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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka områden lärare anser vara problematiska att 

undervisa om och hur de anser att ett undervisningsmaterial bör vara utformat i teknikämnet. 

Utifrån deras önskemål och behov har det tagits fram ett konceptförslag som kan användas 

vid skapande av undervisningsmaterial för teknikundervisningen på högstadiet. 

 

Det teoretiska ramverk som används är en kvalitativ fallstudie ur ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv och relaterad forskning på lärande. 

 

I studien har fokusgruppsintervjuer med tekniklärare genomförts. Resultatet visar att 

områdena styr- och reglerteknik, informations- och kommunikationsteknik samt 

elektroteknik upplevs, av lärarna, som svåra att undervisa om. Vidare tyder resultatet på att 

ett undervisningsmaterial bör innehålla vissa specifika delar såsom tydliga uppgifter, 

kopplingar till läroplanen för grundskolan, förskoleklasser och fritidshem (Lgr 11) samt 

bedömningsmatriser. 

 

I studien redovisas ett konceptförslag som kan utgöra ett underlag till teknikundervisningen 

på högstadiet vilket är baserat på ABB:s och lärarnas framställda önskemål. 

 

 

Nyckelord 

 

Undervisningsmaterial, lärande, teknikundervisning, högstadiet, motivation.  
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Abstract 
 

The aim of the study is to analyze which areas teachers consider problematic to teach and 

how they would like a teaching material to be designed in technology. Based on their wishes 

and needs, a conceptual thinking has been developed that can be used in the creation of 

teaching materials of technical education for lower secondary school. 

 

The theoretical framework used is a qualitative case study from a social constructive 

perspective and related to research about learning. 

 

The method used is focus group interviews. The informants in the focus group interviews 

are lower secondary school teachers in technology. Results of this study show that the areas 

of control engineering, information and communication technologies and electrical 

engineering are experienced by the teachers, as difficult to teach. Furthermore, the result 

indicates that a teaching material should contain certain specific elements, such as clear 

information, links to Lgr 11 and a grading matrix. 

 

This study presents a conceptual thinking that can constitute a proposal of technology 

education for lower secondary school, which is based on ABB's and teachers' requests. 

 

 

Keyword 

 

Teaching materials, learning, technology education, lower secondary school, motivation. 
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lärare. Vi har länge slitit med denna studie och spenderat många långa dagar tillsammans 

framför både böcker och skärmar. Det är med blandade känslor som vi lämnar tiden på KTH 

bakom oss för att testa vingarna ute i arbetslivet. Var framtiden bär, är det ingen som vet. 

 
Vi vill passa på att ge ett stort tack till alla som har hjälpt oss att genomföra detta 

examensarbete. Framför allt vill vi tacka våra handledare som stöttat oss under denna studie. 

Tack Lena Geijer för dina ovärderliga tips och din alltid så upplyftande återkoppling. Tack 

Stefan Östlund för alla dina idéer. Tack Björn Sandberg för din inspiration och motivation. 

Vi vill även tacka ABB som gett oss möjligheten att skriva vårt examensarbete hos Er. 

Vidare vill vi tacka alla våra anonyma informanter som deltagit i vårt examensarbete. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) får vi inte nämna Er vid namn, men Ni vet vilka Ni är. Sist men inte 

minst vill vi tacka Lollo, Marcus kära hustru, för alla bråk du har rätt ut och alla skrivfel du 

hittat. 
 
MVH, 

 
Emil Wilhelmsson och Marcus Berg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

8 
 

Innehåll 

1 Inledning .......................................................................... 10 

1.1 Bakgrund ......................................................................................................................... 11 

1.1.1 ABB ............................................................................................................................................ 11 

1.1.2 Teknikämnet i skolan ............................................................................................................... 12 

1.2 Syfte .................................................................................................................................15 

1.3 Frågeställning ..................................................................................................................15 

1.4 Avgränsning .....................................................................................................................15 

1.5 Litteraturstudie ...............................................................................................................15 

2 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning ............ 16 

2.1 Lärande och förståelse ................................................................................................... 16 

2.2 Utformning av undervisning .......................................................................................... 17 

2.3 Lärares kunskaper .......................................................................................................... 18 

2.4 Attityder, intresse och motivation ................................................................................. 19 

2.5 Teknik i skolan ............................................................................................................... 20 

3 Metod ................................................................................ 24 

3.1 Informanter .................................................................................................................... 24 

3.2 Empiri ............................................................................................................................. 24 

3.3 Urval................................................................................................................................ 27 

3.4 Genomförande ................................................................................................................ 28 

3.5 Materialbearbetning ...................................................................................................... 30 

3.6 Analyskategorier ............................................................................................................ 30 

3.7 Konceptförslag ............................................................................................................... 31 

3.8 Validitet och reliabilitet ................................................................................................. 31 

3.9 Tillförlitlighet ................................................................................................................. 31 

3.10 Etiska frågor ................................................................................................................... 32 

4 Resultat och analys ............................................................ 33 

4.1 Vilka områden inom teknikundervisningen i årskurs 7-9  anser tekniklärare vara 

problematiska enligt studien? ....................................................................................... 33 

4.2 Hur formulerar/preciserar tekniklärare sina behov av  utbildningsmaterial för 

teknikundervisning? ...................................................................................................... 37 

5 Konceptförslag .................................................................. 44 

5.1 Kopplingar till Skolverket .............................................................................................. 44 

5.2 Teoretiskt och praktiskt ................................................................................................. 46 



 

9 
 

5.3 Informationshämtning .................................................................................................. 46 

5.4 Uppgift ............................................................................................................................ 46 

5.5 Arbetsform ...................................................................................................................... 46 

5.6 Tydlighet ......................................................................................................................... 47 

5.7 Redovisningsform .......................................................................................................... 47 

6 Diskussion ........................................................................ 48 

6.1 Metoddiskussion ............................................................................................................ 50 

6.2 Vidare forskning ............................................................................................................. 52 

7 Slutsatser .......................................................................... 53 

8 Referenser ........................................................................ 55 

9 Bilagor .............................................................................. 59 

9.1 Bilaga 1, Undervisningsmaterial inom elkraftssystem ................................................. 59 

9.2 Bilaga 2, Teknisk information ....................................................................................... 65 

9.3 Bilaga 3, Introduktionsfilm ........................................................................................... 72 

9.4 Bilaga 4, Fokusgruppsintervju 1 .................................................................................... 73 

9.5 Bilaga 5, Fokusgruppsintervju 2.................................................................................... 74 

9.6 Bilaga 6, Intervjuguide ................................................................................................... 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

1 Inledning 

Vi som genomför denna studie studerar till gymnasielärare samt till civilingenjörer. Att 

väcka ett teknikintresse hos elever är något som vi anser är viktigt för framtiden. ABB är 

intresserade av att stoppa trenden av det sjunkande teknikintresset och har därför kontaktat 

högskolor med ett förslag på ett examensarbete som undersöker tekniklärares behov inom 

undervisningen. ABB:s önskan med detta projekt är att på sikt kunna öka elevers intresse för 

teknik och således få fler elever att välja ett tekniskt yrke i framtiden. Vår roll i denna studie 

är att agera kunskapsbrygga mellan ABB och tekniklärare genom att undersöka vilka 

områden tekniklärare anser problematiska att undervisa om samt hur de önskar att ett 

undervisningsmaterial bör vara utformat. ABB:s avsikt är att utifrån denna studie undersöka 

vidare hur ett undervisningsmaterial kan implementeras i undervisningen utifrån ett 

didaktiskt perspektiv, vilket inte ryms i denna studie. 

 

Elever i högstadiet ska enligt Lgr 11 utveckla sitt tekniska kunnande och sin tekniska 

medvetenhet. Eleverna behöver kunna orientera sig och agera i en teknikintensiv värld, 

alltså i en värld där tekniken tar en allt större plats (Skolverket, 2011a). Undervisningen i 

skolan ska även bidra till att elever utvecklar ett intresse för ämnet teknik. I dagsläget tyder 

forskning på att elever tappar intresset för naturvetenskap och teknik (Ardies, De Maeyer, 

Gijebels, & van Keulen, 2015; Lindahl, 2003; Osborne, Simon, & Collins, 2003; Statens 

Offentliga Utredningar [SOU], 2010). 

 

Tekniken utvecklas i snabb takt vilket innebär att det ställs högre krav på tekniskt kunnande 

inom både vardagen och arbetslivet (Skolverket, 2011a). Detta leder till att lärare får det 

svårare att följa utvecklingen samtidigt som det blir svårare att undervisa om hur tekniken i 

hemmet och i arbetslivet fungerar. Utifrån ABB:s kontakt med svenska skolor uppfattar de 

att lärare upplever att det finns ett glapp mellan vad de lär ut genom undervisningen och vad 

som egentligen sker ute i samhället. Detta har lett till att flera lärare kontaktat företaget ABB 

för att få ett behjälpligt material till sin undervisning. 

 

Teknikämnet i högstadiet ett brett ämne som ska innehålla en mängd olika delar. 

Undervisningen ska bland annat handla om hållfasthet, mekanismer, elektronik, tekniska 

system och kommunikations- och informationsteknik (Skolverket, 2011a). För att kunna 

undervisa och förmedla kunskap inom dessa områden krävs det att lärarna själva besitter 

god kunskap (Hattie & Yates, 2014). Detta är något som ABB vill hjälpa till med.  

 

Detta examensarbete undersöker i enlighet med ABB:s önskemål svar på vilka områden 

tekniklärare i högstadiet upplever svårigheter i att undervisa om. Vidare ska detta 

examensarbete undersöka tekniklärares behov av undervisningsmaterial. Efter genomförd 

undersökning önskar ABB att få ett konceptförslag som de kan använda sig utav när de ska 

ta fram nya undervisningsmaterial till skolor. Det ska även vara en struktur som grundar sig 

i tekniklärares önskemål. ABB ska sedan ha möjlighet att redovisa sina kunskaper inom 

exempelvis elkraft, robotik, automation och elektriska motorer för att ta fram intressanta och 

lärorika undervisningsmaterial. Med denna önskan hoppas ABB att trenden med det 

sjunkande teknikintresset inom snar framtid kan vändas. 
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1.1  Bakgrund 
  

1.1.1 ABB 
  
Företaget ABB1 är en sammanslagning av det svenska företaget Asea och det schweiziska 

företaget Brown Boveri som tillsammans bildade Asea Brown Boveri. Företaget har en 

historia som sträcker sig över mer än 130 år och är idag utspritt i mer än 100 länder runt om 

i världen. Sammanlagt har företaget Asea Brown Boveri ungefär 135 000 medarbetare i 

världen varav ca 8 800 i Sverige. ABB:s huvudkontor ligger i Zürich medan deras svenska 

huvudkontor ligger i Västerås. 

 

ABB säger sig vara pionjär inom banbrytande teknik och de arbetar med kunder inom 

industri, energi, transport och infrastruktur runt om i världen. ABB är uppbyggt av fyra 

divisioner vilka kallas Electrification Products, Robotics and Motion, Industrial Automation 

och Power Grids. Nedan presenteras innehållet i de olika divisionerna mer ingående. 

 

Electrification products 

Inom Electrification products arbetar ABB med teknik genom hela elvärdeskedjan, vilket 

innebär allt från generering till förbrukning, för att leverera mer tillförlitlig och säkrare 

ström. I denna division erbjuds en rad digitala och anslutna innovationer för låg- och 

mellanspänning. Vidare så behandlas infrastruktur för bland annat snabbladdare, modulära 

understationer, solcellsväxelriktare, strömskydd, ställverk, avläsning och styrning. 

Electrification products levererar dagligen över 1 miljon produkter till bland annat 

grossister, installatörer, konsulter och arkitekter. 

 

Robotics and Motion 

I denna division erbjuder ABB motorer och drivsystem, generatorer, frekvensomriktare, 

mekanisk kraftöverföring, robotar, vind och traktionsströmriktare. ABB:s kunder inom 

denna division är bland annat tillverkare och OEM-leverantörer (Originaldelstillverkare), 

transport- och infrastrukturoperatörer samt slutanvändare inom industrin. Inom elektriska 

motorer och drivsystem så är ABB världens största tillverkare. 

 

Industrial Automation 

Denna division arbetar inom industriell automation med fokus på att optimera och öka 

produktiviteten hos deras kunder. ABB skapar verktyg som hjälper företag att analysera sina 

egna processer vilket ökar säkerheten på företaget. De vanligaste kunderna är företag som 

arbetar inom processindustrin. Alltså företag som arbetar med att producera olja och gas 

men även företag inom kraftindustrin, den kemiska industrin, läkemedels- och 

livsmedelsindustrin osv. Företaget har bland annat levererat automation till Boliden 

Garpenberg, en av världens mest automatiserade gruva. De var även först i världen med att 

införa helautomatiserade fjärrstyrda containerkranar. 

 

Power Grids 

Power Grids är divisionen som arbetar med allt inom kraftdistribution. ABB erbjuder bland 

annat service och programvarulösningar inom hela kedjan från kraftgenerering, överföring 

och distribution av elkraft. Vanliga arbeten som ABB genomför kan vara att de integrerar 

och sammanlänkar elnät runt om i världen samt erbjuder lösningar och produkter som 
                                                             
1 All information om företaget ABB som används i denna studie är hämtat från www.abb.se 
 

http://www.abb.se/
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handlar om högspänning och transformatorer. Vanligaste kunderna inom denna division är 

verksamheter, privata eller statliga, inom kraftgenererings- och kraftöverföringsområdet. 

Det kan även vara stora industrier och företag inom transport och infrastruktur som är 

kunder. ABB var för 60 år sedan banbrytare inom likströmsteknik och de har genomfört mer 

än hälften av världens alla HVDC-installationer. HVDC står för High Voltage Direct 

Current vilket innebär en sorts teknik för att leverera elkraft med hjälp av likström längre 

sträckor. Detta används ofta för att det ger mindre förluster i jämförelse med vanliga 

växelströmsledningar. Utöver detta är ABB världens största tillverkare av transformatorer. 

 

1.1.2 Teknikämnet i skolan 
I detta kapitel presenteras de dokument som styr hur teknikämnet i skolan fungerar. Här 

förklaras vad teknikämnet har för syfte i skolan, vad som ska undervisas och hur det ska 

bedömas. Vidare presenteras Skolverkets kommentarmaterial som ska underlätta tolkningen 

av dokumenten i detta kapitel.  

 

Lgr 11 är uppdelad i tre delar. Dessa delar innehåller skolans värdegrund och uppdrag, 

övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner för varje ämne. Vidare är dessa kursplaner 

indelade i ämnets syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Enligt Skolverket (2011b) är det 

viktigt att läroplanen läses som helhet samt att relationen mellan kursplanens olika delar 

förstås.  

  

Ämnets syfte 

Kursplanen inleds med en motivering till varför ämnet finns med i skolan och vad syftet 

med undervisningen är. Ämnets syfte avslutas med en rad långsiktiga mål för eleverna som 

benämns som förmågor. För teknikämnet står det i Lgr 11 att eleverna ska ”[...]ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att” (Skolverket, 2011a, s. 1): identifiera och 

analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, identifiera problem och 

behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, använda teknikområdets 

begrepp och uttrycksformer, värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle 

och miljö, och analysera drivkrafter bakom teknikutvecklingen och hur tekniken har 

förändrats över tid. 

 

Skolverket har givit ut ett material med kommentarer till flera delar av kursplanen 

(Skolverket, 2011b). Kommentarerna som berör den första förmågan påpekar att tekniska 

lösningar finns överallt i vardagen och inkluderar saker som köksutrustning, tvålar, hus, 

transporter och så vidare. Eleverna ska alltså förstå vardagliga tekniska lösningar, dess 

funktion, uppbyggnad och användning. Vidare berörs ändamålsenlighet och funktion som 

grundtanken hos en teknisk lösning och vilket behov den är avsedd för enligt Skolverket 

(2011b). 

  

I den andra förmågan tolkas, enligt Skolverket (2011b), identifiering av problem som en del 

utav en utvecklingsprocess. En sådan process består ofta av en projekteringsdel, en 

produktionsdel, en distributionsdel och en avvecklingsdel. Teknikutvecklingsarbeten 

tillämpas vid framtagning och utveckling av tjänster, produkter, processer och miljöer för att 

utveckla tekniska lösningar på ett medvetet och innovativt sätt enligt Skolverket (2011b). 

  

Enligt Skolverket (2011b) utgör teknikområdets begrepp, begrepp som elever kan både 

sedan tidigare men även ämnesspecifika begrepp. Eleverna ska ha en vid och fördjupad 

förståelse av begreppen för att kunna samtala och delta i samhällsdebatten rörande tekniska 

lösningar. Med uttrycksformer inkluderas bland annat skisser, bilder, modeller, ritningar och 

rapporter.    
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Den fjärde förmågan handlar enligt Skolverket (2011b) om att eleven ska värdera 

konsekvenser av olika teknikval. Att värdera något tolkas som att utveckla ett 

förhållningssätt för att kunna undersöka något i konstruktiv anda. Det inkluderar att 

ifrågasätta teknikval men även att kunna formulera ståndpunkter från olika perspektiv. 

Eleverna ska känna att de kan bedöma tekniska lösningar och koppla ihop dessa med estetik, 

etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling (Skolverket, 2011b). 

  

Den femte och sista förmågan som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla är förmågan 

att kunna analysera drivkrafter bakom teknikutvecklingen. Skolverket (2011b) kommenterar 

att drivkrafter kan vara nyttosträvanden men också människors nyfikenhet och skaparglädje. 

Förståelsen av hur tekniken har utvecklats över tid går att koppla till oönskade effekter vid 

teknikval men även samhälleliga omvandlingar som medför olika behov. 

  

Centralt innehåll 

I det centrala innehållet i kursplanen finns de kunskapsområden som ska behandlas i 

undervisningen uppstaplade i punktform. Skolverket (2011b) förtydligar att dessa 

kunskapsområden inte behöver vara samma sak som arbetsområden i undervisningen, utan 

att de endast är strukturerade på det sättet. Vidare är det upp till läraren att tillsammans med 

eleverna bestämma hur innehållspunkterna hanteras i relation till varandra. Det är inte 

angivet i Lgr 11 hur mycket tid var punkt ska få och det finns möjlighet för en lärare att 

behandla områden som inte nämns i det centrala innehållet, så länge allt behandlas.  

  

Exempel på innehållspunkter som även används i denna studie är följande: 

• Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system 

• Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala 

aspekter. 

• Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter. 

• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. 

• Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med 

förklarande ord och begrepp. 

  

Skolverket (2011b) kommenterar även dessa punkter för att tydliggöra innebörden. Den 

första innehållspunkten i listan ovan handlar om samverkan mellan komponenter och 

delsystem i ett större system. Deras exempel på system som kan användas är samhällets 

transportsystem eller till exempel produktion och distribution av elektricitet. i 

kommentarsmaterialet förtydligar skolverket och skriver att ”Tanken bakom det innehållet 

är att eleverna i de högre årskurserna ska få insikt om att stora system har undersystem och 

att produkten i sig själv är ett system samtidigt som det kan ingå som en komponent i större 

system” (Skolverket, 2011b, s. 13). 

  

Den andra punkten tolkas som att eleven ska kunna problematisera, föra djupa reflektioner 

och diskutera för- och nackdelar med teknik. Tekniken kan motsvara olika omdebatterade 

utvecklingar så som bilen, biobränslen, krigsmateriel eller kärnkraft. Eleverna ska få en 

ökad medvetenhet, kunna göra självständiga val och kunna se på teknikval ur olika 

synvinklar såsom ekologiska, etiska, ekonomiska och sociala (Skolverket, 2011b).  

  

Skolverket (2011b) tolkar grundläggande elektronik och elektroniska komponenter som 

vardagliga tekniska lösningar som utnyttjar elektricitet. Eleverna ska få förståelse hur 

tekniska lösningar fungerar och hur dessa används på ett säkert och ändamålsenligt sätt. De 
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ska även få kunskaper om serie- och parallellkopplingar samt om komponenter som ingår i 

elektriska kretsar. 

  

Den fjärde innehållspunkten innebär att eleverna behöver förstå och använda tekniska ord 

och begrepp för att få ett bättre tekniskt kunnande. Undervisningens olika områden 

innehåller flera olika relevanta ord och begrepp som eleverna ska ta till sig för att bygga upp 

ett tekniskt ordförråd som de kan använda vid samtal med omgivningen. Dessa ord och 

begrepp ökar i antal och variation i de högre åldrarna då de tekniska lösningarna som 

studeras ofta är mer avancerade (Skolverket, 2011b). 

  

I den sistnämnda punkten tolkar Skolverket (2011b) dokumentation som en slags 

sammanfattning av vad som gjorts och det används i alla tekniska projekt i yrkeslivet. 

Eleverna får alltså tillfälle att summera och beskriva sina projekt på olika sätt, såväl med 

hjälp utav språket men också bildligt. I de lägre åldrarna räcker det ofta med enkla skisser 

och modeller medan i de högre åldrarna ska eleverna kunna skriva enkla rapporter som 

beskriver och sammanfattar konstruktions-och teknikutvecklingsarbeten. ”En lösning 

behöver ofta även presenteras skriftligt och muntligt. Denna skriftliga eller muntliga 

dokumentation visar hela lärandeprocessen av den teknik som eleverna har studerat” 

(Skolverket, 2011b, s. 16) 

  

Kunskapskrav 

I varje ämnes kursplan finns det kunskapskrav som är konstruerade utifrån ämnets 

långsiktiga mål och centrala innehåll (Skolverket, 2011b). Dessa kunskapskrav anger den 

kunskapsnivå som en elev måste uppnå för betygen E, C och A. För att kunskapskraven ska 

vara möjliga att hantera och för att de inte ska bli för omfattande, preciseras inte innehållet 

lika mycket här som det gör i det centrala innehållet (Skolverket, 2011b). Alltför detaljerade 

kunskapskrav skulle enligt Skolverket (2011b) kunna leda till oönskade effekter vid 

bedömning och betygssättning.  

  

För att förtydliga de olika kunskapsnivåerna finns det ett antal uttryck eller så kallade 

värdeord som används i kursplanen. Skolverket (2011c) har gett ut ett kommentarmaterial 

som ska underlätta för läraren att diskutera bedömningsfrågor men som även ska vara ett 

stöd vid tolkning av kunskapskraven. Exempel på vad dessa värdeord kan motsvara är att 

elevens ska pröva, pröva och ompröva och systematiskt pröva och ompröva. Dessa tre 

värdeord presenterar Skolverket (2011c) som motsvarigheter till betygen E, C respektive A. 

Ordet pröva är inte det enda värdeordet som används utan det finns fler värdeord såsom, 

enkla identifierbara, ingående delar och välutvecklade. Alla dessa ord är markerade i 

kunskapskraven för att skillnaden mellan kunskapskraven ska bli tydligare (Skolverket, 

2011c). 
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1.2 Syfte 
Syftet med studien är att, utifrån tekniklärares behov och önskemål, utforma och presentera 

ett underlag på ett konceptförslag, som kan användas vid framtagning av 

undervisningsmaterial inom teknikundervisningen i högstadiet. 

 

1.3 Frågeställning 
Frågeställningar som studien kommer att behandla är: 

 

• Vilka områden inom teknikundervisningen i årskurs 7-9 anser tekniklärare vara 

problematiska? 

• Hur formulerar/preciserar tekniklärare sina behov av utbildningsmaterial2 för 

teknikundervisning? 

 

1.4 Avgränsning 
Studien avgränsas till att presentera men inte undersöka vilket stöd lärare är i behov utav 

gällande resursbrist eller liknande problem som skulle kunna framkomma vid samtalen. 

ABB:s önskan är att undersöka tekniklärares uppfattningar och således har inte resultatet av 

lärarnas uppfattningar prövats på ett elevunderlag för didaktisk prövning ej heller har 

elevers uppfattning behandlats i denna studie. Studien är inte avgränsad till ABB:s 

verksamhetsområden, utan ämnar att undersöka alla områden tekniklärare undervisar inom. 

Vidare är studien avgränsad till att undersöka tekniklärare i ett storstadsområde. 

 

1.5 Litteraturstudie 
En litteraturstudie är genomförd där den tillgängliga litteratur och tidigare forskning som 

behandlat forskningsfrågorna studerades. Vid sökning av information användes Google 

scholar, Scopus samt DIVA för att hitta relevant material i form av böcker, artiklar och 

tidigare examensarbeten. DIVA användes primärt som inspirationskälla för litteratur från 

tidigare examensarbeten som ansågs relevanta för studien. Sökord som använts vid sökning 

på Google scholar och Scopus var students attitudes, technology, education, teachers 

knowledge, learning och motivation. Dessa sökord har även använts på svenska samt i olika 

konstellationer och böjningar. Utifrån de sökresultat som framkom prioriterades de mest 

citerade artiklarna samt de som ansågs vara relevanta för studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Utbildningsmaterial är i denna studie synonymt med undervisningsmaterial 
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2 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv definieras lärande som förändringar i 

individers närvarande inom sociala sammanhang (Vygotskij, 2001). Kunskap anses alltså 

vara något som människor konstruerar från deras tidigare erfarenheter. Detta understryks 

även av Piagets (2013) lärandeteorier om assimilation och ackommodation. Utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv strävar individen efter att både ge och framkalla mening 

snarare än att något redan besitter mening eller betydelse. 

 

2.1 Lärande och förståelse 
Sjøberg (2009) skriver om hur elever tar till sig och lär sig ny kunskap. Han menar att elever 

lär sig på bästa sätt då de aktivt handlar. Eleverna bör alltså ges möjligheten till att använda 

sin egen kropp och sina händer i undervisningen för att de lättare ska lära sig. Detta är även 

något som till viss del styrks utav Kolb (1984). Han menar att praktiskt arbete för elever är 

positivt, men att det inte ska utesluta den teoretiska delen av undervisningen. Kolb (1984) 

anser att elever går miste om en djupare förståelse om de endast får arbeta praktiskt och inte 

teoretiskt. Gibson (2007) betonar att kombinationen av teori och praktik i 

teknikundervisningen ger möjligheter att uppnå ett holistiskt lärande, vilket innebär ett 

djupare lärande. McCormick (2004), likt Kolb (1984) och Gibson (2007), menar att det är 

av stor vikt för lärandet att eleverna utvecklar sitt tänkande genom diskussioner då de 

arbetar praktiskt. Undervisningen i teknik tenderar annars, enligt McCormick (2004), att 

bestå av trial and error. Alltså att eleverna testar sig fram tills de får rätt resultat, istället för 

att reflektera och analysera varför.  

 

Piaget (2013) förklarar två sätt att lära sig ny kunskap på. Dessa är assimilation och 

ackommodation. Med assimilation menar han att en individ kopplar ihop ny kunskap med 

kunskap som denne redan besitter. Det sker alltså en progression av den tidigare kunskapen. 

Med ackommodation menar Piaget (2013) situationer där en individ inte längre kan relatera 

till tidigare kunskaper eller situationer. Individen behöver istället omorganisera sin tidigare 

kunskap för att den nya skall kunna kopplas samman med denna. Det är på detta sätt som ny 

kunskap genereras i nya situationer. Piaget (2013) förklarar att ackommodation är mer 

krävande, både fysiskt och psykiskt, än vad assimilation är. Sjøberg (2009) anser att 

undervisningen i skolan bör utgå ifrån vad eleverna kan sedan tidigare. Han menar att 

eleverna lättare lär sig om de får bygga vidare från deras tidigare kunskaper och 

erfarenheter. Likväl anser Lorayne och Lucas (1996) att undervisning som utgår från något 

som eleverna kan relatera till är positivt. De menar även att en individ kan komma ihåg näst 

intill vilken information som helst, bara de kan associera till den. Detta kan ske exempelvis 

genom att undervisningen i skolan har verklighetsanknytningar som eleverna lättare känner 

igen. 

 

Kolb (1984) beskriver flera olika lärstilar som olika individer kan ha. Kolb (1984) utvecklar 

detta och menar att varje individ skapar en egen lärstil som inte är identisk med någon annan 

individ. Dessa olika lärstilar som individer besitter innehåller både bra och dåliga sidor, men 

vad som är gemensamt för alla människor är att en varierad lärstil gynnar lärandet. Med 

varierad lärstil menar Kolb (1984) att personer bör använda sig utav reflektion, upplevelser, 

erfarenheter och abstrakt tänkande för att optimera sitt lärande. ”Även om man kan säga att 

Kolbs lärandeteori bitvis är något vidlyftig, med en del ganska drastiska slutsatser utifrån en 

något bräcklig grundval, innehåller den ändå vissa väsentliga drag som vidareutvecklar 

Piagets förståelse.” (Illeris, 2015, s. 77). Illeris stödjer sitt resonemang kring kumulativt, 

assimilativt, ackommodativt och transformativt lärande från Kolbs (1984) lärocirkel. Illeris 
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(2015) menar dock att Kolb i mindre utsträckning än senare forskare tar hänsyn till sociala 

sammanhang, i vilket lärandet sker, och ser mer isolerat till individen på det sätt som Piaget 

gjorde i sina experiment. 

 

Med det sociokulturella perspektivet betonar Vygotskij (2001) vikten av språket och 

samspelet mellan individer vid lärande. Han menar att det är vid interaktionen mellan 

individer som individen lär sig att agera och handla på så sätt som förväntas i samhället. När 

en individ lärt sig något i det sociala sammanhanget kan denne använda det på ett 

individuellt plan vilket är något som många tidigare forskare ansett vara tvärtom. Enligt 

Vygotskij (2001) sker en stor del av lärandet vid interaktion med andra individer som 

kommit längre i sin utveckling. Vygotskij kallar detta för den proximala utvecklingszonen 

(”zone of proximal development”). Detta beskrivs som den fas i lärandet där en individ 

håller på att lämna sin nuvarande utvecklingszon och in i nästa genom samspelet med andra 

individer som redan befinner sig i nästa utvecklingszon. 

 

McCombs (1991) menar att det vid en lärandeprocess förekommer flera olika faktorer som 

påverkar eleven, både psykologiska och kognitiva. Det som skapar och bibehåller en elevs 

lärandeprocess är att eleven har en positiv attityd, motivation och intresse för ämnet eller 

uppgifterna. McCombs (1991) anser att en individs handlande grundas i en individs behov 

till självutveckling och självbestämmande. Då elever samarbetar med andra elever kommer 

de här faktorerna, enligt McCombs (1991), att initiera en lärandemiljö som kännetecknas 

utav ett gemensamt engagemang. Han menar alltså att lärande förenklas i möten och samtal 

med andra, vilket sker i grupparbeten. 

 

Då vuxna ska lära sig nya saker uppkommer det andra utmaningar i jämförelse med när barn 

ska lära sig, menar Mezirow (1997). Det är på detta sätt, eftersom vuxna individer har en 

mer välutvecklad referensram än vad barn har. Mezirow (1997) förklarar referensramar som 

en individs tankebanor och övertygelser. Dessa innefattar till exempel ens värderingar, 

associationer och betingade reaktioner. Vidare betonar Mezirow (1997) att vuxna individer 

har överlag en vilja att stanna inom sin referensram. Detta leder till att nya idéer och 

koncept som inte ligger i närheten av en individs referensram ofta förkastas. 

 

2.2 Utformning av undervisning 
Genomförande av arbeten i skolan kan antingen ske genom grupparbeten eller enskilt 

arbete. Grettve, Israelsson och Jönsson (2015) menar att utförande av grupparbeten är svårt 

för läraren ur en bedömningssynpunkt. De poängterar problematiken att lärare ska bedöma 

enskilda elever i grupper och därmed svårigheten att veta vem som gjort vad. Då en rättvis 

bedömning är eftersträvansvärt krävs det enligt Grettve et al. (2015) att det sker en utförlig 

dokumentation och strukturerat antecknande av vad eleverna gör kontinuerligt. Detta skulle 

kunna vara i form av en lektionsbok där eleverna i gruppen får skriva vad varje individ har 

gjort för den lektionen. Grettve et al. (2015) framhäver även vikten av att eleverna ska ges 

förutsättningar att arbeta med förmågorna för att läraren ska kunna bedöma eleverna utifrån 

kunskapskraven. 

 

Barak, Ashkar och Tori (2011) skriver i sin artikel om hur animerad film i undervisningen 

påverkar elevers motivation till lärande och vad elever lär sig. De genomförde en studie på 

1335 elever från 11 olika grundskolor där de jämförde två grupper, en kontrollgrupp och en 

experimentgrupp, för att studera effekterna av animerad film i undervisningen. Resultatet i 

studien tyder på att användandet av animerad film ökar elevernas förmåga att förklara samt 

deras förståelse för vetenskapliga koncept. Vidare beskriver Barak et al. (2011) att eleverna 

i experimentgruppen i jämförelse med kontrollgruppen utvecklade mer motivation till att 
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lära sig vetenskap utifrån faktorerna självförtroende, intresse, roligt, kopplingar till vardagen 

och betydelse för framtid. Att använda sig av multimedia leder till användandet av tre 

lärandestilar, se, höra och känna. Användandet av multimedia tillsammans med att eleverna 

engagerade sig i utforska nya koncept som var relevanta för deras vardag, menar Barak et al. 

(2011) kan förklara dessa positiva resultat. 

 
Lärande sker för alla på olika sätt, dock menar Hattie och Yates (2014) att alla lär sig 

visuellt och auditivt. Vidare förklarar de att en individ lär sig bra då inflöden vi upplever är 

multimodala alternativt framkommer genom olika medier. Med multimodala menas att man 

kombinerar olika medier såsom ljud, bild och text. Effektiv inlärning uppstår då ord och 

bilder kombineras förklarar Hattie och Yates (2014). Detta skulle förslagsvis kunna 

uppfyllas genom filmer då dessa i allra högsta grad kombineras. Effekten av att koppla 

samman ord och bilder blir särskilt meningsfulla om det kan kopplas till tidigare kunskap 

(Hattie & Yates, 2014). 

 

Studiebesök inom skolvärlden leder ofta till att elever kommer ihåg besöket långt efter att 

det inträffat skriver Rennie och McClafferty (1995). De betonar att vuxna individer ofta 

kommer ihåg studiebesöken som de var på när de gick i skolan. Vidare menar Rennie och 

McClafferty (1995) att studiebesök påverkar elevers lärande positivt och att det skapar 

värdefulla möjligheter för eleverna att vilja lära sig naturvetenskap. Rennie och McClafferty 

(1995) nämner även i sin studie att tidigare forskning inte är enade om elevers lärande på 

studiebesök. De ger ett exempel på tidigare forskning som visar att strukturerade lektioner i 

klassrummet främjar lärande mer än studiebesök på vetenskaps- och teknikcenter. Denna 

tidigare forskning kommer även fram till att studiebesök uppfattas av eleverna som mycket 

roligt och intressant.  

 

2.3 Lärares kunskaper 
Att besitta mycket god kunskap inom sitt ämne som lärare är en förutsättning för att kunna 

undervisa menar Hattie och Yates (2014). De menar att en person bör ha mer kunskap än 

den individ den lär ut till, vilket kan verka självklart. Vidare framhäver Hattie och Yates 

(2014) att elever värdesätter samspelet och återkopplingar som de får från lärare som de 

anser är kloka och kunniga. På motsvarande sätt lär sig elever mindre om de har en lärare 

som de anser är relativt okunnig. Hattie och Yates (2014) menar att en person som är 

inkompetent inom ett område alternativt inte vet mer än du själv gör, kan inte användas som 

en källa till lärande. Det bör även noteras, att en lärare med expertkunskaper inom ett ämne, 

inte per automatik har lätt att undervisa andra som befinner sig på nybörjarnivå inom det 

ämnet. Hattie och Yates (2014) menar alltså att sakkunskaper ibland kan skapa problem som 

gör läraren mindre uppmärksam på elevernas behov. 

 

Bjurulf (2008) har gjort en avhandling där hon framställer skillnader i hur teknikämnet 

undervisas i högstadiet. En viktig faktor för undervisningen är lärares utbildning menar hon. 

Vidare beskriver Bjurulf (2008) att lärarens utbildning är av stor vikt då denne ska uppleva 

trygghet i sin undervisning samt känna engagemang för ämnet. Alltså menar Bjurulf (2008) 

att lärarens utbildning är av betydande roll vid vilka utvecklingsmöjligheter elever har för 

kunskap samt hur ämnet kan presenteras för eleverna. Mattsson (2005) menar på liknande 

sätt som Bjurulf (2008) att ämneskompetens för lärare är av stor vikt. I Mattssons (2005) 

studie visas det att elevers intresse för teknik ökar då de undervisas av lärare med 

ämneskompetens. Hennes studie tyder på att undervisning av lärare med ämnesutbildning 

leder till att dubbelt så många elever får ökat teknikintresse jämfört med elever vars lärare 

saknar ämnesutbildning. Vidare menar Mattsson (2005) att det förekommer att lärare utan 

ämneskompetens kopplar samman undervisning i teknik med de naturvetenskapliga ämnena 
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vilket resulterar i att teknik då ses som ett komplement till naturvetenskapen istället för ett 

eget ämne.  

 

2.4 Attityder, intresse och motivation 
Begreppet motivation består enligt Deci och Ryan (2000) av två olika delar, yttre motivation 

och inre motivation. Med yttre motivation menas den motivation som skapas då det finns 

krav utifrån eller då det finns belöningar att inhämta. Inre motivation innebär istället den 

motivation som uppkommer då en individ anser att något är intressant och denne blir då mer 

motiverad i arbetet. För att lättare förstå inre och yttre motivation, sätter Deci och Ryan 

(2000) in dessa i ett sammanhang som många känner igen, skolvärlden. Där motsvarar yttre 

motivation viljan av att uppnå ett bra betyg eller för att slippa bli underkänd. Den inre 

motivationen blir i skolans värld elevens vilja och nyfikenhet att lära sig nya saker. Deci och 

Ryan (2000) betonar dock att den yttre motivationen kan ge negativa effekter på den inre 

motivationen då elever känner att de måste prestera för att få bra betyg och på så sätt tappar 

arbetsglädjen. Detta är något som även Weary och Thomson (2013) tagit upp, de menar att 

lärare bör använda yttre motivation till en början för att engagera elever och sedan gå över 

till att arbeta långsiktigt med den inre motivationen. 

 

Lindahl (2003) har gjort en avhandling om hur attityden och intresset för naturvetenskap 

och teknik hos en grupp elever förändrades genom senare delen av grundskolan. Hon 

undersökte vilka faktorer såsom tidigare kunskap, kön och bakgrund påverkar attityden och 

intresset hos dessa 12-16 åringar. I hennes studie deltog 80 elever. Studien samlade in data 

genom observationer, intervjuer och frågeformulär. 

 

Lindahl (2003) skriver att många elever har en positiv attityd mot naturvetenskap och 

teknik, dock inte lika positiv som de har mot andra ämnen. Detta avspeglar sig i att elever 

anser att de är duktiga på ämnet, men inte lika duktiga som i andra ämnen. Lindahl (2003) 

kommer alltså bland annat fram till att elevers attityder och självförtroende har stor 

betydelse för elevers val av vidare studier. Andra resultat som kommer fram i hennes 

avhandling är att elever ofta redan i femte klass har en idé om vad de vill jobba med senare i 

livet. Dessa idéer lever ofta kvar och blir grunden för elevens gymnasieval. Lindahl (2003) 

beskriver vikten av att eleverna får positiva egenskaper av naturvetenskapen och teknik från 

tidig ålder, så att de inte tappar intresset. Om en elev väl tappat intresset för ämnet är det 

väldigt svårt att få tillbaks det menar Lindahl (2003). I allmänhet tyder hennes avhandling 

på att elevernas intresse minskar för naturvetenskap och teknik ju högre upp i åldrarna de 

kommer. 

 

Tidigare forskning har genomförts inom området attityder till naturvetenskap och dess 

innebörd. Osborne et al. (2003) gjorde en sammanfattning av den tidigare litteratur som 

fanns inom området de senaste 20 åren. De diskuterar hur den fortsatta negativa trenden i 

antalet väljare till naturvetenskap kräver att en ändring i forskningen riktas mot eleverna. I 

deras artikel låg fokus på elevers attityder till vetenskap för att forskarna skulle få underlag 

till att lösa problemet. Osborne et al. (2003) utgångspunkt låg i att bedöma vad som menas 

med attityder till naturvetenskap. De presenterade även vad som är känt om elevernas 

attityder till naturvetenskap sedan tidigare och vilka faktorer som påverkar dessa, såsom 

kön, lärare, läroplaner, kultur osv. Litteraturen, menar Osborne et al. (2003), pekar mot den 

avgörande betydelsen av kön och kvaliteten på undervisning. De menar att det krävs mer 

forskning för att identifiera de aspekter av undervisning inom naturvetenskap i skolan som 

är engagerande för eleverna. Mer forskning om motivation skulle kunna ge viktiga 

fingervisningar till vilken typ av klassrumsmiljö och aktiviteter som kan öka elevers intresse 

i skolans naturvetenskap menar Osborne et al. (2003). 
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Osborne et al. (2003) beskriver i sin artikel om problematiken med intresset för 

naturvetenskap i skolan. De menar att intresset för naturvetenskap har minskat sedan 1960-

talet vilket de anser är oroväckande. Vidare skriver Osborne et al. (2003), att om ett intresse 

inte skapas hos eleverna kan det leda till att eleverna får sämre attityd till området. Detta kan 

sedan leda till att elevernas motivation till lärande minskar. Alltså bör lärare, enligt Osborne 

et al. (2003), fokusera på att göra naturvetenskap i skolan intressant för eleverna. 

  

Tidigare forskning har även skett inom området kring elevers attityder till teknik. Ett 

instrument som kan undersöka detta är PATT (pupils’ attitudes towards technology). PATT 

är en undersökning där elever får ge beskrivningar och svara på frågor rörande teknik. 

Ardies et al. (2015) genomförde en studie där de använde PATT i en stor undersökning på 

2973 elever som var 12-14 år (motsvarande årskurs 7 och 8). Studien ämnade skapa en 

bättre förståelse kring vilka faktorer som bestämmer attityden, för att sedan kunna stimulera 

attityden mot teknik. Studien fokuserade på sex aspekter av attityd, intresse, konsekvenser, 

svårigheter, karriärförhoppning och könsfrågor. Ardies et al. (2015) resultat visar att 

intresset för teknik minskar från årskurs 7 till 8. Likt Osborne et al. (2003) menar Ardies et 

al. (2015) att behovet av mer forskning krävs inom området kring elevers attityder till teknik 

då de menar att teknik och naturvetenskap är relaterade och har flera likheter. 

  

Sveriges regering bestämde 2008 att en teknikdelegation skulle kartlägga behovet av 

välutbildad arbetskraft. Vidare skulle de förstärka och utveckla arbetet med att öka intresset 

för vidareutbildningar (SOU, 2010). Teknikdelegationen är oroliga för hur Sverige ska 

kunna möta framtidens kompetensbehov i ämnena matematik, naturvetenskap och teknik. 

Deras utredning visar på att både intresset för teknikområdet och kunskapen om det är 

bristfälligt hos många unga individer. Teknikdelegationen beskriver att ungdomar i hela 

västvärlden har en förtroendekris för naturvetenskap och teknik vilket leder till att få väljer 

att utbilda sig inom områdena (SOU, 2010). Detta kan bli ett hot mot framtidens breda 

kompetens och spetskompetens inom naturvetenskap och teknik. Teknikdelegationen menar 

att detta måste säkerställas genom skolsystemet (SOU, 2010). 

  

2.5 Teknik i skolan 
Undervisningen inom teknik i skolan får kritik i Klasanders (2010) avhandling. Han 

beskriver att undervisningen har en för stor inriktning på lärande om verktygslära, 

artefakter, konstruktionsövningar med flera. Detta leder, enligt Klasander (2010), till att 

undervisningen i teknikämnet reducerar elevernas möjligheter att stärka sina förmågor kring 

tekniska system. Förmågor kring tekniska system är något som Klasander (2010) anser är en 

viktig del i bland annat elevernas utveckling av problemlösningsförmågan och förmågan att 

kunna identifiera drivkrafter för systemutveckling. Han nämner också att svenska 

grundskolelärare i teknik saknar en djupare förståelse om tekniska system, vilket begränsar 

kunskapen eleverna kan få.  Bjurulf (2011), likt Klasander (2010), skriver om artefakternas 

stora roll i undervisningen i teknikämnet. Bjurulf (2011) skriver vidare att för att det ska bli 

meningsfullt för eleverna måste de lära sig att se dessa artefakter i andra sammanhang och 

perspektiv. Hon menar alltså att det är viktigt att eleverna förstår meningen med det som 

undervisas samt att de förstår vilka förmågor de förväntas utveckla. Vidare förklarar Bjurulf 

(2011) att elever uppnår ett djupare lärande och att de får en helhetsförståelse för 

teknikämnets roll i samhället om läraren kopplar ihop teori och praktik i undervisningen.  

 

Björklund (2008) beskriver i sin avhandling förutsättningar för inlärning i ämnet teknik och 

vad som måste ske för att vidareutveckla förmågor gällande att lösa och identifiera problem. 

Han menar att det är viktigt för elever att få delta i en stor spridning av upplevelser, problem 
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och uppgifter för att få erfarenheter som möjliggör att upptäcka problem av liknande art. 

Vidare beskriver Björklund (2008) vikten av att antalet situationer med problemlösning som 

en elev möter och dess relevans utgör en betydande roll för förmågan att lösa problem samt 

utveckling av kunskap inom teknik.  

 

Svensson (2011) skriver i sin avhandling om ungas relation till teknik med ett särskilt fokus 

på området kring tekniska system. Tekniska system är ett brett område och inkluderar delar 

inom allt från information och kommunikation till energi och miljö. ”För att kunna utveckla 

undervisningen om tekniska system krävs att lärare är väl förtrogna med teorier om tekniska 

system och att de kan avgöra vilka delar som är relevanta och nödvändiga för att utveckla 

den lärandes förståelse” (Svensson, 2011, s. 50). Vidare utvecklar Svensson (2011) att lärare 

bör utgå från både teorier och elevers uppfattningar om tekniska system då de planerar sin 

undervisning. Hon menar att unga har ett intresse för och vill skapa förståelse om hur 

omvärlden hänger ihop. Det finns möjligheter i undervisning kring tekniska system att 

erbjuda detta (Svensson, 2011). 

 

Få elever i Storbritannien arbetar med grundläggande datorkoncept och begrepp i gymnasiet 

(high school), menar Major, Kyriacou och Brereton (2011). De skriver i sin artikel att det 

beror på att datorvetenskap inte anses som en viktig del av kursplanen. Detta leder till att 

många elever inte stöter på programmering i undervisningen. I deras artikel presenterar de 

resultat från 23 olika trainee lärare som är utbildade inom datorvetenskap eller informations- 

och kommunikationsteknik. Studien visar på att majoriteten av lärarna hade egna 

erfarenheter av att programmera men att flera lärare hade svårigheter med att själva lösa 

grundläggande programmeringsuppgifter. Vidare kommer Major et al. (2011) fram till att 

majoriteten av lärarna ansåg att programmering ska undervisas i skolan men det var mindre 

än hälften som sa att de hade självförtroendet till att själva undervisa inom det.  

 
Användandet av robotik i undervisning är något som Somyürek (2015) skriver om i sin 

artikel. Hon menar att robotik i undervisningen är relativt nytt och utgör ett viktigt steg för 

utvecklingen av metoder i undervisningen. Somyürek (2015) genomförde en studie med 62 

elever i åldrarna 8-14 där LEGO Mindstorms konstruktionsset användes. Studien tyder på 

att lärande med hjälp av konstruktionsseten ger möjligheter för elever att fördjupa sin 

förståelse av olika koncept med praktiskt utforskande och formande. Vidare menar 

Somyürek (2015) att användandet av konstruktionsseten främjar elevers aktiva engagemang 

och hjälper till att utveckla flera perspektiv genom samarbete samtidigt som elever anser att 

det är roligt. 

 

Svensson och Ingerman (2010) har skrivit en artikel om tekniska system inom skolan. Deras 

studie har undersökt elevers erfarenheter av tekniska system utifrån ett fenomenografiskt 

perspektiv på fyra vardagliga objekt, mobiltelefon, lampa, avbitartång och en banan. I 

studien identifierar de fem olika sätt att förstå system och lämnar i slutsatserna ett förslag på 

strategier för att undervisa om system inom skolämnet teknik. Detta förslag är uppdelat i 

olika kategorier såsom vad för innehåll det ska vara och hur teknologiska system kan 

undervisas om.  

  

Svensson och Ingerman (2010) menar att innehållet i tekniska system kan bli behandlat på 

många olika sätt. De beskriver att det måste vara en återkommande struktur gällande hur 

tekniska system beskrivs för att kunna göra justeringar generellt. Denna typ av struktur, 

menar Svensson och Ingerman (2010), kan vara ett ramverk som erbjuder eleverna 

flexibilitet vid avgränsning samt förståelse för system de kommer i kontakt med. De föreslår 

ett ramverk bestående av tre delar som de identifierade i studien som strukturella 
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komponenter för elevers erfarenheter kring tekniska system. Dessa delar är flöde, 

integrering av komponenter i ett system och integrering mellan system. Dessa tre delar i 

ramverket gör det möjligt att uppleva ett system i detalj och som ett exempel på ett mer 

generellt fenomen. För att förstå tekniska system på liknande sätt som experter är det viktigt 

att dessa tre delar i ramverket förstås individuellt men även som helhet (Svensson & 

Ingerman, 2010). 

  

Undervisningen om tekniska system kräver olika strategier menar Svensson och Ingerman 

(2010). De hittade tre möjliga utgångspunkter för att behandla innehållet som kan knyta an 

objekt och system som delar av varandra. Svensson och Ingerman (2010) förklarar att ett 

objekt kan bli analyserat i tre olika nivåer vilka tillsammans ger en möjlighet till djupare 

förståelse för samma objekt. Den första nivån innebär att objektet ses för vad det är. Med 

detta menar Svensson och Ingerman (2010) att objekt ska betraktas enligt funktionalitet 

samt vad det används till. Till exempel att en mobiltelefon är på denna nivå till för att hjälpa 

till att kommunicera samt lyssna på musik. Den andra nivån handlar om att öppna upp 

objektet och se vad som finns inuti. Svensson och Ingerman (2010) beskriver att på denna 

nivå gås det in på djupet hur delarna i objektet samarbetar för att uppfylla form samt 

funktionalitet. På motsvarande sett i mobiltelefonen är vilka delar som är nödvändiga samt 

hur de är sammankopplade. Tredje nivån innebär att analysera objekt som delar i ett större 

system för att förstå hur komponenter i ett system är sammanlänkade i ett nätverk av andra 

system (Svensson & Ingerman, 2010). 

 

På Skolverkets hemsida kan lärare hitta ett stödmaterial som de kan använda sig utav vid 

planering och genomförande av arbetsområden i teknikundervisningen. Då tekniklärare ska 

undervisa om hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system kan detta 

material komma med stöd (Skolverket, 2011d). Exempel på stora system som är uppbyggda 

av flera mindre delsystem kan vara elsystemet, avloppssystemet, informationssystemet eller 

transportsystemet. Transportsystemet är ett exempel på ett stort system som är uppbyggt av 

flera delsystem såsom fordon som färdas på land, i vatten, i luften eller i rymden. Vidare är 

dessa delsystem uppbyggda av mindre system och komponenter (Skolverket, 2011d). Det 

finns alltså flera olika system som kan användas i undervisningen om tekniska system.   

  

Skolverket (2011d) menar att det är fördelaktigt att elever får öva sig på att se både helheter 

och delar, samt samband mellan delar. Undervisningen ger eleverna större möjlighet till att 

förstå svårare begrepp som används i stora komplicerade projekt om undervisningen börjar 

med små enkla föremål och system från vardagliga situationer (Skolverket, 2011d). Då 

eleverna förstår de mindre systemen kan de börja göra kopplingar och jämförelser till andra 

system. Eleverna kommer på så sätt förstå att gemensamt för alla system är att de består 

utav vissa komponenter. Skolverket (2011d) beskriver vidare att det är viktigt att eleverna 

förstår avsikten med ett system. Alltså vilket problem det är till för att lösa. Då eleverna 

förstår ett systems avsikt är det lättare att förstå dess avgränsningar i bland annat samhället. 

Dessa avgränsningar kan även göras mot den resurs som flödar i ett system för att uppfylla 

dess avsikt. Med resurs som flödar menar Skolverket (2011d) exempelvis avfall i 

avloppssystemet eller vatten i vattensystemet.  

  

En annan strategi är att sätta eleven i centrum som användare av det tekniska systemet, för 

att sedan gå djupare och utöka perspektivet till först klassen och sedan samhället och så 

vidare. Detta kan hjälpa eleverna att förstå hur tekniken påverkar oss människor, men även 

hur vi påverkar tekniken (Skolverket, 2011d). Vidare kan eleverna utföra 

konsekvensanalyser där de får se vilka konsekvenser som uppstår i ett system då 

komponenter byts ut eller tas bort. Det kan innebära att ta reda på konsekvenserna om 
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busstrafiken försvinner eller om kärnkraftverken tas ur bruk. Då eleverna arbetar med 

konsekvenser i system kan de även gå igenom felsökningar i system. Det kan strategiskt 

göras genom att eleverna utgår ifrån sin position i ett system och sedan vidgar perspektivet 

ytterligare tills felet är hittat (Skolverket, 2011d). Förslag på detta kan vara att ge eleverna 

ett scenario där elektriciteten har försvunnit i hemmet och de ska hitta felkällan. ”Vad 

händer när systemen inte fungerar? Att fundera kring vårt samhälles sårbarhet och hur de 

tekniska systemen i vårt samhälle kan drabbas vid en katastrof” (Skolverket, 2011d, s. 11). 

Även vid dessa situationer kan eleverna utgå från sig själva och tänka på konsekvenser i sitt 

liv, för att sedan vidga perspektivet till samhället. 

  

Skolverket (2011d) ger slutligen förslag på ord och begrepp som kan vara ”[...]till hjälp för 

att identifiera, analysera och problematisera tekniska system i vår vardag” (Skolverket, 

2011d, s. 11). Dessa är: Tekniska system, Undersystem, Komponenter, Systemgräns, 

Omgivning, Samband, Input, Process, Output, Energi, materia och information och 

Återkoppling.  
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3 Metod 

En kvalitativ datainsamlingsmetod används för att identifiera okända aspekter inom ett 

specifikt område som sedan tidigare inte varit känt. Det kan även användas för att hitta 

aspekter som kan förbättras (Starrin & Svensson, 1994). Specifikt för en kvalitativ metod är 

att den undersöker fenomens särdrag och betydelser snarare än dess återkommande 

uppkomst. Kvalitativ forskning grundar sig, enligt Widerberg (2002), i tolkning och analys 

av empiri som samlats in. 

 
3.1 Informanter 
 

Informanterna i denna studie består av fyra tekniklärare med olika bakgrunder och 

erfarenheter. I tabell 1 finns beskrivningar om varje informant som betecknas med en siffra 

för att underlätta hänvisningen i studien samt erhåller deras anonymitet.  

 

Tabell 1. En tabell med information kring informanterna i studien 

Informanter Ålder Bakgrund Utbildning 

1 40år Arbetat 2 år som lärare inom Ma/No/Tk, 

tidigare arbetat som ingenjör. Den tidigare 

tjänsten var som konsult inom energi- och 

vattenreningsbranschen. 

Civilingenjör samt 

kompletterande 

lärarutbildning inom 

Ma/No/Tk 

2 49år Arbetat 12 år som lärare i Ma/No/Tk 

varav 9 år som obehörig, tidigare arbetat 

som ingenjör inom kemi och 

pappersindustrin på olika företag. 

Civilingenjör samt 

kompletterande 

lärarutbildning inom 

Ma/No/Tk. 

3 50år Arbetat 18 år som lärare i Ma/No/Tk 

varav 2 år som obehörig inom Ma/No. Har 

även tidigare arbetat som projektledare 

och marknadsanalytiker på bokförlag som 

producerar bland annat matematikböcker. 

Lärarutbildning 

inom Ma/No/Tk 

4 50år Arbetat 21 år som lärare Ma/No/Tk varav 

4 år som obehörig. Har en påbörjad studie 

till civilingenjör inom väg och vatten. 

Påbörjad 

Civilingenjör, 

Lärarutbildning 

inom No/Tk 

 

3.2 Empiri 
Fokusgruppsintervju, även kallat fokusgruppssamtal, är enligt Blomkvist och Hallin (2014) 

en typ av intervju då ett antal personer är samlade samtidigt för att medverka i ett samtal. 

Denna metod används ofta för att ta fram allmän information om ett område eller då nya 

tankar och idéer ska testas eller skapas. Det som även urskiljer fokusgruppsintervjuer från 

andra intervjumetoder är att personerna som intervjuas har någon gemensam faktor (Merton, 

Fiske & Kendall, 1990). Det skulle kunna vara att alla har sett samma film, de är i samma 

ålder eller, som i detta fall, att de har samma sorts yrke. 
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Fokusgrupper används enligt Bormann (1972) för att samla in kvalitativ data då deltagarna 

diskuterar kring specifika teman. Användandet av metoden började redan på 40-talet av 

forskare inom sociologi och massmedia (Merton et al., 1990). Nuförtiden används metoden i 

flera olika forskningsområden som vill studera bland annat attityder, värderingar och 

komplexa situationer som inträffar vid social interaktion. 

 

Storleken på en fokusgrupp kan variera och enligt Morgan (1997) går det att genomföra 

intervjuer med allt från 3-15 deltagare. Han konstaterar även att ett mindre antal deltagare i 

gruppen ökar möjligheten för deltagarna att dela med sig av sina idéer, dock kan det leda till 

ett mer begränsat urval av tankar. En annan viktig aspekt är att det inte bör finnas hinder för 

att deltagarna ska kunna delta vid intervjutillfällena (Kreuger, 1994). Han menar alltså att 

deltagare som får förhinder att delta då de begränsas av bland annat resor bör uteslutas från 

undersökningen. Andra viktiga variabler som bör undvikas då grupper skapas är att 

medlemmarna känner varandra sedan tidigare eller att det finns eventuella hinder för en 

öppen kommunikation bland medlemmarna, t.ex. om en anställd kommer i samma grupp 

som sin chef. Detta kan leda till att personer inte vågar uttrycka sina tankar lika fritt som 

annars (Kreuger, 1994). I denna studie användes ett fåtal personer från olika delar av en 

storstad. Detta för att öka möjligheterna för deltagarna att kunna dela med sig av sina 

erfarenheter samt med förhoppningen av att de inte bekanta och därmed kan leda till en 

öppen kommunikation. 

 

Aktionsforskning är antingen forskning som initieras för att lösa ett omedelbart problem eller 

en reflekterande process. Den reflekterande processen präglas av en progressiv 

problemlösning som leds av individer i grupper ur en viss profession (Bryman, 2011). Detta 

för att förbättra hur problem hanteras och löses. Det finns flera olika avsikter med 

aktionsforskning. Denscombe (2010) skriver att aktionsforskning ämnar till att lösa ett visst 

problem och att utarbeta riktlinjer för bästa praxis. Gustavsson (2003) menar att 

aktionsforskning är till för att skapa förståelse för vad som sker genom att gå djupare in på 

ett problem och därefter förändra omständigheterna till det bättre. 
 
Bryman (2011) skriver att aktionsforskning får människor engagerade och motiverade vid 

olika sorters problemlösning. Vid aktionsforskning deltar gruppen vid problemlösning 

istället för att de får en färdig lösning serverad. Deltagarna i aktionsforskning blir inte bara 

subjekt för forskningen utan de ges även, via interaktion med fältet, möjligheten till att bidra 

och utveckla det (Denscombe, 2010). Bell (2000) beskriver att aktionsforskning kan genom 

olika metoder, såsom fallstudier, intervjuer och dagboksanteckningar, se till att 

forskningsprocessen utvecklas positivt. Inom aktionsforskning används ofta en cyklisk 

process. Det innebär att undersökningen involverar en återkopplingscykel där resultatet 

ligger till grund för förändringar som sedan används för att utveckla studien. 

 

I studien genomförs aktionsforskning utifrån en reflekterande process där tekniklärarna får 

vara en del av problemlösningen. Den reflekterande processen genomförs med en 

återkopplingscykel som visas nedan i figur 1. De olika pilarna i figur 1 motsvarar vilken 

ordning cykeln genomförs, där 1 motsvarar första varvet och 2 det andra varvet. 
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Figur 1. Studiens återkopplingscykel.     Källa: Egen bild. 

 
En fallstudie är enligt Oates (2006) en empirisk studie som undersöker ett fenomen som 

inträffat i verkliga situationer. Flera olika tillvägagångssätt och källor kan användas för att 

samla in empiri vid en fallstudie. Det finns vanligt förekommande misstag av fallstudiers 

användbarhet anser Flyvbjerg (2006). Han menar att om fallet som undersöks är väl valt, går 

det att dra generella slutsatser från ett enskilt fall. Stake (1995) vidareutvecklar det och 

menar att det viktigaste vid urval av fall till en fallstudie är att maximera informationen som 

kan uppkomma. För att kunna välja fall på detta sätt bör studiens syfte vara grunden till att 

rätt fall väljs. Stake (1995) menar att tid och tillgänglighet ofta är variabler som begränsar 

fallstudier och att fall som väljs bör vara lättförståeliga och hanterbara utifrån forskarens 

kunskapsnivå. Oates (2006) förklarar att en fallstudie ämnar gå in på djupet i fenomenet 

som undersöks. Det finns, enligt Yin (2003), tre olika varianter av fallstudier, dessa är: 

 

• Explorativ fallstudie: En explorativ fallstudie används vid framtagning av 

forskningsfrågor till vidare studier. Forskare använder denna variant av fallstudie 

för att det kan bli lättare att bli insatt i och förstå fenomen. 

 

• Deskriptiv fallstudie: En deskriptiv fallstudie används vid framtagning av 

detaljerade beskrivningar av fenomen som återges i sin kontext. Denna variant 

klargör hur något inträffar och hur individer upplever det inträffade.   

 

• Förklarande fallstudie: En förklarande fallstudie är mer djupgående än vad den 

deskriptiva fallstudien är. Denna fallstudie frågar efter varför händelser inträffar 

eller vad som är orsaken till ett visst resultat. 

 

I denna studie har det valts att genomföra en förklarande fallstudie då den är mer 

djupgående än de andra varianterna av fallstudier. 

 
Diskurs har olika betydelse beroende på i vilket sammanhang det ämnas behandla. Det som 

generellt gäller är att diskurs består av skrivna eller talade förklaringar som återfinns i olika 

sammanhang (Bergström & Boréus, 2003). Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver 

diskurs som ett sätt att uttala sig samt förstå omvärlden. Foucault (1993) använder begreppet 

diskurs till en kommunikation som innehåller någon sorts specialiserad kunskap. Utifrån 

Bergström och Boréus (2003) resonemang sätter diskursen ramarna för det talade språket 
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kring fenomen och den syn på fenomenet som används i samhället. Därmed har språket en 

stor betydelse då det används vid konstruktion av verkligheten. 

  

Diskursanalysen ämnar förstå och beskriva hur uppfattningen av verkligheten socialt 

konstrueras. Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att diskursanalysen har som 

utgångspunkt att ingen vetenskaplig sanning finns. Genomförandet av en diskursanalys kan, 

enligt Fairclough (2003), utföras på flera olika sätt, den kan även användas inom flera olika 

sorters studier och sociala sammanhang menar Winther Jørgensen och Phillips (2000). 

Tekniklärarna i denna studie besitter specialiserade kunskaper inom ämnet teknik och på så 

vis använder de samma diskurs när de talar med varandra. Vidare gäller denna diskurs för 

hela denna profession vilket styrker trovärdigheten i tekniklärarnas utsagor.  

 

3.3 Urval 
Vid urvalet av deltagande tekniklärare till studien kartlades alla grundskolor i en storstad 

samt dess angränsande kommuner. Utifrån dessa valdes skolor som på sin hemsida 

redovisade att de för närvarande hade tekniklärare arbetande i årskurs 7-9. Dessa skolor 

delades sedan upp i grupper beroende på vilken stadsdel eller kommun de låg i. Utifrån 

denna uppdelning valdes fem olika områden ut randomiserat och med det även en skola från 

varje av dessa fem områden. I de fall det fanns fler tekniklärare på en och samma skola 

valdes en av dessa lärare ut, även det, slumpmässigt. Då tillfrågade tekniklärare inte hade 

möjlighet eller tackade nej till inbjudan bjöds, på samma sätt som tidigare, nya tekniklärare 

in efter hand för att det slutligen skulle bli fem stycken som deltog. Vid tillfällen där svar 

från lärare dröjde kontaktades skolans expedition för att försäkra sig om att mejladressen var 

korrekt och om så inte var fallet, togs det reda på vad den rätta var. 

 

Detta urval gjordes med avsikt att få både en geografisk spridning på de olika skolorna 

lärarna arbetade på, men även med förhoppning att lärarnas kunskaper och erfarenheter 

skulle vara så skilda som möjligt. Allt detta för att få en dynamisk grupp med potential för 

intressanta samtal till fokusgruppsintervjuerna, som sedan skulle ligga till grund för studien. 

Den gemensamma variabeln för personerna i studien var att de alla arbetade som 

tekniklärare på högstadiet. 

 

Valet av att endast kontakta skolor i en storstad samt dess angränsande kommuner 

motiverades utifrån praktiska skäl. Detta då resvägen inte skulle bli alltför lång för lärarna, 

då intervjuerna ägde rum centralt i storstaden. Kreuger (1994) betonar att det inte bör finnas 

något hinder i form av resväg för informanter att delta. 
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3.4 Genomförande 
Ett flödesschema över arbetsprocessen för denna studie går att återfinna nedan i figur 2. 

 

Figur 2. Flödesschema över arbetsprocessen     Källa: Egen bild. 
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I början av detta examensarbete tog ABB fram ett uppdrag med riktlinjer om vad som skulle 

genomföras. Det uppdraget formulerades om till ett syfte och två frågeställningar för att 

studien skulle bli genomförbar. Efter att syfte och frågeställningar var fastställda 

genomfördes en litteraturstudie inom det valda forskningsområdet. Denna litteraturstudie 

fortlöpte sedan genom studiens gång. Parallellt med denna litteraturstudie genomfördes en 

sökning efter tekniklärare som kunde delta i studien som informanter.  

 

Tekniklärarna blev kontaktade via mejl där de fick en förfrågan om de var intresserade av 

att få erhålla mer information angående studien vid ett personligt möte. De som svarade att 

de var intresserade besöktes ute på deras respektive arbetsplatser. Där fick de information 

om studien samt blev tillfrågade om de ville delta vid två fokusgruppsintervjuer som skulle 

genomföras under våren. Då fem lärare tackat ja till att delta, genomfördes 

fokusgruppsintervjuerna. 

 

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes i ett grupprum vid ett centralt beläget bibliotek i 

storstaden. Till det första tillfället hade fem lärare anmält sig, en lärare gjorde ett sent 

avhopp på grund av flytt och en annan fick utgå på grund av sjukdom. Under den första 

fokusgruppsintervjun låg fokus på att utreda vad som är problematiskt för lärarna i deras 

profession samt vilka områden ett undervisningsmaterial skulle kunna handla om. Lärarna 

var sedan tidigare införstådda med att det var företaget ABB som var intresserade av att ta 

fram ett material. Fokusgruppsintervjun ljudinspelades för att sedan transkriberas och 

analyseras. Analysen av den första fokusgruppsintervjun kom sedan att ligga som grund för 

den andra fokusgruppsintervjun. 

 

Vid den andra fokusgruppsintervjun var det tre deltagande lärare på plats och en fjärde 

lärare deltog via ett videosamtal då denne inte hade möjlighet att fysiskt närvara. 

Tekniklärarna hade nu haft två veckor på sig att tänka igenom det som sagts vid det första 

tillfället. Vid det andra tillfälle låg fokus på att utveckla samt att fördjupa det som hade 

framkommit vid den första fokusgruppsintervjun för att kunna gå djupare in på problemet. 

Även det andra tillfället ljudinspelades för att sedan transkriberas och analyseras. 

 

Efter att båda fokusgruppsintervjuerna var genomförda, analyserade och sammanställda 

fördes en diskussion med handledaren från ABB. Diskussionen resulterade i hur 

konceptförslaget skulle vara uppbyggt samt att ABB önskade att få ett exempel på ett 

undervisningsmaterial inom elkraft som var skapat med hjälp utav konceptförslaget.  

 

Placeringen vid fokusgruppsintervjuerna beskrivs nedan i figur 3 och 4. Informanterna 

representeras i form av siffror som sedan har använts i studien. I genomförandet av 

fokusgruppsintervjuerna deltog en moderator och en bisittare. Moderator och bisittare har 

kodats till M respektive B i studien.  

  

Figur 3. Placering av deltagare vid fokusgruppsintervju 1.  Källa: Egen bild. 
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Figur 4. Placering av deltagare vid fokusgruppsintervju 2. Deltagare 1 deltog via ett 

videosamtal. 

Källa: Egen bild. 

 

3.5 Materialbearbetning 
Fokusgruppsintervjuerna spelades in med hjälp av två mobiltelefoner. Detta för att undvika 

problem om någon ljudinspelning skulle försvinna eller krångla. Under samtalet fördes 

anteckningar om deltagarna använde sig av kroppsspråk istället för ord för att eventuellt 

komplettera ljudinspelningen. 

 

Bryman (2011) beskriver att en analys av något slag bör genomföras efter insamling av 

kvalitativ empiri. Bjørndal (2009) förklarar även att en analys av ett material används för att 

bearbeta den insamlade data genom såväl förenkling, kartläggning, klassificering samt 

jämförelse av data. Som analysmetod av det transkriberade materialet användes en tematisk 

analys för att urskilja teman. Enligt Blomkvist och Hallin (2014) behöver dessa teman inte 

vara bestämda i förväg utan de kan uppkomma under analysens gång. Då den tematiska 

analysen var genomförd var den insamlade empirin strukturerad och det var lättare att få en 

överblick över det. Bryman (2011) anser att denna typ av analysmetod bör genomföras vid 

undersökningar där en stor mängd nyanserad data inkommer. 

 

En tematisk analys av insamlad data genomfördes med inspiration från Graneheim och 

Lundman (2004) samt Bryman (2011). Efter att varje intervju genomförts transkriberades 

materialet som det var inspelat, utan modifikationer. Transkriberingen lästes sedan igenom 

en gång till för att säkerhetsställa att inget gått miste i överföringen av data. Då texten lästes 

igenom ytterligare en gång började stycken som ansågs relevanta att färgmarkeras. Denna 

fas av urval betecknar Bryman (2011) som kodning av data. Under dessa omständigheter 

utgör en färgkod ett citat eller ett stycke i den insamlade empirin som motsvarar ett specifikt 

tema. Då färgkodningen var genomförd placerades varje färg in i egna kategorier i ett nytt 

dokument för att lättare kunna urskiljas. Efter att grundligt gått igenom färgkoderna, 

utkristalliserade sig ett antal teman. Dessa teman blev grunden för resultatdelen. Det visade 

sig att en del av de framtagna färgkoderna inte var av relevans, således användes det ej i 

resultatdelen. 

 

3.6 Analyskategorier 
Vid analysen av fokusgruppssamtalen uppkom det fyra olika teman. Det första av dessa 

teman innehöll alla de områden som lärarna ansåg var problematiska att undervisa om. Det 

andra temat innehöll lärarnas idéer och önskemål kring hur ett undervisningsmaterial bör 

vara utformat. Ett ytterligare tema var de önskemål lärare hade angående helheten och 
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praktiska saker rörande ett undervisningsmaterial. Det sista temat som uppkom var 

orsakerna till att lärarna upplever svårigheter i undervisningen. 

 

Alla dessa teman har framkommit då ett mönster av återupprepade kategorier uppstått vid 

bearbetning av det transkriberade materialet. Dessa teman utgör grunden för resultatet i 

denna studie och återfinns där i kursiverad text. 

 

3.7 Konceptförslag 
Efter att båda fokusgruppsintervjuerna och dataanalyserna var genomförda började områden 

och önskemål från lärarna visa sig tydligare. Dessa önskemål om hur tekniklärare vill att ett 

undervisningsmaterial ska vara uppbyggt jämfördes och diskuterades mot tidigare forskning 

om lärande och intresse. En diskussion med ABB genomfördes om hur de anser att ett 

konceptförslag bör se ut och utifrån det startade processen med att ta fram konceptförslaget. 

De, av lärarnas, förslag som forskning visade kan ha positiva effekter på elever i 

undervisningen blev sedan grunden för konceptförslaget. Vidare innehåller konceptförslaget 

våra förslag som bygger på tekniklärarnas önskningar och tidigare forskning, såsom hur 

materialet kan bli tydligt och lättanvänt för lärare samt kopplingar till Skolverket. ABB 

önskade att ett exempel på ett undervisningsmaterial inom ett av deras arbetsområden som 

är framtaget utifrån konceptförslaget presenteras. De önskade detta exempel för att det ska 

underlätta och vara tydligare hur konceptförslaget kan användas i praktiken. Då ABB fått 

reda på vilka områden tekniklärare har svårigheter att undervisa inom önskade de att 

förslaget på undervisningsmaterial ska vara om Sveriges elsystem. Konceptförslaget går att 

finna i kapitel 7 och exemplet på undervisningsmaterialet som bygger på konceptförslaget 

går att finna i bilaga 1 och 2. Undervisningsmaterialet är framtaget med hjälp utav ABB:s 

tekniska kunskaper, Skolverkets (2011d) förklaringar samt Svensson och Ingermans (2010) 

erfarenheter av tekniska system inom skolan.  

 

3.8 Validitet och reliabilitet 
Inom kvalitativ forskning används frågor om validitet och reliabilitet för att säkerställa 

kvaliteten av ett vetenskapligt arbete (Kvale, 1997). Validiteten undersöker om forskaren 

studerar det denne påstår sig studera (Blomkvist & Hallin, 2014). Den ämnar alltså till att 

utreda hur teorival, metodval för datainsamling och val av analysmetod är lämpliga för de 

uppställda forskningsfrågorna samt studiens ändamål. Reliabiliteten avser hur rimliga och 

tillförlitliga forskarens tolkningar av empirin är (Blomkvist & Hallin, 2014). Det vill säga 

huruvida en mätning eller metod är tillförlitlig genom att jämföra hur resultatet 

överensstämmer i olika mätningar. Detta kan genomföras genom att olika personer utför 

undersökningen eller att den genomförs vid upprepade tillfällen. 

   

3.9 Tillförlitlighet 
Vid fokusgruppsintervjuerna var lärarna medvetna om att det var ABB som låg bakom 

initiativet att ta fram ett undervisningsmaterial. Att lärarna var medvetna om detta kan ha 

lett till att deras idéer och förslag varit vinklade mot just ABB:s verksamhetsområde. Detta 

är något som Bjørndal (2009) kallar för en intervjuareffekt. Med det menar han att lärarna 

kan ha blivit påverkade och svarat på det sätt som de ansåg att det förväntades av dem. 

Denna intervjuareffekt kan ha varit orsak till att områdena som uppkommit i 

undersökningen främst har haft med ABB:s verksamhet att göra. 

 

I studien har fokusgruppsintervjuer använts som metod vid insamling av data. Denna metod 

användes, som beskrivet i metodavsnittet, för att ge en bred bild av lärares behov och 

önskemål. Samtalen spelades in och transkriberades samtidigt som bisittaren förde 
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anteckningar under samtalets gång. Allt detta genomfördes med avsikten att öka 

tillförlitligheten på insamlade data genom att inte gå miste om något som lärarna delade med 

sig av. 

 

Vid genomförandet av fokusgruppsintervjuerna var det vid första tillfället en lärare som inte 

kunde delta och vid det andra tillfället var det en annan lärare som endast hade möjlighet att 

delta via ett videosamtal. Detta kan haft inverkan på gruppens dynamik och på så sätt 

påverkat lärarna i samtalet. Blomkvist och Hallin (2014) menar att det är viktigt att 

stämningen är bekväm och att samtalet är öppet. Då lärarna vid båda tillfällena skrattade 

samt ville stanna kvar efter intervjuerna, tyder detta på att stämningen i gruppen var god.. 

  

3.10 Etiska frågor 
Vetenskapsrådet (2002) har fastställt fyra krav som etisk forskning inom det humanistiska-

samhällsvetenskapliga området bör uppfylla. Dessa fyra krav är och innebär: 

 

• Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens ändamål. 

• Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning ska själva ha rätt att bestämma över 

sin medverkan. 

• Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

• Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 

 

I studien har det tagits hänsyn till dessa fyra krav och det har strävats efter att uppfylla dessa 

genom att vidta följande åtgärder. Genom att alla intervjudeltagare blev, innan varje tillfälle, 

meddelade om arbetets ändamål. På så sätt uppfylldes informationskravet. Samtyckeskravet 

uppfylldes genom att alla deltagarna blev informerade om att de närsomhelst fick hoppa av 

och att de själv bestämde över deras medverkan. Kravet om konfidentialitet har tagits 

hänsyn till genom att alla deltagare fått vara anonyma i studien. Det sista kravet, 

nyttjandekravet, uppfylldes genom att det insamlade materialet endast används till denna 

studie och deras personuppgifter raderades efter genomförda transkriberingar. Med dessa 

krav uppfyllda kan de av arbetet berörda vara trygga med att en etisk korrekt undersökning 

var genomförd (Vetenskapsrådet, 2002). Alla intervjudeltagare har även skrivit på ett avtal 

att de blivit informerade om och samtycker till Vetenskapsrådets krav. 
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultatet och analysen som studien grundar sig på. Resultatet är 

baserat på det insamlade materialet. Givna citat har omformulerats från talspråk till 

skriftspråk och eventuella svordomar är pixlade. Citaten är även märkta i form utav (1, 14, 

3), vilket innebär att citatet kommer från det 1:a fokussamtalet, 14:e sidan och det 3:e 

stycket. 

 

4.1 Vilka områden inom teknikundervisningen i årskurs 7-9 
 anser tekniklärare vara problematiska enligt studien? 

 

Områden 

 

Lärarna nämner i fokusgruppsamtalen specifika områden såsom magnetism och Maxwells 

ellära. Med det senare menar lärarna den fysik som utgör grunden för en rad viktiga 

elektromagnetiska fenomen. 

 

 ”Det skulle vara coolt att utifrån magnetism, Maxwells ellära och 1800-talet. Om 

 jag själv hade haft förmågan att gå över till elektromagnetiska vågor och kunna 

 koppla det till mobiltelefoni.” (1, 3, 10) 

 

Vidare beskriver en del lärare sina tidigare arbetslivserfarenheter där de bland annat arbetat 

inom energibranschen. De förklarar att det finns svårigheter att kunna koppla 

undervisningen till de verkliga fenomenen och teknikerna. Svårigheterna ligger alltså kring 

energi- och kraftområdet. 

 

 ”Jag kommer från energibranschen och har tänkt tanken på att det vore bra 

 om man kunde ha lite generatorer, rotorblad och annat för att kunna bygga 

 rännor till vattenkraftverk eller vindkraftverk i modellskala.” (1, 3, 25) 

 

Andra lärare anser också att energi- och kraftområdet är svårt att undervisa om. De 

utvecklar även sina idéer och förklarar att svårigheterna ligger i att kunna förmedla helheten 

i energiområdet och hur samhället påverkas av olika aktioner. 

 

 ”Just det här med att kunna se helheten i till exempel infrastruktur och hur 

 just det här med olika system som finns inom energi och vattenrening” (1, 4, 

 18) 

 

Lärarna berättar vidare att det finns svårigheter i att koppla ihop hur olika delar i 

elkraftsystemet fungerar och hur de är kopplade med varandra. Lärarna menar att det är en 

svårighet att kunna få eleverna att förstå hur elektriska komponenter, såsom generatorer och 

transformatorer, hänger ihop med att elektriciteten levereras hem till eleverna. 

 

 ”[...] animerad bild över vattenkraftverk och hur vi distribuerar ut elen till 

 hushållet och så, men det är en förenklad bild egentligen av hur det går till[…] 

 här skulle det vara intressant, tror jag, att kunna se den här helheten i vad det är 

 som händer, rörelseenergin som genererar elektrisk energi.” (2, 4, 23) 

 

Vidare beskriver lärarna vikten av att de formar framtidens individer som ska kunna ta 

ställning i samhällsdebatten. Detta anser lärarna är viktigt då eleverna bland annat ska kunna 
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sätta kärnkraftverk i perspektiv till andra energislag. Eleverna ska även få med ett 

hållbartutvecklingsperspektiv så att de är införstådda i de långsiktiga konsekvenserna. 

Lärarna förtydligar att eleverna verkligen ska förstå helheten i allt ifrån de olika 

energiomvandlingarna till olika energislag och dess konsekvenser för natur och samhälle. 

 

 ”[...] att man verkligen ser energiomvandlingarna men även också ser den 

 här kopplingen mycket tydligare hur det fungerar i praktiken[…] det här blir 

 bara en del av det hela och sen kunna ta in kärnkraftverk och se att det finns 

 likheter men också stora skillnader och sen givetvis få del av hållbar utveckling och 

 så vidare. Så att de kan göra dessa jämförelser för någonstans ska de också kunna 

 ta ställning till kanske vilken typ av energislag skulle vi använda, det är det det ska 

 mynna ut i” (2, 4, 24) 

 

Lärarna berättar att det finns svårigheter att arbeta inom områden som innefattar styr och 

reglerteknik såsom att styra och programmera robotar. Detta är även outforskad mark för en 

del lärare och det finns ett intresse av att kunna arbeta inom dessa områden med eleverna. 

 

 ”Om det kunde vara någon konstruktionsuppgift där man programmerar sig 

 fram för att få någon robot att utföra någon uppgift, det vore hur roligt som 

 helst.” (1, 10, 8) 

 

När programmering nämns under fokusgruppssamtalen instämmer alla deltagare att det är 

ett område de gärna vill ha ett material inom. Lärarna är intresserade av programmering och 

de ser även potentialen i att det passar bra in i ämnet. 

                   

 ”Jag skulle gärna återgå till det här kreativa med programmering[…] just att få 

 fram skapande delen av tekniken.” (1, 8, 7) 

 

Det framkommer vidare att deltagarna i allmänhet anser att områden kring mer modern 

teknik är svåra att undervisa om. De förklarar att den moderna tekniken innehåller bland 

annat den digitala revolutionen, vilket innefattar nyare teknik såsom mobiltelefoner och 

musikspelare. Den innehåller även historien bakom den digitala revolutionen, alltså hur och 

varför den bröt fram och vad den har lett till. 

 

 ”Jag skulle vilja ha ett material som handlar om att eleverna ska förstå hela 

 den digitala revolutionen” (1, 2, 11) 

 

Svårigheter 

 

I Lgr 11 presenteras det centrala innehållet för teknikämnet som eleverna ska behandla. Där 

finns områden såsom styr- och reglerteknik, informations- och kommunikationsteknik samt 

sambanden mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg (Skolverket, 2011a). 

Dessa områden är endast några få av alla områden som en tekniklärare måste behandla i 

undervisningen. Det är dock dessa områden tillsammans med elektronikområdet som lärarna 

anser är mest problematiska att undervisa om. Orsakerna till att just dessa områden är svåra 

att undervisa om beror på flera aspekter. Lärarna nämner bland annat att en bidragande 

faktor är att de saknar egna erfarenheter och idéer om hur dessa områden kan undervisas 

om. 

  

”Jag har ingen erfarenhet alls, så det skulle bara vara kul om jag får 

hjälp.” (2, 3, 5)  



 

35 
 

 

En annan faktor till att lärarna är i behov av ett undervisningsmaterial är att de anser sig 

själva inte besitta tillräcklig kunskap inom vissa områden. 

  

                   ”Där skulle jag vilja vara mycket kunnigare.” (1, 2, 11) 

  

Att lärare saknar kunskap om det ämne som de själva ska undervisa om är något som Hattie 

och Yates (2014) anser vara problematiskt. De menar att det krävs ”[...] mycket god 

kunskap om ämnet” för att kunna undervisa om det (Hattie & Yates, 2014, s. 29). Svensson 

(2011) skriver att tekniklärare behöver vara mycket kunniga om teorier kring tekniska 

system och att de ska kunna avgöra vilka delar som är relevanta för att utveckla en individs 

förståelse. 

  

Hattie och Yates (2014) förtydligar även att en lärare inte behöver, till och med bör inte, 

vara expert inom ämnet då det kan leda till att eleverna, som är nybörjare inom ämnet, inte 

förstår läraren. Det bör alltså finnas en balans av hur mycket kunskap en lärare bör besitta. 

Hattie och Yates (2014) kommer även fram till att elever uppskattar kunniga lärare och att 

detta påverkar eleverna positivt. Det går även att dra kopplingar mellan Hattie och Yates 

(2014) syn på lärares kunskaper och vad Mattson (2005) samt Bjurulf (2008) kommer fram 

till i deras forskning. Nämligen att lärares kunskaper avspeglar sig på elevernas kunnande. 

Svensson (2011) utvecklar detta och säger att en lärare inte endast ska utgå från teorier då de 

planerar sin undervisning om tekniska system. Hon menar att en lärare även bör ta hänsyn 

till vad elevernas uppfattningar är inom detta då elever vill förstå sin omvärld. 

  

I vissa områden inom teknikämnet upplever lärarna att de själva besitter en god kunskap 

men att de då saknar fantasin eller besitter inte några egna erfarenheter om hur en sådan 

undervisning kan gå till. Det leder då till att lärarna främst använder sig utav tidigare års 

material som de vet fungerar. Med detta i åtanke samtidigt som det finns en önskan från 

lärare om att få ett undervisningsmaterial, bör ett undervisningsmaterial innehålla områden 

som kan ge lärarna inspiration och nya idéer. Lärarna förklarar även att de gärna tar ut vissa 

delar ur ett undervisningsmaterial som inspirerar dem, för att senare använda det i 

undervisningen. 

 

Utöver brist på kunskap och erfarenheter inom vissa områden är det tiden som begränsar 

lärarna i sin teknikundervisning. De beskriver att de vill genomföra vissa projekt eller 

arbeten, men att lyckas planera ett helt nytt område och göra alla kopplingar till Lgr 11 tar 

för mycket tid. Tid som inte finns. De anser även att nya material kan vara svåra att sätta sig 

in i och det resulterar i att de måste lägga ner omfattande tid på att förstå det. Därför vill 

lärarna ha ett lättförståeligt material som inte är tidskrävande att sätta sig in i. 

 

 ”Jag tycker att man inte har så mycket tid till teknikämnet tillsammans med 

 allt annat man gör. Så det blir lätt att man kör en gammal succé.” (1, 2, 11) 

 

 ”Som lärare måste jag ha ägnat en vecka åt att bara grotta med de där, så 

 man själv känner att jag har stenkoll på min legorobot. Då kan man hjälpa 

 eleverna och göra något jättekul med de, men när får man den där veckan att grotta 

 med legorobotar?” (1, 13, 3) 
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Det nämns ett flertal gånger att ett framtida undervisningsmaterial inte ska innebära att 

skolorna måste köpa in dyr utrustning för att kunna genomföra en laboration. 

Kostnadsfrågan är alltså relevant gällande ett undervisningsmaterial. Det ska i synnerhet inte 

kosta för mycket samt inte kräva att skolorna behöver köpa in hela klassuppsättningar av 

material som lätt går sönder. 

 

 ”Jag tror inte att det är just Sim City, men det är ett alternativ om man inte 

 vill ha prylar som går sönder hela tiden i alla projekt man gör.” (1, 7, 11) 

 

 ”Det finns legorobotar som[…] Ja, det är ju en kostnadsfråga, för en legorobot 

 kostar fyra fem tusen.” (1, 10, 31) 

 

Lärarna anser att bedömningsmomentet ofta är en invecklad process i deras arbete. Dessa 

svårigheter uppkommer speciellt vid samtal kring huruvida eleverna bör jobba enskilt eller i 

grupp. Lärarna menar att de föredrar att eleverna arbetar i grupp, men då de sätter betyg på 

eleverna enskilt kan det bli komplicerat. Detta resulterar i att grupparbeten ofta utesluts. 

 

 ”Jag fixar inte att bedöma en grupp, vem har gjort vad och vem står för vad?” (2, 

 15, 20) 

 

Majoriteten av lärarna är överens om att de använder enskilt arbete speciellt då eleverna går 

i årskurs åtta eller nio. Detta då eleverna själva ofta är mån om att de får ett rättvist betyg 

utifrån deras egna prestationer. 

 

 ”[...] när de börjar komma upp i nian det är då de vill ha sitt betyg och då är det 

 svårt att samarbeta[…] när det är i sjuan så kan vi samarbeta hur lätt som helst.” 

 (2, 15, 2) 

 

Det är däremot en av lärarna som anser att det är möjligt att genomföra arbeten i grupp fast 

det är betyg inblandat, då denne själv brukar göra det. Allmänt sett bör det, enligt lärarna, 

has i åtanke att elever är måna om att de arbetar i en grupp som strävar efter samma betyg. 

Det kommer dock alltid finnas en risk att vissa elever bara åker snålskjuts på andra i 

gruppen menar lärarna. 

 

 ”I sjuan, där är det mer förutsättningslöst bara någon att jobba med och det kan 

 finnas de som är passiva och det kan finnas de som är drivande. Men i nian så är 

 man mer mån; att om jag samarbetar med dig så vill jag ha någonting att komma 

 med. Så det är mer moget samarbete i nian än vad det är i sjuan.” (2, 15, 9) 

 

Lärarna berättar om en problematik med att sätta enskilda betyg på eleverna i en grupp. 

Grettve et al. (2015) styrker detta då de menar att grupparbeten medför svårigheter i att ge 

en individuellt betygsgrundande bedömning. Detta eftersom lärarna inte vet vem som gjort 

vad i gruppen. För att kunna utföra en rättvis bedömning krävs det en utförlig 

dokumentation och strukturerat antecknande av vad eleverna gör vid olika 

bedömningstillfällen (Grettve et al., 2015). Denna problematik leder, enligt lärarna, till att 

arbeten som genomförs under lektionerna främst innefattar enskilt arbete. Vygotskij (2001) 

och McCombs (1991) menar att enskilt arbete är fel strategi för att gynna lärande hos 

eleverna. De båda menar istället att grupparbeten är bättre då de leder till att eleverna lär sig 

av varandra samtidigt som de utvecklar sin sociala förmåga. Vygotskij (2001) menar att det 

är så eftersom eleverna befinner sig i den proximala utvecklingszonen. Däremot kan enskilt 

arbete anses som något positivt ur Kolbs (1984) mening, då han anser att varje elev har en 
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individuell lärstil. Individuellt arbete medför att varje elev får arbeta självständigt och de 

kan på så sätt använda sig av den lärmetod som de anser fungerar bäst. Utifrån analysen 

ovan framkommer det för och nackdelar med både grupparbeten och enskilt arbete inom 

skolan. Betygsättningen kan vara problematisk i grupparbeten medan lärandet kan ha stor 

potential samtidigt som det enskilda arbetet kan gynna alla elevers individuella lärstilar. Det 

blir alltså i slutändan upp till läraren att ta beslut om vad denne anser passar bäst för sin 

undervisning. 

 

En annan viktig aspekt i ett undervisningsmaterial bör, enligt lärarna, vara att det inte är för 

svårt för eleverna. De förklarar att tidigare material som de testat eller tänkt använda visat 

sig vara för komplicerade. Om svårigheten är alltför hög kan det även leda till att vissa 

elever blir ledsna då de inte klarar av det, medan deras kamrater gör det. 

 

 ”Det är ganska mycket meck för eleverna och det är inte helt lätt för de att 

 lyckas, så det går ganska många lektioner och det är mycket pill för lite värde.”   

(2, 9, 22) 

 

 ”Det är inte alla som lyckas och de som inte lyckas blir ju så jätteledsna.” (2, 10, 2) 

 

4.2 Hur formulerar/preciserar tekniklärare sina behov av 
 utbildningsmaterial för teknikundervisning? 

 

Utformning 

 

Lärarna har flera olika förslag på utformning av undervisningsmaterial som de tidigare 

använt sig utav men även nya idéer som de skulle vilja få förverkligade. Med olika sorters 

utformning av undervisningsmaterial menar lärarna bland annat hur lektionerna kan vara 

uppbyggda i praktisk och teoretisk form. Vidare berättar lärarna att innehållet i ett 

undervisningsmaterial bör vara strukturerat på så vis att det är lätt för lärarna att följa. En 

allmän uppfattning bland lärarna är att en stor del av teknikämnet är att kunna bygga saker 

med eleverna. De ser gärna att ett undervisningsmaterial innehåller någon 

konstruktionsuppgift. 

 

 ”Någon konstruktionsuppgift med generatorer och kanske att de bygger några 

 turbiner och faktiska generatorer” (2, 12, 22) 

 

 ”Jag tycker att det är succé när de får konstruera någonting” (2, 26, 11) 

 

De vill alltså att eleverna ska få bygga någonting själva och på så sätt använda händerna och 

sin fantasi för att skapa något nytt. Detta är något Sjøberg (2009) anser vara högst relevant 

då han menar att grunden till kunskap ligger i att barnen fysiskt handlar. Det är alltså viktigt 

att eleverna får skapa något eget så att de får egna erfarenheter av ett område eller en 

process. Sjøberg (2009) menar även att det är viktigt att en utbyggnad av elevers kunskaper 

sker utifrån elevens personliga erfarenheter. Därmed bör undervisningen bygga vidare på 

tidigare arbeten. Klasander (2010) riktar däremot kritik mot att teknikundervisningen i 

skolan är för inriktade på konstruktionsuppgifter, verktygslära och artefakter. Han menar att 

elevernas möjligheter till att bland annat stärka sin problemlösningsförmåga och förmåga att 

kunna identifiera drivkrafter för systemutveckling begränsas. 
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Det finns, bland lärarna, delade meningar kring huruvida ett undervisningsmaterial ska vara 

mer åt det praktiska hållet eller mer åt det teoretiska hållet. Utifrån deras tidigare 

erfarenheter anser de att endast praktiskt arbete leder till att eleverna inte får förståelsen för 

området. Å andra sidan leder ett endast teoretiskt material till att eleverna inte intresserar sig 

lika mycket. Det är alltså en balansgång mellan dessa två arbetssätten som ger det bästa 

resultatet, enligt lärarna. 

 

 ”Ja, men de har ju inte jobbat med förståelsen av NO:n, utan de har ju bara jobbat 

 med upplevelsen. Men de har ju labbat.” (1, 20, 16) 

 

Lärarna menar alltså att det finns en risk att konstruktionsuppgifter endast blir praktiska och 

att eleverna går miste om den bakomliggande och djupare förståelsen. Kombinationen att 

använda sig utav både praktiska och teoretiska tillvägagångssätt vid en lärprocess är enligt 

forskning eftersträvansvärt (Gibson, 2007; Kolb, 1984; McCormick 2004). Forskningen 

visar på att eleverna får en större förståelse för ämnet när dessa två kombineras. Bjurulf 

(2011) anser även att elever uppnår en helhetsförståelse och ett djupare lärande för ämnets 

roll i samhället om läraren kopplar ihop praktik och teori i undervisningen. Utifrån dessa 

tankar från lärarna och i jämförelse mot den tidigare forskningen bör alltså ett framtida 

undervisningsmaterial innehålla en del där eleverna får lära sig den teoretiska bakgrunden, 

samtidigt som de ska ges möjlighet till praktiskt arbete. 

 

Vid diskussioner kring konstruktionsuppgifter framför lärarna förslag på att eleverna inte 

bara behöver skapa med fysiska material utan att digitala hjälpmedel fungerar bra. Sådana 

konstruktionsuppgifter kan, enligt lärarna, vara någon form av programmeringsuppgift. På 

det sättet får eleverna in en skapande bit på liknande sätt som de uppnår vid byggandet av 

turbiner och dylikt. 

 

 ”Om man kunde få någon konstruktionsuppgift med programmering” (1, 9, 31) 

 

Tankar kring en konstruktionsuppgift med programmering uppskattas av lärarna då detta 

alternativ inte skulle innebära att utrustningen går sönder. En datorspelsmiljö där eleverna 

får skapa digitala objekt bidrar på så sätt till mindre materialåtgång. 

 

 ”Ett alternativ om man inte vill ha prylar som går sönder hela tiden i alla projekt 

 man gör, är att man skulle kunna tänka sig en datorspelsmiljö” (1, 7, 11) 

 

Oavsett material anser lärarna att det bör finnas en problematik för eleverna som de måste 

hantera. Eleverna ska alltså ställas inför ett problem som de måste sätta sig in i, förstå och 

komma fram med en lösning på. Lärarna menar att problematiken i en uppgift skapar ett 

intresse och en drivkraft hos eleverna att sätta sig in i uppgiften samt förstå den. 

 

 ”Jag tror att det skulle vara bra om det börjar med ett problem, att man 

 problematiserar ett område[...] något problem som ska lösas och skapa intresse för 

 att nu är det dags för inlärning.” (2, 8, 16) 

 

Då eleverna ställs inför en problematiserad situation, anser lärarna att problemet ska 

innehålla ganska mycket frihet. De menar att problemet ska gå att lösa på flera olika sätt och 

att det inte ska vara för styrt. Eleverna ska även få tänka fritt och komma fram till egna 

innovativa lösningar. 
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 ”Så det är det, ett problem som ska lösas, och det ska vara rätt stor frihetsgrad.” 

 (2, 26, 21) 

 

Eleverna ställs därmed inför en uppgift som de måste lösa med hjälp av deras tidigare 

kunskaper samt att de måste hitta ny kunskap för att lösa den nya uppgiften. Lärarna menar 

att en problematiserad situation väcker ett intresse till lärande mer än vad endast traditionell 

katederundervisning gör. Att eleverna behöver använda sig av sina tidigare erfarenheter 

tillsammans med nyuppkomna är något som styrks av Piaget (2013) teorier om assimilation 

och ackommodation. Piaget (2013) menar att elever tolkar situationer utifrån deras tidigare 

kunskaper och tankemönster och på så sätt lättare sätter sig in i problemet. Då eleverna väl 

bekantat sig med problemet och förstår vad de ska göra kan det uppkomma områden som de 

inte förstår, då måste de ackommodera deras tidigare kunskaper och finna ny. Att ställa 

eleverna inför ett problem som de kan associera till är även önskvärt då Lorayne och Lucas 

(1996) menar att eleverna därmed kan minnas mycket mer information. Björklund (2008) 

beskriver att antalet situationer med problemlösning som en elev möter och dess relevans 

utgör en betydande roll för förmågan att lösa problem och för att utveckla kunskap inom 

teknik. Utifrån ovanstående resonemang bör därmed ett undervisningsmaterial grunda sig i 

någon form av problem som eleverna kan associera till. Vidare bör även eleverna ställas 

inför ett antal olika problem som de kan lösa med hjälp av både nyfunnen och tidigare 

kunskap. 

 

En, enligt lärarna, viktig aspekt av ett undervisningsmaterial är att uppgifterna inte är för 

stora. Det kan leda till att vissa elever, speciellt de svaga, ger upp och orkar inte försöka sig 

på att lösa uppgifterna. Lärarna menar att ett undervisningsmaterial fungerar bättre om det är 

uppdelat i flera små uppgifter med en tydlig röd tråd. 

 

 ”Om man har en öppen, ganska stor problemlösningsuppgift på något vis, där det 

 finns många ingångar och man behöver jobba i flera steg, så kan det bli lite 

 övermäktigt för en del elever. Att de känner: ”nej, jag ger upp på en gång”. Att man 

 behöver hugga ner den i mindre bitar.” (2, 27, 33) 

 

För att göra teknikämnet mer intressant och spännande för eleverna anser lärarna att 

studiebesök är något de önskar mer av, så att eleverna får uppleva det de lär sig i skolan i 

verkligheten. 

 

 ”Tänk om man kunde ha nätverk av bra studiebesöksställen[...]. Ungarna blir 

 inspirerade om de får se de här stora häftiga grejerna.” (1, 24, 22) 

 

I fokusgruppssamtalen framkommer det att lärarna anser att studiebesök är något positivt 

och önskvärt. De menar att det inspirerar eleverna och att studiebesök blir en upplevelse 

som ger eleverna en helhetsbild. För att lättare kunna hitta olika studiebesöksställen och på 

så sätt inspirera eleverna, anser lärarna att det vore bra om det finns något sorts hjälpmedel. 

 

Ett studiebesök är något som individer ofta kommer ihåg och kan relatera till långt efteråt 

menar Rennie och McClafferty (1995). Vidare menar de att studiebesöken är positiva då de 

kan bidra till att elevernas vilja att lära sig mer naturvetenskap ökar. Denna studie 

undersöker teknikämnet, men då teknik och naturvetenskap är relaterade till varande dras 

slutsatsen att detta resonemang även gäller för teknikundervisningen (Ardies et al., 2015). 

Rennie och McClafferty (1995) visar att klassrumsundervisning ofta främjar lärandet mer än 

vad ett studiebesök kan göra. Dock menar de att studiebesök har en positiv inverkan på 

elevernas lärande samt att det uppfattas som väldigt roligt och intressant av eleverna. Att 
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åka på studiebesök är ett sätt att få variation av upplevelser i undervisningen. Detta är något 

som Björklund (2008) tar upp i sin avhandling. Han menar att det är viktigt för elever att få 

delta i en stor spridning av upplevelser, problem och uppgifter för att få erfarenheter som 

möjliggör att upptäcka problem av liknande art. Med vetskap om lärarnas önskemål och den 

tidigare forskningen, bör ett undervisningsmaterial således innehålla ett studiebesök.  

 

En del av ett undervisningsmaterial kan, enligt lärarna, vara en introduktionsfilm som 

beskriver området och som ger en övergripande bild. Lärarna menar att ett färdigt 

undervisningsmaterial som innehåller en introduktionsfilm är något som kan underlätta 

deras arbete. Filmen skulle alltså kunna väcka elevernas intresse för området och den skulle 

även snabbt kunna ge eleverna inblick i området.  

 

 ”Där började de med en film, så lektion ett: Visa filmen. Det är väldigt bra, för då 

 får man introt till hela deras paket” (1, 18, 24) 

 

Lärarna önskar alltså få en film som ger övergripande information om ett område samt som 

skapar ett intresse hos eleverna för det. Att använda sig utav filmer vid lärandeprocessen är 

något som styrks av tidigare forskning (Barak et al., 2011). Barak et al. (2011) visar på att 

film i undervisningen engagerar eleverna samtidigt som det ökar elevernas förståelse och 

förmåga att förklara vetenskapliga koncept. Hattie och Yates (2014) menar att alla elever lär 

sig mest effektivt då bilder kombineras med ord såsom i filmer. Hattie och Yates (2014) 

fortsätter även med att understryka att filmer ger effektivare resultat och blir mer 

meningsfulla för eleverna om de kan koppla filmens innehåll till deras tidigare kunskaper. 

En undervisningsfilm som tar hänsyn till lärarnas önskemål samtidigt som den är skapad 

enligt Hattie och Yates (2014) teorier är alltså något eftersträvansvärt. Den bör på så sätt 

innehålla vardagliga situationer som eleverna kan relatera till, samtidigt som den bör väcka 

ett intresse hos dem. Om ett intresse inte väcks hos eleverna kan det, enligt Osborne et al. 

(2003), leda till att de får en sämre attityd till området. Vilket vidare kan leda till att 

eleverna inte finner samma motivation till lärande. 

 

Lärarna önskar att ett undervisningsmaterial ska innehålla färdiga rättningsmallar för 

betygssättningen. De refererar till de tidigare nationella proven som de fått från Skolverket 

där det följer med färdiga mallar som är lätta att fylla i och på så sätt se vilket betyg en elev 

uppfyller. Det ska alltså vara tydliga kopplingar mellan betygskriterierna från Lgr 11 och de 

uppgifter som eleverna förväntas göra i ett undervisningsmaterial. 

 

 ”Ungefär som våra nationella prov, så får man med en examination och en 

 rättningsmall. Då ser man vad eleverna kan göra och hur det ska bedömas.” (1, 5, 

 39) 

 

När diskussionen kring ett undervisningsmaterial utvecklas framkommer det att lärarna 

anser att en lärarhandledning vore användbart. Lärarhandledningen ska vara uppbyggd på 

sådant sätt att det är användarvänligt och att det inte ska krävas onödig energi att sätta sig in 

i. 

 

 ”Lärarhandledningen är nog A och O i det här att den är gjord på ett sätt så att det 

 inte känns hopplöst.” (1, 16, 12) 

  

 ”Man ska inte behöva vara en ingenjör för att fatta utan det ska vara rakt på sak” 

 (1, 18, 15) 
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För att ett undervisningsmaterial ska vara lättåtkomligt för alla, anser lärarna att ett 

nedladdningsbart material är enklast. På så sätt kan en lärare enkelt ladda ner det material 

som denne behöver just för stunden. 

 

 ”Är det ett digitalt hjälpmedel, då ska det vara lätt att distribuera ut, alltså från 

 ABB:s sida. Att det är lätt att ladda ner.” (2, 24, 13) 

 

Det går att urskilja att lärarna önskar sig ett undervisningsmaterial med innehållande 

rättningsmallar likt de befintliga nationella proven. Detta skulle enligt lärarna underlätta 

deras bedömning som annars kan vara problematisk då de ska bekanta sig med ett nytt 

undervisningsmaterial. Vidare anser lärarna att ett undervisningsmaterial bör innehålla en 

lärarhandledning som är lättförståelig. Lärarna menar att lärarhandledningen skulle 

underlätta deras arbete då de ofta inte har tiden under en arbetsdag att sätta sig in i ett nytt 

material såvida det inte är lättanvänt. Ett undervisningsmaterial bör enligt lärarna vara 

”kittat”. 

 

 ”Jag skulle tänka som ett förlag och ”kitta” någonting som blir så användarvänligt 

 och lättbegripligt, designmässigt, att förstå vad det handlar om med examinationer 

 och färdiga rättningsmallar.” (1, 14, 25) 

 

Med ett kittat material menar lärarna att det ska vara ett färdigt material som de kan följa 

från start till mål innehållandes allt en lärare kan behöva veta för att använda det. Lärarna 

anser att ett kittat materialet ska vara lättåtkomligt och förslagsvis finnas nedladdningsbart. 

Att ett nytt undervisningsmaterial bör vara lättanvänt kan styrkas av Mezirow (1997) då han 

menar att vuxna ofta ratar saker som de inte förstår eller sådant som är nytt för dem. Han 

menar alltså att lärare upplever att det finns en tröskel att ta sig över då de får nya material. 

Därmed bör det finnas i åtanke att ett användarvänligt material ger ökad sannolikhet att det 

kommer att användas. 

 

Alla lärarna är överens om att det är viktigt att eleverna anser att materialet är roligt att 

arbeta med. Lärarna menar att de ofta använder sig utav något som de själva anser är roligt, 

men som kan visa sig att eleverna inte alls tycker är roligt. 

 

 ”Det är ju också en grej att testa, när man har olika uppgifter, att också kolla vad 

 det är som eleverna tycker är roligt.” (1, 30, 3) 

 

 ”Ja, för roligt är viktigt” (1, 30, 18) 

 

Att undervisningen ska vara rolig för eleverna går även att koppla ihop med att den bör 

skapa en inre motivation hos eleverna. Detta är något som Deci och Ryan (2000) beskriver 

som att eleverna ska finna en egen drivkraft och arbetsglädje i undervisningen. Vidare 

menar de att glädjen framhäver ett intresse hos eleverna som i sin tur utvecklar ett mer aktivt 

engagemang.   

 

När lärarna pratar kring hur ett undervisningsmaterial kan bli roligt för eleverna kommer en 

lärare med förslaget att införa en tävling. Det är något som flera lärare själva testat och 

instämmer med att det brukar fungera och att eleverna engagerar sig samtidigt som de tycker 

att det blir väldigt roligt. 

 

 ”De (eleverna) tycker ju att det är jättekul att det finns en tävling i det.” (1, 19, 

 6)      
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Att använda sig av tävlingar i undervisningen skulle Deci och Ryan (2000) koppla till att 

lärarna försöker skapa en yttre motivation. Tävlingen motiverar alltså eleverna på samma 

sätt som önskan om ett bra betyg gör. Dock förtydligar Weary och Thomson (2013) att 

användning av yttre motivation kan vara bra initialt i undervisningen men att det kan leda 

till att den inre motivationen minskar efter tid. Detta är något som bör tas i åtanke då Weary 

och Thomson (2013) menar att den inre motivationen är viktigare än den yttre. 

 

Tidigare forskning visar på att intresset för teknik sjunker (Ardies et al., 2015; Lindahl, 

2003; Osborne et al., 2003; SOU, 2010). Intresset för ett ämne är enligt Deci och Ryan 

(2000) direkt kopplat till motivationen hos individen. Osbourne et al. (2003) anser även att 

ett försämrat intresse kan leda till en sämre attityd vilket i sig påverkar elevers motivation. 

McComb (1991) anser att det som skapar och bibehåller elevernas lärandeprocess är att de 

har positiv attityd, motivation och intresse för ämnet. För att stoppa och vända trenden av 

det sjunkande teknikintresset visar Matssons (2005) studie på att lärares ämneskompetens 

spelar en viktig roll. Utöver att tekniklärares utbildning är en påverkande faktor, visar annan 

forskning på metoder som kan användas i undervisningen för att öka ett intresse hos elever 

(Barak et al., 2011; Deci & Ryan, 2000; Hattie & Yates, 2014). Dessa metoder kan, som 

tidigare nämnts, vara film i undervisningen, studiebesök och tävlingar 

 

Oavsett vilket område inom teknikämnet eller vilken utformning ett undervisningsmaterial 

har menar lärarna att det bör finnas tydliga kopplingar till Lgr 11. Tydliga kopplingar till 

Lgr 11 betyder att lärarna ska kunna vara övertygade om att materialet är relevant för kursen 

och att de lättare kan försäkra sig om vilka delar som ingår i just detta material. Det lärarna 

nämner vid flera tillfällen är att ett material bör ge möjlighet till att eleverna får utveckla 

förmågorna som står i Lgr 11. Lärarna förtydligar även att det ofta inte går, samt att det inte 

behövs, att alla förmågor tränas under alla delar av kursen, utan att vissa förmågor utvecklas 

vid olika tillfällen. 

 

 ”Alla förmågor måste inte vara tänkta i ett projekt heller.” (1, 30, 22) 

 

Skolverket (2011a) skriver de kursplaner som en lärare ska följa i undervisningen på skolan. 

Dessa kursplaner innehåller alla steg i undervisningen såsom centralt innehåll, ämnets avsikt 

och hur eleverna ska bli bedömda. Då lärare måste utgå ifrån stadgarna i Lgr 11, 

uppkommer det flera önskemål från lärarna att ett undervisningsmaterial bör innehålla 

tydliga kopplingar till dessa. Vid diskussion om hur ett undervisningsmaterial ska vara 

kopplat till Lgr 11, lyfter lärarna fram att det centrala innehållet är viktigt. Vidare betonar 

lärarna att även om det finns färdiga kopplingar så kan lärarna själva redigera dessa 

kopplingar utefter sina egna behov. 

 

 ”Rent konkret med kitten, så är det nog tydlig koppling till centralt innehåll[...] så 

 att man verkligen kan ta den och sen kanske göra några små redigeringar själv” (1, 

 27, 13) 

 

Utöver att ha tydliga kopplingar till Lgr 11, anser lärarna att arbetsuppgifterna som utgör 

grunden för ett undervisningsmaterial bör innehålla ett sorts djup i uppgiften och inte endast 

är häftigt och nytt. Med ett svårighetsdjup menar lärarna att eleverna ska ha möjlighet att 

sätta sig in olika mycket i problemen vilket underlättar för lärarna att bedöma och betygsätta 

eleverna. Enligt lärarna, ska det alltså för det första gå att examinera eleverna efter 

genomfört arbete och sedan ska det inte leda till att alla elever gör samma uppgift och får 

samma betyg.  
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 ”Ja men det ska ju examineras också” (1, 5, 24) 

 

 ”[...] och sen så gör man en uppgift och jobbar med det i två, tre veckor och alla får 

 betyget A[…]” (1, 6, 26) 

 

En viktig aspekt är att innehållet i ett undervisningsmaterial inte tar för lång tid att 

genomföra. Detta, då teknikämnet har ett begränsat antal timmar under ett läsår och att 

lärarna är måna om att hinna med andra områden från det centrala innehållet. Lärarna 

uppskattar att deras vanliga projekt brukar vara i sex till åtta veckor, vilket innebär ungefär 

15-20 lektionstimmar. Utifrån deras erfarenheter menar de att uppgifter som de genomför 

under lektionstid inte bör överskrida den tiden. 

 

 ”Det brukar vara sex till åtta veckor och då blir det väl tre lektioner i veckan. I 

 teorin så kanske det skulle vara sex veckor[…] Någonstans femton till tjugo 

 lektioner kan jag tänka mig” (1, 28, 11) 
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5 Konceptförslag 

Ett konceptförslag har tagits fram utifrån de genomförda intervjuerna och den använda 

litteraturen i studien. Förslaget har sedan diskuterats med ABB vilket resulterat i konceptet 

nedan. Konceptförslaget grundar sig på studiens resultat och analys, och presenterar vilka 

delar ett undervisningsmaterial bör vara uppbyggt av. 

  
ABB vill öka intresset för teknik bland ungdomar. Ett steg på vägen är att ta fram ett 

konceptförslag som de kan använda sig utav vid skapande av undervisningsmaterial. I 

dagsläget besitter ABB kunskaper om teknik men har inte möjlighet att sprida den till 

skolvärlden. Med detta konceptförslag ska det bli lättare att ta fram ett behjälpligt material 

som tekniklärare i högstadiet kan använda sig av i undervisningen. 

  
Tekniklärare har delat med sig av vilka områden de anser är problematiska att undervisa om 

och hur de skulle vilja ha hjälp med detta. Deras önskemål har jämförts och diskuterats mot 

tidigare forskning och detta konceptförslag är resultatet. Grunden till att tekniklärare känner 

ett behov att få hjälp i undervisningen har visat sig vara bland annat att de inte besitter 

tillräckligt med kunskap inom vissa områden och/eller att det saknas resurser. Andra 

svårigheter som lärare upplever är att de saknar idéer på vilka sätt de kan lära ut det tekniska 

innehållet till eleverna. Tekniklärare önskar att ett undervisningsmaterial ska vara komplett 

och färdigt att användas. 
  
Skolverket bestämmer det centrala innehållet som lärare ska undervisa om och vad avsikten 

med ämnet är i skolan. De presenterar även vilka förmågor eleverna ska ges förutsättningar 

att utveckla i undervisningen och hur dessa ska bli bedömda. Allt detta går att hitta i 

kursplanen för teknikämnet i högstadiet som finns i Lgr 11. Vidare ger Skolverket ut 

kommentarmaterial som ska hjälpa lärare att tolka det som är skrivet i Lgr 11 samt att det 

finns fördjupande texter till de olika centrala innehållen i kursen.  
  
Nedan presenteras ett förslag på de delar som tekniklärare önskar ska finnas med i ett 

undervisningsmaterial. Deras önskemål som är inkluderade i förslaget är analyserade och 

diskuterade mot tidigare forskning. De delarna som presenteras är grundade i att skapa 

möjligheter till lärande och/eller ökat intresse hos elever i högstadiet. Konceptförslaget är 

framtaget att fungera inom alla områden i teknikundervisningen och är inte begränsad till de 

tre områden, informations- och kommunikationsteknik, styr- och reglerteknik samt 

elektronik, som lärarna i denna studie upplever svårigheter inom.  
  

5.1 Kopplingar till Skolverket 
Ett undervisningsmaterial ska innehålla tydliga kopplingar till Skolverket. Det innebär att 

det ska vara tydligt presenterat vad inom det centrala innehållet som berörs, vilka förmågor 

eleverna avser att utveckla samt hur eleverna ska bli bedömda.  
  
I det centrala innehållet i kursplanen finns de kunskapsområden som ska behandlas i 

undervisningen uppstaplade i punktform. Dessa kunskapsområden behöver inte vara samma 

sak som arbetsområden i undervisningen, utan att de endast är strukturerade på det sättet. 

Vidare är det upp till läraren att tillsammans med eleverna bestämma hur innehållspunkterna 

hanteras i relation till varandra. Det finns möjlighet för en lärare att behandla områden som 

inte nämns i det centrala innehållet, så länge allt behandlas.  
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De fem förmågorna som eleverna ska ges möjlighet till att utveckla inom 

teknikundervisningen är att: 

  
• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, 

• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till 

lösningar, 

• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,  

• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och  

• analysera drivkrafter bakom teknikutvecklingen och hur tekniken har förändrats 

över tid. 

  
Det är utifrån dessa förmågor som elever blir bedömda och får sitt betyg i ämnet. För att 

underlätta för tekniklärare bör ett undervisningsmaterial innehålla en bedömningsmatris som 

visar på vad som krävs för varje förmåga för att uppnå ett visst betyg. Ett exempel på en 

sådan matris kan ses nedan i figur 5. Figuren visar ett exempel på en bedömningsmatris med 

tre förmågor och vad som krävs för att uppnå de olika betygen. De olika kunskapskraven för 

de olika förmågorna presenteras i Lgr 11. 

  

Bedömningsmatris 

          Betyg 

Förmågor 

E C A 

Identifiera och 

analysera tekniska 

lösningar utifrån 

ändamålsenlighet 

och funktion 

Eleven beskriver hur 

enkelt identifierbara 

delar samverkar för att 

uppnå 

ändamålsenlighet och 

funktion 

Eleven beskriver hur 

ingående delar 

samverkar för att uppnå 

ändamålsenlighet och 

funktion 

Eleven beskriver hur 

ingående delar 

samverkar för att uppnå 

ändamålsenlighet och 

funktion och visar på 

andra liknande 

lösningar 

Använda 

teknikområdets 

begrepp och 

uttrycksformer 

Eleven använder till 

viss del ämnesspecifika 

begrepp 

Eleven använder 

med relativt god 

säkerhet ämnesspecifika 

begrepp 

Eleven använder med 

god säkerhet 

ämnesspecifika begrepp  

Värdera 

konsekvenser av 

olika teknikval för 

individ, samhälle 

och miljö 

Eleven för enkla och 

till viss del 

underbyggda 

resonemang om hur 

olika val av tekniska 

lösningar kan få olika 

konsekvenser för 

individ, samhälle och 

miljö. 

Eleven för utvecklade 

och relativt väl 

underbyggda 

resonemang om hur 

olika val av tekniska 

lösningar kan få olika 

konsekvenser för 

individ, samhälle och 

miljö. 

Eleven för 

välutvecklade och väl 

underbyggda 

resonemang om hur 

olika val av tekniska 

lösningar kan få olika 

konsekvenser för 

individ, samhälle och 

miljö. 

Figur 5. Ett exempel på en bedömningsmatris som inkluderar tre förmågor som elever ska 

utveckla i teknikundervisningen. 

Källa: Egen bild. 
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5.2 Teoretiskt och praktiskt 
Eleverna ska ges möjlighet till att arbeta både teoretiskt och praktiskt. De ska alltså förstå 

den teoretiska bakgrunden till tekniken samtidigt som de ska få möjlighet till att fysiskt 

handla. Att kombinera dessa två ger en större förståelse för ämnet än vad de olika 

arbetssätten enskilt ger. Vidare ger kombinationen av teori och praktik eleverna en djupare 

helhetsförståelse i ämnet. Det leder även till att eleverna får ett djupare lärande för ämnets 

roll i samhället.  
  

5.3 Informationshämtning 
För att lärare ska kunna undervisa om innehållet i ett tänkt undervisningsmaterial krävs det 

att de besitter tillräckligt med kunskap. Då lärares kunskapsnivå varierar bör ett 

undervisningsmaterial innehålla en teknisk del som förklarar den information som är 

relevant och nödvändig för läraren. Denna information ska vara lättförståelig och innehålla 

det som krävs för att genomföra undervisningen.  
  
För att underlätta tekniklärares undervisning bör ett undervisningsmaterial innehålla en 

introduktionsfilm. Innehållet i filmen ska motsvara en genomgång av den information som 

eleverna behöver för att få en överblick av området. Att kombinera bilder, ljud och text, 

såsom i filmer, leder till ett effektivt lärande. Vidare bör filmen behandla vardagliga 

situationer som eleverna kan relatera till samtidigt som den bör vara intresseväckande.  
  

5.4 Uppgift 
Uppgifter som används i ett undervisningsmaterial bör vara problematiserande. Det innebär 

att uppgifterna som eleverna får, ställer dem inför ett problem som de måste sätta sig in i 

och lösa. Denna typ av uppgift medför att eleverna blir mer insatta i uppgifterna och får ett 

större intresse för dem. Problemen som eleverna ställs inför bör vara relevanta för dem och 

de bör kunna associera till situationen då detta leder till att de lättare kommer ihåg fakta. Ett 

undervisningsmaterial bör även innehålla någon sorts rättningsmall som lärarna kan använda 

vid bedömning av färdig uppgift. Dessa kan se olika ut beroende på uppgift, allt ifrån ett 

facit för mindre uppgifter till bedömningsmatriser för större projekt.  
  
Vidare bör uppgifterna i ett undervisningsmaterial inte vara för stora. De kan med fördel 

brytas ner till flera mindre uppgifter som har en röd tråd och därmed sammanbinder 

materialet. Uppgifterna som presenteras bör ge eleverna möjlighet till att sätta sig in olika 

djupt i uppgifterna. Detta för att det ska vara möjligt att få olika betyg beroende på 

ansträngningsnivå. 
  

5.5 Arbetsform 
Huruvida eleverna ska få arbeta enskilt, parvis eller i större grupper skiljer sig från 

undervisningsmaterial till undervisningsmaterial. Det finns för- och nackdelar med de olika 

metoderna och ett avvägande måste göras och presenteras i det undervisningsmaterial som 

görs. Att arbeta enskilt har positiva effekter då det är lättaste metoden för lärare vid 

bedömning av vem som gjort vad. Det finns även positiva effekter i att alla får arbete som 

de vill och på det sätt de lär sig bäst. Nackdelar med enskilt arbete är att eleverna kan gå 

miste om samtal och diskussioner med klasskamrater, i vilket lärande uppstår. Om eleverna 

får arbeta parvis eller i större grupper har eleverna stora möjligheter till att samtala med 

varandra och på så sätt finna ny kunskap. Det blir dock svårare att bedöma vem som gör vad 

och det finns en risk att vissa elever endast åker snålskjuts på andra.  
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Ett undervisningsmaterial bör ge förslag på studiebesök som kan genomföras i 

undervisningen. Studiebesök är något som elever kommer ihåg långt efter att det inträffat 

och det skapar värdefulla möjligheter för elevernas vilja till att lära sig naturvetenskap. 

Studiebesök har en positiv påverkan på elevers lärande samtidigt som det upplevs av 

eleverna som väldigt roligt och intressant. Studiebesöken ger även en variation av 

undervisningsform, vilket är viktigt då de hjälper eleverna att associera undervisningen till 

verkligheten. 

  
En del av ett undervisningsmaterial bör vara en tävling. Tävlingar kan motivera eleverna 

genom en yttre motivation samtidigt som de hjälper de att arbeta mot ett tydligt mål. 

Undervisningsmaterialet bör dock inte ha för stort fokus och endast kretsa kring en tävling 

då det i längden kan leda till att vissa tappar arbetsglädjen och den inre drivkraften.  
  

5.6 Tydlighet 
Ett tydligt undervisningsmaterial som är lätt att förstå och följa underlättar för lärare i deras 

undervisning. Om det inte finns tydliga ramar och strukturer i ett undervisningsmaterial är 

risken stor att materialet inte används. Därav bör vissa saker finnas med i ett 

undervisningsmaterial, för att öka tydligheten och strukturen. För det första bör en lista på 

vilket material som krävs för att genomföra undervisningen finnas med. Vidare underlättar 

ett tydligt upplägg och planering av undervisningen. Det kan göras genom att lista upp de 

saker som ska genomföras i undervisningen och den förväntade tidsåtgången för var sak. Ett 

undervisningsmaterial kan ta olika lång tid att genomföra, men det får inte överskrida 20 

lektionstimmar som helhet. Den förväntade tidsåtgången att använda 

undervisningsmaterialet bör även presenteras för att underlätta lärares planering.  
  

5.7 Redovisningsform 
Efter ett genomfört arbete ska eleverna, på något sätt, kunna presentera vad de gjort och vad 

de lärt sig. Denna presentation kan ske på flera olika sätt, exempelvis genom muntlig 

redovisning, skriftlig inlämning, presentation av konstruktion osv. Då det finns oändligt 

många olika sätt att redovisa sina kunskaper på bör ett undervisningsmaterial förtydliga hur 

eleverna ska presentera sina kunskaper i just detta undervisningsmaterial.  
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6 Diskussion 

Syftet med studien är att, utifrån tekniklärares behov och önskemål, utforma och presentera 

ett underlag på ett konceptförslag, som kan användas vid framtagning av 

undervisningsmaterial inom teknikundervisningen i högstadiet. 

 
Nedan återges studiens forskningsfrågor. 

 

• Vilka områden inom teknikundervisningen i årskurs 7-9 anser tekniklärare vara 

problematiska enligt studien? 

• Hur formulerar/preciserar tekniklärare sina behov av utbildningsmaterial för 

teknikundervisning? 

 

 

Resultatet och analysen är uppdelat efter de olika forskningsfrågorna som undersöks. I 

avsnittet framkommer det ett antal områden som tekniklärarna anser är problematiska att 

arbeta med. Ett av områdena är bland annat elkraft med dess naturlagar, material och 

användningsområden. Det finns även svårigheter i områden såsom robotik och 

programmering. Orsaken till att dessa områden anses problematiska att undervisa om är 

bland annat följande; att lärarna inte anser sig själva besitta rätt kunskap och att resurser i 

form av att tid och pengar inte finns. 

 

När lärarna preciserar hur de anser att ett behjälpligt undervisningsmaterial bör se ut och 

vara uppbyggt kommer de med flera önskemål och idéer. Viktiga aspekter i ett sådant 

material är enligt lärarna att eleverna tycker att det är någonting som är roligt att arbeta med, 

att det är på en lagom svårighetsgrad samt att det finns en röd tråd igenom materialet. 

Lärarna anser även att det skulle vara positivt om uppgiften i ett undervisningsmaterial var 

uppdelad i mindre bitar istället för en stor uppgift. Vidare förklarar lärarna att det ska vara 

lätt för dem att förstå materialet och att det borde innehålla tydliga kopplingar till Lgr 11. 

Utöver detta föreslår lärarna att det vore bra om undervisningsmaterialet kunde likna de 

nationella proven i form av att det skulle innehålla rättningsmallar för bedömningen. 

Lärarna anser även att ett undervisningsmaterial som innehåller både en praktiskt skapande 

del och en teoretisk fördjupande del är något som brukar fungera bäst. 

 
Tekniklärarna upplever att de har svårigheter i att undervisa i flera olika områden av 

teknikämnet i skolan. Svårigheterna som de upplever är både resursbrist i form av tid och 

pengar, erfarenhetsbrist samt kunskapsbrist. Att lärarna upplever att de inte har tillräcklig 

kunskap inom alla områden som teknikämnet ska innehålla kan bero på att det centrala 

innehållet i kursplanen för teknikämnet är för omfattande. Den innefattar områden så som 

robotik, hållfasthetslära, tekniska system, programmering mm. Dessa områden är i sig stora 

och komplexa vilket medför att den som ska undervisa om dessa områden bör besitta 

mycket kunskap om många olika områden. Att kräva att en lärare ska kunna förklara för 

sina elever på ett enkelt sätt medför stora kunskapskrav på en tekniklärare, kanske för stora.  
 
De olika tekniklärarna upplevde svårigheter inom olika områden. Detta kan bero på att de 

besitter mer kunskap inom de områden de anser är mer intressanta eller områden som de 

tidigare arbetat inom. Vidare kan detta leda till att lärare med kunskaper inom olika 

områden undervisar olika bra inom dessa. Det finns därmed en risk att elever inte får samma 

förutsättningar till lärande inom alla områden. Om lärare med svårigheter inom ett område 

kan erhålla ett undervisningsmaterial inom det kan det leda till att öka elevers 
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förutsättningar till lärande. Undervisningsmaterialet bör då innehålla den kunskapen som är 

essentiell för området samt med färdiga uppgifter och kopplingar till skolverket. 

 
Lärarna nämner under fokusgruppssamtalen att de gärna erhåller ett undervisningsmaterial 

som innehåller både en praktisk och en teoretisk del. Detta är även något som styrks av 

tidigare forskare som menar att elever får en större förståelse när dessa kombineras. Trots 

detta ger lärarna endast förslag på praktiska moment som ett undervisningsmaterial kan 

innehålla. De nämner exempelvis att de gärna ser ett undervisningsmaterial som innehåller 

studiebesök, konstruktionsuppgifter, filmer och tävlingar. Lärarna nämner alltså endast att 

de vill att det ska innehålla en teoretisk bit, men de har inga egna förslag på hur den biten 

ska undervisas om. Att detta inte uppkom i samtalen kan bero på att lärarna redan har en 

förutfattad syn på hur de undervisar den teoretiska delen av teknikämnet. Då samtalen med 

lärarna kretsade kring den praktiska delen av ämnet går det även att tolka det som att lärarna 

lägger mer fokus på den biten. Klasander (2010) anser även han att teknikundervisning i 

Sverige har för stort fokus på de praktiska delarna. Då lärarna nämner att de önskar båda 

delarna men de kommer med mestadels praktiska förslag bör de även få hjälp med hur den 

teoretiska undervisningen kan utformas i undervisningen. Det kan alltså vara en svårighet 

som lärarna upplever, men inte förmedlar, och som ett undervisningsmaterial skulle kunna 

hjälpa till med. 
  
Vid fokusgruppssamtalen uppkommer det ett antal områden som lärarna anser är 

problematiska att undervisa om. Dessa områden går inte att analysera utan det är ett 

konstaterande av områden som lärarna upplever svåra. Det som kan göras istället är att 

jämföra tekniklärarnas utsagor med tidigare studier och forskning. En sådan jämförelse kan 

visa på huruvida denna undersökning går i linje med tidigare studier eller om detta fall 

endast är ett avvikande specialfall. I denna studie samtalar tekniklärarna om att de upplever 

svårigheter att undervisa om Sveriges elsystem och att det är svårt att förmedla en 

helhetsbild. Klasander (2010) skriver att tekniklärare i svenska grundskolan saknar en 

djupare förståelse om tekniska system. Då tidigare forskning (Hattie & Yates, 2014; 

Mattsson, 2005; Bjurulf, 2008) visar på att lärares ämneskunskaper spelar en viktig roll för 

undervisningen kan detta vara en orsak till att tekniklärare upplever svårigheter att undervisa 

om just tekniska system. Klasanders (2010) resultat visar alltså på samma sak som denna 

studie, att tekniklärare upplever svårigheter inom tekniska system. 
  
Vidare framkommer det i resultatet att alla tekniklärare önskade få hjälp med 

undervisningen kring programmering. Vissa var bekanta med området medan andra aldrig 

hade arbetat med det tidigare. Alla var dock överens om att programmering var intressant 

och att det passar bra in i ämnet teknik. Studien som Major et al. (2011) genomförde med 

lärare inom datorvetenskap och informations- och kommunikationsteknik visar på samma 

sak som denna studie. Nämligen att lärares erfarenheter och kunskaper varierar men att 

majoriteten av lärarna inte känner tillräckligt självförtroende att undervisa om 

programmering.  

  
Det sista området som uppkom är styr- och reglerteknik vilket bland annat innefattar att 

styra och programmera robotar. Det var en lärare som hade jobbat med styrning av robotar i 

skolan, för de andra lärarna var detta outforskad mark. Tekniklärarna var däremot överens 

om att de gärna jobbar med det då de anser att det låter både intressant och roligt. En orsak 

till att flera lärare inte arbetat med robotar i undervisningen kan vara då det är relativt nytt 

moment i undervisningen i skolan (Somyürek, 2015). Somyürek (2015) har gjort en 

undersökning som visar att användande av robotar möjliggör att eleverna fördjupar sin 
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förståelse av olika koncept. Det har även positiva effekter då elever blir mer aktivt 

engagerade, de tycker det är roligt och det främjar samarbetet mellan eleverna.  

  
Då det finns tidigare studier som visar på att lärare upplever svårigheter inom samma 

områden som denna studie visar och att tidigare studier anser att dessa områden är relevanta 

att arbeta med ökar studiens trovärdighet. Vidare har de behov tekniklärarna upplever och 

vad de önskar av ett undervisningsmaterial diskuterats mot tidigare forskning. Det visar sig 

att majoriteten av lärarnas önskemål har positiva effekter på elevers lärande eller intresse. 

Då det går att styrka tekniklärarnas utsagor i denna studie med hjälp utav tidigare forskning 

och studier, ökar denna studies reliabilitet.  

 
Då avsikten i denna studie har varit att undersöka tekniklärares uttalade behov och önskemål 

kring utformning av ett undervisningsmaterial har deras utsagor tagits som sanningar. Deras 

önskemål är grunden till detta arbete och utifrån deras arbetslivserfarenheter har 

konceptförslaget tagits fram. Detta har exempelvis lett till att trots tekniklärarnas begränsade 

kunskaper inom vissa områden har ändå deras önskemål kring utformningen av ett 

undervisningsmaterial tagits med i studien. Detta eftersom deras erfarenhet av professionen 

anses som tillräcklig för att de ska veta vad de behöver till sin undervisning. Då denna 

studie har fokus på lärarnas önskemål kan deras utsagor, på grund av kunskapsbrist, vara 

missvisande gällande vad de egentligen är i behov av.  

 

Konceptförslaget är ett förslag som kan användas vid framtagning av undervisningsmaterial. 

Detta förslag inkluderar de delar som framkommit i denna studie och kan till viss del 

behövas modifieras beroende på område. I vissa fall kan det behöva läggas till moment 

medan till andra fall behöver moment exkluderas. Detta konceptförslag bör alltså ses som 

riktlinjer snarare än en strikt mall som måste följas utan och innan. För att konceptförslaget 

hela tiden ska kunna förbättras och utvecklas krävs det en återkoppling från lärare efter att 

de använt ett undervisningsmaterial som bygger på detta konceptförslag. Förslaget bör alltså 

utvärderas och utvecklas hela tiden för att det ska vara relevant för undervisningen i skolan. 

 

Att använda konceptförslaget för att ta fram ett undervisningsmaterial är inte trivialt utan 

kommer att krävas viss möda. Konceptet visar endast på vilka delar som ett 

undervisningsmaterial bör innehålla och det är på så sätt inte en mall som enkelt ger färdiga 

undervisningsmaterial. Den som använder detta konceptförslag bör själv besitta tillräckligt 

med teknisk kunskap för att kunna formulera det på ett enkelt sätt för den som ska använda 

undervisningsmaterialet. Vidare krävs viss möda i att bland annat göra kopplingarna till 

Skolverket och för att konstruera uppgifterna. Detta konceptförslag bör alltså ses som en 

grund att utgå ifrån vid skapande av undervisningsmaterial.   

 

6.1 Metoddiskussion 
Med en kritisk återblick går det att säga att studien kunnat genomföras på andra sätt. Ett 

annat metodval hade kunnat ge andra resultat än vad som framkommer i denna studie. 

Frågorna hade kunna formuleras på andra sätt och olika tolkningar av resultatet hade kunnat 

göras. Detta innebär inte att studien är genomförd i onödan, utan att den istället ger ett 

perspektiv av många. Denna studie är även en första övergripande studie om vilka områden 

lärare anser är problematiska, därav användes denna metod för att ge en övergripande bild 

av fältet. I denna studie undersöks lärares behov och data samlas in för att sedan presentera 

ett konceptförslag som bygger på lärarnas önskemål. Ett annat tillvägagångssätt hade varit 

att först tagit fram ett konceptförslag för att sedan testa det på lärare och se vad de anser och 

vad som bör ändras. Detta förslag genomfördes inte eftersom vi saknade kunskaper om vilka 
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delar som möjligtvis skulle behöva vara med och vi behövde därför börja med att genomföra 

en undersökande studie. 

 
Vid uppstartsfasen av studien beslutades det att tekniklärarna skulle bli informerade om att 

det är ABB som är initiativtagare till detta uppdrag. Detta medför både fördelar och 

nackdelar ur ett forskningsperspektiv. Det som talar för att informera tekniklärarna är att det 

ansågs som en fördel vid fasen att hitta informanter som kan delta i studien. Grundtanken är 

att lärare skulle bli mer intresserade av att delta då de visste att ett stort teknikföretag stod 

bakom idén. Lärarna skulle då komma in i studien med höga förväntningar att deras 

deltagande skulle kunna bidra med en skillnad. Det skulle även kunna leda till att lärarna 

vågar drömma utan begränsningar då deras önskningar når fram till ett stort teknikföretag 

som är intresserade av att höra önskemål och förslag. Det ansågs även som etiskt korrekt att 

informera tekniklärarna om studiens avsikt och bakgrund. Argument som talar emot att 

informera tekniklärarna att det är ABB som står bakom denna studie är att resultatet som 

uppkommer kan bli vinklat. Detta kan medföra att lärarna endast fokuserar på de 

arbetsområden som ABB är verksamma inom. Vilket medför att vissa områden som ingår i 

teknikämnet i skolan inte behandlas under fokusgruppssamtalen. Vid sammanställningen av 

resultatet visade det sig att inte alla områden behandlades i samtalen. Detta kan bero på att 

lärarna var insnöade på ABB:s verksamhetsområden men skulle även kunna bero på att 

lärarna inte anser sig behöva hjälp inom dessa områden. Lärarna nämner dock områden där 

de är i behov av hjälp som inte ligger inom ABB:s verksamhetsområden. Detta kan tolkas 

som att lärarna inte var låsta med tanken att endast samtala kring ABB:s områden utan att de 

fick tänka fritt inom teknikämnet. För att skapa förutsättningar för ett öppet samtal kring 

teknikämnet informerades lärarna om att alla deras tankar var av intresse och inte endast 

inom ABB:s verksamhetsområden. Med vetskap om ovannämnda fördelar och nackdelar 

ansågs det som övervägande positivt att informera lärarna om ABB:s medverkan som 

uppdragsgivare.  
 
Studien genomfördes utifrån en cyklisk aktionsforskningsprocess med hjälp utav 

fokusgruppssamtal. Det innebär i denna studie att två fokusgruppssamtal genomfördes med 

två veckors mellanrum. Den största fördelen med att använda sig utav denna metod är att 

lärarna får tid på sig att tänka igenom det som diskuterat under det första samtalet. Lärarna 

kan även samtala med sina kollegor kring vilka behov som finns på arbetsplatserna tiden 

mellan fokusgruppssamtalen. Vid det andra tillfället fortsatte samtalen och lärarna kunde 

utveckla deras tankegångar ännu mer. Vidare kom samtalen mer in på djupet på problemen 

och lärarna kunde ge konkreta exempel på vad de har för behov eller vad de anser är svårt. 

Andra positiva aspekter av att använda en cyklisk aktionsforskningsprocess är att strukturen 

under samtalen blir bättre för varje gång. Detta då både lärarna och moderatorn är 

införstådda med upplägget och kan på så sätt lättare fokusera på uppgiften. Det som talar 

emot att användas sig utav den valda metoden kan vara att samtalen kan bli smala och inte 

beröra alla olika områden. Fokuset kan alltså lätt hamna på vissa områden och då gå in på 

djupet inom dessa. Andra aspekter som kan missgynna studien vid användande av en 

cyklisk aktionsforskning är om första samtalet med lärarna går sämre än förväntat. Det kan 

leda till att lärarna inte känner sig motiverade att deltaga i nästkommande samtal eller att 

efterföljande samtal inte blir lika givande som önskat. I denna studie var gruppdynamiken 

god vilket i sin tur ledde till att samtalsklimatet var öppet och lärarna vågade dela med sig 

utav sina svårigheter. Lärarna bokade även in egna möten med varandra där de skulle utbyta 

kunskaper och idéer om hur de arbetar på de olika skolorna. Det är ett tecken på att 

stämningen var god och att samtalen var givande både för studien och för de deltagande 

lärarna.   
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Endast vanliga intervjuer hade inte gett studien denna djupa insikt i tekniklärares profession 

som fokusgruppsintervjuer ger utifrån sin natur. Genomförandet av fokusgruppsintervjuerna 

hade kunnat genomföras på ett bättre sätt. Detta eftersom vi saknade erfarenheter av att 

agera moderator och att leda ett samtal med fyra stycken tekniklärare. Det skedde dock en 

progression och vi utvecklades och lärde oss mycket av att genomföra dessa samtal. Det 

märktes i och med att redan vid det andra tillfället var strukturen bättre och gruppen höll ett 

mycket bättre fokus på de områden som skulle diskuteras. Trots vår oerfarenhet, har 

resultatet som framkommit i denna studie varit användbart och givit en bred bild av 

tekniklärares behov. 

 

Denna studie är en fallstudie med fyra tekniklärare. De är alla slumpmässigt utvalda med 

kravet att de kommer från olika områden inom ett storstadsområde och dess angränsande 

kommuner. Denna geografiska spridning genomfördes med förhoppning att 

kunskapsnivåerna och erfarenheterna på lärarna skulle variera och ge ett bra resultat. Trots 

att denna fallstudie endast inkluderar fyra stycken tekniklärare menar Flyvbjerg (2006) att 

generella slutsatser kan dras då dessa fall är väl valda. Stake (1995) menar att väl valda fall 

ska vara grundade i studiens syfte för att den information som kommer fram ska kunna 

maximeras. Generaliserbarheten styrks även av att tekniklärare besitter en viss diskurs som 

är unik för deras profession. Foucault (1993) förklarar det som att tekniklärarna besitter och 

använder en kommunikation som innehåller en specialiserad kunskap. Detta medför att 

reliabilitet ökar då en diskursanalys menar att alla tekniklärare besitter samma diskurs. 

Därav kan antagandet göras att om fler tekniklärare undersöks, skulle de uppleva och berätta 

om samma saker som framkommit i denna studie. 

 

6.2 Vidare forskning 
I denna studie har tekniklärares behov kring undervisningsmaterial undersökts. Ett 

konceptförslag som kan användas vid skapande av nya material har tagits fram. Vidare 

forskning inom detta område kan vara att testa ett undervisningsmaterial som är framtaget 

med konceptförslaget på elever och lärare för att se huruvida det tas emot. Från lärarnas 

perspektiv bör det undersökas om de anser att materialet är användbart och från elevernas 

perspektiv bör det undersökas vilka effekter det har på elevers lärande. 

 

Konceptförslaget är framtaget inom ramen för tidigare forskning och lärares önskemål, dock 

har det inte testats i ett verkligt sammanhang. Ett test av undervisningsmaterialet skulle ge 

ett kvitto på dess validitet. 

 

Noterbart är att denna studie endast tar hänsyn till lärares behov och inte elevernas. Det vore 

därmed av intresse att undersöka elevernas behov för att se om det överensstämmer med 

lärarnas. Att finna ett konceptförslag för skapande av undervisningsmaterial som är anpassat 

utifrån både elevers och lärares önskemål skulle potentiellt ha goda förutsättningar för 

elevers lärande. 
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7 Slutsatser 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar presenteras i detta avsnitt de slutsatser som 

uppfyller dessa. Studiens syfte och frågeställningar återges nedan. 

 

Syftet med studien är att, utifrån tekniklärares behov och önskemål, utforma och presentera 

ett underlag på ett konceptförslag, som kan användas vid framtagning av 

undervisningsmaterial inom teknikundervisningen i högstadiet. 

 
Frågeställningar som studien har behandlat är: 

 

• Vilka områden inom teknikundervisningen i årskurs 7-9 anser tekniklärare vara 

problematiska enligt studien? 

• Hur formulerar/preciserar tekniklärare sina behov av utbildningsmaterial för 

teknikundervisning? 

 

Tekniklärarna i denna studie diskuterar tillsammans kring ovanstående frågeställningar vid 

fokusgruppssamtalen. Det framkommer flera specifika områden som de anser är 

problematiska att undervisa inom. Bland annat anser lärarna att området styr- och 

reglerteknik är problematiskt. Detta område innefattar till exempel kraftöverföringar och 

robotik. Lärarna upplever svårigheter inom detta område då det bland annat saknas resurser i 

form av pengar för att kunna köpa in materialet de önskar. 

 

Vidare finns det svårigheter inom området informations- och kommunikationsteknik där 

lärarna anser bland annat att programmering är problematiskt att undervisa om. Det är ett 

område där de anser sig själva inte besitta tillräckligt med kunskap för att kunna undervisa 

sina elever. En annan svårighet inom informations- och kommunikationsteknik är den 

bakomliggande tekniken kring mobiltelefoner. På grund av kunskapsbrist inom detta 

område anser lärarna att det är svårt att undervisa om det. Lärarna anser däremot att 

mobiltelefoni är relevant att undervisa om då eleverna kan relatera till tekniken. 

 

Slutligen anser lärarna att elektronikområdet i stort är problematiskt att undervisa om i 

teknikämnet. Elektronikområdet innefattar här bland annat funktioner hos olika elektriska 

komponenter men även de delsystem som sammanbinder elsystemet. Svårigheter från 

lärarnas perspektiv är att de saknar idéer hur detta kan genomföras i undervisningen. Det 

finns även svårigheter i att skapa en helhetsbild för eleverna där alla komponenter och 

delsystem samverkar. 

 

Lärarna formulerar i resultatet sitt behov kring hur ett undervisningsmaterial bör se ut. De 

menar att ett undervisningsmaterial som är färdigt att hämta från någon hemsida bör vara 

kittat. Det vill säga att det innehåller färdiga uppgifter, kopplingar till Lgr 11 samt 

bedömningsmatriser med olika nivåer. Det ska alltså vara ett komplett material som 

innehåller allt vad en lärare behöver. Det ska även vara lättanvänt, vilket en lärare 

förtydligar och säger att man inte ska behöva ”vara en ingenjör för att förstå” (1, 18, 15). 

Ett färdigt material bör även innefatta arbetssätt och huruvida eleverna ska arbeta enskilt 

eller i grupp. I studien framgår det att grupparbeten ofta leder till svårigheter vid 

bedömningen för läraren medan det endast har fördelar ur ett lärandeperspektiv. Enskilt 

arbete är istället mer lättbedömt och gynnar varje elevs individuella lärstil, dock har det 

nackdelar ur ett lärandeperspektiv då eleverna inte kan dela sina kunskaper med andra. 
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Utöver detta önskar lärarna att uppgifterna i ett undervisningsmaterial ska innehålla både en 

teoretisk och en praktisk del. Kombinationen av dessa arbetssätt ger, enligt studien, en större 

förståelse för ämnet. Lärarna förklarar även att uppgifter i ett undervisningsmaterial som 

eleverna ska arbeta med bör problematiseras. Utifrån detta bör ett undervisningsmaterial 

alltså innehålla uppgifter där eleverna ställs inför problem som ska lösas dels praktiskt och 

dels med hjälp utav deras teoretiska kunskaper. 

 

Andra önskemål som lärarna förmedlar i studien är att de gärna åker ut på studiebesök. De 

menar att studiebesök inspirerar och motiverar eleverna. Denna studie tyder även på att 

studiebesök kan leda till att eleverna får en starkare vilja att lära sig naturvetenskap 

samtidigt som det har en positiv inverkan på elevers lärande. En annan undervisningsmetod 

som engagerar eleverna och hjälper dem att visualisera undervisningen är användandet av 

film. Att introducera ett nytt område med en film är något som lärarna anser fördelaktigt 

samtidigt som tidigare forskning menar att filmer skapar möjligheter till användande av flera 

sinnen i undervisningen. 

 

Det framgår också i studien att ett undervisningsmaterial bör upplevas som roligt hos 

eleverna. Ett sådant material skulle leda till att eleverna lättare finner motivation och 

engagerar sig mer i undervisningen. Utifrån detta ger lärarna ett förslag på utformning som 

innebär att genomföra en tävling i undervisningen. En tävling skulle, enligt studien, hjälpa 

eleverna att arbeta mot ett tydligt mål samtidigt som de blir motiverade genom yttre 

motivation. Tävlingen bör dock inte ha alltför stort fokus då forskning visar på att den inre 

motivationen är viktigare.  

 

Studiens resultat visar på vilka områden inom undervisningen som tekniklärare i årskurs 7-9 

har ett uttalat behov inom. I studien framkommer det även vilka önskemål lärare har på ett 

undervisningsmaterial. För att hjälpa tekniklärare i deras undervisning bör alltså ett 

undervisningsmaterial konstrueras inom de funna områdena samtidigt som lärarnas 

önskemål om utformning tas till vara. Utifrån studien är det framtaget ett konceptförslag 

som kan användas vid skapande av undervisningsmaterial. Konceptförslaget som hittas i 

kapitel 8, grundar sig i tekniklärares önskemål och forskning rörande lärande och intresse. 

Ett exempel på hur ett undervisningsmaterial inom ett av ABB:s arbetsområden kan se ut 

vid användande av konceptförslaget är framtaget med avsikt att underlätta för ABB i 

framtiden. Exemplet presenteras i bilaga 1 och 2.  
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1, Undervisningsmaterial inom elkraftssystem 
Utifrån tekniklärares önskemål, tidigare forskning samt ABB:s verksamhetsområden, har ett 

undervisningsmaterial för teknikämnet i högstadiet framtagits. 
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Elens väg från generering till eluttag 
 

 

 
Källa: ABB. 
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Inledning 
Detta undervisningsmaterial är framtaget genom ett samarbete mellan ABB och studenter på 

KTH. Utifrån tekniklärares önskemål har undervisningsmaterialet utformats och inriktats 

mot elkraftsystem. Materialet är utformat som ett projekt i teknikämnet och riktar sig mot 

elever som går i högstadiet. 

 

Projektets mål 

Eleverna ska arbeta med området elkraftssystem och de ska förstå de viktigaste delarna i 

elens väg från generering till eluttag. Eleverna ska även bli införstådda med konsekvenser, 

såsom ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, som uppstår vid olika val och 

handlingar rörande elkraftsystem. 

 

 

Kopplingar till skolverket 
 

Förmågor 

Syftet med detta undervisningsmaterial är att eleverna ska ges förutsättningar att träna 

följande förmågor: 

 

• Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. 

• Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer. 

• Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö. 

 

Centralt innehåll 

Projektet behandlar följande delar ur det centrala innehållet i Lgr 11: 

• Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system 

• Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala 

aspekter. 

• Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter. 

• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. 

• Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med 

förklarande ord och begrepp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/teknik#Ord_och_begrepp
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Projektet 
 

Uppgiften 

Eleverna ska skapa en plansch där de förklarar elens väg från generering i kraftverk till 

eluttagen i hemmet. De ska med hjälp utav bilder och text visa att de förstår vad olika 

komponenter i elsystemet gör samtidigt som de ska få en överblick av elsystemet. Eleverna 

kan även ges möjligheten att presentera sitt arbete muntligt inför klassen. 

 

Bedömning 

Bedömning på detta projekt kommer att ske genom att eleverna lämnar in sin plansch till 

läraren samt att de kan redovisa vad de kommit fram till inför klassen. En bedömningsmatris 

för att bedöma elevernas förmågor finns i slutet av detta undervisningsmaterial. Eleverna 

bör få en kopia av denna bedömningsmatris för att kunna vara införstådda i vad de blir 

bedömda på. 

 

Informationshämtning 

Inledningsvis bör läraren hålla en genomgång om olika tekniska system samt olika kraftverk 

som finns i Sverige. I bilaga 2 återfinns ett material som kan användas för att få hjälp i 

undervisningen. Till detta projekt är det även framtaget en introduktionsfilm vars avsikt är 

att introducera området samt att ge eleverna en inblick i vilka steg och komponenter som är 

relevanta i elkraftssystemet. Filmen är menad att visas efter lärarens genomgång av de olika 

kraftverken. Efter introduktion och att filmen har visats kommer eleverna att ha tillgång till 

filmen, kursboken samt internet genom projektets gång.  

 

Introduktionsfilm 

Filmen kommer att finnas som separat fil på ABB:s hemsida. Filmen kommer att vara 

tillgänglig för eleverna under projektets gång för att underlätta deras informationshämtning. 

En specifikation av filmens innehåll återfinns i bilaga 3. 

 

Grupparbete 

Projektet genomförs med fördel parvis. Detta då eleverna ges möjlighet till samtal och 

diskussion samtidigt som det finns möjlighet till individuell bedömning. Eleverna ska kunna 

stå för vad de har bidragit med och vilka delar de har skrivit på planschen. Det går även att 

genomföra detta projekt enskilt eller i större grupper. 

 

Tidsaspekt 

Projektet är tänkt att genomföras på 10-15 lektionstimmar. I dessa timmar ingår 

introduktion, informationshämtning, skapande av planscher samt redovisning av projektet. 

 

Material 

Datorer, skrivare, planscher (A2-papper), saxar och lim 

 

Förslag på redovisningsform 

Eleverna skapar en plansch med bilder och text som svarar på deras uppgift. 

Detta kan göras digitalt med valfritt hjälpmedel (ex. Prezi). 

Efter genomfört arbete, kan planscherna muntligt presenteras eller så kan de sättas upp för 

vernissage i klassen. 
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Studiebesök 

Det är rekommenderat att i anslutning till detta projekt genomföra ett studiebesök på 

lämpligt kraftverk. Detta ger eleverna en större helhetsbild och hjälper ofta eleverna att 

minnas undervisningen bättre. Studiebesök kan ofta bokas in på de olika företagens 

hemsidor eller via mejlkontakt. 

 

Tävling 

Tävlingar kan öka motivationen hos eleverna till att genomföra ett bra arbete. En tävling kan 

exempelvis genomföras på så sätt att alla elever i klassen får rösta (förslagsvis under 

vernissagen eller efter att alla redovisningar genomförts) på det specifika bidrag de anser 

vara bäst. Om en tävling genomförs i undervisningen, bör den inte ges för stort fokus då 

detta kan över tid leda till elevernas egna drivkrafter minskar.  

 

Arbetsprocessen 

Detta projekt har fyra moment som ska genomföras i denna ordning: 

 

1. Läraren håller en genomgång av elkraftssystemet (1h) 

2. Visa filmen om elkraftssystem (0,5h) 

3. Eleverna arbetar med projektet (8h) 

4. Eleverna redovisar (3h) 

 

Den förväntade tidsåtgången är en uppskattning som kan variera från fall till fall. 
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Uppgiften till eleven 
Sverige blir invaderat av strategiska fiender som har slagit ut alla Sveriges kraftverk. För att 

kunna bygga upp allt igen ska ni i gruppen göra en plansch, med bilder och text, över hur 

det gick till vid produktion och leverans av elektricitet innan allt förstördes. Ni ska tydligt 

förklara alla stegen från generering av el tills att den är framme i eluttagen. Sveriges framtid 

ligger i Era händer. 

 

Ni ska: 

• Jämföra två olika sorters kraftverk och förklara hur de fungerar. 

• Beskriva för- och nackdelar med dessa. 

• Förklara hur elektriciteten transporteras från kraftverk till hemmet. 

• Använda och förklara, för projektet, relevanta begrepp. 

 

Tips på begrepp som kan vara med på planschen är: 

  

Energi 

System 

Energiomvandling 

Kraftverk 

Delsystem 

Komponenter 

Generator 

Transformator 

Transport 

Miljö 

Konsekvenser 

Energiförluster 

  

Bedömningsmatris 

 

Bedömningsmatris 

          Betyg 

Förmågor 

E C A 

Identifiera och 

analysera tekniska 

lösningar utifrån 

ändamålsenlighet 

och funktion 

Eleven beskriver hur 

enkelt identifierbara 

delar samverkar för att 

uppnå 

ändamålsenlighet och 

funktion 

Eleven beskriver hur 

ingående delar 

samverkar för att uppnå 

ändamålsenlighet och 

funktion 

Eleven beskriver hur 

ingående delar 

samverkar för att uppnå 

ändamålsenlighet och 

funktion och visar på 

andra liknande 

lösningar 

Använda 

teknikområdets 

begrepp och 

uttrycksformer 

Eleven använder till 

viss del ämnesspecifika 

begrepp 

Eleven använder 

med relativt god 

säkerhet ämnesspecifika 

begrepp 

Eleven använder med 

god säkerhet 

ämnesspecifika begrepp  

Värdera 

konsekvenser av 

olika teknikval för 

individ, samhälle 

och miljö 

Eleven för enkla och 

till viss del 

underbyggda 

resonemang om hur 

olika val av tekniska 

lösningar kan få olika 

konsekvenser för 

individ, samhälle och 

miljö. 

Eleven för utvecklade 

och relativt väl 

underbyggda 

resonemang om hur 

olika val av tekniska 

lösningar kan få olika 

konsekvenser för 

individ, samhälle och 

miljö. 

Eleven för 

välutvecklade och väl 

underbyggda 

resonemang om hur 

olika val av tekniska 

lösningar kan få olika 

konsekvenser för 

individ, samhälle och 

miljö. 
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9.2 Bilaga 2, Teknisk information 

Intro 
I denna bilaga presenteras det hur fyra olika kraftverk fungerar. De kraftverk som 

presenteras är, vindkraftverk, vattenkraftverk, kärnkraftverk och solkraftverk. Utöver 

beskrivningen av kraftverkens funktion presenteras även relevant information kring 

elkraftssystemet i stort. 
  
Energiprincipen 
Det som är gemensamt för alla kraftverk på jorden är att det sker någon sorts 

energiomvandling vid genereringen av elektricitet. Alltså att energin övergår från en form 

till en annan. Detta bygger på energiprincipen, som även går under namnet 

termodynamikens första huvudsats, som säger att energi varken kan skapas eller förstöras, 

den kan bara omvandlas mellan olika former. Dessa omvandlingar kan till exempel vara att: 

  
• Bensinen i en bil omvandlas från kemisk energi till rörelseenergi i motorn 

• En bil som bromsar omvandlar rörelseenergi till värmeenergi 

• En sten som släpps från hög höjd omvandlar lägesenergi till rörelseenergi i fallet 

• En spis använder elektrisk energi för att skapa värmeenergi 

  
Vattenkraftverk 
Vattendrag fylls med mängder av vatten då det regnar eller då snö och is smälter. Detta 

vatten rör sig alltid mot lägre punkter på jorden vilket medför att det slutligen rinner ut i 

sjöar eller hav. Längs dessa vattendrag kan det placeras vattenkraftverk som med fördel 

anläggs vid naturliga fallhöjder. Intill dessa vattenkraftverk finns det dammar som samlar 

vattnet på hög höjd. Vattnet som är samlat i dessa dammar har nu en viss lägesenergi. Då 

dammarna öppnas faller vattnet via tunnlar genom vattenkraftverket för att sedan fortsätta 

rinna längs med vattendraget. I fallet omvandlas vattnets lägesenergi till rörelseenergi. Då 

vattnet i vattenkraftverket fått mycket rörelseenergi används vattenturbiner för att fånga upp 

rörelseenergin från vattnet. Dessa turbiner fungerar som vattenhjul, vilka börjar snurra då 

vattnet passerar dem. En turbins rörelseenergi överförs via en axel till en generator. Då 

generatorn får rörelseenergi via axeln från turbinen omvandlar den rörelseenergin till 

elektrisk energi. Den elektriska energin kan sedan ledas vidare ut i elkraftnätet.  

  
Då vattnet har ett kretslopp på jorden innebär det att vattenkraft anses som en förnyelsebar 

energikälla. Det innebär att det är en energikälla som inte tar slut utan förnyas hela tiden. 

Vattenkraftverk har dock en miljöpåverkan på vissa fiskarter som hindras från att simma 

fritt i vattendragen. Detta gör att fiskar som lekvandrar, exempelvis laxar som simmar 

uppströms för att leka, hindras att simma vidare. Det går dock att bygga konstgjorda 

laxtrappor bredvid vattenkraftverken för att undgå detta bekymmer. 
  
Vattnet som lagras i dammarna innan vattenkraftverken fungerar som lagrad energi. 

Mängden vatten i dammarna varierande över året beroende på hur mycket nederbörd det 

varit eller hur mycket snö som smält. Vattnet i dammarna kan släppas ut när som helst då 

energibehovet är stort. Att kunna lagra energin på detta sätt, precis som i ett batteri, gör 

vattenkraften till en viktig energikälla för Sverige. 
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Vindkraftverk 
Vindar skapas främst då solen värmer upp luften olika mycket på olika ställen på jorden. 

Detta medför att lufttrycket skiljer sig åt mellan olika platser. Naturen strävar efter att ha ett 

jämt lufttryck överallt vilket medför att luften vill förflytta sig från det högre lufttrycket till 

det lägre och därmed skapas vindar. 

  
Vindkraftverk kan placeras både på land och i vatten där det blåser mycket. Ett 

vindkraftverk är vanligtvis uppbyggt med ett ståltorn och en vindturbin vilket ofta liknar en 

propeller. Vindturbinens avsikt är att samla upp vindens rörelseenergi genom att den själv 

börjar snurra då vinden blåser på den. Då vindturbinen snurrar överförs dess rörelseenergi 

via en axel till en generator. I generatorn omvandlas rörelseenergin till elektrisk energi. Den 

elektriska energin kan sedan ledas vidare ut i elkraftnätet.  
  
Vindkraft är en förnyelsebar källa som genererar elektrisk energi då det blåser. 

Konsekvenser av användandet av vindkraftverk är att de avger ett buller samt att de kan 

upplevas som fula. Detta medför att vindkraftverk placeras en bit från bebyggelser för att 

inte störa invånarna. Vidare har vindkraftverk en mindre påverkan på det närliggande 

djurlivet, bland annat störs vissa fågelarter då de häckar och vissa kan flyga in rotorbladen. 

Detta går att undgå om vindkraftverken placeras på väl valda platser där färre fåglar vistas. 

  
Kärnkraftverk 
Kärnkraftverk behöver en sorts bränsle för att utvinna energi. Vanligtvis används ett 

radioaktivt grundämne som heter Uran. I kärnkraftverken placeras uranet i en sluten bassäng 

med vatten. Då energin ska börja utvinnas beskjuts uranet med små partiklar, så kallade 

neutroner. Då neutronerna träffar uranet sönderdelas det, detta kallas att kärnan klyvs. Vid 

kärnklyvningen skapas två mindre ämnen, tre nya neutroner samt att det frigörs en stor 

mängd värmeenergi. Dessa nya neutroner skjuts iväg och träffar i sin tur nya uranatomer 

som klyvs. Det startas därmed en kedjereaktion i kärnkraftverket. För att denna 

kedjereaktion inte ska ske för fort används så kallade styrstavar som bromsar upp 

reaktionen. En alltför snabb reaktion kan vara farlig och leda till olyckor. 

  
Värmeenergin som frigörs vid kärnklyvningen värmer upp vattnet som uranet ligger i. Den 

vanligaste typen av reaktor som tar hand om det varma vattnet är en kokvattenreaktor. 

Vattnet blir i den till slut så varmt att det bildas vattenånga. Ångan stiger och rör sig via rör 

till en ångturbin som börjar snurra då ångan passerar den. Sedan förs vattenångan vidare för 

att kylas ner för att slutligen föras tillbaka till den ursprungliga bassängen. Då vattenångan 

passerar ångturbinen och får den att snurra, överförs vattenångans rörelseenergi till 

ångturbinen. När ångturbinen snurrar överförs dess rörelseenergi via en axel till en 

generator. I generatorn omvandlas rörelseenergin till elektrisk energi. Den elektriska energin 

kan sedan ledas vidare ut i elkraftnätet. 
  
Kärnkraft är inte en förnyelsebar energikälla då den drivs utav ämnen som kommer att ta 

slut på jorden. Uranet som ofta används i kärnkraftverk måste brytas ur marken och 

transporteras till kärnkraftverken, vilket medför en miljöpåverkan. Vidare finns det en 

säkerhetsrisk vid klyvning av radioaktiva ämnen då olyckor kan och har inträffat. Den 

största diskussionen kring användandet av kärnkraft som energikälla är att restprodukten, 

det vill säga de två andra mindre ämnena som bildas vid klyvningen, är radioaktiva och 

måste förvaras. Då de radioaktiva restprodukterna behöver förvaras i flera hundratusentals 

år innan de har samma nivå som berggrunden blir slutförvaringen ett problem som ännu inte 

är löst. 
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Solkraftverk 
Både vindkraftverk och vattenkraftverk får sin energi indirekt från solen då den lyser på 

jorden och värmer upp vinden och vattnet. Solkraftverk däremot är en metod som använder 

det direkta solljuset för att alstra elektricitet. 
  
Det vanligaste sättet att få ut elektricitet via solkraft är genom så kallade solceller. De ser ut 

som mörkblåa metallfönster och kan ofta återfinnas på hustak eller till viss belysning. Dessa 

solceller består ofta av grundämnet kisel som är behandlat på olika sätt. När solens strålar 

träffar dessa solceller börjar elektronerna i den vandra och på så sätt uppstår en ström. Det 

krävs här att det är ljus från solen och inte från någon lampa. Detta eftersom det krävs ljus 

med mycket energi, vilket solens UV-strålar innehåller. När solcellen absorberat solljuset 

och en elektrisk ström bildas leds den vidare ut i elkraftnätet. 
  
En annan variant av solkraftverk, termisk solkraftverk, använder värmestrålningen från 

solen. I dessa kraftverk reflekteras solljuset i väldigt många speglar till en mittpunkt som 

värms upp. I denna mittpunkt finns det ofta en sorts bassäng där vatten värms upp och 

förångas. Ångan driver sedan i sin tur, på samma sätt som i kärnkraftverk, en ångturbin som 

får en generator att producera elektricitet.  
  
Solkraftverk är en förnyelsebar energikälla som påverkar miljön minimalt. Den påverkan 

som finns uppkommer när solcellerna ska byggas. Energin som kommer från solen har en 

stor potential som idag inte utnyttjas fullt ut. Solens energi som årligen träffar jorden 

motsvarar ca 10 000 gånger mer än den energiförbrukning som vi har på jorden under ett år. 

Detta förutsätter då att allt solljus kan omvandlas till elektricitet.  

 
Produktion och konsumtion 
I Sverige genereras elektricitet främst från vattenkraftverk och kärnkraftverk. Då 

elektriciteten genererats vid dessa kraftverk måste de överföras till förbrukarna, vilket kan 

vara allt från små hushåll till stora industrier. När energin genereras vid kraftverken måste 

den användas i exakt samma stund då den inte kan lagras i några större mängder. Det 

betyder att produktionen alltid måste vara densamma som konsumtionen. För att reglera 

produktionen gentemot konsumtionen kan de flesta kraftverk öka eller minska sin 

produktion. Det gäller dock inte för exempelvis vindkraftverk och solkraft då dessa endast 

beror av vädret. Däremot går kärnkraftverk att reglera över tid och vattenkraftverk går 

väldigt lätt att reglera. Då behovet av elektricitet är stort öppnas ofta dammluckorna till 

vattenkraftverken för att tillfredsställa behovet. Vattnet som samlats i dammarna vid 

vattenkraftverken kan då fungera som lagrad energi. Om Sverige har ett överskott av 

elektricitet säljs den till våra grannländer och på samma sätt köper vi elektricitet då vi 

producerar för lite. Detta sker kontinuerligt och regleras av Svenska Kraftnät. 
  
Svenska Kraftnät är den myndighet som ansvarar för att rätt mängd elektricitet produceras. 

De har på sin hemsida ett verktyg som tydligt visar vilken produktion och konsumtion 

Sverige har. Den visar även en karta över hur leveransen av elektricitet går till både inom 

Sverige och till närliggande länder. Denna hemsida kan användas för att visa hur mycket 

elektricitet som konsumeras och produceras timme för timme samt hur transporterna går till.  
Länk till deras hemsida: http://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/  
  

 

 

 

http://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/
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Distribution av elektricitet 
När elektriciteten genererats vid de olika kraftverken leds den ut i ledningar i elkraftnätet. I 

dessa ledningar finns det alltid ett visst motstånd som gör att en del av energin går förlorad 

längs med vägen. Det innebär alltså att högt motstånd och långa sträckor som elektriciteten 

ska transporteras medför stora förluster av energin. För att minska dessa förluster går det att 

öka spänningen i ledningarna genom att transformera om den. Detta genomförs i olika steg i 

ställverk som innehåller transformatorer. När spänningen transformeras upp, till uppemot 

400 000 volt, kan de långa transporterna ske. När elledningarna närmar sig bebyggelsen och 

konsumenterna måste den transformeras ner igen för att vara användbar och inte lika farlig. 

Även dessa transformationer sker i olika ställverk som kan ses ute i naturen. De kan variera 

i storlek och vara allt ifrån stora inhägnade områden till mindre kioskliknande byggnader 

som ofta kan ses längs med vägar. Det sista steget där elektriciteten transformeras är de små 

elskåpen som ofta finns i anslutning till hemmen. När väl elektriciteten kommer in i våra 

hus ligger spänningen på 400 volt och görs då om i elcentralen till 230 volt, som vi har i 

våra eluttag. 
 
Krets 
För att ström ska kunna flöda krävs det att det finns en sluten krets. Det menas att 

elektronerna ska kunna vandra oavbrutet i kretsen. För att illustrera detta kan det 

genomföras en enklare demonstration av en elektrisk krets enligt följande. 

 

 
Då kretsen är sluten vandrar elektronerna fritt 

från energikällan och lampan börjar lysa direkt. 

I detta fall är energikällan ett batteri med lagrad 

energi men skulle lika gärna kunna vara något 

kraftverk i Sverige. 
 
 

 

Figur 6. Kopplingsschema över en sluten krets med ett batteri och en lampa. 

Källa: Egen bild. 
 
 
 
 

När det sker något som gör att kretsen bryts 

slutar elektronerna att vandra och lampan 

slocknar direkt. 

 
 
 

Figur 7. Kopplingsschema över en öppen krets med ett batteri och en lampa. 

Källa: Egen bild. 

 
Detta kan jämföras med att då elektriciteten produceras i ett kraftverk kommer det direkt till 

konsumenterna och om exempelvis en ledning går sönder bryts kretsen och vi får 

strömavbrott. Denna demonstration av en krets kan alltså visa två saker på en gång: 
  

• Elektriciteten kommer direkt till konsumenterna då den genereras. 

• Kretsen måste vara sluten för att elektriciteten ska komma fram. 
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Generator 
Vidare kan en generator/dynamo från förslagsvis en cykel användas för att demonstrera 

Sveriges kraftnät. Kretsen ska vara sluten och innehålla en generator och två lamor. På en 

cykel motsvarar det dynamon, framlyktan och baklyktan. 
  
Generatorn kan illustrera ett vattenkraftverk upp i Norrland. 

Direkt när dammluckorna öppnas och vattnet släpps, får 

turbinen generatorn att generera elektricitet vilket medför att 

lamporna i kretsen tänds. Dessa lampor kan motsvara 

Stockholm och Göteborg. Denna krets visar då att kraftverk 

långt borta kan generera elektricitet som direkt distribueras till 

de platser där det behövs, i detta fall Stockholm och Göteborg.  

 
Figur 8. Kopplingsschema över en sluten krets med en generator och två lampor. 

Källa: Egen bild. 

En förenklad bild av Sveriges elförsörjningsnät går att visa utifrån denna bild. Bilden kan 

visa: 
• Sverige får elektricitet från egen produktion men även från närliggande länder.  

• Om behovet i Sverige är stort ökar importen av elektricitet. 

• Om behovet i Sverige är litet ökar exporten av elektricitet.  

• Om det exempelvis slutar blåsa, ökas produktionen av vattenkraft. 

• Oavsett var energin genereras, måste den användas i exakt samma stund 

Figur 9. Förenklad bild över Sveriges elförsörjningssystem. 

Källa: Lennart Söder, KTH. 
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Denna bild visar endast två sorter kraftverk och en transport till grannländerna. I 

verkligheten finns det flera olika energikällor som är verksamma nästintill hela tiden. Det 

finns även importer och exporter av elektricitet till flera olika grannländer som sker 

dagligen. En bild som bättre förklarar dessa leveranser av elektricitet går att finna på 

Svenska Kraftnäts hemsida, som nämndes tidigare. 

 

  

Fördjupade kunskaper 
I detta stycke kommer fördjupade kunskaper om komponenter presenteras. Detta kan 

användas för lärare som vill ha mer kunskap till sin undervisning eller så kan det presenteras 

för elever som vill veta mer.  
  
Så fungerar generatorn 
En generator är en maskin som gör om rörelseenergi till elektrisk energi genom 

induktionsprincipen. Det innebär att inuti en generator finns det en elektrisk ledning och en 

magnet som avger ett magnetfält. Då dessa börjar röra sig i förhållande till varandra, tack 

vare rörelseenergin, skapas det en elektromotorisk kraft som driver strömmen i en krets. 

Den elektromotoriska kraften som uppstår är proportionell mot förändringshastigheten i det 

magnetiska flödet. Det innebär alltså att mer rörelseenergi, att en generator snurrar snabbare, 

resulterar i mer ström.  
  
Så fungerar transformatorn 
En transformator är en elektrisk komponent som använder elektromagnetisk induktion för 

att omvandla elektrisk energi mellan olika spännings- och strömnivåer. De enklaste 

transformatorerna består utav någon järnkärna som kan överföra ett magnetiskt fält. Utöver 

kärnan består en transformator utav en primärspole samt en sekundärspole. Vid 

transformation av ström förs en viss ström in i kärnan via primärspolen. Då strömmen 

passerar genom primärlindningen ger det upphov till ett magnetiskt fält. Det magnetiska 

fältet överförs genom järnkärnan till sekundärspolen. I sekundärspolen kommer det nu ut en 

annan storlek på strömmen. Dessa spolar är lindade runt kärnan olika många varv för att 

strömmen ska kunna omvandlas.  

 

 
Bilden visar en transformator som transformerar ner spänningen i kretsen. 

 

 
(1), Primärspolen med 8 lindade varv. 
(2), Järnkärnan som magnetfältet går igenom. 
(3), Sekundärspolen med 4 lindade varv. 

 

  
 

Figur 10. Förenklad bild över en transformator. 

Källa: Egen bild. 
 

Till vardags stöter vi på transformator i exempelvis våra mobilladdare eller datorladdare. 

Transformatorerna är ett måste i vår vardag då alla våra elektroniska produkter kräver olika 

mycket ström. Exempelvis ger ett eluttag 230 volt medan en vanlig TV behöver ca 12-20 

volt medan en mobiltelefon skulle brinna upp och gå sönder om den får mer än 5 volt. Det 

är alltså i transformatorn strömmen omvandlas för att uppfylla olika produkters krav. 
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När transformatorer ska förklaras i undervisningen används oftast ideal transformatorer i 

exemplen. Vid användande av dessa görs ofta antaganden för att förenkla en annars 

komplicerad komponent. En bild över hur en ideal transformator ser ut finns nedan. 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 11. Kopplingsschema över en ideal transformator. 

Källa: Egen bild med inspiration av Stefan Östlund, KTH. 

Här står I stör ström, U för spänning och N för antalet lindade varv. 

I en verklig transformatormodell kan det vara nödvändigt att inkludera flera andra 

egenskaper. Det är dock inte lämpligt att gå igenom detta på högstadienivå. Egenskaperna är 

här inkluderade för att informera om vilka antaganden och förenklingar som ofta görs. 

Dessa egenskaper är bland annat: 

• Lindningsresistanser. Vilket är motstånd som uppstår i lindningarna och resulterar i 

ett spänningsfall mellan spolarna 

• Magnetiseringsinduktans. Järnkärna har i verkligheten inte en oändlig permabilitet 

vilket antas i en ideal transformator. 

• Kärnförluster. Det sker förluster i kärnan vilket resulterar i ökat motstånd 

• Läckreaktansen. Det uppstår ett läckflöde i en magnetisk krets som sluter sig 

utanför kärnan.  

 

 

 

 

 

Figur 12. Kopplingsschema som inkluderar egenskaper som försummas hos en ideal 

transformator. 

Källa: Egen bild med inspiration av Stefan Östlund, KTH. 

I bilden motsvarar lindningsresistansen 𝑅1𝐼1 𝑜𝑐ℎ 𝑅2𝐼2. U motsvarar spänningen och E är 

den inducerade spänningen. Vidare är 𝑗𝑋𝑚 magnetiseringsinduktansen och jX 

läckreaktansen. Slutligen motsvarar 𝑅𝑚 förlusterna i kärnan.  
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9.3 Bilaga 3, Introduktionsfilm 
ABB ämnar ta fram en film som ska användas som en informationskälla till detta 

undervisningsmaterial. Innehållet i filmen presenteras nedan. 

 

Filmen ska innehålla: 

 

• Övergripande förklaring om hur olika kraftverk fungerar. 

• Inblick i komponenter såsom turbiner, generatorer och transformatorer. 

• Förklaring av att ingen energi skapas, utan att det sker olika energiomvandlingar. 

• Förklaring kring varför elen omvandlas, varför den transformeras och hur den 

levereras. 

• Förklara av konsekvenser för de olika kraftverken ur ekologiska, ekonomiska, etiska 

och sociala aspekter. 

• Bild över ett helt samhälle som ger en helhetsbild över kraftnätet. 

• I filmen ska även för området relevanta begrepp användas. 
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9.4 Bilaga 4, Fokusgruppsintervju 1 
  
Inledningsvis: 

• Moderatorn presenterar sig och välkomnar gruppen   

• Presentera studiens syfte 

• Dela ut protokoll med vetenskapsrådets kriterier 

• Alla deltagare presenterar sig 

  
Inledande fråga till alla informanter: 

• Vad är anledningen till att du är lärare? 

  
Övergripande fråga till alla informanter, frågan går runt två varv: 

• Vad finns det inom teknikämnet för områden som du tycker eller vet kan vara 

svåra/problematiska att undervisa om och varför? 

  
Stödfrågor: 

• Hur skulle det kunna bli lättare att undervisa inom det? 

• Kan du utveckla? 

• Är det någon som känner igen sig i detta? 

  
Ny övergripande fråga till alla informanter: 

• Skulle det underlätta för undervisningen med någon form av utbildningsmaterial 

inom detta område och hur skulle du vilja att det, i sådant fall, var utformat? 

  
Stödfrågor: 

• Kan du förklara mer? 

• Av bästa av världar, vad skulle ni vilja få? 

• Återkoppla den nya frågan till områden som redan behandlats. 
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9.5 Bilaga 5, Fokusgruppsintervju 2 
  
Inledningsvis: 

• Moderatorn presenterar sig och välkomnar gruppen   

• Presentera studiens syfte 

• Gå igenom de områden som uppkom vid förra träffen 

• Dela ut protokoll med vetenskapsrådets kriterier (till den informant som inte kunde 

delta vid första träffen) 

• Alla deltagare presenterar sig 

  
Övergripande fråga till alla informanter, ta ett område i taget (områden som uppkom 

vid första träffen): 
• Just inom det området, vad tycker ni var intressant, eller vad skulle vara viktigt att 

prata mer om? 

  
Stödfrågor: 

• Hur har ni arbetat hittills med just detta område? 

• Är det bäst om eleverna arbetar enskilt eller i grupper? 

• Hur bedömer ni era projekt? 

• Hur lär sig eleverna bäst?  

• Vad brukar fungera?  

• Varför görs inte detta nu? 

• Hur skulle man kunna få alla, både killar och tjejer, engagerade och intresserade? 
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9.6 Bilaga 6, Intervjuguide 
Avsikten med intervjun är att experten på ABB ska presentera vilka de viktigaste stegen är i 

ett elkraftssystem, som en högstadieelev bör känna till. 

  
Övergripande tema: 

 
• Kan du beskriva elens väg från källa till uttag? Vad är det som händer och vad är 

det som är viktigt att veta i alla steg från generering till eluttag? 

  

  
Hjälpfrågor: 
  

• Kan du utveckla det steget? 

• Vad är det viktigaste att lära sig? 

• Hur anser du att man lär sig det på bästa sätt? 

• Vad inom elkraftsystemet tror du är svårt att undervisa om i högstadiet? 

• Vilka begrepp är relevanta att elever lär sig? 
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http://www.kth.se/

