reflection/evaluation. 
One of the teachers does not have the opportunity for joint reflection, where 
the teacher and children could create knowledge together. In the other 
practice, the occasions for joint reflection with the pupils are valuable 
components in their education, since they make it possible to introduce and 
summarize ideas, as well as guide the pupils further in their process of 
shaping of technology. Finally, the shaping of technology in the two 
practices is not a linear process but consists rather of a kind of oscillation 
between analysis, visualization/construction and reflection, but with 
different forms of guidance on the part of the teachers. This is how techno-
logy as a school subject varies with respect to the teaching process in the 
two practices. 

Content 

The five central perspectives listed in the curriculum, Development, The 
Effects of Technology, Construction and Function, Components and 
Systems and, finally, Technology, Nature and Society, are intended as tools 
for teachers to use in order to provide educational content with a profile in 
working with the learning material. As far as content is concerned, it can be 
said that, in their practice, both teachers illuminate the learning material that 
has been selected against the background of the central perspectives out-
lined in the curriculum. What distinguishes the teachers is that one of them 
consciously makes use of all five perspectives to throw light on the nature 
of technology, and thereby also directs the content in such a way that it is 
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situated in a wider context. Her teaching also includes reflection on the 
relation between humans, society, nature and technology. The other teacher 
focuses on two of the perspectives, The Effects of Technology and 
Construction and Function, and thus limits her analysis to an intra-
technological perspective, where the technical product is not situated in a 
broader context. The content of this practice consists essentially of enabling 
the pupils to get an insight into underlying technological principles as well 
as into the function of different components, such as a battery, engine, 
lamp, etc., which are all used, for example, in the model constructions of an 
amusement park or car, as the pupils get the opportunity to examine 
components and test solutions for themselves. Similarly, the pupils have the 
possibility to master technological concepts mainly by looking and testing 
for themselves. In the other practice, both small- and large-scale systems 
are treated, like the blade of a water wheel and the production process from 
grain to baked good. What this entails in part is how technology actually 
functions in concrete situations, but also how it affects people in their 
everyday lives. In this practice, technology is also approached in such a 
way that it does not appear in the form of an isolated technical product but 
instead is made visible in terms of its function in a broader context. The 
content is dealt with and developed using both theoretical and practical 
working methods. The practice is permeated by descriptions and practical 
tests followed by occasions for joint reflection, which also allow pupils to 
penetrate the conceptual world of their subject and gain insights into 
underlying technological principles. 

As regards the content, there are similarities between the practices, in 
that all children are given opportunities to work at problem solving in cases 
where there are no given solutions, and this work is performed in groups. In 
one practice, there are clearly cases of problem solving, with the pupils 
working individually, but this takes place in interaction with other pupils in 
the same class. Another similarity concerning content is that both teachers 
make use of different forms of representation, such as sketches, model 
constructions and written documentation, with the element of model 
construction providing a further common denominator given the availability 
of tools and material. Finally, there is a common feature insofar as other 
subjects are to some extent integrated in both practices of technology 
education and in the end also become part of the technology projects. 

After having followed the teaching of technology in these two practices 
for one school year, a further conclusion to be drawn is that these are two 
committed teachers who each try to develop education in technology within 
the limits that are set by the frames and structures that prevail at their 
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schools. I have also met interested pupils who at times work eagerly and 
intensely.  

This study may hopefully contribute to initiating a debate on the content 
and methods in technology as a subject in compulsory school. The study 
can also be seen as a contribution to the discussion recently begun about 
how to connect the philosophy of technology with the school subject (see 
Ankiewicz et al., 2006; Hagberg & Hultén, 2005). It can also provide a 
basis for further research and contribute to the development of the didactics 
of technology as well as of its role in compulsory school.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 
Planering för kursen Tekniken lyfter Grupp 2, HT 02 

 
5/9 Introduktion, litteratur, schema, examination mm 
 Vad är teknik? Teknik som skolämne 
 Kursplanen i teknik, Lpo 94 

Tillverka namnskylt 
Bygga stadigt, strukturer 
Att läsa till nästa gång: Broar (kompendium) 
         Teknik 96: sid. 1.3-1.15, 6.7-6.13, 6.37-6.38 

 
6/9 Broar 

Integrering med andra skolämnen 
Problemorienterat arbetssätt 
Tillverka ballongdrivna ”grejen” 
Att läsa till nästa gång: Teknik 96: sid. 2.1-3.5, 4.1-4.5, 6.1-6.6 

 

10/10 Sista inlämningsdag för produktundersökning 
Material och verktyg 

 Mekanismer; pneumatik och länkar  
Tillverka rörliga figurer 

 Att läsa till nästa gång: Teknik 96: sid. 8.1-8.19 
 
7/11 Litteraturseminarium Den kupade handen 

Elektricitet; enkel ellära 
 Frigolitsåg 
 Lödning 

Tillverka något med lysdioder 
 

 
5/12 Redovisningar av projektarbete 

 
Utvärdering 
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Bilaga 2 
Planering för kursen Teknik 6-10p, Grupp 2, VT 03   

 
23/1  Introduktion, litteratur, schema, examination mm 
 Designprocessen 
 Tema: Det rör sig och bygga stadigt 

Mekanismer. Något med hjul och där hjulens rotation kan överföras  
till en bågrörelse, en linjär rörelse och en roterande rörelse 

 
20/2 Forts. Designprocessen 
 Tema: Skiss – att gestalta en idé 

 
13/3 Teknik i skolan kap 1-6  

Tema: Modellteknik 
 Forts. tema det rör sig och bygga stadigt samt lite elektricitet  

 
 
10/4 Teknik i skolan kap 7-12 

Redovisningar 
Tema: Elektricitet och elektronik 
  

 
8/5 Teknik i skolan kap 13-15 
 Redovisningar 

Utvärdering 

 
 

Redovisningsarbete: Hur stimulerar jag mina elever till att reflektera över den 
teknik de möter i sin närmiljö? 
Planera med dina elever ett teknikprojekt (ett tema, en produkt eller ett tekniskt 
system som passar in i din undervisningssituation) som har som syfte att ge 
eleverna en förståelse av tekniken i deras närmiljö. 
Arbeta i grupp eller enskilt. Redovisning sker muntligt (ca. 10 minuter per person) 
och skriftligt (3-4 sidor per person). 
Den skriftliga redovisningen inlämnas senast 28/4 för att den ska kunna tryckas 
och vara klar för att delas ut till er vid det sista kurstillfället. 
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Bilaga 3 
Enkät inför fortsättningskurs Teknik, 6-10p    
 
 
 
Namn:…………………………………… 
Skola:…………………………… 
      
 
Vilken lärarutbildning har du? 

 
1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

  
2. Ingick teknik i din grundutbildning? 

  
3. Tidigare fortbildning i teknik? Om ja, i vilken omfattning? 

 
4. Varför sökte du Grundkurs i Teknik (Tekniken lyfter), 5p? 

 
5. Har denna fortbildning påverkat ditt sätt att undervisa i teknik? Om 

ja, i så fall hur? 
 

6. Har din syn på teknikämnet ändrats efter fortbildningen? Om ja, på 
vilket sätt? 

 
7. Vad är teknikämnet för dig idag? 

 
8. Vad anser du är den viktigaste målsättningen med 

teknikundervisningen?  
 

9. Vilka förmågor, tror du, teknikundervisning utvecklar hos eleverna? 
 
10. Vad i kursplanen i teknik anser du vara det viktigaste för din 

undervisning? 
 

11. Vilka är dina förväntningar inför denna kurs Teknik, 6-10p? 
 
 
 
 
Lärarna på Teknikavdelningen 
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Bilaga 4 
Enkät efter genomförd fortsättningskurs Teknik, 6-10p   

 
 
 
Namn:……………………………….. 
Skola:…………………………………. 
 
      
1. Vad är teknikämnet för dig idag? 

 
2. Har din syn på teknikämnet ändrats efter denna fortbildningskurs? 

Om ja, på vilket sätt? 
 

3. Vad anser du är den viktigaste målsättningen med 
teknikundervisningen?  

 
4. Vilka förmågor, tror du, teknikundervisning utvecklar hos eleverna? 

 
5. Vad i kursplanen i teknik anser du vara det viktigaste för din 

undervisning? 
 

 6.  Skriv tre saker du tyckt varit bra i kursen? 
 

7.  Vad saknade du i den fortbildningskurs du gått? 
 

    
Tack för din medverkan! 

 
Lärarna på Teknikavdelningen 
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Bilaga 5 
Frågeguide till lärare Solgårdsskolan efter avslutat projekt vt 04  

 
 

Nu har du arbetat med teknikämnet under ett läsår. 
 
1. Vilka möjligheter ser du idag med teknikämnet? 
2. Vilka svårigheter ser du? 
3. Ska vi ha ett teknikämne i skolan? Behövs det? 
4. Vilka förmågor utvecklar teknikundervisning hos eleverna? 

 
I nuvarande läroplan överlämnas innehållsfrågan till den enskilde läraren att 
själv bestämma. 

 
5. Hur tänker du kring innehållet? 
6. Jag har uppfattat att ni i stor utsträckning utgår från elevernas 

intresse och engagemang vid valet. Då blir det intressant att tänka 
kring progression i ämnet. Hur tänker ni här på Solgårdsskolan kring 
progression? Hur är er lokala arbetsplan i teknik skriven för att 
uppnå progression samtidigt som elevernas intresse ska vara 
utgångspunkten? 

 
I nuvarande kursplan överlämnas också arbetssätt och metoder att utformas 
av den enskilde läraren. 

 
7. Har du förändrat ditt sätt att arbeta under detta läsår? 
8. Om du jämför med förra projektomgången. Vad ser du för 

likheter/skillnader i ditt arbetssätt? 
9. Vad vill du fortsätta att utveckla när det gäller arbetssätt? 
10. Hur skulle du med egna ord beskriva ditt arbetssätt om du hade 

exempelvis några studenter här som undrade över det? 
 

Under detta teknikprojekt  
 
11. Vilka begrepp har eleverna erövrat? 
12. Vilka förmågor utvecklades hos eleverna? 
13. Vilka erfarenheter från de två tidigare projekten har eleverna haft 

nytta av i detta projekt? 
14. Vilka av kursplanens perspektiv behandlades i projektet? 
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Bilaga 6 
Frågeguide till lärare Malmgårdsskolan efter avslutat projekt vt 04  
 

 
Nu har du arbetat med teknikämnet under ett läsår. 

 
1. Vilka möjligheter ser du idag med teknikämnet? 
2. Vilka svårigheter ser du? 
3. Varför ska vi ha ett teknikämne i skolan? Behövs det? 
4. Vilka förmågor utvecklar teknikundervisning hos eleverna? 

 
I nuvarande läroplan överlämnas innehållsfrågan till den enskilde läraren att 
själv bestämma. 

 
5. Hur tänker du kring innehållet? 
6. Hur tänker du kring progression i ämnet? Denna fråga ställs eftersom 

eleverna möter samma temaområden ytterligare en gång under deras 
skoltid på Malmgårdsskolan. 

7. Hur får man elever engagerade? Finns det motsättningar mellan att 
lärare har bestämt temaområdena innan och barnens intresse? 

 
I nuvarande kursplan överlämnas också arbetssätt och metoder att utformas 
av den enskilde läraren. 

 
8.  Har du förändrat ditt sätt att arbeta under detta läsår? 
9.  Vad vill du fortsätta att utveckla när det gäller arbetssätt? 
10. Hur skulle du med egna ord beskriva ditt arbetssätt om du hade 

exempelvis några studenter här som undrade över det? 
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Bilaga 7 
Frågor elever efter projektomgång 1 (ht 03) Solgårdsskolan   

 
 
 
Nu har ni arbetat med ett tivoliprojekt under två veckor. Hur har det varit att 
arbeta med projektet?  
 
Vilka saker har ni lärt er under projektets gång? Några nya ord? 
 
Blev attraktionen som ni tänkte er den vid planeringen i början? 
 
Vad är ni mest nöjda med? Varför? 
 
Skulle er tivoliattraktion gå att förbättra ytterligare? 
 
Ni har gjort en tivoliattraktion. Om några kamrater skulle göra en likadan 
attraktion som ni gjort har ni några råd att ge dem?  
 
Ni har arbetat i grupp när ni gjorde er tivoliattraktion. Hur har det fungerat? 
 
Hur gjorde ni när ni bestämde saker i gruppen? 
 
Hur delade ni upp arbetet i gruppen? 
 
Finns det tillfällen när det är bättre att arbeta ensam än i grupp? 
 
Är det bättre att arbeta pojkar för sig och flickor för sig eller ska man 
blanda grupperna? Varför? 
 
Tycker du det är bättre att välja kamrater själv eller ska vuxna välja? 
Varför? 
 
Hur många tycker ni att det kan vara i en grupp för att det ska fungera? 
 
Vi säger att ni ska arbeta tillsammans med ett uppdrag har ni några idéer 
hur man snabbt ska komma igång? 
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Bilaga 8 
Frågor elever efter projektomgång 1 (ht 03) Malmgårdsskolan   
 
 
Nu har du arbetat med lantgården under en period. Hur har det varit att 
arbeta med lantgården?  
 
Vad har varit roligast att arbeta med under lantgårdsprojektet? Varför? 
 
Säg några saker du har lärt dig som du inte visste innan? Några nya ord? 
 
Av allt ni arbetat med under denna period, vilket är du mest nöjd med? 
Varför? 
 
Ni har alla i klassen gjort ett höredskap. Om en kamrat skulle göra ett 
likadant redskap som du gjort, vad skulle du ge för förslag för att förbättra 
det ytterligare? 
 
Ni har arbetat i grupp när ni gjorde tankekartorna och jag vet att ni tidigare 
också arbetat i grupp. Vad tycker du om att arbeta i grupp? 
 
Är det någon gång bättre att arbeta själv? 
 
Hur kan man göra om man arbetar i grupp och någon behöver tänka en 
längre stund? 
 
Är det bättre att arbeta pojkar för sig och flickor för sig eller ska man 
blanda grupperna? Varför? 
 
Tycker du det är bättre att välja kamrater själv eller ska vuxna välja? 
Varför? 
 
Vi säger att ni ska arbeta ihop (nämner några namn) med ett uppdrag, har 
du några idéer hur man snabbt ska komma igång? 
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Bilaga 9 
Frågor elever efter projektomgång 2 (vt 04) Solgårdsskolan   

 
 
Eleverna i gruppen visar sin gemensamma skiss på sitt förslag på 
bilkonstruktion 

 
1. Varför har man en skiss? 
2. Hur kom ni på idén? 

 
Sedan påbörjade ni modellbyggandet. 

 
3. Har ni följt er skiss?  
4. Vad har förändrats? 

 
Nu är er bilkonstruktion färdig 

 
5. Är ni nöjda med er bil? 
6. Hur skulle ni kunna förbättra er bil? 
7. Fick ni nytta av tivoliprojektet i arbetet med bilarna? 
8. Om ni tänker på riktiga bilar, hur drivs de? 
9. Hur är den uppbyggd? Vad finns i den? (bränsle-, kyl-, broms-, 

belysnings-, styr- och elsystem) 
10. Varför har vi bilar? 
11. Vilka fördelar/nackdelar finns det med bilar för människan? 
12. Vilka fördelar/nackdelar finns med bilar för naturen? 
13. Är bilen bra/mindre bra för samhället? 
14. Vad behövs mera för att kunna köra en bil? 

 
Ni har samtidigt forskat kring bilar 
 

15. Hur gjorde ni i er grupp? Forskade ni ihop eller hur gjorde ni? Här 
får barnen berätta vad de gjort individuellt samtidigt som jag har 
deras skrivna produkter i handen. 

16. Säg något du lärt dig under forskningen som du inte visste innan? 
17. Vilka nya ord lärde ni er? 

 
Ni har arbetat i grupp under bilprojektet. 
 
18. Hur har det fungerat att arbeta ihop? 
19. Ni fick välja själva vilka ni ville arbeta tillsammans med. Har ni valt 

de som ni allra helst vill arbeta tillsammans med? De som ni oftast 
arbetar med? 
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Bilaga 10 
Frågor elever efter projektomgång 2 (vt 04) Malmgårdsskolan   

 
 
Visar skissen på gruppens förslag på att få en petflaska att flyga så högt upp 
som möjligt. 

 
1. Vad är detta? Hur tänkte ni? 
2. Hur kom ni på idén? 

 
Sedan prövade ni tillsammans med Berit de olika idéerna. 

 
3. Vad var det som gjorde att ert förslag inte blev det som flög högst? 

Alternativt flög högst? 
4. Skulle ert förslag gå att förbättra ytterligare? 

 
Ni fick bygga en raket av en petflaska som sedan sköts upp med en pump 
(visar pumpen). 

 
5. Kan ni förklara hur flaskan kunde flyga upp i luften? 
6. Hur högt flög er raket? 
7. Hur skulle ni kunna förbättra er raket så den flög högre upp? 
8. Om ni tänker på riktiga raketer hur drivs de? 
9. Varför skickar man upp raketer i rymden? 
10. Vad tycker ni om att man skickar upp raketer? Fördelar? Nackdelar? 
11. Säg något du lärt dig under detta projekt som du inte visste innan? 

 
Ni har arbetat ihop under hela projekttiden. 

 
12. Hur har det fungerat att arbeta ihop? 
13. Hur fungerade det när 6-åringarna kom med? 

 


