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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur några elever i årskurs 1 skapar förståelse för vad 
en teknisk artefakt är och vidare hur eleverna ges möjlighet till detta genom att läraren 
använder variationsmönster under ett lektionstillfälle. Materialet har samlats in genom en 
learning study vilket innebär att vi har genomfört en praxisnära undersökning. Vi har i studien 
agerat både forskare och lärare; observerat, planerat och bedrivit undervisning samt analyserat 
empirin. Vi har studerat tre lektionstillfällen i tre olika grupper med fokus på att tillsammans 
med eleverna skapa en definition av vad en teknisk artefakt är. Med hjälp av för- och 
eftertester har vi även undersökt elevernas uppfattningar om tekniska artefakter före och efter 
lektionstillfället. Som analysredskap har vi använt variationsteori och de begrepp som den 
innefattar samt kritiska aspekter. Vi jämför sedan resultatet med tidigare forskning. 
Resultaten visar att lärarens brister och förtjänster påverkar det intentionella lärandeobjektet, 
det vill säga om eleverna lär sig eller inte. Studien visar även att andra faktorer påverkar 
lärandet. Eleverna inte har några svårigheter med att urskilja högteknologiska artefakter men 
hade svårt att förvärva sig förståelsen för att ett naturligt föremål som bearbetas blir till ett 
tekniskt föremål. Anmärkningsvärt med studien var att vi upptäckte att flera elever tänker 
cykliskt när de tänker på en teknisk artefakt då de ser till hela tillverkningsprocessen. 
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Inledning  
Detta är en didaktisk studie med avspark i teknikämnet. Empirin som studien grundar sig i är 
insamlad genom en learning study, som bedrivits i tre klasser i årskurs 1 under vårterminen 
2013. Studien handlar om hur elever i årskurs 1 skapar förståelse för vad ett tekniskt föremål 
är. Learning study är ett arbetssätt som intresserar oss som författare och blivande lärare. 
Detta då det skapar bra förutsättningar för en analys av elevernas kunskapsutveckling eller 
bristande kunskapsutveckling, men även för att det är utvecklande för oss som blivande 
lärare. Då det ger oss en chans att reflektera och eftersom vi båda till sommaren kommer bli 
behöriga lärare i teknikämnet anser vi även att resultaten från studien kan vara användbara i 
vår framtida profession. Dessutom känns det spännande och lärorikt att ha fått chansen att 
praktisera learning study som metod, vem vet - kanske kommer vi bedriva fler studier när vi 
är verksamma lärare. Erfarenheten är värd mycket.  

Hagberg och Hultèn (2005) gjorde ett gediget arbete genom att för vetenskapsrådets räkning 
sammanställa teknikdidaktisk forskning. Innan deras sammanställning talades det mycket om 
det magra utbudet av teknikdidaktisk forskning, men de menar att så inte är fallet. De har 
framför allt fokuserat sig på svensk forskning. De kom fram till att forskning finns, men att 
endast en obetydlig mängd publicerats internationellt. Detta tror de beror på att forskningen 
handlar om svenska skolan men påpekar samtidigt att resultaten är förenliga med 
internationell forskning och därför kan sättas in i en internationell kontext. De framhäver 
dock att fler forskare krävs eftersom de få som finns arbetar i skolan eller på universitetet och 
därför inte har möjlighet att forska på heltid. Dessutom finns det enligt dem för få 
forskningsplatser på landets högskolor. Några hinder för att möjliggöra detta är att få 
högskolor ger blivande lärare möjlighet att studera och bli behörig i teknikämnet varpå det 
bristande tekniklärarunderlaget medför få tänkbara kandidater för vidare forskning inom 
teknikdidaktik. Till det krävs även ett intresse för att forska och ett brinnande intresse för 
skolan och lärande. 

Det är alltid relevant med ny didaktisk forskning inom alla ämnen, inom teknikämnet har vi 
inte funnit många studier som bedrivits i årskurs 1 därför har vi en förhoppning om att vår 
studie kan bidra med information inom det teknikdidaktiska forskningsfältet. 
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Bakgrund 
Kunskapsområde 

Teknik som skolämne 

Teknikämnet har funnits i Sverige sedan 60-talet, men har genom åren skiftat något i karaktär. 
Enligt Elgström och Riis (1990) blev teknik ett obligatoriskt skolämne år 1980 i och med 
etablerandet av den då nya läroplanen Lgr 80. Det är inte förrän reformen som sker i samband 
med kommunaliseringen 1994 som teknikämnet blir ett eget ämne och får en egen läroplan, i 
den då nya läroplanen Lpo 94 (ibid). Teknikämnet får i Lpo 94 sin egen kursplan och sina 
egna mål (Skolverket, 1994). Teknikämnet är alltså inte längre en del av övriga NO-ämnen, 
även om ämnet fortfarande delar kurstimmar med övriga No-ämnen. Sedan Lpo 94 har 
ytterligare en läroplan tagits i bruk, Lgr11 (Skolverket, 2011). 

En grundläggande del i teknikundervisningen i Lgr 11 är att ha en förståelse för vad teknik är. 
Detta omnämns i förmågorna likt; identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån 
ändamålsenlighet och funktion (ibid s. 269) men även i det centrala innehållet, för år 1-3, 
som; några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov (ibid s. 
270). En annan förmåga som också ska utvecklas är att; använda teknikområdets begrepp och 
uttrycksformer (ibid s. 269) vilket även återfinnas i det centrala innehållet som; några enkla 
ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar (ibid s. 270). 

Att kunna definiera ett tekniskt föremål är av stor vikt då teknik i sig är ett diffust begrepp 
med flera olika definitioner. För att eleven i år 6 skall kunna tillgodogöra sig kursmålet; föra 
enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska 
system i samhället har förändrats över tid […] (ibid s. 272) krävs en förståelse för vad teknik 
är. Vi vill med denna studie lägga grunden för denna kunskap eftersom eleverna måste förstå 
innebörden av flera tekniska begrepp för att kunna samtala om dem. 

Vad är teknik? 

Begreppet teknik inom teknikämnet kan innefatta flera olika saker, exempelvis: 
högteknologiska artefakter (dator, tv, mobil mm), verktyg (såg, yxa), vardagsteknik (osthyvel, 
kläder) tekniska system/tekniska processer (tunnelbanesystemet, posthantering, 
återvinningsprocessen, smörets väg från kon till frukostbordet). Allt detta har vi fått erfara 
under vår utbildning. Då teknik kan vara så många olika saker är det inte helt enkelt att 
förklara vad det är. Dock finns det en rådande föreställning i vårt samhälle att teknik är 
artefakter som är högteknologiska så som mobiltelefoner, datorer, fordon, kaffekokare och 
dylikt (Dakers, 2006; de Vries, 2005). Dakers (2006) och de Vries (2005) menar att de som 
definierar teknik som högteknologiska artefakter har en begränsad bild av vad teknik är. I 
denna otillräckliga definition förbises de kunskaper och processer som leder fram till 
skapandet av nya artefakter. Dessa kunskaper grundar sig ofta i ett upplevt behov eller 
ändamål som oftast är drivkraften bakom skapandet av nya artefakter. De Vries (ibid) 
undviker själv en definition av vad teknik är och poängterar: there are thousands out there to 
choose from and I do not think I can come up with the one that beats them all (ibid s.11), 
varpå en definition inte är tillräckligt. Han menar även att teknik är:  
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Human activity that transform the natural environment to make it fit better with human 
needs, thereby using various kinds of information and knowledge, various kinds of natural 
(materials, energy) and cultural resources (money, social relationships, etc.) (ibid s.11).  

Bjurulf (2008) menar att den filosofiska frågan vad teknik är för läraren kan vara en bra grund 
att bygga vidare ämnesinnehållet på, för att där igenom utveckla undervisningen.  

Vad är en artefakt? 

De Vries (2005) belyser att unga barn när de får frågan vad teknik är ofta benämner teknik 
som tekniska artefakter. Enligt de Vries (ibid) kan en pinne som används som käpp med hjälp 
av fantasi tolkas som ett tekniskt föremål, då den har en funktion. Dock kan den inte likställas 
med käppen, eftersom käppen är förädlad av människan för att tillfredsställa ett behov och en 
funktion. Det är den här skillnaden som fastställer om föremålet är naturligt eller tekniskt. 
Med andra ord får tillverkningsprocessen eller modifieringen av det naturliga föremålet stor 
betydelse för om ett naturligt föremål skall få kallas artefakt. En artefakt skall enligt de Vries 
(ibid) även ha en funktion som tillfredsställer ett av människans erfarna behov. Här följer en 
annan definition: en artefakt är ett objekt som är tillverkat av en tänkande varelse att ha vissa 
egenskaper, den är ett konstgjort ting (Rystedt & Säljö, 2008, s.14). Den definitionen vi valt 
är snartlik de Vries, vi vill dock poängtera att det finns många fler definitioner som vi inte har 
för avsikt att gå igenom då de faller utanför ramen av vårt syfte. Vår definition av en teknisk 
artefakt lyder: det är något som tillverkats av människan som har en funktion och som 
uppfyller ett behov. 

Technological literacy-Teknisk bildning 

Det finns flera olika definitioner på vad technological literacy innefattar, vi har i denna studie 
inte för avsikt annat än att mycket enkelt klargöra vad begreppet kan inrymma.  

I internationella sammanhang talas det mycket om technological literacy som på svenska 
skulle kunna benämnas som teknisk bildning eller teknisk allmänbildning (Hagman & Hultén 
2005). Technological literacy innebär kortfattat att en tekniskt allmänbildad människa har 
kunskaper om teknik samt vad som ryms i begreppet teknik, med andra ord har personen 
förståelse för att teknisk kunskap innefattar en rad olika saker dessutom kan personen även 
förädla kunskapen och genom den skapa något nytt. Den tekniskt allmänbildade människan 
skall även ha vetskap om att det finns olika sorters teknik (vardagsteknik, högteknologisk 
teknik mm) och bör även förfoga över vissa färdigheter så som problemlösning och vara 
förmögen att kommunicera tekniskt genom ett rikt tekniskt ordförråd samt tekniska skisser 
(Svensson, 2011). Dessutom skall hänsyn tas till bland annat historia, ekonomi, materialval, 
funktion, design, samhälle och kultur när en ny artefakt skapas (ibid).  

I USA har ITEA- internatonal technology education association (2013) tagit fram en rad 
kriterier som utförligare beskriver de förmågor och kunskaper som eleverna förväntas 
utveckla för att bli tekniskt allmänbildade. De olika kriterierna i ITEA´s standards är inte 
deras motsvarighet till vår läroplan i teknik i Lgr 11, de kan istället ses som kriterier som 
används som ett värdefullt redskap av läraren för att bedöma kvalitéten av elevernas 
skolarbeten (ibid). Dock skall tilläggas att några kriterier är nära besläktade med både 
förmågor och innehållet i det centrala innehållet i Lgr 11 och skulle kunna varit urklippta 
därifrån. 
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De Vries (2005) radar upp ett flertal olika färdigheter som tillsammans skulle kunna 
definieras som teknisk kunskap men menar att det inte bara är viktigt att inneha en hög 
förståelse för vad teknisk kunskap är utan kunskapen måste även innehålla en förståelse för 
hur den kunskapen kan appliceras på artefakter och produkter för att skapa ny kunskap. Med 
andra ord krävs det av människan att hen tar hänsyn till en rad olika förmågor, kunskaper och 
färdigheter inom flera olika tekniska kunskapsområden som sedan skall appliceras på något 
för att förädlas och bilda exempelvis en ny artefakt.  

Syfte  

För att eleven skall kunna erövra ett tekniskt kunnande är det viktigt att de besitter ord och 
begrepp för att förklara och samtala om tekniska lösningar. Syftet med studien blir att 
utforska hur elever skapar förståelse för vad en teknisk artefakt är.  

Forskningsfrågor 

Hur ger läraren några elever i årskurs 1 möjlighet att skapa förståelse för tekniska artefakter 
genom att tillämpa variationsteorin? 
 

Vilka uppfattningar har eleverna om tekniska artefakter före och efter lektionstillfället? 
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Teoretiska utgångspunkter 
Tidigare forskning 

Denna didaktiska rapport hör hemma i ett mångvetenskapligt forskningsfält där studier 
skildras på olika sätt. Empiri om olika skolämnen insamlas genom olika 
metoder/tillvägagångssätt och skall sedermera tolkas genom olika teoretiska utgångspunkter. 
Då empirin i den tidigare forskningen är införskaffad på olika sätt, besitter de olika reliabilitet 
och validitet, det är inte något vi har för avsikt att ta hänsyn till när vi presenterar tidigare 
forskning. En risk med den tidigare forskningen är att tidigare resultat kan färga av sig på vår 
studie.  

Vi har i vår studie utgått från en deduktiv teoretisk ansats eftersom vi har gått prövandets väg 
och bedrivt en learning study. Genom learning studyn har vi använt oss av variationsteorin, 
som fungerar som ett raster med vars hjälp vi analyserar vår insamlade empiri. Vår teoretiska 
ansats blir när vi tillämpar learning study som metod även abduktiv. 

Tidigt i vårt arbete fann vi en forskningsöversikt som vi haft stor nytta av: skolans 
undervisning och elevers lärande i teknik- svensk forskning i internationell kontext (Hagberg 
& Hultén, 2005). Där i fann vi uppslag till tidigare forskning som varit användbara för vår 
studie. Utöver det har vi flitigt använt oss av diverse sökmotorer som Libris, Google scholar 
och Springer, som specialiserar sig på naturvetenskap, teknik och medicin, för att finna 
relaterade texter. Vi har i sökmotorerna sökt på för uppsatsen relevanta ord som: tekniska ord 
och begrepp, tekniskt ordförråd, teknisk artefakt, artefakt, föremål och teknik. Orden har 
sökts på både svenska och engelska för att öka chansen att finna lämpliga sökträffar. De 
sökord som givit flest användbara träffar redovisas nedan. 

 Tekninskt ordföråd – 2170 träffar.  
Technical vocabulary – 800 000 träffar. 

 Teknisk artefakt – 6830 träffar.  
Technical artefacts – 16 300 träffar. 

Då vi har bedrivit en learning study med syfte att utforska hur elever skapar förståelse för vad 
ett tekniskt föremål är ansåg vi det lämpligt att från början söka efter liknande studier för att 
bilda oss en uppfattning om liknande studier och forskning men även för att säkerställa att 
ingen likadan studie bedrivits tidigare. Teknikämnet är eftersatt i många avseenden så som 
brist på utbildad lärare, resurser och tid i skolan (Blomdahl, 2007; Björkholm, 2007; 
Teknikföretagen, 2005). Vi har under arbetets gång tyvärr inte funnit några learning studies 
på teknikämnet, varpå vi såg det nödvändigt att undersöka närliggande ämnesområden så som 
No-ämnena. Vår learning Study behandlar vikten av ett brukbart tekniskt ordförråd då det 
lagts större fokus på detta i den senaste kursplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011). Vi har även 
sökt på orden: learning study, fenomenografi, variationsteori och lärandeobjekt, både på 
svenska och engelska. Orden har även sökts på tillsammans ex learning study och tekniskt 
ordförråd. Detta för att få så träffsäkra sökningar som möjligt.  

 Learning study – 3 740 000 
 Learning study teknik – 31 500 träffar.  



6 
 

Learning study design and technology – 2 870 000 träffar. 
Variationsteori – 489 träffar. 
Variation theory – 3 310 000 träffar. 
Lärandeobjekt – 931 träffar. 
Object of learning – 3 720 000 träffar. 

Som vi tidigare nämnt fann vi inga learning studies på teknikämnet, detta kan kanske te sig 
märkligt då det komma upp så många sökträffar på just de sökorden. Dessvärre är de något 
missvisande då orden vi sökt på inte behöver komma i följd för att det ska komma upp som en 
sökträff utan det räcker med att texten innehåller alla ord. 

Närbesläktad tidigare forskning om ämnet, inom de naturorienterande ämnena, är till hjälp vid 
analysarbetet av resultaten från vår learning study, då vi får verktyg att jämföra våra resultat 
med tidigare forskning.  

Svensk forskning 

Anderson, Svensson och Zetterqvist (2008) har bedrivit en kvantitativ undersökning på vad 
elever i årskurs 7-9 uppfattar som exempel på teknik. De undersökte även om eleverna kunde 
skilja på teknik och natur samt om de insåg att teknik var mycket gammalt. Studien visade att 
över 80 % av eleverna uppfattade dator, tidning, bro, avloppsledning, medicin, kärnkraftverk 
mm som teknik. Studien visade att eleverna hade svårare med aspirin, stenyxa, bröd, tvål, 
stickad luva, vin och spagetti, då knappt hälften ansåg dessa vara exempel på teknik. Eleverna 
hade lättare för högteknologiska produkter än vardagsbetonade produkter. Studien visade 
också att endast 3-11 % hade svårigheter med att skilja på teknik och natur. Dessutom pekade 
studien på att eleverna inte förstod att tekniken är gammal då mindre än hälften markerat 
stenyxa som teknik. I samma studie svarade en 13-årig pojke i en intervju att ångmaskin var 
liktydigt med en teknisk artefakt men ångrade sig med tillägget att ångmaskinen inte kan vara 
ett lämpligt exempel på en teknisk artefakt då den inte var nymodig.  

Bjurulf (2008) genomförde under hösten 2004 intervjuer med lärare som undervisar i teknik i 
årskurs 6-9. Hon bedrev även observationer av deras tekniklektioner i syfte att urskilja hur 
teknikämnet gestaltas för eleverna. Studien visade att alla lärare under lektionerna tillät sina 
elever att konstruerade tekniska föremål dock var det endast en lärare som eftersträvade att de 
konstruerade tekniska artefakterna skulle ha en funktion. Något hon ansåg anmärkningsvärt 
eftersom det är en grundläggande tanke inom teknik. 

Jakobson (2009) har för utbildningsförvaltningen i Stockholms stad sammanställt forskning 
om NO-undervisning i grundskolans tidigare år. I dess sammanfattning står det skrivet:  

Att förstå sammanhanget är av betydelse för lärandet. Kommunikation och samspel mellan 
människor är viktigt för vad barn lär sig. Att lära sig naturvetenskap handlar om att bli 
socialiserad i den specifika genren och att kunna urskilja den. Språket är en central roll i 
den socialiseringsprocessen. Flera forskare menar att No-ämnena dessutom har en positiv 
inverkan på elevers språkutveckling. Att lära sig No innebär inte bara att förstå 
naturvetenskapliga begrepp, utan att t.ex kunna klassificera och sortera. Yngre barn har 
ännu inte tillgång till det språk som hör till No-ämnena. Forskning har visat att de istället 
ofta använder metaforer när de samtalar i No-klassrummet. De metaforer barn använder är 
ofta förknippade med deras tidigare erfarenheter (s.6). 
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Svensson (2011) gjorde under åren 2005-2010 en avhandling gällande elevers förståelse för 
tekniska system. Empirin som insamlades var av kvalitativ karaktär. Eleverna som 
intervjuades var 10 och 15 år gamla. Studien visade att få elever hade förståelse för hur olika 
komponenter i ett tekniskt system samverkar med varandra. Eleverna hade framförallt svårt 
att förstå människans roll i de tekniska systemen. Dessutom visade studien att eleverna är 
ovana att ”tänka i system” (s.48), med andra ord har de har svårt att tänka i ett ”från-till” 
perspektiv (ibid). 

Jakobson och Marand (1996) har bedrivit en studie där de intervjuade sex barn i årskurs 1-3 
om olika material, dess användningsområde, ursprung och tillverkning i syfte att undersöka 
elevernas tankar om olika material. Författarna kom fram till att språket var mycket viktigt 
när det gällde undervisning i de naturvetenskapliga ämnena. Detta visade sig genom elevernas 
många upptäckter och iakttagelser som tyvärr blev bristfälliga då de inte kunde uttrycka sig 
korrekt. Eleverna använde ord som ”rinner” (s.71) medan lärarna efter tvekan och diskussion 
enas om att använda orden ”flytande form” (ibid) för samma företeelse. Studien visade att de 
unga eleverna inte hade något problem med att ta till sig av lärarnas ordval, trots att 
homonymer är vanligt förekommande i No-ämnena. 
 

Internationell forskning 

Enligt de Vries (2005) har flera studier gjorts angående elevers tankar om vad som är teknik, 
de visar att eleverna beskriver teknik genom att ge flera exempel på tekniska artefakter, 
vanligast förekommande är datorer som av eleverna är synonymt med en teknisk artefakt.   

En grekisk studie (Solomonidou & Tassios, 2007) som bedrevs i den grekiska motsvarigheten 
till grundskolan visar på flertal intressanta data. Studien bedrevs i två delar. I den första delen 
intervjuades 300 grundskoleelever i åldern 9-12 om deras tankar om teknik, vardagsteknik 
med mera. Den andra delen valdes 60 av de elever som deltog i den första studien ut för 
fortsatt undersökning. Eleverna ombads granska 20 olika bilder som innehöll föremål som 
föreställde olika saker ex: verktyg, redskap, en man som odlar, en läkare som undersöker en 
patient och naturliga bilder så som en skog. Därefter intervjuades eleverna om bilderna. 
Empirin ligger till grund för forskarnas resultat. Studien visade att eleverna delade in tekniken 
i två kategorier. En teknikorienterad där teknik skapas utan någon koppling till människan 
och dess behov och en människoorienterad där vardagsteknik utvecklas och skapas av eller 
för människan i syfte att tillfredsställa ett behov. Studien pekade även på att majoriteten av 
eleverna kopplar teknik till högteknologiska artefakter så som tv och dator medan eleverna 
inte anser att jordbruk (att odla) är teknik. 

En indisk studie (Khanyakari, Mehrotra, Chunawala, & Natrarajan, 2007) pekar på att elevers 
erfarenhet från deras olika uppväxtförhållanden (stad - landsort) påverkar elevernas förståelse 
av teknik. Studien visade att eleverna använde sig av olika materialval för att bygga 
väderkvarnar, stadseleverna använde sig av lim av olika slag och varierade formgivningen 
mer medan landsortseleverna fokuserade på stabilitet och använde sig av trä, spik och 
hammare för att bygga sina väderkvarnar. Även elevernas skisser skiljde sig något åt, 
stadsborna använde sig i högre grad av för dem kända symboler när de skissade. Forskarna 
förklarar skillnaden i resultat till elevernas olika uppväxtförhållanden. 
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 Enligt Lewis (1999) utvecklas lärarkompetensen om läraren är insatt i vad eleverna förstår 
samt missförstår/misstolkar var det gäller teknik. En sådan förståelse kan komma att utveckla 
och förbättra lärandet inom detta område. 

Sammanfattning 

Forskningsöversikten gällande teknikämnet visar att flera studier pekar på samma sak, att 
elever likställer tekniska artefakter med högteknologiska artefakter ex dator. Studierna visade 
även att eleverna hade svårt att definiera vardagsteknik och att det finns en klar brist i 
förståelsen att teknik funnits även förr i tiden. Eleverna visade sig ha extra svårt att förstå hur 
olika komponenter i ett tekniskt system samverkar med varandra. Dessutom hade eleverna 
svårt att se människans delaktighet i olika system. 

Studierna visar även på vikten av ett välutvecklat ämnesspecifikt ordförråd när elever skall 
lära sig teknik, eftersom ämnesterminologin är unik för det naturvetenskapliga området och i 
andra sammanhang kan det betyda något helt annat.  

Ovanstående forskningsresultat är relevanta för vår studie då studierna i dess karaktär, dess 
utformning samt resultat är nära besläktade med vår studie. Studien vi gjort skall ses som ett 
komplement i den teknikdidaktiska forskningen då ingen liknande studie har gjorts på vår 
specifika åldersgrupp. Vi kommer i resultatdelen koppla resultaten från dessa studier till vår 
egen studie. Studierna visar på brister och förtjänster i kunskap hos både lärare och elever 
något vi har för avsikt att diskutera vidare i vår diskussion.  

Teoretiskt perspektiv 

Här beskrivs de teorier vi kommer att ha som utgångspunk för denna studie. Anledningen till 
att vi valde att utgå från två teoretiska perspektiv grundar sig i hur vi utformat vår 
lektionsplanering. En beskrivning av hur dessa teorier kan leda till ett rikare lärande samt hur 
de kan användas praktiskt i undervisningen för att skapa möjligheter för elever att lära sig 
utifrån sin kunskapsnivå följs nedan. Variationsteorin är dessutom en central del av 
arbetsmodellen learning study. Med hjälp av dessa teorier kommer vi att analysera vår 
insamlade empiri.  

Sociokulturellt perspektiv 

Ett medel som har stor betydelse för lärandet är språket, inom ett sociokulturellt perspektiv 
betonas att lärandet är socialt och sker i samspel med andra människor (Jakobsson, 2009).   
Samarbete och interaktion blir därmed en grundläggande aspekt för lärandet hos elever i 
skolan (Dysthe, 2003).  Vidare menar Dysthe (ibid) att språk och kommunikation är 
”grundvillkoren för att lärande och tänkande skall kunna ske” (s. 48). Lärande är något som 
ständigt pågår i olika situationer och sammanhang. De tidigare erfarenheter vi människor bär 
med oss sedan tidigare har också en betydande roll för hur vi lär oss (Dysthe, 2003; Säljö, 
2010). 

Ett begrepp som används inom sociokulturella perspektiv för att beskriva lärande är ”den 
proximala utvecklingszonen”, eller ”zone of proximal development”, ZPD. Kortfattat innebär 
det att för att en elev ska ges möjlighet att gå vidare i sitt lärande och delta i sin egen 
lärandeutveckling ska detta ske i kommunikativa samspel med en mer kompetent person, det 
kan vara en annan elev eller läraren. ZPD kan alltså ses som en zon där en elev som besitter 
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mindre kunskap är öppen för stöd och förklaringar av en mer kompetent person (Jakobsson, 
2009; Säljö, 2000).    

Det ligger också ett ansvar hos läraren att skapa sociala förhållanden i undervisningen, läraren 
måste kunna ge eleverna något mer än bara faktakunskaper (Vygotskij, 1999).  Läraren har 
därmed en avgörande roll för elevernas kunskapsutveckling (Säljö, 2010) och ska inte enbart 
verka som en överförare av information utan istället vare den som skapar förutsättningar för 
lärande i sociala kontexter (Vygotskij, 1999).   

Variationsteori 

Variationsteorin har sin grund inom den fenomenografiska forskningstraditionen. Detta 
grundar sig på att människan uppfattar och förstår omvärlden, alltså objekt, fenomen, föremål 
eller företeelser utifrån sina personliga erfarenheter. (Holmqvist, 2006; Carlsson, 2002). När 
ett lärande sker innebär det alltid att personen i fråga ser sin omvärld på ett nytt sätt. Personen 
analyserar därmed fenomenet ur ett annat perspektiv där tolkningen av detta ofta resulterar i 
fördjupande och nya kunskaper (Holmqvist, 2006).   

För att det ska vara möjligt att utforma undervisning måste man identifiera vad som är 
nödvändigt för att ett lärande ska äga rum, det räcker inte enbart att möjliggöra lärande. Det är 
inte organiserandet av undervisningen som är avgörande för hur eleverna förstår ett 
lektionsinnehåll, även kallat lärandeobjekt, utan det beror på lärarens strukturering, 
bearbetning samt presentation av innehållet (Marton & Pang, 2006). Wernberg (2009)  menar 
även hon att det är lärarens förmåga att gestalta innehållet i lektionen som ledar fram till 
elevernas lärande och detta är ett resultat av lärarens förmåga att analysera ämnet samt att 
läraren har en uppfattning av elevernas förutsättningar att förstå lärandeobjektet. 
Lärandeobjektets innebörd förklaras under rubriken centralt innehåll.	  

Att utgå från variationsteori i undervisningen innebär inte att variera arbetssätt eller 
arbetsformer utan det är innehållet i lektionen som ska varieras. Läraren måste göra det 
möjligt för eleverna att erfara variation av olika aspekter av innehållet (Magnusson & 
Maunula, 2012). Skulle allting variera skulle det försvåra möjligheterna för eleverna att 
urskilja något alls (Holmqvist, 2006).   

När någon aspekt av ett fenomen, ett skeende, varierar medan en annan aspekt, eller andra 
aspekter, förblir invarianta urskiljs den varierande aspekten. För att detta ska kunna ske 
måste variationen upplevas, erfaras, av någon som variation (Carlgren & Marton, 2007, sid 
135). 

Enligt variationsteorin förstås lärande och erfarande med hjälp av tre begrepp; urskiljning, 
simultanitet och variation. Dessa begrepp och deras relation utgör även de hörnpelare som 
variationsteorin vilar på (Carlsson, 2002; Wernberg, 2009) .    

För att kunna urskilja de kritiska aspekterna av lärandeobjektet är variation nödvändigt. Varje 
människa urskiljer olika saker i en lärandesituation. ”Whenever people attend to something, 
they discern certain aspects of it, and by doing so pay more attention to some things, and less 
attention, or none at all to other things” (Marton, Runesson  & Tsui, 2004,  s. 9).  Med detta 
menar de att om den lärande kan urskilja kritiska aspekter av lärandeobjektet har eleven också 
möjlighet att lära. 
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To discern an aspect, the learner must experience potential alternatives, that is, variation in 
a dimension corresponding to that aspect, against the background of invariance in other 
aspects of the same object of learning. (One could not discern the color of things, for 
instance, if there was only one color.) Marton & Pang, 2006, s.193). 

Utan variation skulle det vara svårt för eleverna att lära något i en lärandesituation. Om alla 
exempel de möter i undervisningen av ett visst lärandeobjekt är konstruerade på samma sätt, 
till exempel färgen grön, får de enbart utveckla förståelse för en nyans av färgen grön kan de 
inte när de ställs inför nya situationer urskilja att även andra färgnyanser också kan benämnas 
som grön. Ges eleverna inte möjlighet att erfara variation av olika nyanser har de inte givits 
en möjlighet att urskilja kritiska aspekter för begreppet färg (Wernberg, 2009).   

Med urskiljning menas att objektet, alltså det som ska urskiljas, fokuseras och urskiljs från 
den omgivande kontexten parallellt med att delar av objektet urskiljs och relateras till 
varandra och till helheten (Marton & Booth, 1997).  

Sättet att urskilja delarna från helheten och förmågan att relatera delarna till varandra och 
helheten är beroende av hur någonting uppfattas (Wernberg, 2009). Att urskilja är således att 
se det nya med andra ögon och samtidigt kunna koppla det till sina tidigare erfarenheter och 
kunskaper så att de bildar en helhet. Det är skillnad i att få något berättat för sig eller att själv 
få möjlighet att urskilja något (Marton et al, 2004). Under lektionstillfället i vår Learning 
Study får eleverna under en övning möjlighet att själva urskilja ett tekniskt föremål från ett 
icke tekniskt föremål (naturligt föremål).  

Simultanitet innebär att kunna erfara en företeelse eller ett fenomen på ett specifikt sätt och då 
måste olika aspekter kunna urskiljas och finnas i medvetandet samtidigt (Wernberg, 2009).  
Samtidigt som man är medveten om vad man upplever här och nu är man även medveten om 
sina tidigare upplevelser. Indirekt är man alltså medveten om allting hela tiden, dock är det 
bara få saker som finns i det direkta medvetandet (Marton & Booth, 1997; Marton et al, 2004; 
Wernberg, 2009). 

Centrala begrepp 

Här nedan kommer flera centrala begrepp inom variationsteorin presenteras. Det är med hjälp 
av dessa begrepp vi kommer att analysera vårt resultat. 

Variationsmönster 

För att förstå och tydliggöra vad det är som möjliggör lärande i en situation och inte i en 
annan är det viktigt att lägga stor vikt på vad det är som varieras och vad som hålls invariant 
under ett lektionstillfälle. Kontrast, generalisering, separation och fusion är fyra 
variationsmönster som kan appliceras på lärandeobjektet (Marton et al, 2004).  

Kontrast - för att erfara något måste man också erfara vad något inte är. ”In order to 
understand what ’three’ is, for instance, a person must experience somthing that is not three: 
’tow’ or ’four’, for exempel” (ibid s.16). Applicerat på denna studie behöver eleverna förstå 
vad ett teknisk föremål är men också förstå vad det inte är, ett naturligt föremål (icke tekniskt 
föremål), man väljer ut det som är specifikt för ett tekniskt föremål och tydliggör detta i 
kontrast till vad det inte är.  
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Generalisering - ”In order to fully understand what ’three’ is, we must also experience 
varying appearances of ’three…(ibid s. 17). För att förstå vad ett tekniskt föremål är räcker 
det inte enbart att förstå vad det inte är, eleverna måste också erfara vad olika tekniska 
föremål är och särskilja dessa från sådant som är irrelevant, till exempel om ett föremål är 
gammalt eller nytt (Wernberg, 2009).  

Separation - “In order to experience a certain aspect of something, and in order to separate 
this aspect from other aspects, it must vary while other aspects remain invariant” (Marton et 
al, 2004, s. 16). Här varieras det som ska urskiljas. Om det är två aspekter eller fler som 
varieras samtidigt kan dessa inte urskiljas. Därför måste en aspekt hela tiden vara konstant för 
att möjliggöra elevernas förståelse (Wernberg, 2009), i vår studie skulle det som hålls konstat 
kunna vara att det alltid är människan som har skapat ett tekniskt föremål men att funktionen 
och behoven varieras.  

Fusion – ”If there are several critical espects that the learner has to take into concideration at 
the same time, they must all be experienced simultaneously” (Marton at el, 2004, s. 16).  
Detta innebär att du förstår de separata delarna samtidig som du klarar att göra en fusion från 
delarna till helheten (Wernberg, 2009).     

Det som eleverna lär sig under en lektion är inte alltid det som läraren hade som avsikt med 
sin undervisning. (Marton & Booth, 2000; Marton & Tsui, 2004; Runsesson, 2006). Då 
undervisning handlar om att omforma eller påverka uppfattningar hos eleverna ska 
undervisning inte förstås som orsak till lärande utan istället något som möjliggör lärande 
(Marton & Tsui, 2004; Runesson, 2006).  

Lärandeobjektet 

The object of learning, som här benämns som lärandeobjektet, är ett centralt begrepp inom 
variationsteorin (Kullberg, 2010; Lo, 2012). Ett lärandeobjekt är alltid en förmåga eller 
förståelse av ett innehåll som eleven ska lära sig. Lärandeobjektet består av två olika 
komponenter, det indirekta och det direkta lärandeobjektet (Kullberg, 2010; Marton & Pang, 
2006; Wernberg, 2009) 

These two aspects are analytically separated, although neither can exist without the  other. 
The content (the direct object) can never be the aim or the outcome of learning in itself. It is 
the capability of using that content (the indirect object) that is the target or result (Marton & 
Pang, 2006, s. 197).  

Det indirekta lärandeobjektet behandlar förmågans karaktär och hur lärandet erfars, det vill 
säga hur eleven försöker lära sig, till exempel att kunna förstå, urskilja, minnas och tolka. Det 
direkta lärandeobjektet behandlar lärandets innehåll eller fenomen som ska utvecklas samt 
det som handlingarna är riktade mot, så som formler, definitioner eller ord (Marton & Booth, 
1997; Marton et al, 2004; Wernberg, 2009).  

Lärandeobjekt kan ses ur lärarens, elevens eller forskarens perspektiv. Det intentionella 
lärandeobjektet syftar till det lärandeobjekt som läraren planerat att eleverna ska få möta i 
undervisningen genom att göra det möjligt för eleverna att ha lärandeobjektet i medvetandets 
fokus (Marton & Tsui, 2004; Marton & Pang, 2006; Wernberg, 2009).  

…the intended object of learning, an object of the teacher´s awareness, that might change 
dynamically during the course of learning. This is the object of learning as seen from the 
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teacher´s perspective, and as such is depicted in this book as being evidenced by what the 
teacher does and says. (Marton et al, 2004 s. 4) 

Lärandeobjektet sett ur forskarens perspektiv kallas det iscensatta lärandeobjektet. Detta 
beskriver det lärandeobjekt som eleverna ges möjlighet lära under ett lektionstillfälle. Det 
baseras på huruvida det var möjligt för eleven att urskilja variation av mönster och invarians 
som organiseras av läraren och eleven tillsammans. 

The enacted object of learning is the researcher´s description of whether, to what extent and 
in what forms, the necessary conditions of a particular object of learning appear in a certain 
setting. The enacted object of learning is described from the point of view of a certain 
research interest and a particular theoretical perspective. (ibid s. 5) 

Det erfarana lärandeobjektet, lived object of learning, är det som eleven faktiskt har lärt sig 
och som kan urskiljas i eftertestet. Genom att jämföra det intetionella lärandeobjektet med det 
erfarna lärandeobjektet kan man urskilja att den förmåga som läraren hade för avsikt att 
utveckla hos eleverna inte alltid var det som eleven kunde erfara (Marton & Tsui, 2004; 
Marton & Pang, 2006; Wernberg, 2009).  

Kritiska aspekter 
Varje lärandeobjekt består av ett visst antal kritiska aspekter, det är aspekter av innehållet i 
undervisningen som kan vara avgörande, kritiska för elevernas lärande. Alltså det en elev 
behöver kunna urskilja för att erhålla en förståelse av lärandeobjektet (Wernberg, 2009).  
För att lära sig erfara olika fenomen måste man kunna urskilja vissa enheter eller aspekter, 
och detta måste urskiljas och fokuseras simultant (Marton & Booth, 2000) 

De kritiska aspekterna såväl som lärandeobjektet varierar beroende på vilken elevgrupp man 
har och är avhängiga elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper och måste alltid sökas 
empiriskt (Wernberg, 2009).  

The critical features have, at least in part, to be found empirically- for instance through 
interviews with learners and through the analysis of what is happening in the classroom- 
and they also have to be found for every object of learning specifically, because the critical 
features are critical features of specific objects of learning. (Marton et al, s. 24) 
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Metod 

Vi kommer i detta avsnitt redogöra för hur vi gått till väga för att försöka finna svar på våra 
forskningsfrågor. Vi kommer att presentera hur vi planerat och genomfört studien.  

Val av metod 

Vi har bedrivit en learning study, därmed faller denna studie inom ramen för det som kallas 
för praxisnära forskning. Utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK) har valt benämningen 
praxisnära forskning för sådan forskning som bedrivs i nära anslutning till den pedagogiska 
verksamheten (Carlgren, Josefson & Liberg, 2003; SOU 2005:31). 

Praxisnära forskning skiljer sig från vedertagen akademisk forskning då denna har ett något 
annorlunda syfte, tillvägagångssätt och förhållande till praktiken. Ett av forskningens syfte 
är att producera praktisk kunskap och förståelse som kan underlätta för praktiken 
(Wernberg, 2009, s. 64).  

När man genomför praxisnära forskning blir lärarna medforskare och resultaten av 
forskningen leder, för lärarna, ofta till ökat professionellt kunnande och förändringar 
(Wernberg, 2009).  

Learning Study 

Syftet med en learning study är att utveckla undervisningskompetensen hos lärarna samt att 
höja kvalitén på undervisningen, detta görs genom att systematiskt studera lärandets villkor.  
Det är elevernas lärande som är det centrala i en learning study. Fokus ska ligga på det som 
eleverna skall lära sig samt hur de förstår detta, även kallat lärandeobjekt. Elevernas 
förståelse av det valda lärandeobjektet kartläggs innan lektionerna för att sedan kunna 
jämföras med den förståelse de uppvisar efteråt (Gustavsson & Wernberg, 2006; Häggström, 
Bergqvist, Hansson, Kullberg & Magnusson, 2012; Kullberg, 2010; Marton & Lo, 2007; 
Maunula, Magnusson & Echeverría, 2011).  

En Learning study består av tre centrala begrepp: lärandeobjekt, kritiska aspekter och 
variationsmönster. 

Lärandeobjektet, som tidigare nämnts, är det man vill att eleverna skall lära sig. Detta 
definieras av lärargruppen utifrån deras tidigare erfarenheter av sådant som upplevs som svårt 
att undervisa om samt det man vet att många elever har svårts för att lära sig. Lärandeobjektet 
skall vara väl avgränsat, då det skall hinna behandlas under en lektion (Häggström et al., 
2012; Maunula el al., 2011). 

Lärandeobjektet konstrueras med hjälp av en uppsättning kritiska aspekter. Arbetet i en 
Learning study kretsar kring kritiska aspekter då det handlar om att ta reda på vilka dess är för 
den aktuella elevgruppen (Häggström et al., 2012; Kullberg, 2010; Maunula el al., 2011). 

För varje lärandeobjekt finns det aspekter av innehåll i undervisningen som är avgörande, 
kritiska för elevernas lärande. För att förstå/uppfatta något på ett visst sätt måste aspekter 
bli urskilda. Dessa aspekter är kritiska för lärandet (Kullberg, 2004, s. 3)   
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Kritiska aspekter är både sådant som eleverna ännu inte fått syn på men också saker som de 
tror kan han betydelse. För många kritiska aspekter tyder på att lärandeobjektet inte är 
tillräckligt avgränsat (Häggström et al., 2012; Kullberg, 2010; Maunula el al., 2011).  

För att kunna urskilja de kritiska aspekterna i undervisningen använder man sig av 
variationsmönster. För att eleverna skall ges möjlighet att urskilja en viss kritisk aspekt 
varieras denna mot en konstant bakgrund. För att veta vad något är måste eleverna också få 
vetskap om vad det inte är (Häggström et al., 2012; Marton, Runesson & Tsui, 2004; 
Maunula et al., 2011). 

Learning study är en cyklisk process vilket innebär att liknande moment återkommer flera 
gånger. Vanligtvis består en learning study av dessa steg: 

1) Lärarna kommer fram till ett avgränsat lärandeobjekt som utgör underlag för 
kommande lektioner. Lärandeobjektet väljs utifrån lärarnas tidigare erfarenheter. 

2) De kritiska aspekterna av lärandeobjektet analyseras. Detta genomförs med hjälp av 
studier av elevernas tidigare kunnande som synliggjorts genom någon form av 
kartläggning (intervjuer, test etc.). Lärarnas tidigare erfarenheter av att undervisa om 
lärandeobjektet kombineras med studier av ämnesdidaktisk karaktär.  

3) Lärargruppen planerar tillsammans med en forskare eller handledare 
forskningslektionen med teori om lärande som utgångspunk.  

4) Den gemensamt planerade forskningslektionen genomförs av en av lärarna i gruppen 
i elevgrupp A. Lektionen videodokumenteras.   

5) Forskningslektionen analyseras av lärare och forskare/handledare. Ett eftertest 
genomförs i anslutning till forskningslektionen och resultatet tillsammans med det 
videoinspelningen ligger till grund för analysen och jämförs med test genomfört före 
forskningslektionen i förhållande till lektionsinnehållet. 

6) Resultaten av analysen ligger till grund för planering av forskningslektion B. 
Lektionsplaneringen omarbetas och förbättras efter lärargruppens nya insikter.  

7) Den gemensamt planerade forskningslektionen genomförs av en av lärarna i gruppen 
i elevgrupp B. Lektionen videodokumenteras.  

8) Den genomförda forskningslektionen analyseras på samma sätt som tidigare, vilket 
resulterar i att en ny forskningslektion C planeras.  

9) Den gemensamt planerade forskningslektionen genomförs av en av lärarna i gruppen 
i elevgrupp C. Lektionen videodokumenteras.  

10) Den genomförda forskningslektionen analyseras på samma sätt som tidigare. Här 
studeras även de övriga två lektionernas resultat, detta med syfte att försöka utläsa 
vad som varit avgörande betydelse för elevernas lärande av lärandeobjektet.  

11) I vissa fall genomförs ett fördröjt eftertest en tid efter lektionen genomförande för att 
se huruvida den förvärvade förmågan finns kvar och möjligtvis utvecklats ytterligare.    

Därefter sammanfattas den avslutade studien med en skriftlig dokumentation (Gustavsson & 
Wernberg, 2006; Häggström et al. 2012; Kullberg, 2010; Marton & Ling, 2007; Wernberg, 
2009). 
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Vi har i vår learning study utgått från dessa steg, men med en betydande skillnad; det har 
endast varit vi två som deltagit i studien. Vi har således både agerat lärare samt 
forskare/handledare. 

Videoinspelning av lektioner 

En viktig del av en learning study är att filma lektionstillfället, detta för att dokumentera 
lektionen så att man i efterhand kan analysera lärare och elevers lärandesituationer 
(Wernberg, 2009). Fördelen med detta är att kunna återse samma lektion, eller del av lektion 
upprepade gånger. På så sätt har man möjlighet att fokusera på olika saker vid varje 
uppspelning och få syn på något nytt och intressant och därmed upptäcka mönster av 
variation (Bjørndal, 2005).  Bjørndal (ibid) beskriver två begränsningar med att använda 
videoupptagning. Den första är operatören, det vill säga den person som sköter videokameran, 
då det är denne som styr vilken del av den visuella verkligenheten som registreras genom 
placering av kameran samt inställningar av kameran (in- och utzoomning). Flera kameror kan 
användas för att öka mängden information men detta är dock mycket resurskrävande både vid 
genomförandet och vid bearbetningen. Den andra begränsningen är tekniken i sig, främst när 
det kommer till ljudet. Något som både kan störa och förstöra en videoinspelning är 
bakgrundsljud som kan bli oproportionerligt höga, när fler personer pratar samtidigt kan det 
vara svårt att urskilja vad som faktiskt sägs. Bjørndal (ibid) menar även att de som observeras 
kan påverkas av observatörens närvaro då de kan agerar på ett annat sätt än vad de vanligtvis 
gör.  

Två kameror användes under alla tre lektionstillfällen, den ena med fokus på läraren och den 
andra på eleverna. Då vi i vår första forskningsfråga vill besvara hur läraren ger några elever 
i årskurs 1 möjlighet att skapa förståelse för tekniska artefakter genom att tillämpa 
variationsteorinmåste vi få möjlighet att observera och analysera såväl lärarens och elevernas 
agerande under lektionen.  

Strukturerad observation 

Som ett komplement till videoupptagningen observeras även de planerade lektionerna och 
anteckningar gjordes vilket ämnade underlätta i vårt analyseringsarbete. Då det krävs att 
eleverna besitter ord och begrepp inom teknikområdet för att kunna erövra ett tekniskt 
kunnande har vi enligt Bjørndal (ibid) använt oss av en form av strukturerad observation då vi 
på förhand valt vad som skal observeras och därmed registreras. Detta skedde fortlöpande 
under hela lektionen. Däremot frångick vi det som är mest centralt för en strukturerad 
observation och det är ett i förväg utformat observationsschema (ibid). Vi valde att istället 
försöka anteckna så ordagrant som möjligt den ordväxling som ägde rum under lektionen. För 
att kunna besvara vår andra forskningsfråga vilka uppfattningar har eleverna om tekniska 
artefakter före och efter lektionstillfället var vi avhängig denna metod för att ha något 
material att analysera efter för- och eftertesterna. 

Urval och avgränsningar  

Då vi ser vår lektion med dess lärandeobjekt som en lämplig introduktion till ämnet teknik 
ville vi genomföra vår learning Study i årskurs 1. Val av skolor för att genomföra studien på 
föll naturligt på våra respektive VFU-skolor, där vår verksamhetsförlagda utbildning bedrivs. 
Båda dessa skolor ligger belägna i Stockholms innerstad. Genom våra handledare fick vi 
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kontakt med lärare som undervisar i årskurs 1. Då vi behövde genomföra studien på 
ytterligare en skola då en learning study oftast består av tre cykler fick vi genom en 
kurskamrat kontakt med en tredje skola, också denna belägen i Stockholms innerstad.  

De anteckningar som registrerats under lektionstillfället har senare jämförts med själva 
videoupptagningen för att kompletteras om något av värde missats, det är det enda material 
som har transkriberats.  

Att genomföra en learning study med tre cykler kändes genomförbart trots de få veckor denna 
kurs hålls. Merparten av tiden har gått till att förbereda, planera, utföra, analysera och 
utvärdera de tre cyklerna. 

Genomförande 

Vår empiri är insamlad i tre olika klasser i årskurs 1 på tre olika skolor i Stockholms 
innerstad. Lektionerna har vi själva planerat och genomfört. Avsikten med studien är att 
studera relationen mellan våra planerade lektioner intentionellt lärandeobjekt, vad eleverna 
erbjöds att lära, iscensatt lärandeobjekt, och vad de faktiskt lärde sig - erfaret lärandeobjekt 
(Marton & Tsui, 2004; Marton & Pang, 2006; Wernberg, 2009). Så här ser fördelningen av 
klasserna ut. 

Klass A: 20 elever, (13 pojkar och 7 flickor), 7 grupper 
Klass B: 24 elever (14 pojkar och 10 flickor), 8 grupper 
Klass C: 22 elever (10 pojkar och 12 flickor), 6 grupper 
 
Som tidigare nämnts genomfördes learning study på vår respektive VFU-skola. Då arbetet 
med en learning study är en tidskrävande process var vi tydliga med att informera de berörda 
klasslärare vad detta skulle innebära för dem och fick därefter ett godkännande för att bedriva 
denna studie och kom överens om tider då detta kunde genomföras. Brev till de berörda 
elevers föräldrar skickades ut då det krävdes ett medgivande från dem då lektionen skulle 
dokumenteras med hjälp av videoupptagning (se bilaga 1). 

Lärandeobjekt 

Val av lärandeobjekt bestämdes, detta var i första cykeln att definiera vad som skiljer ett 
tekniskt föremål (artefakt) från ett naturligt föremål. Efter analys av lektionstillfället och 
eftertestet reviderades lärandeobjektet till att definiera vad ett tekniskt föremål är. 
Då det finns en mängd olika definitionen av vad en teknisk artefakt är har vi gemensamt 
skapat en egen definition i syfte att ha en gemensam utgångspunkt; tekniska föremål är något 
som tillverkats av människan som har en funktion och som uppfyller ett behov. 

Konstruerande av för- och eftertest 

Då eleverna vi genomfört vår studie på går i årskurs 1 och deras läs- och skrivkunskaper 
varierar valde vi att använda oss av bilder och därmed ge alla elever samma möjligheter att 
delta och synliggöra sina kunskaper. Testet bestod av bilder på icke tekniska (naturliga 
föremål) och tekniska artefakter (tekniska föremål), dessa valdes ut efter att ha diskuterat 
vilken typ av artefakter som kan representera teknik väl men också artefakter som kan vara 
kritiska aspekter (se bilaga 2). Dessa skulle sedan sorteras in i två högar, en med rubriken 
tekniska föremål och den andra med rubriken naturliga föremål. 
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Kritiska aspekter 

Under lektion A valde vi att endast fokusera på denna kritiska aspekt; materialet är taget från 
naturen och att det blir ett tekniskt föremål när det bearbetas av människan.  

Förutom den kritiska aspekt som användes under lektion A tillkom även några andra kritiska 
aspekter underlektion B och C och dessa är: att teknik är skapat av människan, ett tekniskt 
föremål ska ha en funktion som uppfyller ett behov, antika föremål är också tekniska föremål, 
tekniska föremål behöver inte gå på el. 

Dessa kritiska aspekter grundar vi på de tidigare erfarenheter vi haft om elevers uppfattningar 
om teknik men det visade sig även i analyseringsarbetet av cykel A samt förtest i klass B.  

Förstudie  

Innan vi påbörjade vår insamling av empiri ville vi undersöka om vårt förkunskapstest var 
konstruerat, på ett för eleverna vedertaget sätt. Förstudien genomfördes på en klass i årskurs 1 
med 21 elever uppdelat i sju olika grupper. I vår förstudie använde vi oss av en bild 
föreställande ABC, vilket skulle symbolisera alfabetet. Orsaken till att vi från början hade 
med ABC-bilden var att en av våra förutsedda kritiska aspekter var teknik behöver inte vara 
ett tekniskt föremål. Majoriteten av eleverna visade stor osäkerhet kring hur de skulle sortera 
alfabetet då de inte kunde tolka vad bilden föreställde. Bilden var inte tillräckligt konkret 
vilket ledde till frågor som vi inte ansåg oss förmögna att svara på i förstudien utan att riskera 
att påverka resultatet, därför beslöt vi oss för att utesluta bilden i kommande förkunskapstest.  
 
De tre cyklarna av vår learning study 

Vi började med att genomföra förtestet i klass A som bestod av 20 elever, de delades in i sju 
grupper om 2-4 elever i varje. När eleverna placerade bilderna under respektive hög skulle de 
även motivera varför de lagt bilden under rubriken tekniska föremål eller naturliga föremål.  
Varje grupp genomförde förtestet inom ramen av 15-25 minuter och allt eleverna sa 
registrerades med hjälp av anteckningar. 
 
Därefter analyserades förtestet och låg som grund för att utforma lektionen. Lektionen (för 
utförligare lektionsplanering se bilaga 3) genomfördes av en av oss under tiden den andre 
observerade och antecknade, lektionen filmades också med hjälp av två filmkameror varav 
den ena var riktad mot läraren och den andra fokuserade på eleverna. Under denna lektion 
fick vi assistans av två utomstående som tog hand om filmningen. 
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Tabell 1 Tabellen ger en enkel förklaring till hur learning studylektionen såg ut i första cykeln samt hur 

lektionsplaneringen har förbättrats/ ändrats efter analyseringsarbetet till cykel två och tre. 
Lektion A Lektion B Lektion C 
Två lärare kommer 
instapplande, en stödjer sig mot 
en käpp och den andra mot en 
pinne. Käppen och pinnen läggs 
sedan en bit ifrån varandra på 
golvet. 

Samma som lektion A. Istället 
för att använda begreppen 
tekniska och naturliga föremål 
använder vi här tekniska 
föremål och icke tekniska 
föremål.  

Samma som lektion B. 

Läraren delar in bilder i två 
högar, bredvid käppen eller 
pinnen. Därefter får eleverna 
frågan; varför tror ni att läraren 
har gjort denna indelning? 
Eleverna ges tid att tänka efter.  

Samma som lektion A Samma som lektion A och B. 

Därefter skickas ett "talarhjärta" 
runt där den som håller i 
"talarhjärtat" har ordet och få 
delge sina tankar om 
indelningen. 

Samma som lektion A. Samma som lektion A och B.  

Läraren handleder eleverna i en 
gemensam diskussion där 
eleverna tillsammans skapar en 
definition av vad ett tekniskt 
föremål är med utgångspunkt i 
denna kritiska aspekt; materialet 
är taget från naturen och att det 
blir ett tekniskt föremål när det 
bearbetas av människan. 

  

Sammas som lektion A men 
läraren är med och ger eleverna 
definitionen av vad ett tekniskt 
föremål är. Större tyngdpunkt 
läggs också på våra andra 
kritiska aspekter; ett tekniskt 
föremål ska ha en funktion som 
uppfyller ett behov samt att 
antika föremål också är tekniska 
föremål. Ytterligare en aspekt 
tillkom - tekniska föremål 
behöver inte gå på el. 

Samma som lektion B men vi 
ger en förklaring till begreppet 
definition.  

Läraren håller upp ett naturligt 
eller ett tekniskt föremål och 
eleverna visar med hjälp av 
handen, spretar med fingrarna 
eller knuten näve, om det är att 
tekniskt eller naturligt föremål. 

Samma som lektion A. Samma som lektion A och B. 
Efter denna övning låter vi varje 
elev ge förslag på ytterligare ett 
tekniskt föremål utöver de som 
återfinns på bilderna.  
 

Några elever får beskriva ett 
tekniskt eller ett naturligt 
föremål utifrån funktion, behov, 
material och form. 

Samma som lektion A. Samma som lektion A och B. 
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Även i forskningslektionen använde vi oss av bilder (se bilaga 4 och 5), då vi ansåg att vi på 
ett bra sätt kunde använda det materialet och samtidigt utgå från variationsteorin. Läraren ger 
en första kategorisering på tekniska och naturliga föremål genom att dela in bilderna i två 
spalter, utan att förklara indelning för eleverna. Därefter ber läraren eleverna förklara varför 
denna indelning gjorts. Denna övning syftar till att hjälpa eleverna att sätta ord och begrepp 
på sina tankar för att slutligen gemensamt komma fram till en definition av vad tekniska 
föremål är. Indelningen syftar till att dels kontrastera tekniska och naturliga föremål samt att 
visa på en generalisering inom den egna kategorin. Liknande kategorisering görs på flera 
olika sätt under lektionen. Eleverna gavs under lektionen ett stort utrymme att själva definiera 
vad en teknisk artefakt är. De får genom ett sociokulturellt arbetssätt chans att lära av 
varandra och gemensamt komma fram till en definition av vad en teknisk artefakt är. Under 
lektionen gav läraren eleverna få ord och begrepp som verktyg. Avslutningsvis försöker 
läraren knyta samman elevernas olika definitioner till den som vi haft som utgångspunkt men 
misslyckas med att gå igenom att en teknisk artefakt också har en funktion som uppfyller ett 
behov. Även den kritiska aspekten att antika föremål också är tekniska föremål förbises.  

Några dagar senare återvände vi till skolan för att genomföra eftertestet som var detsamma 
som förtestet för att tydligt kunna urskilja en progression i elevernas lärande. Vi använde oss 
av samma gruppindelning som under förtestet dock krävdes det mer tid till eftertestet då varje 
grupp krävde mellan 20-40 minuter. Därefter analyserades eftertestet och den inspelade 
lektionen för att därmed upptäcka brister i undervisningen som kunde förbättras till 
nästkommande cykel.  

Sedan genomfördes samma process på nästkommande skola i klass B som bestod av 24 
elever, dessa delades in i 8 grupper om 3 elever. Utöver de förbättringar och ändringar som 
gjordes i lektionsplaneringen efter första cykeln upptäckte vi även andra kritiska aspekter vid 
analysarbetet av förtestet i klass B som vi tog hänsyn till när vi planerade lektion B i denna 
klass (för utförligare lektionsplanering se bilaga 6). Här bytt vi roller med varandra så att den 
som observerade vid första tillfället här fick möjlighet att utöva lektionen. Vid detta tillfälle 
hade vi dock inte någon möjlighet att få assistans och fick därför använda oss av stativ vid 
filminspelningen, däremot var de respektive kamerornas fokus detsamma, alltså på läraren 
och eleverna. Lektion B inleds på samma sätt som lektion A. Eftersom det vid analysarbetet 
av lektion A och eftertestet klass A framgick att eleverna kontrasterade tekniska artefakter 
med naturliga föremål utan att lyckas separera dem valde vi att vid lektionstillfälle B 
benämna naturliga föremål som icke tekniska föremål. Detta då naturliga föremål tidigare 
hade för stort fokus hos eleverna vilket inte var vår intention. Dessutom gavs eleverna under 
lektionen mindre frihet att själva definiera vad en teknisk artefakt är, läraren kunde därmed ge 
eleverna fler ord och begrepp (som verktyg) att kunna samtala om tekniska artefakter. Då vi 
under analysen av lektion A märkte att eleverna påverkas enormt av varandra, där vi såg att 
elevernas felaktiga tolkning och definition spreds vidare från elev till elev ansåg vi det viktigt 
att läraren styrde lektionen mer. Därmed fick det sociokulturella arbetssätt vi använt oss av i 
lektion A mindre utrymme i lektion B. Avslutningsvis sammanfattade läraren elevernas olika 
definitioner av vad ett tekniskt föremål är och tydliggjorde den egna definitionen: tekniska 
föremål är något som tillverkats av människan som har en funktion och som uppfyller ett 
behov. Två dagar senare fick klass B genomföra eftertestet och analyseringsarbetet kunde då 
påbörjas. Eftertest B visade att eleverna hade en god förståelse för lektionsinnehållet och 
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därför gjordes inga stora förändringar inför lektion C. En utvecklingspunkt var att förtydliga 
begreppet definition (för utförligare lektionsplanering se bilaga 7).  

Även lektion C har genomförts i en innerstadsskola. Klassen består av 22 elever, som delades 
in i grupper om 3-4 elever för att totalt bilda 6 grupper. En elev var frånvarande vid 
lektionstillfället. Denna lektion avslutades med att alla elever fick ge ett valfritt exempel av 
ett tekniskt föremål utöver det som redan nämnts under lektionstillfället.  

Trots att vi genomförde två av lektioner på vår respektive VFU-skola hade vi tidigare inte 
varit i direktkontakt med undersökningsgrupperna, eleverna kände alltså inte till oss sedan 
tidigare och vi hade ingen kännedom om klassen som helhet. Detta gäller även lektionen som 
genomfördes på den tredje skolan där ingen av oss tidigare varit. Då eleverna inte tidigare 
hade träffat oss kan det ha påverkat studiens resultat. Detta gäller framförallt 
förkunskapstestet, då vissa grupper i de olika klasserna var blyga inför oss och därför inte gav 
oss utförliga svar men även lektionerna kan ha påverkats då eleverna inte agerat som de 
vanligtvis gör. Varje elevgrupp är unik på samma sätt som varje lärare är unik därför är det 
oundvikligt att lärarnas och elevernas olikheter påverkar helhetsresultatet. Ett lektionstillfälle 
med samma innehåll går aldrig att rekonstruera på exakt samma sätt oavsett om det är olika 
eller samma lärare som utför lektionen. Detta var ett problem vi upplevde framförallt i klass 
C, detta är något vi har för avsikt att återkoppla till i diskussionsdelen.  

Forskningsetiska aspekter 

Vi tog personligen kontakt med samtliga berörda lärare för att tillfråga om de hade möjlighet 
att låta oss bedriva vår Learning Study i deras klass.  I enlighet med Vetenskapsrådets etiska 
regler för forskning (Vetenskapsrådet, 2002) har vi tagit hänsyn till dessa fyra olika krav:  

Informationskravet - Eleverna informerades om undersökningens syfte samt vad det ska 
användas till. Vi informerade även om att lektionen kommer att filmas. Även föräldrarna 
informerades då vi var tvungna att ha deras medgivande till att låta oss filma under 
lektionstillfället. (Se bilaga 1) 

Samtyckeskravet - Allt deltagande är frivilligt och eleverna kunde själva välja om de vill 
delta eller inte även om föräldrarna givit sitt samtycke till att låta eleven får delta under 
lektionstillfället som skulle filmas.  

Konfidentialitetskravet - Det framgår inte i arbetet vilken skola vi har varit på eller vilken 
klass som har filmats, all sådan information har kodats  så att det inte finns någon möjlighet 
för oberörda att ta del av informationen. 

Nyttjandekravet - Det material vi samlat in kommer endast att användas i denna studie och 
på det vis vi informerat om. 

Databearbetning och analysmetod  

Som tidigare nämnt har vi både använt oss av videodokumentation och strukturerad 
observation. Det är våra tre learning study-lektioner samt för- och eftertester som ligger till 
grund för databearbetning och analys. Lektionerna har videofilmats samt observerats för att 
underlätt i vårt analyseringsarbete och för- och eftertesterna har observerats och allt eleverna 
sagt har antecknats. Varje lektionstillfälle pågick mellan 50-60 minuter med fokus på 
lärandeobjektet, att definiera vad ett tekniskt föremål är. Under varje lektionstillfälle 
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användes två videokameror, en med fokus på läraren samt en med fokus på eleverna, detta för 
att öka möjligheterna att besvara våra forskningsfrågor.  

• Hur ges elever i årskurs 1 möjlighet att skapa förståelse för tekniska artefakter genom 
variationsteori? 

• Vilka uppfattningar har eleverna om tekniska artefakter före och efter 
lektionstillfället? 

Videoinspelningarna har sedan förts över till datorn och gåtts igenom ett flertal gånger och 
våra redan registrerade observationer har kompletterats, som en slags transkription av 
videomaterialet, så att analys ska kunna genomföras. Allt läraren och eleverna har sagt har 
varit av intresse och har antecknats ordagrant. Därefter har vi granskat hur läraren agerar 
under lektionen och i vilken utsträckning hon använder sig av olika variationsmönster för att 
möjliggöra elevernas lärande samt hur väl de begrepp som faller under rubriken lärandeobjekt 
uppnås. Genom elevernas respons och förklaringar under lektionen kan vi urskilja hur väl 
läraren har lyckats. För att besvara vår andra forskningsfråga har vi utgått från elevernas 
motiveringar när de placerat ut bilderna i de två högarna och har därefter analyserat dessa 
med hjälp av de kritiska aspekterna.  

Tillförlitlighet 

Genom att upprepa en learning study i tre cykler kan dess reliabilitet stärkas, eftersom vi då 
får chans att mäta resultatet, analysera utgången, modifiera lektionsplanering och utvärdera 
resultatet, inte bara en utan tre gånger. Därför är valet av metod viktigt för tillförlitligheten. 
Det går dock inte att genomföra samma studie igen och då få fram identiskt resultat eftersom 
elevgrupper, tankar och känslor som utgör empirin är bunden till vår studie (Messick, 1998). I 
vår studie skulle reliabiliteten stärkas ytterligare om vi valt att bedriva en standardiserad 
kvantitativ undersökning (Jönsson, 2012) men det är varken förenligt med våra 
forskningsfrågor eller vår metod. 

I analysarbetet av för- och eftertesten handlar det om att tolka och bedöma elevernas 
placering och motivering av varför de valt att lägga en bild under en specifik rubrik. En sådan 
kunskapsbedömning kan aldrig ge en objektiv sanning om en elevs kunskap då flera olika 
faktorer påverkar bedömningen, bland annat bedömaren och hur uppgiften är formulerad och 
konstruerad (Jönsson, 2012). I vårt fall har vi även upptäckt dessa faktorer: 
 

• Syftningsfel i elevernas kommentarer 
• Uteblivna kommentarer 

 
Dessutom kan vissa elever ha svårigheter med att sätta ord på sin kunskap. Dessa faktorer 
påverkar reliabiliteten. Vid alla bedömningstillfällen uppstår svårigheten att göra en likvärdig 
bedömning, eftersom en bedömning alltid påverkas av den som bedömer (Jönsson, 2012). 
Eftersom vi i vår studie tillsammans analyserar och bedömer elevernas resultat ökar 
reliabiliteten något, jämfört med en enskild bedömare där diskussion uteblir. Dessutom ökar 
reliabiliteten i vår studie av att vi i våra analyser sökte efter elevernas påvisade kunskap inom 
lärandeobjektet. 
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Det är inte lika lätt att urskilja validitet som reliabilitet eftersom innebörden av 
validitetsbegreppet har förändrats över tid. Tidigare handlade validitetsbegreppet om 
bedömning medan det nu även innefattar hur resultatet tolkas och används (Black, 1998). 
Enligt Jönsson (2012) kan tolkningen av ett resultat i ett test vara mer eller mindre valid 
beroende på provets ändamål. I vårt fall är förtesten mer valida än eftertesten eftersom de 
summativa förtesten används i ett formativt syfte. Eftertestet används summativt på den 
elevgruppen som bedriver eftertestet men resultatet från testet används formativt då det ligger 
till grund för planeringen av nästkommande cykel eller eventuellt nya undersökningar. 
Genom analysarbetet modifieras lektionen i syfte att öka elevernas möjlighet att ta till sig av 
och skapa förståelse för vad en teknisk artefakt är. En risk med learning studyns validitet kan 
tänkas vara öppenheten i utformandet av för- och eftertestet eftersom mer information medför 
en ökad risk att inte kunna urskilja lärandeobjektet och de kritiska aspekterna (ibid). Vi anser 
att det var fördelaktigt att använda learning study som metod eftersom vi gavs förutsättningar 
att grundligt sätta oss in i vårt avgränsade lärandeobjekt och den insamlade empirin 
analyserades genom variationsteorin för att ge svar åt våra frågeställningar. Liknande studier 
(se rubriken tidigare forskning) har med hjälp av olika metoder kommit fram till olika resultat 
som kompletterar och bekräftar våra egna. Detta behandlas vidare i resultatdelen.  
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Resultat 
Den empiri som här redovisas har sin grund i den learning study som vi har bedrivit under 
vårterminen 2013 och handlar om elevernas kunskapande om tekniska artefakter. Eftersom 
det i en learning study i första hand är intressant att veta hur elevgruppen som helhet uppfattar 
ett specifikt innehåll för att därigenom särskilja vilka olika aspekter av ett lärandeobjekt som 
kan urskiljas valde vi att genomföra våra förtest i grupper om 2-4 elever (Häggström et al, 
2012).  

Resultatdelen har som syfte att presentera svaren på våra frågeställningar. För tydlighetens 
skull kommer vi presentera resultaten från våra forskningsfrågor separat. Vi börjar med: Hur 
ger läraren några elever i årskurs 1 möjlighet att skapa förståelse för tekniska artefakter 
genom att tillämpa variationsteorin? För att sedan övergå till: Vilka uppfattningar har 
eleverna om tekniska artefakter före och efter lektionstillfället? 

Genom att använda oss av variationsteorin, kritiska aspekter, övriga analysverktyg (se s.13-
16) och tidigare forskning kommer vi presentera resultatet i en sammanvävd analys.  

I vår studie har dessa fem kritiska aspekter hållits konstanta genom hela studien men i lektion 
A låg fokus endast på första punkten: 

• Materialet är taget från naturen och att det blir ett tekniskt föremål när det bearbetas 
av människa. 

• Att teknik är skapat av människan. 

• Ett tekniskt föremål ska ha en funktion som uppfyller ett behov. 

• Antika föremål är också tekniska föremål 

• Tekniska föremål behöver inte gå på el 

I resultatet som presenteras nedan har vi för enkelhetens skull valt att benämna de olika 
eleverna som E följt av en siffra. Citaten är ett urval av hela klassens kommentarer, vi 
kommer inte redovisa alla kommentarer. För att skydda elevernas identitet ytterligare har vi 
valt att inte fokusera på vem som säger vad utan vad de säger. Därför presenteras exempelvis 
E1 ett flertal gånger, det är inte synonymt med att det är en och samma elev som kommer till 
tals. Läraren benämns som L. 

Beskrivning av data 

Hur ger läraren några elever i årskurs 1 möjlighet att skapa förståelse för tekniska 
artefakter genom att tillämpa variationsteorin? 

Lektion A 

Läraren placerar ut bilderna bredvid de två föremålen käpp och pinne. Tyst väntar hon på att 
eleverna skall urskilja mönstret. Det dröjer inte länge förrän eleverna börjar hänvisa läraren 
vart hon skall lägga bilderna.  

E1: Där (pekar på pinnen) 
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E2: Den har människorna gjort (pekar på käppen) 

E3: Fåglarna har gjort den (pekar på pinnen) 

Läraren går vidare i planeringen och frågar varför bilderna ligger där de ligger. Eleverna 
svarar: 

E1: Människorna trivs bäst där det inte är natur på gatan. 

E2: Jag tror att alla djur och natur trivs bättre där (pekar på pinnen). Och människor och 
tama husdjur trivs bäst där (pekar på käppen). 

E3: Den har människan gjort och den har djur och natur gjort. 

Efter momentet går läraren vidare och frågar eleverna vad bearbeta betyder varpå hon får 
svaret: 

E1: Att man gör det bättre.  

Analys lektion A 

Genom att läraren under lektionstillfället placerar ut bilderna på de tekniska föremålen 
bredvid käppen lägger läraren grunden för den generalisering eleverna skapar genom sina 
definitioner om vad de tekniska bilderna och käppen har gemensamt samt vart de skall 
placeras. Dock saknar vi en aktiv återkoppling kring detta från lärarens sida. Detsamma gäller 
för de naturliga bilderna som placeras tillsammans bredvid pinnen. Även det är en 
generalisering, men av naturliga föremål. Om läraren ger eleverna möjlighet att jämför alla 
bilderna av tekniska föremål med bilderna på naturliga föremål skapas en möjlighet till 
kontrastering. Det här är tekniskt - det här är naturligt. De variationsmönster som läraren 
använder sig av är ingenting som uttalas, det är endast hennes indelning av bilderna som kan 
tolkas som variationsmönstren generalisering och kontrastering. De övriga 
variationsmönstren missas helt att gås igenom. Lärandeobjektet sett ur forskarens synvinkel 
kallas det iscensatta lärandet (Marton et al, 2004) och beskriver det lärandeobjekt som eleven 
ges en möjlighet att förvärva sig under lektionstillfället. Under denna lektion ges av läraren få 
förutsättningar för eleverna att förvärva sig det lärandeobjektet, det erfarna lärandeobjektet. 

Det blev även vid analysen av lektion A tydligt att kontrasteringen av tekniska föremål – 
naturliga föremål misslyckades eftersom eleverna hade svårt att urskilja variationsmönster. 
Eleverna kunde inte låta bli att kontrastera tekniska och naturliga föremål vilket fick följden 
att de inte separerade dem, exempelvis: ”den har människan gjort och den har djur och natur 
gjort”. Vi tror att detta har att göra med att eleverna generaliserar både vad som är tekniska 
föremål och vad som är naturliga föremål. Eftersom läraren lägger ut bilder på tekniska 
föremål bredvid käppen befäster hon att de är tekniska föremål (inte uttalat). Detsamma gör 
hon med de naturliga bilderna.  

Det lärandeobjekt läraren använde sig av i cykel 1 var: att definiera vad som skiljer ett 
tekniskt föremål från ett naturligt föremål. I realiteten förvandlades detta lärandeobjekt som vi 
tolkar det till två lärandeobjekt: Vad är ett tekniskt föremål och vad är ett naturligt föremål. 
Följden av det otydliga lärandeobjektet i lektion A blir att eleverna inte vet vad som är 
viktigast för dem att lära sig. Konsekvensen blir att de lär sig både vad tekniska föremål och 
naturliga föremål är. Detta synliggörs sedan i elevernas oförmåga att separera tekniska och 
naturliga föremål. 
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Läraren har som vi ser det inspirerats av ett sociokulturellt lärande, det vill säga att eleverna 
lär av varandra, då hon lägger fokus vid elevernas samspel. Jakobson (2009) kom i sin studie 
fram till att kommunikation och samspel mellan eleverna är viktigt för att eleverna skall lära 
sig. Hon kom även fram till att de var viktigt att eleverna förstod sammanhanget av det de 
lärde sig, för att utveckla förståelse. Alla elever fick vid lektionstillfället möjlighet att 
motivera varför läraren delade in bilderna i just de två högarna. Vid analysarbetet av 
videoupptagningen från lektion A la vi märke till att elever upprepade vad föregående elev 
sagt, ibland med viss modifiering. Osäkerhet kring lärandeobjektet resulterade i felaktiga 
upprepningar som inte korrigerades av läraren. Exempel på elevernas motiveringar:  

E1: Människorna trivs bäst där det inte är natur på gatan. 

E2: Jag tror att alla djur och natur trivs bättre där (pekar på pinnen). Och människor och 
tama husdjur trivs bäst där (pekar på käppen). 

Om vi applicerar Jakobsons (ibid) resultat på vår studie skulle det här innebära att läraren 
misslyckas med att urskilja det som är specifikt för tekniska föremål eftersom hon inte sätter 
in det i rätt perspektiv så att eleverna ges en möjlighet att skapa sig en förståelse för vad ett 
tekniskt föremål är. 

Läraren lämnade eleverna med deras egna felaktiga definitioner av lärandeobjektet utan att 
korrigera dessa missuppfattningar därefter går läraren vidare till nästa moment i 
lektionsplaneringen. I och med att läraren inte tillrättavisar eleverna så frångår hon det 
intentionella lärandeobjekte (Marton & Tsui, 2004; Marton & Pang, 2006; Wernberg, 2009), 
alltså det lärandeobjekt som läraren från början hade planerat att eleverna skall få möta under 
lektionen. Därmed riskerar lärandesituationen att utebli.  

Den enda tydliga kritiska aspekt vi kan urskilja från lektion A är att läraren presenterade 
tekniska artefakter som något som skapats av människan.  

Läraren frågar eleverna vad bearbeta betyder varpå hon får svaret: 

E1: Att man gör det bättre. 

Läraren försöker inte lägga till eller ändra den förklaringen och passar heller inte på att 
koppla det till vår tredje kritiska aspekt: Materialet är taget från naturen och det blir ett 
tekniskt föremål när det bearbetas av människa. Enligt Lewis (1999) utvecklas 
lärarkompetensen i lärarens insikt av elevers förståelse och/eller missuppfattar om ett 
kunskapsområde. Tillämpat på lektion A ser vi inte att läraren besitter den kunskapen 
eftersom hon inte tar chansen att korrigera elevers missförstånd.  

Vi som forskare ser att läraren under lektion A misslyckades med det iscensatta 
lärandeobjektet då eleverna inte ges förutsättningar att urskilja ett konkret intentionellt 
lärandeobjekt, detta då läraren omedvetet skapar två intentionella lärandeobjekt. I och med 
det omedvetna skapandet av två intentionella lärandeobjekt försvåras möjligheten för eleverna 
att urskilja olika variationsmönster vari lärandet riskerar att utebli (Marton et al, 2004). Vi 
kan enbart spekulera i hur eleven lär sig vad ett tekniskt föremål är, det vill säga det indirekta 
lärandeobjektet eftersom vi inte undersöker när och hur eleverna skapar sig en förståelse för 
det intentionella lärandeobjektet (Marton & Booth, 1997; Maron et al, 2004; Wernberg, 
2009). Dock kan vi i början av de inspelade banden från lektion 1 se att eleverna hjälper 
läraren peka ut var bilderna skall placeras vilket tyder på viss förståelse för de två 
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lärandeobjekten. Vad eleverna lärt, det erfarna lärandeobjektet kommer vi behandla vidare 
under rubriken: Vilka uppfattningar har eleverna om tekniska artefakter före och efter 
lektionstillfället? 

Lektion B 

När läraren i början av lektion B placerar ut alla bilder föreställande tekniska och icke -
tekniska artefakter (se tabell 1) frågar hon: Vart ska jag lägga den här bilden? Eleverna svarar 
och fortsätter spontat att hänvisa läraren vart hon skall placera övriga bilder.  

E1: Klätterställning där (pekar på käppen). 

E2: Kotte där (pekar på pinnen). 

E3: Fåtölj där eftersom kudden är där (pekar på käppen). 

Därefter följer hon upp det med att bjuda in till diskussion om varför bilderna placerats som 
de gjorts. Alla elever får möjlighet att svara. Här följer ett urval av elevernas svar: 

E1: Dom är naturliga och man kan säga dom är gjorda. 

E2: Dom har människor gjort och dom växer, kommer från naturen. 

E3: Det här är naturligt och det här är onaturligt. 

E4: Dom har naturen fixat och gjort och dom har människor tagit från naturen och gjort. 

Läraren cirkulerar med handen ovanför de tekniska artefakterna och frågar:  

L: Hur kan allt det här vara tekniskt? 

E1: För att naturen inte gjorde det själv. 

E2: Man tog och sen byggde man det. 

En elev betvivlar att vissa föremål är tekniska men får svar av en annan elev. 

E1: Är en tröja verkligen teknisk? Är stolen verkligen teknisk? Är fågelholken teknisk? 

E2: Ja, för att människan har gjort dem. Tröjan är stickad, den har människan gjort. 

Läraren tar sedan upp kritiska aspekter med avstamp i högteknologiska artefakter.  

L: Det finns ingen dator, cykel, mobil på dessa bilder. Kommer ni ihåg de bilderna (syftar 
till bilderna från förkunskapstestet)? De är ju tekniska. Går på el. Människan har gjort 
något, därför blir det tekniskt.  

Läraren synliggör de kritiska aspekterna, något som tillverkats, har en funktion och uppfyller 
ett behov. Hon lyfter flera olika begrepp som är viktiga för att utöka det tekniska ordförrådet 
genom att sätta in orden i dess tekniska sammanhang minskas även risken för missförstånd då 
ett ord kan ha flera betydelser. 

Läraren håller upp en bild föreställande en bänk och berättar att en funktion kan man göra 
något med.  

L: Vad kan man göra med bänken?  
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E1: Sitta på 

L: Gaffeln?  

E1: Äta med 

L: Visp?  

E1: Vispa 

Läraren går vidare med lektionen och påpekar att vi alla människor är lite lata varpå hon tar 
fram en bild av elvispen.  

L: Eftersom människor är lata vidareutvecklade de vispen till elvispen.  Vad gjorde man 
förr i tiden då? När man inte hade visp eller elvisp?  

E1: Vispade med handen. 

L: Mmm, det kan man ju kanske göra men jag tänkte att man använde ris förr. 

Läraren går vidare och pratar kring den kritiska aspekten: Antika föremål är också tekniska 
föremål. Hon visar eleverna en bild på yxan och frågar eleverna hur gammal den är. Eleverna 
svarar: 

E1: Den här är gammal 

E2: Istiden 

E3: Från stenåldern 

Därefter går läraren vidare och behandlar den kritiska aspekten: Materialet är taget från 
naturen och det blir ett tekniskt föremål när det bearbetas av människa. Läraren håller upp en 
bild av en tidning och redogör för att tidningen blir ett tekniskt föremål när den bearbetats av 
människan. Man tar från naturen och gör ett nytt tekniskt föremål. Med tidning tar man träd 
och gör till pappersmassa, som omvandlas till en tidning. Tidningen är alltså inte ett naturligt 
föremål längre. 

Avslutningsvis håller läraren upp en bild på fågelboet och fågelholken och frågar eleverna 
vad de har för likhet. Eleverna svarar: 

E1: Här bor fåglarna (pekar på fågelboet) och här bor fåglarna (pekar på fågelholken). 

E2: Samma funktion. 

L: Ja, de har samma funktion. Men skillnaden är att den är skapad av människan (pekar på 
fågelholken) och den av fåglar (pekar på fågelboet). Det är alltså fågelholken som är ett 
tekniskt föremål. 

Analys lektion B 

Läraren följer lektionsplaneringen med minutiös noggrannhet. Dock är detta inte synonymt 
med att elevgruppen lär sig det av läraren intentionella lärandeobjektet (Marton & Tsui, 2004; 
Marton & Pang, 2006; Wernberg, 2009). När läraren gjort sin indelning av tekniska och icke 
tekniska föremål bjuder hon in eleverna att aktivt delta i diskussion kring de olika bilderna 
samt var och varför de placerats där de gjorts. Genom sin cirkulerande gest samt frågan varför 
är det här tekniskt, synliggör läraren med kropp och språk vad ett tekniskt föremål är. Med 
andra ord synliggör hon en generalisering.  
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De flesta eleverna definierar under lektionen tekniska artefakter som något som någon (läs 
människan) har gjort. Eleverna försöker genom sina definitioner, det indirekta 
lärandeobjektet, skapa en förståelse för det intentionella lärandeobjektet, det som läraren 
genom lektionstillfället vill lära ut .  

En elev gör ett försök till kontrastering och definierar tekniska föremål som något onaturligt 
och naturliga föremål som något naturligt. Vi tolkar det som att den eleven har större 
förståelse för vad ett naturligt föremål är än vad ett tekniskt föremål är. Detta då eleven 
påvisar att motsatsen till naturligt är onaturligt. Några elever skapar under lektionen 
definitioner som innehåller kontrasteringar som av oss anses korrekta, här följer ett exempel:  

E1: Dom har naturen fixat och gjort och dom har människor tagit från naturen och gjort. 

Då eleverna även kommer med bra definitioner där naturliga föremål och tekniska föremål är 
separerade från varandra ser vi inte den sammankopplade definitionen ovan som ett likvärdigt 
problem som uppstod under lektion A. Nedan följer ett exempel. 

E1: Tröjan är stickad. Den har människan gjort. 

Eftersom läraren i lektion B håller tekniska föremål konstanta medan funktion och behov 
varieras ger läraren eleverna en möjlighet att genom separation skapa sig en förståelse för vad 
en teknisk artefakt är, detta menar även Wernberg är viktigt (2009).  

Under lektionen uppstod vid ett flertal tillfällen en förståelse för lärandeobjektet vart eftersom 
lektionen fortlöpte, då lärare eller klasskamrat klargjorde lektionsinnehållet för de elever som 
var frågvisa nog att synliggöra deras egna frågetecken. Genom diskussion och förtydligande 
om lärandeobjektet kunde vissa feluppfattningar hos enstaka elever elimineras. Således 
använde sig både lärare och elever medvetet eller omedvetet av ett sociokulturellt 
förhållningssätt. Enligt Jakobsson (2009) främjas lärandet då det sker under sociala 
sammanhang i sampel med andra människor, i vårt fall genom kommunikation mellan elev- 
lärare och elev-elev.  

Läraren i klass B lägger grunden för att eleverna skall utveckla ett tekniskt ordförråd, då hon 
lyfter begrepp som funktion och behov. Jakobson (2009) kom fram till att de var viktigt att 
eleverna förstod sammanhanget av det de lärde sig, för att utveckla förståelse. Detta är något 
läraren lyckas väl med så hon kopplar ord och begrepp till dess betydelser i ett tekniskt 
samanhang. Jakobsson (Ibid) menar även att yngre barn inte har tillgång till det språk som hör 
No-ämnena till men genom den av läraren grundliga genomgången av begrepp skapas en 
förutsättning att utveckla ett sådant välutvecklat tekniskt ordförråd. Här ser vi en tydlig 
koppling till en av de fem förmågorna ur kursplanen i teknik (Skolverket, 2011): förmågan att 
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer (s.269) som även återfinns i det centrala 
innehållet; några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar (s. 
270).  

Lärare B behandlar vid ett flertal tillfällen olika kritiska aspekter exempelvis: antika föremål 
är också tekniska föremål och materialet är taget från naturen och det blir ett tekniskt föremål 
när det bearbetats av människan. När läraren använder sig av kritiska aspekter får denne en 
chans att gå igenom elevers eventuella missförstånd som berör det intentionella 
lärandeobjektet (Marton & Tsui, 2004; Marton & Pang, 2006; Wernberg, 2009) och 
därigenom skapas en eventuell förståelse hos eleverna. Enligt Lewis (1999) tog lärare B fasta 
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på möjligheten att utveckla sin egen lärarkompetens då läraren har en förståelse för elevernas 
eventuella missuppfattar.  

Vid ett moment under lektionen frågar läraren eleverna vad fågelbo och fågelholken har för 
likhet och får svaren: 

E1: Här bor fåglarna (pekar på fågelboet) och här bor fåglarna (pekar på fågelholken). 

E2: Samma funktion. 

Elev 2 bygger på elev 1´s svar och använder begrepp som introducerats under 
lektionstillfället, det tolkar vi som att elev 2 tillgodogjort sig delar av lärarens intentionella 
lärandeobjekt men även det direkta lärandeobjektet eftersom denne använder sig av samma 
begrepp som läraren behandlat under lektionen. Att en artefakt skall ha en funktion är en 
grundläggande tanke inom teknikämnet, det är en av anledningarna till varför det behandlas 
som en kritisk aspekt i denna studie. Bjurulf (2008) fann det anmärkningsvärt att få 
tekniklärare eftersträvade att de tekniska artefakter som skapades av elever i åk 6-9 skulle har 
en funktion. Något vi instämmer med. Det finns ingen anledning att låta eleverna bygga något 
för byggandets skull. 

I cykel 2 skiftade det intentionella lärandeobjektet (Marton & Tsui, 2004; Marton & Pang, 
2006; Wernberg, 2009) till att definiera vad ett tekniskt föremål är, något som kom att 
påverka det iscensatta lärandeobjektet (Marton et al, 2004) eftersom läraren då tydliggjorde 
vad som var viktigt att lära sig. Detta gjorde hon genom att påpeka vad som var tekniska 
föremål och vad som var icke tekniska föremål (f.d naturliga föremål). Att läraren ändrade 
benämning på naturliga föremål till icke tekniska föremål medförde att tekniska föremål 
hamnade i fokus. Detta påverkade som vi ser det faktum att läraren under lektion B lyckades 
så väl med det iscensatta lärandeobjektet eftersom eleverna gavs goda förutsättningar att på 
lektionen urskilja olika variationsmönster av lärandeobjektet. Det intentionella 
lärandeobjektet behandlades under lektionen med hjälp av olika variationsmönster (Marton, 
Runesson & Tsui, 2004). Det erfarna lärandeobjektet kommer som vi tidigare sagt behandlas 
under rubriken: Vilka uppfattningar har eleverna om tekniska artefakter före och efter 
lektionstillfället? 

Lektion C 

I början av lektion C placerar läraren ut alla bilder föreställande tekniska och icke - tekniska 
artefakter (se tabell 1) i två högar och frågar:  

L: Var skall jag lägga den här? 

 Eleverna svarar och fortsätter spontat att hänvisa läraren vart hon skall placera övriga bilder.  
E1: Spindelnät! Alla dom hör till naturen (pekar på pinnen), och dom hör till hemma (pekar 
på käppen). 

Läraren placerar fåtöljen vid käppen. 

E2: Fåtölj, nej det där är fårskinn tror jag (eleven vill flytta bilden till högen med icke 
tekniska föremål). 

E3: Yxa, det är bara en pinne och sten (även här vill eleven ändra på lärarens indelning, så 
att yxan hamnar bland de icke tekniska föremålen). 
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Lärarna ber eleverna fundera en stund över indelningen och uppmanar dem sedan att berätta 
varför bilderna ligger i respektive hög. 

E1: Jag vet redan, hemmasaker (pekar på käppen). 

E2: Jag tänker stan (pekar på käppen). 

E3: Natur och hemma. Finns där hemma. Dom hör till stan. 

E4: Dom grejerna har man ute (pekar på pinnen) och dom grejerna kan man ha hemma 
(pekar på käppen). 

E5: Natur och stan 

Läraren har en tydlig genomgång om vad en definition är. Hon fortsätter med att fråga vad det 
är som gör bilderna vid käppen till tekniska föremål och vad de har gemensamt. Eleverna 
svarar: 

E1: Någon som har byggt 

E2: Alla dom här sakerna, gjort..är tillverkade , skapade av människan. 

Läraren fortsätter med att gå igenom vad en funktion är. Det gör hon genom att använda 
exemplet:  

L: Tröjans funktion är att man inte skall frysa. Vad är täckets funktion?  

E1: Att det finns i stan 

E2: Att man inte skall frysa 

E3: Man skall ha varmt när man sover. 

Sedan går läraren igenom vad ett behov är. Vet ni vad ett behov är? Läraren fortsätter: Det är 
nånting vi behöver. En elev räcker upp handen och får ordet.  

E1: Bajs (Eleven tänker på uttrycket att uträtta sina behov). 

L: Ja det skulle det kunna vara, men jag tänkte mer att om man är trött så kan man sitta 
(läraren syftar på stol, men glömmer att uttala det). 

E1: Om man är riktigt gammal, ca 80 år och har ont i kroppen, så kan man sätta sig ner.  

L: Ja, eller så här: Tröjans funktion är att täcka kroppen och värma. Människan behöver 
tröjan för att inte frysa.  

Läraren går vidare med vispen. Vad kan man ha den här till? 

E1: Vispa 

E2: Maränger 

Det måste kunna gå att göra enklare att använda vispen säger läraren och frågar eleverna hur. 

E1: Elvisp 

E2: Det är någon som har uppfunnit den. 

Läraren går vidare till yxan.  
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L: När är den här ifrån?  

E1: Stenåldern 

L: Vilket behov hade människorna av yxan på stenåldern?  

E1: Döda sitt byte 

E2: Hugga ner träd 

Läraren definierar ett tekniskt föremål som någonting som människan byggt, det uppfyller ett 
behov och har en funktion. Elev räcker upp armen och får ordet. 

E1: Har man byggt gaffeln?  

L: Ja 

E1: Hur kan man bygga en gaffel? 

Läraren blir lite ställd varpå hon stressat går vidare till nästa moment i planeringen. Hon 
informerar eleverna om att ett tekniskt föremål inte måste gå på el, men att det kan gå på el. 
Och ber därefter eleverna att komma på ett nytt teknisk tekniskt föremål, utöver de bilder som 
finns representerade på mattan. Alla eleverna namnger enbart högteknologiska föremål. 
Endast en elev namnger ett avvikande föremål, bok.  

Analys lektion C 

Läraren börjar lektionen med att placera ut bilder föreställande tekniska och icke-tekniska 
föremål. Hon bjuder in eleverna till diskussion kring bilderna genom att fråga: Var skall jag 
lägga den här? Några elever hänvisar läraren spontant vart denne skall placera nästkommande 
bilder vilket indikerar att eleverna försöker skapa sig förståelse, med andra ord det indirekta 
lärandeobjektet (Marton et al, 2004). Det är dock inte synonymt med att de faktiskt lär sig 
något. I detta fall skapar dessa elever förståelse för lärarens generalisering genom att försöka 
urskilja vad bilderna som placeras ut i de två högar har gemensamt. Trots generaliseringen är 
det märkbart att några elever från början inte riktigt förstår lärarens indelning. Det blir 
märkbart att den kritiska aspekten: material taget från naturen blir tekniskt när det bearbetats 
av människan, är något som bör behandlas ytterligare. Efter lärarens indelning motiverar 
eleverna generaliseringen med kommentarer om tekniska föremål så här:  

E1: Jag vet redan, hemmasaker (pekar på käppen). 

E2: Jag tänker på stan (pekar på käppen). 

Här blir det påtagligt att några elever ser tekniska saker som något som är synonymt med stan 
och hemma. Detta är en reaktion som smittar av sig, då eleverna påverkas av varandras svar.  

Eleverna kontrasterar även: 

E1: Natur och hemmasaker. 

E2: Natur och stan. 

E6: Dom grejerna har man ute (pekar på pinnen) och dom grejerna kan man ha hemma 
(pekar på käppen). 

Även här synliggörs elevernas tankar om kontrastering, där natur och hemmasaker och natur 
och stad kontrasterar med varandra. Khanyakari, Mehrotra, Chunawala, & Natrarajan (2007) 
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fann i en studie att elevers olika uppväxtförhållande (stad - landsort) påverkar elevernas 
förståelse av teknik. Vi fann i lektion C indikationer på en sådan samstämmighet då eleverna 
kontrasterar natur och stad samt natur och hemmasaker. Elevernas uppväxtförhållande 
påverkar då de associerar teknik till stad. 

Läraren är saklig och grundlig och följer planeringen väl, men blir vid tillfällen överrumplad 
av elevernas tankar och kommentarer och det faktum att de inte alltid visar förståelse för det 
av läraren behandlade lektionsunderlaget. Detta yttrar sig hos läraren i stress och oförmågan 
att knyta ihop säcken fullt ut. Detta kan leda till att det intentionella lärandeobjektet riskerar 
att utebli eftersom risken finns att moment behandlas styvmoderligt. Det iscensatta 
lärandeobjektet, riskerar att påverkas av olika anledningar som elevgrupp, slarv, dagsform 
plus mycket med, detta påverkar i sin tur läraren och dennes möjligheter att förmedla det 
intentionella lärandeobjektet vilket kan leda till att direkta lärandeobjektet uteblir. Det kan 
även leda till att eleverna uppfattar oviktiga saker som viktiga och därför lär sig saker som 
från början inte var planerade, det indirekta lärandeobjektet. 

De kritiska aspekterna behandlas grundligt och introduceras med en genomgång av vad ordet 
definition är. Detta ger eleverna redskap för att använda vid en separation då det tekniska 
föremålet (exempelvis tröjan) är konstant det vill säga, det alltid är ett tekniskt föremål men 
funktion (täcka kroppen) eller behov (värma sig) skiftar om det tekniska föremålet skiftar. Det 
är inte synonymt med att eleverna faktiskt kommer använda sig av variationsmönstret 
separation för att ta till sig av lärarens intentionella lärandeobjekt. Eleverna har för det mesta 
inga problem med att ta till sig av funktionens betydelse, men det är värre med behov. En elev 
associerar ordet behov till bajs (att uträtta sina behov), något de med största sannolikhet stött 
på hemma. Detta kan som vi ser det tolkas på två sett, att eleverna associerar ett begrepp som 
är känt för dem (behov) till något som de själva relaterar till (bajs) eller att det är besvärligt 
med ord som kan betyda olika saker i olika sammanhang, ungefär som en homonym. I likhet 
med Jakobson (2009) tolkar vi det som att elever ibland associerar tekniska begrepp (behov) 
till deras egna tidigare erfarenheter (bajs) eftersom de ännu inte utvecklat ett tekniskt 
ordförråd. Om vi applicerar Jakobson och Marands (1996) resultat på vår studie tolkar vi det 
som att elevers förmåga att ta till sig av det intentionella lärandeobjektet riskerar utebli om 
eleverna inte använder sig av korrekta tekniska begrepp eftersom läraren då riskerar att 
missförstå och misstolka elevens svar. 

Vi märkte vid analysarbetet av filmerna från lektion C att några få elever hade svårt med den 
kritiska aspekten: Något som är byggt av människan. Exempel: 

E1: Har man byggt gaffeln?  

L: Ja 

E1: Hur kan man bygga en gaffel? 

Det tolkar vi som att eleverna tar det som sägs för ordagrant, även här tror vi analyserar de till 
egna tidigare erfarenheter (kanske något man faktiskt bygger, ex hus eller lego). Även detta 
överensstämmer med det Jakobson (2009) fann i sin studie.  

Vid momentet när eleverna ombads benämna nya tekniska föremål utöver de som redan fanns 
representerade var det enbart en elev som inte valde ett högteknologiskt föremål. Eleverna 
hade svårt att särskilja teknik med högteknologiska föremål, det samstämmer väl med resultat 
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från studier gjorda av de Vries (2005), även en annan studie (Anderson et al, 2008) fann 
liknande resultat, att eleverna har lättare för att peka ut högteknologiska produkter. 

Sammanfattning  

Vi märkte i vår learning study att små variabler spelar in om eleverna lär sig det som läraren 
från början avsåg förmedla eller inte. Elevernas erfarenheter, begreppsförståelse och 
levnadsförhållanden spelar in men även lärarens förförståelse och förmåga att se och tolka 
elevernas kunskapande är viktiga faktorer för att ett lärande skall ha möjlighet att ske. Även 
gruppkonstellation, den sociala påverkan eleverna får från varandra och elevernas förmåga att 
ohämmat delta på lektionen1 påverkar deras möjlighet att ta till sig av lärarens intentionella 
lärandeobjekt.  

Vilka uppfattningar har eleverna om tekniska artefakter före och efter lektionstillfället? 

Förtest  

Under denna forskningsfråga börjar vi lite kortfattat att sammanställa de vanligaste 
felplaceringarna samt tänkbar orsak till den felplaceringen. Därefter kommer vi redovisa våra 
analyserade resultat genom att kategorisera våra kritiska aspekter i turordning för att till slut 
kunna besvara vår forskningsfråga. Till vår hjälp har vi även elevernas utsagor från förtestet.  
  

                                                        
1Förmågan att ohämmat delta på lektionen grundar sig i den trygghet eleven känner i klassen 

med lärare och övriga elever. 
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Tabell 2 Här följer en sammanställning av förtesten. Här ser vi i vilken frekvens felplaceringar förekommer. X = 

antal grupper som gjort förtestet. Siffran i tabellen talar om hur många grupper i samma klass som lagt samma 

föremål i fel hög. Ex fågelholken i klass A, som 5 av 7 lagt under fel rubrik, eller totalt 15 av total 21 grupper. 

Förtest Klass A 

( x = 7) 

Klass B 

(x = 8) 

Klass C 

(x = 6) 

Totalt 

(x = 21) 

 

Teknik i naturhögen      

Fågelholk 

Käpp 

Tröja 

Tegelsten 

Garn 

Antik kruka 

Käpphäst 

Väg 

Antik yxa 

Cykel  

Tidning 

 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

 

4 

6 

6 

6 

4 

6 

6 

4 

6 

0 

4 

 

6 

0 

4 

4 

2 

0 

2 

4 

6 

4 

4 

 

15 

10 

14 

13 

9 

9 

10 

10 

14 

5 

9 

 

 

Natur i teknikhögen      

Spindelnät 

Träd 

Äpple 

Fågelbo 

Sten 

 

1 

1 

1 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

1 

1 

1 

2 

4 

 

 

Osäkra      

Spindelnät 

Käpp  

Tegelsten 

1 

1 

1 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

1 

1 

1 
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Klass A 

I vårt första förkunskapstest, i klass A fann vi att eleverna hade störst svårighet med 
fågelholk, käpp och tröja. Dessa artefakter har gemensamt att de består av framträdande 
naturliga material så som trä och ull. De materialen är för eleverna välkända naturliga 
material men eleverna har svårigheter att förstå att ett naturligt material som förädlats blir till 
ett tekniskt föremål. Detta bekräftar att vår första kritiska aspekt, materialet är taget från 
naturen och det blir ett tekniskt föremål när det bearbetas av människan faktiskt var något 
som eleverna hade svårt med. Eleverna resonerar så här: Träd är naturligt, papper görs av 
träd, tidning görs på papper, därför är tidningen naturlig. Enligt Svensson (2011) har eleverna 
i henne studie svårt att tänka i system men elevernas tankar ovan tolkar vi som just sådana 
”system tankar”, vi fann inga svårigheter för eleverna att tänka i system annat än att det 
försvårade för lärarens arbete att lära ut det intentionella lärarandeobjektet. 

Att teknik är skapat av människan 

Här ser vi att eleverna saknar kunskap genom att de gör felsorteringar. När vi frågar varför de 
har sorterat som de har gjort får vi varierande svar där de försöker formulera en egen 
definition, utan att riktigt lyckas. Dock är några elever inne på att tekniska föremål är 
uppfinningar och att de är skapade av någon. 

E1: Osäker på fågelboet, det var ju någon som uppfann fågelboet. 

Materialet är taget från naturen och att det blir ett tekniskt föremål när det bearbetas 
av människa 

Flera grupper försökte göra egna definitioner av vad naturliga föremål är där det naturliga 
materialet var framträdande så som, fågelholk (trä), käpp (trä), tröja (ull) och tegelsten (lera). 
Tyvärr misslyckades de flesta grupperna då de inte förstod att ett föremål blir tekniskt när det 
bearbetats av människan, trots att det naturliga materialet fortfarande är framträdande. 

E1: Yxan är ju gjord av en pinne och en sten, de är naturliga. 

E2: Fågelholken är gjord av trä och den sitter på ett träd, det är naturligt. 

En grupp försökte även använda de naturliga föremålen som ett sätt att kontrastera vad som 
var tekniska föremål, då detta för dem inte var lika självklart som vad ett naturligt föremål är.  

E1: Fågelboet är byggt av pinnar, pinnar kommer från träd. Fågelholken är byggd av trä 
och spik. 

Ett tekniskt föremål ska ha en funktion som uppfyller ett behov 

Endast två elever totalt visade någon gång tecken på att ett tekniskt föremål skall ha en 
funktion och uppfylla ett behov. Detta är något vi ser som ett kriterium för att definiera ett 
tekniskt föremål. 

E1: Mobilen hjälper för dagen. Jag kan ringa Agnes. 

E2: Man kan cykla snabbt utan att bli trött i benen. 

Antika föremål är också tekniska föremål. 

Några elever uttryckte det som gamla föremål inte är tekniska föremål. 
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E1: krukan är gammal och kan hittas i ruiner och finns på museum och är därför inte 
teknisk. 

Tekniska föremål behöver inte gå på el 

Vi fann även att det fanns de elever som ansåg att tekniska ting ska kunna röra sig eller att de 
ska vara elektriska.  

E1: Cykeln är mekanisk och går på el. 

I det här förkunskapstestet märkte vi att eftersom barnen ännu inte av läraren erhållit en 
korrekt definition på vad en artefakt är skapar de sig en egen vilket i det här fallet kan stjälpa 
mer än hjälpa deras förståelse för vad ett tekniskt föremål är. 

Klass B 

De tekniska artefakter som eleverna i klass B har svårast för är käpp, tröja, antik kruka, 
käpphäst, antik yxa och tegelsten. Även dessa är gjorda av naturliga material som trä och ull 
men med tillägget lera. Detta tyder på att eleverna i klass B under förkunskapstestet har 
problem med samma kritiska aspekt som eleverna i klass A: materialet är taget från naturen 
och det blir ett tekniskt föremål när det bearbetas av människan. Den antika krukan och den 
antika yxan kan kategoriseras under en annan kritisk aspekt: Antika föremål är också tekniska 
föremål /Teknik fanns förr i tiden.  

En grupp definierar teknik som något ovanligt. Eleverna resonerar så här: Det finns inte så 
många som har käpp. Det är ovanligt därför är det teknik. Det finns inte så många kugghjul. 

Vi tolkar det som att det socíokulturella lärandet var särskilt synbart i denna grupp då flera i 
gruppen hade snarlika motiveringar på olika föremål.  

Att teknik är skapat av människan 

Även här ser vi en brist i elevernas förståelse då endast två elever vid något tillfälle påvisar att 
människan skapat något.  

E1: Eftersom människor bygger fågelholken. 

Även här ser vi att eleverna saknar kunskap då de gör felsorteringar. Dessutom tyder 
elevernas formuleringar på att de har svårt att förstå att teknik är skapat av människan då 
endast 4 elever någon gång nämner att någon har tillverkat nått.  

E1 om fågelholken: Det är någon som har gjort den. 

Eleven kanske vet att det är en människa som har tillverkat fågelholken, men det synliggörs 
inte. 

Materialet är taget från naturen och att det blir ett tekniskt föremål när det bearbetas 
av människa 

Även i klass B har de tekniska föremålen som lagts under rubriken naturliga föremål 
gemensamt att de är tillverkade av naturliga material. Käpp (trä), tegelsten (lera), käpphäst 
(trä) och antik kruka (lera) är de föremålen eleverna finner svårast, då 6 av 8 grupper placerar 
dessa under fel rubrik. Störst svårighet har eleverna med de naturliga materialen trä och lera 
som förädlats till ett tekniskt föremål. 
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E1: Käppen är naturlig, den är gjord av trä. 

E2: Man gör tegel av lera. Lera kommer från jorden. 

Ett tekniskt föremål ska ha en funktion som uppfyller ett behov 

Här ser vi att eleverna saknar kunskap om att ett tekniskt föremål ska ha en funktion som 
uppfyller ett behov då ingen elev kommer ens i närheten av att ange en funktion eller ett 
behov. 

Antika föremål är också tekniska föremål / Teknik fanns förr i tiden 

I klass B fann vi att några grupper inte förstod att teknik även fanns förr i tiden. 

E1: Yxan gjordes för längesen på stenåldern när teknik inte fanns. 

E2: Det där är ju vikingarnas hammare. Och dom levde i skogen. Där fanns det inget 
tekniskt. 

Anderson, Svensson och Zetterqvist (2008) fann i en studie att högstadieelever hade svårt att 
förstå att teknik fanns förr i tiden då knappt hälften i deras undersökning markerade stenyxan 
som teknik. I vårt förtest är det 14 av 21 grupper2 som i förtestet inte förstod att den antika 
yxan var ett tekniskt föremål. 

Tekniska föremål behöver inte gå på el 

Det är tydligt att vissa elever anser att tekniska föremål är synonymt med elektriska föremål:  

E1: Ett träd behöver väl inte gå på el. 

E2: Fågelholken sitter på träd. Den brukar inte vara I stan. Inte byggd av el. 

Klass C 

Att teknik är skapat av människan 

Även här ser vi att eleverna saknar kunskap genom att de gör felsorteringar. Vid ett flertal 
tillfällen talar eleverna om man, det skulle kunna tolkas som att de syftar på en människa men 
vad de egentligen menar klargörs inte i elevernas motiveringar. 

E1 om käpp: Man kan bygga dem och ge dem till gamla människor. 

Materialet är taget från naturen och att det blir ett tekniskt föremål när det bearbetas 
av människa 

Då eleverna i klass C hade störst problem med att placera ut fågelholken, den antika yxan och 
den antika krukan  kom vi även i den här klassen till insikt med att eleverna har svårt att 
förstå att ett naturligt föremål som förädlats blir till ett tekniskt föremål. De hade dock inte 
lika svårt med det som klass A och klass B. Dock kan detta resultat påverkas av att två 
grupper i klass C inte ville beskriva varför de placerade bilderna under respektive rubrik, då 
det försvårar vår möjlighet att tolka deras resultat och tankar. Vi tolkar det som att eleverna 
besitter en bristande förståelse om att teknik även fanns förr i tiden då de hade svårt med de 

                                                        
2 Det vill säga totalt i de tre klasserna, tillsammans blir det 21 grupper. 
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antika föremålen. Nedanför följer ett exempel på elevers bristande förståelse för att ett 
naturligt föremål blir tekniskt då det har bearbetats.  

E1: Tidning görs av papper. Papperet kommer från trä, det finns i naturen. 

Ett tekniskt föremål ska ha en funktion som uppfyller ett behov 

I den här klassen är det totalt 4 elever som någon gång talar om något som vi kan 
uppfatta/tolka som ett behov eller funktion. I klass A visade 2 elever liknande förståelse 
medan ingen i klass B hade den insikten. Nedan följer exempel från klass C. 

E1: Man bygger motorsågen och kan såga snabbare. 

E2: Det här är en gammeldags yxa, man bygger saker med den. Man hugger träd med den. 

E3: Man kan ställa blommor i vasen. 

Antika föremål är också tekniska föremål 

Endast en elev förstod att teknik även fanns förr i tiden och att antika föremål följaktligen är 
tekniska föremål. 

E1: Det här är en gammeldags yxa, man bygger saker med den. Man hugger träd med den. 

Tekniska föremål behöver inte gå på el 

I klass C fann vi under förtestet ingen antydan till att eleverna hade svårt med denna kritiska 
aspekt.  

Övriga resultat 

Vi fann i klass C att flera elever motiverade naturliga föremål som något det finns flera av 
eller som finns på flera olika ställen: ex träd, pinne och tekniska föremål som något ovanligt: 
ex käpp, då det inte är så många som har käpp. 

Sammanfattning 
Eleverna i de tre klasserna har genomgående inga problem med högteknologiska artefakter. 
De föremål som eleverna gemensamt i de olika klasserna har svårast för är fågelholk, antik 
yxa och tröja (se tabell 3) med andra ord de kritiska aspekterna: materialet är taget från 
naturen och att det blir ett tekniskt föremål när det bearbetas av människa och antika föremål 
är också tekniska föremål. Överlag är förkunskapsresultaten var det gäller dessa föremål 
svaga. Ha dock i åtanke att det under förkunskapstestet finns faktorer som kan påverka 
resultatet, såsom gruppkonstellationer, blyghet, elevernas förmåga att kopiera formuleringar 
från varandra med mera. Detta bör tas i beaktande när en tolkning sker, något vi även försökt 
göra genom att vara medvetna om det och i texten påpeka elevgrupper inte svarade utförligt 
etcetera. 

Eftertest  

Även eftertesten redovisas genom att vi analyserat elevernas utsagor med hjälp av våra 
kritiska aspekter. Dessutom jämförs elevernas kommentarer och resultat med resultaten från 
förkunskapstestet för att synliggöra en progression i elevernas kunskapsutveckling. 
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Tabell 3 Här följer en sammanställning av eftertesten. Här ser vi i vilken frekvens felplaceringar förekommer. X = 
antal grupper som gjort eftertestet. Siffran i tabellen talar om hur många grupper i samma klass som lagt samma 
föremål i fel hög. Ex fågelholken i klass A, som 3 av 7 lagt under fel rubrik, eller totalt 3 av total 21 grupper. 

Eftertest Klass A 

( x = 7) 

Klass B 

(x = 8) 

Klass C 

(x = 6) 

Totalt 

(x = 21) 

 

Teknik i naturhögen      

Fågelholk 

Käpp 

Tröja 

Tegelsten 

Garn 

Antik kruka 

Käpphäst 

Väg 

Antik yxa 

Cykel  

Tidning 

 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

0 

4 

0 

2 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

1 

2 

0 

2 

 

3 

2 

2 

2 

4 

3 

2 

1 

6 

0 

4 

 

 

Natur i teknikhögen      

Spindelnät 

Träd 

Äpple 

Fågelbo 

Sten 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

 

Osäkra      

Spindelnät 

Käpp  

Tegelsten 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Klass A 

Eleverna gör färre felindelningar i eftertestet än förtestet men har fortfarande svårt med vissa 
föremåls placering. Det tolkar vi som att eleverna kunskapsförvärv under lektion A har var 
minimal, då de inte har tillgodogjort sig den förståelsen vi hade för avsikt att förmedla. Något 
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som har utvecklats är dock elevernas förmåga att uttrycka och förmedla sina tankar om 
tekniska artefakter.  

Att teknik är skapat av människan 

Den här kritiska aspekten var under lektionen i huvudfokus, något som gett resultat då vi 
märker att fler elever än tidigare talar om teknik som något som skapats av människan. 

E1: Fågelholken har människan gjort. Människan har byggt den. 

Dock antyder eftertest A ett bakslag med lektionen då eleverna börjat definiera tekniska 
föremål som något skapat av människan och naturlig föremål som något skapat av djur och 
natur, utan att separera dem. 

E1: Människan har inte gjort den, det har djuren. 

E2: För att den är gjord på ull. Ull får man från får. Får växer inte i naturen. 

Eleverna kontrasterar och generaliserar och hårdrar dess betydelser för mycket, vilket istället 
skapar en skev uppfattning om vad som är ett tekniskt eller naturligt föremål. 

Materialet är taget från naturen och att det blir ett tekniskt föremål när det bearbetas 
av människa 

Vi ser fortfarande efter lektionens genomförande att denna förståelse brister hos eleverna.  

E1: Den har ju människan gjort. Men det har naturen också, för den är ju naturlig. 

Eleven ansåg att de valda föremålen var både tekniska och naturliga. 

Vid ett flertal tillfällen uppstår det en diskussion mellan två eller tre elever i grupperna. Då de 
från början är oense. 

E1: För den har människorna gjort. 

E2: Fast från början var den naturlig! (vill flytta bilden till naturliga föremål) 

E1: Jag vet! Men tekniska är ju det människan har gjort. Och människan har gjort klubban.  

Efter redogörandet av vad som är ett tekniskt föremål är får E1 medhåll från E2. Det tyder på 
att ett kunskapande skett hos E1 då eleven genom argumentation försöker lära ut den kunskap 
E1 själv förvärvat. 

Ett tekniskt föremål ska ha en funktion som uppfyller ett behov 

Här var det endast tre elever som kom i närheten av att formulera ett behov eller en funktion 
exempelvis: man kan ringa med den, det kan man ej med naturliga föremål. Elevernas 
förståelse om att ett tekniskt föremål skall ha en funktion och uppfylla ett behov är 
fortfarande bristfällig hos eleverna i klass A.  

Antika föremål är också tekniska föremål 

Vi fann inget som antydde att eleverna inte förstod att teknik även fanns förr i tiden.  En elev 
svarade däremot så här om stenyxan: Förr i tiden när det fanns grottmänniskor så tog de saker 
från naturen så att de kunde få mat. Detta visar att eleven har förståelse för att människor förr 
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hade behov och att de använde sig av redskap för att tillfredställa dessa behov. Det indikerar 
även att eleven har kunskap om att tekniska föremål fanns och brukades även förr i tiden. 

Tekniska föremål behöver inte gå på el 

Den här kritiska aspekten är svårast att finna i elevernas motiveringar eftersom vi i vårt urval 
av bilder har ett fåtal högteknologiska bilder representerade samt att elevernas motiveringar 
inte nödvändigtvis synliggör deras förståelse eller bristande förståelse kring denna kritiska 
aspekt. Det har att göra med att för- och eftertest inte är utformade efter den här kritiska 
aspekten då det var den sista aspekten som tillkom. Det är en brist i testet som påverkar både 
resultaten och tillförlitligheten.  

Analysreflektion som leder till ändringar inför nästa lektion  

Vår analys visar att eleverna har skapat två definitioner, en för tekniska föremål och en för 
naturliga föremål. Eleven har bildat sig en uppfattning om att teknik är något som skapas av 
människan och att naturliga föremål är skapade av djur och natur, vilket försvårar indelningen 
för dem. Båda definitionerna i sig är korrekta men då vi har kontrasterat tekniska föremål mot 
naturliga föremål ser eleverna dessa som varandras motsatser vilket inte varit vårt syfte. I vår 
studie är vi enbart intresserade av hur eleverna lär sig vad ett tekniskt föremål är därför måste 
vi vid nästa lektionstillfälle, lektion B, minimera riskerna för elevernas missförstånd. Vi har 
därför beslutat oss för att under lektion B benämna de naturliga föremålen som icke tekniska 
föremål. 

Elevernas förståelse om att ett tekniskt föremål skall ha en funktion och uppfylla ett behov är 
fortfarande bristfällig hos eleverna i klass A. Vi kommer följaktligen lägga större vikt på att 
förmedla detta under lektion B. 

Den slutsats vi kan dra från eftertestet är att det fortfarande finns en viss osäkerhet hos 
eleverna när det gäller tekniska föremål som innehåller framträdande naturmaterial. I nästa 
cykel skulle vi därför lägga större fokus på materialets bearbetning. Den kritiska aspekten är 
densamma; materialet är taget från naturen och att det blir ett tekniskt föremål när det 
bearbetas av människan. Men i nästkommande cykel med större tyngdpunkt på att, även om 
materialet är taget från naturen men sedan har bearbetats av människan ska det, enligt var 
definition, kategoriseras som ett tekniskt föremål. Dessutom kommer vi grundligare bearbeta 
alla kritiska aspekter inte enbart fokusera på en kritisk aspekt. 

Klass B 

Inga elever placerade ut föremål felaktigt i eftertest B. Det tolkar vi som att eleverna har mer 
förståelse om kunskapsområdet efter lektionen än de hade innan lektion B. Dock skall 
tilläggas att rättplaceringar inte är synonymt med förståelse och ett faktiskt kunskapsintag, 
mer om detta i bilaga 9. Vi vill poängtera att vi i eftertest B tydligare markerade att eleverna 
endast fick använda sig av tekniska eller naturliga föremål för att placera ut bilderna. Och 
detta kan i viss mån ha påverkat resultatet. Elevernas avsaknad av felplaceringar indikerar 
även att våra ändringar från föregående lektion var gynnsamma. Utifrån elevernas utsagor ser 
vi en tydlig progression i deras lärande, då deras definitioner är mer utvecklande än innan, 
ofta innehållande funktion eller behov. 
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Att teknik är skapat av människan 

Här ser vi inga svårigheter. Alla grupper definierar ett flertal gånger teknik som något skapat 
av människan. 

Materialet är taget från naturen och att det blir ett tekniskt föremål när det bearbetas 
av människa 

Resultaten från eftertestet antyder att detta inte längre är ett problem eftersom inga elever i 
klass två la ett tekniskt eller icke tekniskt föremål i fel hög. Även elevernas motiveringar från 
eftertest B antyder att en progression i kunskapsutvecklingen har skett. 

E1 om antik yxa: Eftersom människan har gjort den. De tar från naturen. 

E2: Tröja det gör människan av garn eller bomull. 

Ett tekniskt föremål ska ha en funktion som uppfyller ett behov 

Där vi tidigare såg avsaknad av kunskap om att ett tekniskt föremål ska ha en funktion som 
uppfyller ett behov ser vi nu flera godtagbara exempel. Här har en tydlig utveckling skett då 
eleverna använder sig av det direkta lärandeobjektet det vill säga korrekt terminologi. 

E1: Cykel har man för att träna benen och hålla balansen. Cykeln har människan byggt. 

E2: Människan har gjort den. Den har en funktion. Man kan använda den till att cykla om 
man skall komma fram och inte vill gå och heller inte vill åka bil. Den släpper inte ut 
avgaser. 

Antika föremål är också tekniska föremål/ Teknik fanns inte förr i tiden 

I förtestet var det några elever som inte förstod att teknik fanns förr i tiden. I det här 
eftertestet hittar vi inget som antyder att ett sådant missförstånd kvarstår.  

Tekniska föremål behöver inte gå på el 

I förkunskapstest fann vi inget som tyder på att eleverna hade svårt med denna kritiska aspekt. 
Det kan ha att göra med det faktum att testet inte är utformat för att undersöka det. Inte heller 
i detta eftertest finner vi något som visar på förståelse eller bristande förståelse. 

Teknik som process 

Då vi inte tidigare haft för avsikt att undersöka det blev det under eftertest B tydligt att många 
elever tänker cykliskt, så tydligt att vi var tvungna att lyfta upp det.   

E1: Först rakar man av fåren. Sen åker det till fabriken och görs i ordning. Då blir de 
färdiga att kammas ut, ullen. Det är väldigt vassa kammar. Det är människorna som har 
maskiner som gör det. 

E2: Träd är naturligt, eftersom frön ramlar ner från marken. Efter en lång tid växer ett nytt 
träd upp. 

Vi tolkar det som att E1 har kunskaper om tekniken som en process. Exemplet E2 har vi med 
för att det på ett konkret sett fångar det cykliska tänkandet och bidrar med mer empiri som 
stödjer det vi sett. 
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Svensson (2011) fann i sin studie att äldre barn har svårt att ”tänka i system”, något de yngre 
eleverna i vår studie inte visat att de haft svårigheter med.  

Analysreflektion som leder till ändringar inför nästa lektion  

Vi var efter lektion B och eftertest B nöjda och beslutade oss därför enbart att förtydliga vad 
en definition är till nästkommande lektion, eftersom vi vid ett tillfälle under lektionen ber 
eleverna definiera vad ett tekniskt föremål är. För tydligare översikt över lektionernas 
ändringar se tabell 1. 

Klass C 

Eleverna gör färre felindelningar i eftertestet än i förkunskapstestet och de kan med större 
säkerhet motivera sin indelning än innan lektion C, det tolkar vi som att eleverna har större 
kunskap om tekniska artefakter än de tidigare hade.  

Att teknik är skapat av människan 

Samma som klass B. 

Materialet är taget från naturen och att det blir ett tekniskt föremål när det bearbetas 
av människa 

Endast en tredjedel av grupperna har fortfarande problem med den antika yxan som är 
tillverkad av framträdande naturliga material. Innan hade alla grupper problem. Överlag ser vi 
en tydlig progression. Det som felplaceringarna garn, tidning, antik yxa och väg har 
gemensamt är att vissa elever fortfarande har svårigheter med framträdande naturliga 
material. Vi kom i analysarbetet fram till att elevernas svårigheter under denna kategori kan 
bero på tre olika saker. Det första har vi tidigare nämnt, synbara framträdande naturliga 
material: pinne och sten (antik yxa), det eleverna faktiskt vet/tidigare erfarenheter: att man 
gör papper av träd (tidning) samt vad eleverna tror: att en bilväg är gjord av enbart sten (väg). 
Även vad eleverna tror skulle kunna kategoriseras under tidigare erfarenheter.  

E1: Tidningen har människan gjort, med lite hjälp av naturen. Människan har ju skrivit. 
Pappret kommer från träd, träd är naturligt.  

Eleven som är citerad ovan förstår som vi tolkar det att det är människan som har gjort 
tidningen och att tidningen är en teknisk artefakt. 

Ett tekniskt föremål ska ha en funktion som uppfyller ett behov 

I förtestet var det endast 4 elever som vid något tillfälle redogjorde sina tankar så att vi kunde 
tolka det som funktion eller behov. I eftertestet är det någonting som fått enorm 
genomslagskraft då vi nu finner motsvarande 34 gånger. Då resultatet och skillnaden är så 
stor tolkar vi det som att lektionen var lyckad. Dock har eleverna inte lyckts förvärva sig det 
direkta lärandeobjektet eftersom de i sina motiveringar inte alltid använder begreppen 
funktion och eller behov. Istället är det något som går att utläsa i elevernas utsagor. 
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Antika föremål är också tekniska föremål 

Här finner vi inget som tyder på att eleverna har svårigheter med förståelsen kring denna 
kritiska aspekt. Då eleverna nu i större mån placerar ut bilderna föreställande antik yxa och 
antik kruka under rätt rubrik väljer vi att tolka det som att elevernas kunskap ökat.  

Tekniska föremål behöver inte gå på el 

I förkunskapstest fann vi inget som antydde att eleverna hade svårt med denna kritiska aspekt. 
Det kan ha att göra med det faktum att testet inte är utformat för att undersöka det. Inte heller 
i detta eftertest finner vi något som visar på förståelse eller bristande förståelse. 

Teknik som process 

Här finner vi inga utsagor som tyder på att eleverna i den här klassen tänker cyklist. Det 
närmsta vi kommer är: 

E1 om tegelstenen: Det kan man bygga saker av, till exempel hus. Så gör man dom av lera 
eller cement (syftar på tegelstenen). Då bygger man små tegelstenar. 

Sammanfattning 

Vi fann i samtliga eftertest att eleverna inte hade några problem med högteknologiska 
artefakter, då dessa alltid placeras rätt. Detta stämmer väl överens med det Anderson. 
Svensson och Zetterqvist (2008) fann i sin studie, nämligen att elever har lättare för 
högteknologiska produkter än vardagsföremål. Även de Vries (2005) kom fram till att elever 
ofta associerar teknik med högteknologiska artefakter. Då eleverna i vår studie hade en 
självklar bild av att högteknologiska artefakter är tekniska artefakter ser vi även en 
samstämmighet med de Vries resultat. Ytterligare en studie av Salomonidou och Tassios 
(2007) visar på samma sak som ovan. Därför stämmer även det resultatet med vårt. Alla 
elever var överens om att när människan skapar något blir det ett tekniskt föremål, men de 
tvekade där det förekom framträdande naturmaterial. Det kritiska aspekt som i klass B och C 
fått störst genomslag är ett tekniskt föremål ska ha en funktion som uppfyller ett behov, då vi 
här ser störst kunskapsökning. I klass A är det att teknik är skapat av människan som fått 
störst verkan. Den sista kritiska aspekten är som vi tidigare nämnt svår att mäta, därför kan 
dess närvaro ifrågasättas. Eftersom vi i förkunskapstestet såg oklarheter kring elevernas 
förståelse valde vi ändå att ha med den kritiska aspekten, trots att för och eftertest inte är 
utformat efter det. 

Intressant är att flera elever tänker cykliskt, det vill säga teknik som process. Detta är 
ingenting vi från början avsåg att undersöka. 

Från början var vår avsikt att föra en ingående diskussion om att rätt svar i rätt hög inte är 
synonymt med att eleverna har förvärvat sig den kunskap vi som lärare hade för avsikt att 
förmedla, det intentionella lärandeobjektet (Marton et al, 2004). Vi inser dock att vi måste 
göra avgränsningar någonstans, annars kan denna studie bli hur lång som helst. Vi har dock 
gjort två tabeller, bilaga 8 som visar en resultat jämförelse mellan förtest och eftertestet och 
bilaga 9 som illustrerar att ”rätt hög” inte är synonymt med förvärvad kunskap. I den tabellen 
jämförs resultatet från bilderna som placerades i ”rätt hög” med elevernas motiveringar för att 
avgöra om eleverna har förståelse eller inte. 
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Diskussion 
Vi kommer i detta kapitel behandla lärarens brister och förtjänster för att belysa 
komplexiteten i att undervisa. Vi kommer även att lyfta learning study som metod och 
diskutera hur detta arbetssätt har möjlighet att påverka och berika läraryrket. 
 
Det som vi finner unikt med learning study är att även ett misslyckande kan vara utvecklande 
för både elever och lärare. I vår learning study var vi missnöjda med hur lektion A 
genomfördes. Eleverna lärde sig inte det vi från början planerat (vårt intentionella 
lärandeobjekt), några grupper hade till och med sämre resultat efter vår lektion, något som 
synliggjordes även i elevernas bristfälliga motiveringar från eftertestet. Detta är enormt 
beklagligt för den elevgruppen. Det fick oss även att tvivla på vår egen kompetens. Under 
analysarbetet av lektion A och eftertest A kom vi fram till att vi omedvetet skapat två 
lärandeobjekt för eleverna; vad är en teknisk artefakt och vad är en naturlig artefakt. Detta då 
vi ber eleverna förklara varför vi placerat bilderna under rubrikerna tekniska eller naturliga 
föremål. Det som visade sig i analysarbetet var att tekniska föremål och naturliga föremål inte 
är ett korrekt motsatspar vilket snarare skapar förvirring än skänker förståelse. Då vårt 
huvudsyfte med lektionen var att skapa en definition av vad en teknisk artefakt är, inte att 
definiera vad som är naturligt. Hur mycket det påverkade vår studie är svårt att besvara då vi 
trots detta kunde urskilja en progression i elevernas kunskap om vad ett tekniskt föremål är. 
Lektion A hade även andra brister än planeringen, även utförandet var bristfälligt då lärare 
inte var en självklar ledare som styrde och korrigerade elevernas missförstånd. Självklart 
påverkar även det här resultatet från eftertest A. Våra brister ledde till att vi ändrade 
lärandeobjekt till nästkommande cykel, vilket också medförde en del förändringar i 
lektionsplaneringen. Resultatet av våra förändringar visade sig under lektionen där eleverna 
”var med på spåret” och ”läraren kände sig säker och nöjd” både under och efter lektionen. 
Det visade sig även i eftertestet då alla grupper placerade alla bilder korrekt och även i deras 
motivringar då de använde sig av de ord och begrepp vi introducerade under lektionen. Med 
nyvunnet självförtroende efter den lyckade cykeln fick samma lärare i uppdrag att bedriva 
lektion C. Dock kände sig läraren ”frustrerad och förvirrad” då lektionen inte alls mottogs på 
samma sätt av denna grupp. Dock visade det sig i eftertestet att eleverna tagit till sig av 
innehållet bättre än förväntat. Vi tolkar det som att sociala faktorer har så stor inverkan i 
klassrummet.  
 
Även om vi efter första cykeln kände att vi hade misslyckats bidrog det till ökade kunskaper 
för oss som blivande pedagoger då ett vi var tvungna att tänka om och syna bristerna i vår 
planering. Dessutom fick vi efter lektion C erfara att upplevt misslyckande inte alltid är ett 
faktiskt misslyckande. Syftet med en learning study är inte att skapa en perfekt lektion från 
början, utan att förbättra och förfina, något vi båda känner att vi lyckats med. Om vi känner 
att vi har utvecklats på bara några veckor tror vi även att andra verksamma lärare kan 
utvecklas och samtidigt bidra med ny forskning. Det har gett oss en helt annan förståelse för 
hur viktigt det är att faktiskt ta reda på elevernas förkunskaper om ett visst område för att ha 
något att jämföra med efter genomförd lektion. Dock förstår vi att tid och läraryrkets många 
krav är faktorer som kan hämma en sådan skolutveckling. Det anser vi beklagligt då både 
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elever och lärare vinner mycket på ett sådant arbetssätt. Elevernas betygssättning skulle bli 
mer rättssäker vilket är en viktig faktor som talar för ett sådant arbetssätt. Dessutom tvingas 
läraren reflektera och utvärdera lektionen som kan få följden att eleverna lär sig mer.  

Slutsatser  

I vår studie fann vi att eleverna möjlighet att utveckla förståelse för ett lärandeobjekt påverkas 
av flera olika faktorer. Vi har urskiljt sju faktorer som kan delas in i två kategorier: inre 
(klasrumsbundna) och yttre faktorer.  

I klassrumsbundna faktorer finner vi: 

• förmåga att ohämmat delta på lektionen med andra ord trygghet inför lärare och 
övriga elever 

• lärarens kunskaper kring elevernas förförståelse 

• lärarens förmåga att tolka elevernas resultat 

• gruppkonstellationer 

• den sociala påverkan från elev-elev, lärare-elev 

Dessa faktorer har gemensamt att de är faktorer som har uppkommer i klassrummet. 
Faktorerna påverkas av personerna som vistas i klassrummet 3. Faktorerna har även inbördes 
inverkan på varandra då det hela tiden i klassrummet sker olika former av dessa variabler. 

De yttre faktorer är faktorer som varje enskild person i klassrummet bär med sig utifrån, in i 
klassrummet. 

• Levnadsförhållande 

• Erfarenheter 

Det är möjligt att det finns fler faktorer, men dessa är de vi funnit genom vår studie. 

Vi tror även att det finns en chans att dessa faktorer inte enbart är bundna till detta resultat 
utan är applicerbara även i andra klassrumssituationer. 

Betydelse  

Då det i läroplanen i teknik, Lgr 11, lagts en större vikt kring teknikområdets begrepp och 
uttrycksformer (skolverket s. 269) för att kunna samtala om teknik och därigenom utveckla 
färdigheter och teknisk förståelse behöver eleverna ges möjlighet att i klassrummet utveckla 
dessa färdigheter. Vi fann i vår studie att flera faktorer påverkar möjligheten för läraren att 
lära ut det intentionella lärandeobjektet och påverkar därmed möjligheten för eleverna att lära 
sig, det erfarna lärandeobjektet. I vår studie kom vi fram till att läraren behöver förståelse för 
vad som sker i klassrummet under ett lektionstillfälle samt att yttre och inre faktorer påverkar 
klassrumssituationen.  

Vår studie är unik i sitt slag då den behandlar ämnet teknik genom att bedriva en learning 
study vilket vi tidigare inte funnit någon forskning på har vi en förhoppning att vår studie kan 
inspirera och bidra till ny forskning i ämnet.  
                                                        
3 Elev, lärare och klasskamrater. 
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Reflektion över forskningsprocessen  

Att använda learning study som metod har fungerat väl, utifrån den empiri vi samlat in har vi 
kunnat besvara våra forskningsfrågor. Då varje cykel består av tre moment; förtest, lektion 
och eftertest och vår learning study har genomförts i tre cykler, har vi haft en stor mängd data 
att gå igenom, tolka och analysera. Inför varje ny cykel har dessutom förbättringar gjorts av 
lektionsplaneringen utifrån analys av föregående tester och lektion. Det har varit en 
tidskrävande process men samtidigt väldigt lärorikt och utvecklande för vår lärarprofession. 
Att få möjlighet att granska lärarens agerande samt elevernas kunskapsutveckling så ingående 
har varit mycket intressant.  

I efterhand har vi funderat på om vi haft för stora ambitioner när vi bestämde oss för att 
genomföra en learning study på egen hand. En learning study genomförs vanligtvis under en 
hel termin, antalet lärare som deltar är fler samt att det är en handledare eller forskare med 
som leder diskussionen och analyseringsarbetet framåt. I vårt fall har vi agerat både som 
forskare och lärare vilket kan ha påverkat resultatet då vi båda är noviser vad det gäller 
learning study. Samtidigt har det varit väldigt lärorikt då vi fått en större förståelse för vikten 
av att få möjlighet att genomföra ett sådant arbete ute på skolorna då det bidrar till ökad 
förståelse och kunskap för både elever och lärare. Resultatet från studien kan även bidra till 
ny forskning som andra lärare kan ha användning av.  

Nya frågor/vidare forskning  

Under arbetets gång har det dykt upp ett flertal frågor som vi anser kan vara intressanta att 
bedriva fortsatt forskning på.  

Vid tolkning och analys av för- och eftertester slog det oss hur komplex själva 
bedömningsprocessen är. Vad är det man tittar efter? Hur ska det tolkas? Vad är det för 
kunskap vi kan urskilja? Som vi tidigare nämnt öppnar det upp för en mer likvärdig 
bedömning om lärarna tillåts diskutera med varandra, vilket det gör i en learning study. 
Ytterligare en tänkbar vidareutveckling skulle kunna vara att fundera över skillnader i 
bedömning, med utgångspunkt i våra två olika resultat från eftertesterna (se bilaga 9). Detta 
då resultat 1 återspeglar ett traditionellt prov med ett av läraren förutbestämt ”rätt” svar kontra 
ett prov där elevernas faktiska förståelse för ett visst moment redovisas. 

I vår studie märkte vi tydligt att det var vissa elever som definierade teknik som något som 
finns inne i stan, detta tolkar vi är ett resultat av att eleverna går på en skola i innerstan och att 
deras levnadsförhållanden påverkar dem. Då vi fann resultat från tidigare forskning som 
styrker detta skulle det därför vara intressant att bedriva samma studie med elever i skolor i 
förorten/landsbygden och sedan jämföra resultatet med denna studie för att fastställa om 
elevernas levnadsförhållande påverkar resultatet.    

En annan tänkbar vidareforskning skulle kunna vara att bedriva en studie för att se ifall yngre 
och äldre elever tänker olika kring teknik, exempelvis ”tänka i system”. På så sätt skulle 
eleverna ges en chans att ytterligare utveckla sin förståelse för vad teknik är genom att sätta in 
den tekniska artefakten i ett vidare perspektiv, nästan som en fortsättningsstudie på den här. 
Detta skulle kunna göras genom att läraren studerar elevernas förståelse för hur en matvara 
når från producent till matbordet, en petflaskas tillkomst och åter uppkomst, från ull till 
klädesplagg etc. Det blir särskilt intressant då våra resultat skiljer sig från Svenssons (2011) 
studie om tekniska system.  
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Bilaga 1 
Tillåtelse att filma 
 
 

Till föräldrar med barn i årskurs 1 
 

Hej!  

Vi är två lärarstudenter som under vårterminen kommer att skriva ett arbete på avancerad 
nivå, motsvarande en D-uppsats. Underlaget för detta arbete kommer att vara en Learning 
Study, vilket innebär att vi genomför ett visst antal lektioner som sedan analyseras för att vi 
ska kunna utveckla lektionsinnehållet, hur vi som pedagoger lär ut, och därmed öka elevernas 
förståelse.  

För att vi ska kunna analysera lektionerna behöver vi filma dessa. Materialet kommer enbart 
behandlas av oss och kommer slutligen att resultera i en rapport.  

Därför behöver vi nu er tillåtelse att videofilma under ett lektionstillfälle.  

 

• Informationskravet - Eleverna kommer att informeras om undersökningens syfte och 
vad det ska användas till. Vi kommer även informera om att lektionen kommer att 
filmas. 

• Samtyckeskravet - Allt deltagande är frivilligt och eleverna kan själva välja om de 
vill delta eller inte.  

• Konfidentialitetskravet - Det kommer inte att framgå i arbetet vilken skola vi har varit 
på eller vilken klass som har filmats, allt sådant kommer att kodas så att det inte finns 
någon möjlighet för obehöriga att ta del av informationen. 

• Nyttjandekravet - Det material vi samlar in kommer endast att användas i denna 
studie och på det vis vi informerat om. 

 

Tack på förhand Jessica Swahn och Birgitta Christensen. 
 
Jag ger min tillåtelse till att mitt barn får filmas. Ja Nej 

 

Elevens namn:_________________________________ 

 

Vårdnadshavarens underskrift:______________________________ 
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Bilaga 2 
Bilder till förkunskapstest 
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Bilaga 3 
Lektionsplanering lektion A 

Lärarhandledning - tekniska och naturliga föremål 
 
Årskurs: 1 

Tid: 60 minuter 

Förkunskap: Inga speciella förkunskaper krävs. 

Riskanalys: Inga speciella risker finns. 

Kritisk aspekt: Materialet är taget från naturen och att det blir ett tekniskt föremål när det 
bearbetas av människa. 

Syfte 

Syfte med denna lektion är att ge eleverna en introduktion till vad teknik och tekniska föremål 
är. Vår utgångspunkt och definition för tekniska föremål är; det är något som tillverkats av 
människan som har en funktion och som uppfyller ett behov. För att förstå vad teknik är 
behöver eleven också förstå vad det inte är, därför ställer vi tekniska föremål mot naturliga 
föremål. 

Mål 

När denna lektion är genomförd ska eleven kunna ge en definition av vad ett tekniskt föremål 
är. Eleven ska kunna särskilja tekniska föremål från naturliga föremål och eleven ska kunna 
ge exempel på ett tekniskt föremål.  

Centralt innehåll 

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

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

Bedömning 

Efter "Teknik vs. natur" momentet där vi diskuterat vad som är gemensamt för de tekniska 
och naturliga föremålen genomför vi en formativ bedömning med eleverna. Vi kallar denna 
övning "spret/näve" där eleverna får visa om de kan dela in några olika föremål under teknisk 
eller naturlig. Eleven visar detta genom att hålla upp handen och spreta med fingrarna om 
föremålet vi håller upp är tekniskt, om föremålet istället är naturligt så ska eleven hålla upp en 
knyten hand. 

Vi kommer även att göra ett eftertest med eleverna, som är en del av denna learning study.  

Materiallista 

• En käpp och en pinne. 

• Bilder på tekniska och naturliga föremål (se bilaga 4-5). 

• Naturliga och tekniska föremål för den formativa bedömningen samt till övningen 
med att beskriva olika föremål. 
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Begrepp 

• Tekniska föremål 

• Naturliga föremål 

• Tillverkats 

• Funktion 

• Behov 

• Material 

Genomförande 

Introduktion 

För att fånga elevernas uppmärksamhet börjar lektionen med en sketch; två lärare kommer 
instapplande, en stödjer sig mot en käpp och den andra mot en pinne. Käppen och pinnen 
läggs sedan en bit ifrån varandra på golvet.  

Kontrastering och generalisering 

Vi har här gett en första kategorisering på ett tekniskt- och naturligt föremål. Dessa kategorier 
byggs sedan vidare med bilder på tekniska och naturliga föremål (se bilder längst ner i detta 
dokument).  

 

Tekniska föremål 

 

 

Naturliga föremål 

 

Läraren delar in bilderna i tekniska- och naturliga föremål och frågar sedan eleverna varför de 
tror att läraren gjort denna indelning, eleverna ges tid att tänka efter.  

Skicka sedan runt ett "talar-hjärta" där den som håller i "talar-hjärtat" har ordet och få delge 
sina tankar om indelningen, eleven kan också välja att säga "pass". 

Genom att göra denna övning försöker vi hjälpa eleverna att sätta ord och begrepp på deras 
tankar och tillsammans komma fram till en definition av vad tekniska föremål är. Vi går 
igenom definitionen genom att variera våra förklaringar (variation av kritiska aspekter).  

Formativ bedömning 

Genom att göra en "Spret/näve" bedömning efter detta moment då eleven spretar med 
fingrarna om de tror att föremålet vi visar är ett tekniskt föremål eller knyter näven om de tror 
att föremålet är naturligt.  

Föremål 

penna, pinne, sax, glasögon, sten, löv, stol, kastanj, äpple, vantar. 

Om eleverna inte kan särskilja tekniska och naturliga föremål behöver vi variera mer. 

Praktisk övning 
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Vi gör en känna och beskriva övning med eleverna, eleven får beskriva ett naturligt och 
tekniskt föremål för sina klasskompis. Eleverna får beskriva de tekniska eller naturliga 
föremålen utifrån funktion, behov, material, form. 

För denna övning tar vi med följande föremål: hänglås, nyckel, vantar, penna, pinne, äpple, 
sten, kotte, sked, gem, klocka, armband, potatiskalare, osthyvel, gaffel, fjäder och 
pennvässare. 

Lektionen avslutas genom en summering av lektionsinnehållet och upprepa den gemensamma 
definitionen som vi kommit fram till.  

Om det blir tid över kan eleven rita ett eller fler tekniska föremål som de använt under dagen.  
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Bilaga 4 
Bilder på naturliga föremål 
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Bilaga 5 
Bilder på tekniska föremål 
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Bilaga 6 
Lektionsplanering lektion B 

Lärarhandledning - tekniska och naturliga föremål 
Årskurs: 1 

Tid: 60 minuter 

Förkunskap: Inga speciella förkunskaper krävs. 

Riskanalys: Inga speciella risker finns. 

Kritiska aspekter:  

• Teknik är skapat av människan. 

• Materialet är taget från naturen och att det blir ett tekniskt föremål när det bearbetas 
av människa. 

• Ett tekniskt föremål ska ha en funktion som uppfyller ett behov. 

• Antika föremål är också tekniska föremål 

• Tekniska föremål behöver inte gå på el. 

Den slutsats vi kan dra från eftertestet är att det fortfarande finns en viss osäkerhet hos 
eleverna när det gäller tekniska föremål som innehåller framträdande naturmaterial. I nästa 
cykel skulle vi därför lägga större fokus på materialets bearbetning. Den kritiska aspekten är 
densamma; materialet är taget från naturen och att det blir ett tekniskt föremål när det 
bearbetas av människan. I nästkommande cykel läggs större tyngdpunkt på att, även om 
materialet är taget från naturen men sedan har bearbetats av människan ska det, enligt var 
definition, kategoriseras som ett tekniskt föremål. 

Vår analys visar att eleverna har skapat två definitioner, en för tekniska föremål och en för 
naturliga föremål. Eleven har bildat sig en uppfattning om att teknik är något som skapas av 
människan och att naturliga föremål är skapade av djur och natur, vilket försvårar indelningen 
för dem. Båda definitionerna i sig är korrekta men då vi har kontrasterat tekniska föremål mot 
naturliga föremål ser eleverna dessa som varandras motsatser vilket inte varit vårt syfte. 

Syfte 

Syfte med denna lektion är att ge eleverna en introduktion till vad teknik och tekniska föremål 
är. Vår utgångspunkt och definition för tekniska föremål är; det är något som tillverkats av 
människan som har en funktion och som uppfyller ett behov. För att förstå vad teknik är 
behöver eleven också förstå vad det inte är, därför ställer vi tekniska föremål mot naturliga 
föremål. 
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Mål 

När denna lektion är genomförd ska eleven kunna ge en definition av vad ett tekniskt föremål 
är. Eleven ska kunna särskilja tekniska föremål från naturliga föremål och eleven ska kunna 
ge exempel på ett tekniskt föremål. 

Centralt innehåll 

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

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

Bedömning 

Efter "Teknik vs. natur" momentet där vi diskuterat vad som är gemensamt för de tekniska 
och naturliga föremålen genomför vi en formativ bedömning med eleverna. Vi kallar denna 
övning "spret/näve" där eleverna får visa om de kan dela in några olika föremål under teknisk 
eller naturlig. Eleven visar detta genom att hålla upp handen och spreta med fingrarna om 
föremålet vi håller upp är tekniskt, om föremålet istället är naturligt så ska eleven hålla upp en 
knuten hand. 

Vi kommer även att göra ett eftertest med eleverna, som är en del av denna Learning Study.  

Materiallista 

• En käpp och en pinne. 

• Bilder på tekniska och naturliga föremål (se bilder i slutet). 

• Tekniska och icke tekniska föremål (totalt ca 8 stycken) för den formativa 
bedömningen. 

Begrepp 

• Tekniska föremål 

• Icke tekniska föremål 

• Tillverkats 

• Funktion 

• Behov 

• Material 

• Definition 

Genomförande 

Introduktion 

För att fånga elevernas uppmärksamhet börjar lektionen med en sketch; två lärare kommer 
instapplande, en stödjer sig mot en käpp och den andra mot en pinne. Käppen och pinnen 
läggs sedan en bit ifrån varandra på golvet.  
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Kontrastering och generalisering 

Vi har här gett en första kategorisering på ett tekniskt- och naturligt föremål. Dessa kategorier 
byggs sedan vidare med de bilder på tekniska och naturliga föremål (se bilder längst ner i 
detta dokument).  

 
Tekniska föremål 

 

 
Icke tekniska föremål 

 
Läraren delar in bilderna i tekniska- och icke tekniska föremål och frågar sedan eleverna 
varför de tror att läraren gjort denna indelning, eleverna ges tid att tänka efter.  

Skicka sedan runt en "talarnalle" där den som håller i "talarnallen" har ordet och få delge 
sina tankar om indelningen, eleven kan också välja att säga "pass". 

Genom att göra denna övning vill vi synliggöra elevernas tankar om begreppet tekniska 
föremål.  För att på bästa sätt tillgodogöra oss hur eleverna skapar sig kunskap i ett socialt 
sammanhang. Eleverna får själva sätta ord och begrepp på deras tankar och tillsammans 
komma fram till en definition av vad tekniska föremål är. Vi går gemensamt igenom 
definitionen genom att variera våra förklaringar (variation av kritiska aspekter). 

Vår definition av vad ett tekniskt föremål är: det är något som tillverkats av människan som 
har en funktion och som uppfyller ett behov. 

Läraren frågar eleverna vad som gör käppen till ett tekniskt föremål till skillnad från pinnen 
som INTE är TEKNISK. 

Eventuellt ta upp någon bild igen och be eleverna förklara på nytt varför det är ett tekniskt 
föremål eller inte, gärna de bilder de innan hade svårt med. 

Läraren går igenom ett urval bilder för att slå hål på elevernas missförståelse om tekniska 
föremål, ex att ett tekniskt föremål måste röra på sig och går på el. 

Formativ bedömning 

Genom att göra en "Spret/näve" bedömning efter tidigare moment då eleven spretar med 
fingrarna om de tror att föremålet vi visar är ett tekniskt föremål eller knyter näven om de tror 
att föremålet inte är tekniskt.  

Föremål 

penna, pinne, sax, glasögon, sten, löv, stol, kastanj, äpple, vantar. 

Om eleverna inte kan särskilja tekniska och icke tekniska föremål behöver vi variera mer. 

Praktisk övning 

Vi gör en känna och beskriva-övning med eleverna, eleven får beskriva olika föremål för sina 
klasskompisar. Eleverna får beskriva de tekniska eller icke tekniska föremålet utifrån 
funktion, behov, material, form. Här kan läraren vägleda eleverna genom att ge ett praktiskt 
exempel. 
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För denna övning tar vi med följande föremål: hänglås, nyckel, penna, pinne, äpple, sten, 
kotte, sked, kocka, potatisskalare, osthyvel, halsband, solglasögon, pennvässare, gem, 
smörkniv, armband, kastanj, vante. 

Lektionen avslutas genom en summering av lektionsinnehållet och upprepar den 
gemensamma definitionen som vi kommit fram till.  

Om det blir tid över kan eleven rita ett eller fler tekniska föremål som de använt under dagen.  
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Bilaga 7 
Lektionsplanering lektion C 

Lärarhandledning - tekniska och naturliga föremål 
Årskurs: 1 

Tid: 60 minuter 

Förkunskap: Inga speciella förkunskaper krävs. 

Riskanalys: Inga speciella risker finns. 

Kritiska aspekter: 

• Teknik är skapat av människan. 

• Materialet är taget från naturen och att det blir ett tekniskt föremål när det bearbetas 
av människa. 

• Ett tekniskt föremål ska ha en funktion som uppfyller ett behov. 

• Antika föremål är också tekniska föremål 

• Tekniska föremål behöver inte gå på el. 

 Syfte 

Syfte med denna lektion är att ge eleverna en introduktion till vad teknik och tekniska föremål 
är. Vår utgångspunkt och definition för tekniska föremål är; det är något som tillverkats av 
människan som har en funktion och som uppfyller ett behov. För att förstå vad teknik är 
behöver eleven också förstå vad det inte är, därför ställer vi tekniska föremål mot naturliga 
föremål. 

Mål 

När denna lektion är genomförd ska eleven kunna ge en definition av vad ett tekniskt föremål 
är. Eleven ska kunna särskilja tekniska föremål från icke tekniska föremål och eleven ska 
kunna ge exempel på ett tekniskt föremål. 

Centralt innehåll 

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

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

Bedömning 

Efter "Teknik vs. natur" momentet där vi diskuterat vad som är gemensamt för de tekniska 
och naturliga föremålen genomför vi en formativ bedömning med eleverna. Vi kallar denna 
övning "spret/näve" där eleverna får visa om de kan dela in några olika föremål under teknisk 
eller naturlig. Eleven visar detta genom att hålla upp handen och spreta med fingrarna om 
föremålet vi håller upp är tekniskt, om föremålet istället är naturligt så ska eleven hålla upp en 
knuten hand. 
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Vi kommer även att göra ett eftertest med eleverna, som är en del av denna Learning Study. 

Materiallista 

• En käpp och en pinne. 

• Bilder på tekniska och naturliga föremål (se bilaga 4-5). 

• Tekniska och icke tekniska föremål (totalt ca 8 stycken) för den formativa 
bedömningen. 

Begrepp 

• Tekniska föremål 

• Icke tekniska föremål 

• Tillverkats 

• Funktion 

• Behov 

• Material 

• Definition 

Genomförande 

Introduktion 

För att fånga elevernas uppmärksamhet börjar lektionen med en sketch; två lärare kommer 
instapplande, en stödjer sig mot en käpp och den andra mot en pinne. Käppen och pinnen 
läggs sedan en bit ifrån varandra på golvet.  

Kontrastering och generalisering 

Vi har här gett en första kategorisering på ett tekniskt- och naturligt föremål. Dessa kategorier 
byggs sedan vidare med de bilder på tekniska och naturliga föremål (se bilder längst ner i 
detta dokument).   

 

Tekniska föremål 

 

 

Icke tekniska föremål 

Läraren delar in bilderna i tekniska- och icke tekniska föremål och frågar sedan eleverna 
varför de tror att läraren gjort denna indelning, eleverna ges tid att tänka efter.  

Skicka sedan runt en "talarnalle" där den som håller i "talarnallen" har ordet och få delge 
sina tankar om indelningen, eleven kan också välja att säga "pass". 

Genom att göra denna övning vill vi synliggöra elevernas tankar om begreppet tekniska 
föremål.  För att på bästa sätt tillgodogöra oss hur eleverna skapar sig kunskap i ett socialt 
sammanhang. Eleverna får själva sätta ord och begrepp på deras tankar och tillsammans 
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komma fram till en definition av vad tekniska föremål är. Vi går gemensamt igenom 
definitionen genom att variera våra förklaringar (variation av kritiska aspekter).  

Definition – ord som beskriver något, det kan vara flera olika saker. Varför är det här ett 
tekniskt föremål? Vad gör det till ett tekniskt föremål? 

Vår definition av vad ett tekniskt föremål är: det är något som tillverkats av människan som 
har en funktion och som uppfyller ett behov. 

Läraren frågar eleverna vad som gör käppen till ett tekniskt föremål till skillnad från pinnen 
som INTE är TEKNISK. 

Eventuellt ta upp någon bild igen och be eleverna förklara på nytt varför det är ett tekniskt 
föremål eller inte, gärna de bilder de innan hade svårt med. 

Läraren går igenom ett urval bilder för att slå hål på elevernas missförståelse om tekniska 
föremål, ex att ett tekniskt föremål måste röra på sig och går på el. 

Formativ bedömning 

Genom att göra en "Spret/näve" bedömning efter tidigare moment då eleven spretar med 
fingrarna om de tror att föremålet vi visar är ett tekniskt föremål eller knyter näven om de tror 
att föremålet inte är tekniskt.  

Föremål 

penna, pinne, sax, glasögon, sten, löv, stol, kastanj, äpple, vantar. 

Om eleverna inte kan särskilja tekniska och icke tekniska föremål behöver vi variera mer. 

Har eleverna förstått? 

Eleverna får ge exempel på andra tekniska föremål, alltså något som inte redan finns på 
bilderna.   

Praktisk övning 

Vi gör en känna och beskriva-övning med eleverna, eleven får beskriva olika föremål för sina 
klasskompisar. Eleverna får beskriva de tekniska eller icke tekniska föremålet utifrån 
funktion, behov, material, form. Eventuellt vägleda eleverna genom att ge ett praktiskt 
exempel. 

För denna övning tar vi med följande föremål: hänglås, nyckel, vantar, penna, pinne, äpple, 
sten, kotte, sked, gem, timglas och pennvässare. 

Lektionen avslutas genom en summering av lektionsinnehållet och upprepar den 
gemensamma definitionen som vi kommit fram till.  

Om det blir tid över kan eleven rita ett eller fler tekniska föremål som de använt under dagen.  
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Bilaga 8 

Tabell  5 Lösningsfrekvens där eleverna har lagt lapparna i ” rätt hög”. 100 % motsvarar alla bilder under rätt 

rubrik.  För varje felplacerad bild dras 4,5 % bort från 100%. Genom att dela 100 med 22 fick vi fram 4,54545455 

som vi för enkelhetens skull valde att avrunda till 4,5. 

Klass A Grupp 1 Klass B Grupp 1 Klass C Grupp 1 

Förtest   Eftertest 

95,5 %  100 % 

Förtest   Eftertest 

77,5  %  100 % 

Förtest   Eftertest 

55 %     100% 

Klass 1 Grupp 2 Klass 2 Grupp 2 Klass 3 Grupp 2 

Förtest   Eftertest 

64 %      64 % 

Förtest   Eftertest 

55 %      100 % 

Förtest   Eftertest 

68,5 %  91% 

Klass 1 Grupp 3 Klass 2 Grupp 3 Klass 3 Grupp 3 

Förtest   Eftertest 

82 %      100 % 

Förtest   Eftertest 

55 %      100 % 

Förtest   Eftertest 

77,5 %   91% 

Klass 1 Grupp 4 Klass 2 Grupp 4 Klass 3 Grupp 4 

Förtest   Eftertest 

91 %      91% 

Förtest   Eftertest 

100 %    100% 

Förtest   Eftertest 

73 %    100% 

Klass 1 Grupp 5 Klass 2 Grupp 5 Klass 3 Grupp 5 

Förtest   Eftertest 

77,5 %   64 %    

Förtest   Eftertest 

73 %      100 % 

Förtest   Eftertest 

59,5 %   95,5% 

Klass 1 Grupp 6 Klass 2 Grupp 6 Klass 3 Grupp 6 

Förtest   Eftertest 

68,5 %   77,5 %  

Förtest   Eftertest 

59,5 %   100 % 

Förtest   Eftertest 

68,5 %    100% 

Klass 1 Grupp 7 Klass 2 Grupp 7  

Förtest   Eftertest 

73 %      73 % 

Förtest   Eftertest 

64 %      100 % 

 

 Klass 2 Grupp 8  

 Förtest   Eftertest 

82 %      100 % 
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Bilaga 9 
Tabell 9 Eftersom kunskap inte synliggörs av att eleverna lägger bilder i ”rätt hög” valde vi att jämföra resultaten från 

eftertest 1 (”rätt hög”) med våra antecknade observationer från eftertesten. Eftertest 2 synliggör elevernas kunskap ur vår 

observerande empiri, det vill säga genom elevernas egna motiveringar för varför ett föremål skall ligga under en specifik 

rubrik. På så vis ökar tillförlitligheten i resultaten då vi inte enbart undersöker ”rätt svar” (i vårt fall rätt lapp i rätt hög) utan 

även motiveringen bakom placerandet av lapparna. 100 % motsvarar alla bilder under rätt rubrik. För varje felplacerad bild 

dras 4,5 % bort från 100%. Genom att dela 100 med 22 fick vi fram 4,54545455 som vi för enkelhetens skull valde att 

avrunda till 4,5. 

Klass A Grupp 1 Klass B Grupp 1 Klass C Grupp 1 

Eftertest 1   Eftertest 2 

100 %         77,5 % 

Eftertest 1  Eftertest 2 

100 %        95,5 % 

Eftertest 1   Eftertest 2 

100 %         95,5% 

Klass 1 Grupp 2 Klass 2 Grupp 2 Klass 3 Grupp 2 

Eftertest 1   Eftertest 2 

64 %           59,5 % 

Eftertest 1   Eftertest 2 

100%          100 % 

Eftertest 1   Eftertest 2 

91 %           64% 

Klass 1 Grupp 3 Klass 2 Grupp 3 Klass 3 Grupp 3 

Eftertest 1   Eftertest 2 

 100 %        91 % 

Eftertest 1   Eftertest 2 

100%          95,5 % 

Eftertest 1   Eftertest 2 

91 %           86,5% 

Klass 1 Grupp 4 Klass 2 Grupp 4 Klass 3 Grupp 4 

Eftertest 1   Eftertest 2 

91 %           82% 

Eftertest 1   Eftertest 2 

100 %         91 % 

Eftertest 1   Eftertest 2 

100 %         100% 

Klass 1 Grupp 5 Klass 2 Grupp 5 Klass 3 Grupp 5 

Eftertest 1   Eftertest 2 

64 %           59,5 %    

Eftertest 1   Eftertest 2 

100 %         95,5 % 

Eftertest 1   Eftertest 2 

95,5 %        86,5% 

Klass 1 Grupp 6 Klass 2 Grupp 6 Klass 3 Grupp 6 

Eftertest 1   Eftertest 2 

77,5 %        64 %  

Eftertest 1   Eftertest 2 

100 %         100 % 

Eftertest 1   Eftertest 2 

100 %         82% 

Klass 1 Grupp 7 Klass 2 Grupp 7  

Eftertest 1   Eftertest 2 

73 %           68,5 % 

Eftertest 1   Eftertest 2 

100 %         100 % 

 

 Klass 2 Grupp 8  

 Eftertest 1   Eftertest 2 

100 %         95,5% 
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