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Syftet med denna fallstudie är att undersöka hur elever i årskurs F-3 använder kritisk reflektion i 
grupparbete för att lösa ett tekniskt problem i en tekniklektion. Vår teori bygger på Rodgers (2002) 
tolkning av Deweys tankar om reflective thinking, så som det uttrycks i hans böcker How We Think 
(1910 /1933a) och Experience & Education (1938). Vi använde metodkombination när vi samlade in 
data genom ljudinspelning och observationer med anteckningar under en tekniklektion där sex 
grupper löste ett tekniskt problem. Resultatet visar att alla elevgrupper använde sig av kritisk 
reflektion för att lösa ett tekniskt problem i en tekniklektion, men ytterligare forskning behövs för att 
bekräfta att kritisk reflektion i allmänhet används av eleverna i grundskolan i teknikundervisning.  
 
 
Abstract     
The purpose of this case study is to examine how pupils in Elementary School (ages 8-9) use critical 
reflection to solve a technical problem in a technology lesson. Our theory is based on Rodgers’ (2002) 
interpretation of John Dewey’s thoughts about reflective thinking, as expressed in his books How We 
Think (1910/1933a) and Experience & Education (1938). We used a method-combination to collect 
data by audio recording, and by observation with note taking during a technology class where six 
groups each solved a technical problem. The results show that all groups used critical reflection to 
solve a technological problem, but further research is required to confirm that critical reflection is 
generally used by elementary school pupils in technology class to help solve technology problems.  
 
Nyckelord: Dewey, kritisk reflektion, critical reflection, pragmatism, problemlösning, reflective 
thinking, technology, tidiga skolår  
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1 Inledning 
 “We do not learn from experience ... we learn from reflecting on experience” (Dewey, u.å.). 
Det här arbetet börjar med ett citat från den amerikanske filosofen och utbildningsforskaren 
John Dewey (1859–1952). Citatet ger uttryck för en central tanke i Deweys arbeten: att 
handling och tanke hör ihop när vi lär oss. Dewey skrev om skolan som en del av samhället 
och en del av livet, och därför skulle det som undervisades i skolan ha betydelse för 
elevernas utveckling och deras framtid som demokratiska medborgare. Dewey gav upphov 
till en omfattande samling texter och skrifter som än i dag påverkar vårt sätt att tänka kring 
skola och utbildning. I Sverige återfinner vi hans tänkande i utformningen av läroplanens 
övergripande mål och i ett pragmatiskt och demokratiskt sätt att tänka kring lärande 
(Kroksmark, 2011).  

Liksom Dewey befinner vi oss i en tid som kännetecknas av genomgripande 
samhällsförändringar. Vår tids slagord är globalisering, klimatförändring, teknologisera och 
new public management (NPM). NPM är ett samlingsbegrepp för reformer i den offentliga 
sektorns styrning och organisation, inspirerade av det privata näringslivet. Begrepp som 
ryms inom NPM är konkurrens, marknadsföring och kundanpassning (Karlsson, 2017). Som 
en del av den offentliga sektorn berörs även skolsystemet av reformerna. Friskolereformen 
kritiseras för att öka segregering och äventyra likvärdighet (Lundahl, 2014; Skolverket, 
2017a). Likvärdigheten äventyras också enligt Norström (2014) av att lärare i allmänhet 
varken har adekvat utbildning eller kompetens i teknikkunskap, eller en enhetlig syn på hur 
teknik ska läras ut. Frågan vad skolan ska vara till för debatteras flitigt av politiker, 
skolledare, i medier och av andra aktörer på marknaden. Sundqvist, Nilsson och Gustafsson 
(2015) skriver att dagens samhälle kräver att varje individ har kunskap i teknik för att kunna 
göra välinformerade val, både i vardag och yrkesverksamhet. Tidig inlärning av teknik spelar 
en viktig roll för alla individer, från förskola och upp genom skolåren. Ett annat svar på 
frågan kan hittas i att det görs ansträngningar att lyfta teknik som skolämne i Sverige. I 
grundskolans timplan för naturorienterande ämnen – biologi, fysik, kemi och teknik – delas 
idag 800 timmar mellan dessa ämnen (Skolverket, 2016a), utan någon speciell inriktning.  

För att stärka ämnet teknik har regeringen beslutat att ämnet från den 1 juli 2018 får en 
egen garanterad undervisningstid på 200 timmar i grundskolans timplan, därav 47 timmar 
för lågstadiet årskurs 1–3 enligt Riksdagen, 9 kap. 4 a § (SFS 2010:800a). Förändringen fick, 
när den presenterades, positivt gensvar av bland annat centrum för teknik i skolan (CETIS, 
2016; Martinsson, 2016).  

Under 2017 kom även ändringar gällande digitalisering och programmering i teknikämnet 
i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Reviderad 2017 
(Skolverket, 2017c). Avsikten med dessa förändringar är att eleverna ska ges möjlighet att 
utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Tekniskt 
kunnande lyfts fram som en viktig förmåga i kursplanen för teknik. Stiftelsen för strategisk 
forskning skriver i en rapport att vartannat jobb kommer att vara automatiserat om 20 år 
(Stiftelsen för strategisk forskning, 2014). Utifrån detta kan slutsatsen dras att tekniskt 
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kunnande kommer att vara en viktig förmåga i framtiden. Som ett exempel på detta arbetar 
Ingenjörsakademin i Storbritannien redan tillsammans med andra aktörer för att få fler unga 
att välja en naturvetenskaplig teknisk ingenjörs- eller matematikutbildning (Royal Academy 
of Engineering, 2017). I en rapport har forskare sammanställt olika faktorer som kan kopplas 
till hur framgångsrika ingenjörer tänker och agerar när de stöter på problem (Lucas & 
Hanson, 2016). I rapporten listas starka faktorer som påverkar lärande, som inte bara 
ingenjörer utan även andra professionella behöver för ett livslång lärande, till dessa hör 
nyfikenhet, optimism och reflektionsförmåga.  

Skolinspektionen (2014) fann efter en granskning av kvaliteten i teknikundervisningen på 
22 grundskolor i Sverige att undervisning i teknik allt för ofta resulterat i ett oreflekterat 
görande, så att eleverna inte vet vad de ska lära sig. Detta och uppgifter med enbart en 
lösning gynnar inte utvecklingen av elevernas problemlösningsförmåga och kreativitet.  

En granskning av förskolans hantering av teknik (Skolinspektionen, 2017) visade att 
arbetet med teknik redan i unga åldrar stannar vid ett görande utan lärande, vilket kan 
påverka elevernas framtida lärande i ämnet negativt. För ett livslångt lärande ska arbetet 
med teknik inte enbart vara roligt utan även lärorikt och meningsfullt för barnen. För att 
uppnå detta mål är det enligt Svanelid (2017) viktigt att bygga broar vid övergångar mellan 
de olika stadierna i skolan, med hjälp av läroplanens olika förmågor. Dessa är analysförmåga, 
begreppsförmåga, kommunikationsförmåga och metakognitiv förmåga, som handlar om att 
reflektera och lösa problem utifrån syfte och sammanhang. Den femte förmågan är 
procedurförmågan, vilken innebär att elever ska känna till hur en konflikt kan lösas, hur man 
fattar gemensamma beslut och hur man kritiskt granskar och söker information. 

Enligt Dewey (1910/1933b) löses praktiska problem genom ett samspel av handling och 
tanke, där kritisk reflektion (reflective thinking), alternativt reflektivt tänkande, sker utifrån 
erfarenheter och nya kunskaper som formas ur sammanhanget. Utifrån de brister som 
Skolinspektionen finner i sina granskningar (2014; 2017) och med utgångspunkt i Deweys 
teorier kring kritisk reflektion menar vi att det behövs balans mellan praktik och teori i 
teknikundervisning för att göra lärande meningsfullt och lustfyllt för eleverna. 

I en förstudie i kursen Forskningsmetod för grundlärare, årskurs F-3 (Klein & Strand, 
2017) vid Mälardalens högskola hösten 2017, om teknikundervisning i årskurs F-3 kunde vi 
visa att lärare ofta använde konkreta projekt i teknik. De använde sig av estetiska 
uttrycksformer som musik, slöjd eller drama i sin teknikundervisning för att skapa intresse 
och delaktighet. Elevernas skulle ges möjlighet att reflektera men fokus riktades på den 
praktiska aspekten av undervisningen. Därför har vi valt att i detta arbete undersöka hur 
elever använder reflektion för att lösa problem i teknikundervisning.  
1.1 Syfte och forskningsfråga 
Syftet med studien är att undersöka hur elever i årskurs F-3 i grundskolan använder kritisk 
reflektion i samband med ett praktiskt grupparbete för att lösa tekniska problem under en 
tekniklektion. 
Vår forskningsfråga är: Vilken typ av kritisk reflektion använder elever i årskurs F-3 när de 
löser tekniska problem i samband med ett praktiskt grupparbete under en tekniklektion?  
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2 Bakgrund   
I detta avsnitt redogör vi för vad teknik innebär i den här studien. Vi skriver om skoldebatten 
och sjunkande skolresultat och om teknikundervisning. Vi skriver om teknik som ämne i 
skolans styrdokument och presenterar teknikdidaktisk forskning. 
2.1 Vad innebär teknik? 
Människan har i alla tider använt tankeförmåga för att utveckla och använda teknik i syfte 
att lösa problem (Sundin, 2006). Teknik har hjälpt människor att överkomma sina 
begränsningar, inte enbart i form av artefakter, utan även i form av system, processer, 
innovationer/design (Hallström & Klasander, 2017). Mänskliga samhällen och teknik har 
utvecklats jämsides och den tekniska utvecklingen inbegriper allt från användning av den 
kupade handen som redskap för att bära vatten till artificiell intelligens i avancerade 
maskiner (Sundin, 2006).   

Esjeholm och Bungum (2018) skriver om hur kunskap (teori) och praktik hänger ihop med 
teknik. Teknisk kunskap innehåller naturvetenskaplig kunskap, matematisk kunskap och 
ingenjörskunskap. Esjeholm och Bungum menar att kunskap och praktik samverkar under 
exempelvis en designprocess: ett flygplans design grundas i erfarenheter från tidigare 
flygplanskonstruktioner, dessa kombineras med nya idéer som i tur testas och leder till nya 
erfarenheter. Esjeholm och Bungum hänvisar till Schön (1982), som skriver att lösningar till 
nya problem finns i erfarenheter av hur liknande problem tidigare lösts. Kunskap finns också 
i kontexten, vilket betyder att om kontexten ändras så ändras kunskapen. I likhet med 
Dewey menar Esjeholm och Bungum att det inte enbart finns en designprocess, nya 
situationer kräver ny kunskap med nya processer och bara en del av dessa kan transfereras. 
Erfarenheter av och om olika processer är därför en nyckel till nyskapande.  

Begreppet teknik är ingen enkel sak att definiera eftersom det finns mycket att associera 
begreppet med, som olika föremål och verktyg, IT och andra områden inom den 
teknikintensiva värld vi lever i (Johansson & Sandström, 2015).  

Marc J. de Vries (2018), professor i teknik vid Delftuniversitetet i Nederländerna, 
definierar teknik som utveckling och användning av artefakter och system. 

 
Technology is generally seen as the development and use of the enormous variety of artifacts  
and systems that we find around us. The impact of this on our lives is so important that we  
speak of ́technological literacy ́ as a requirement for every citizen that should be learned  
at school (Mark de Vries, 2018, s. 9).  

 
Meijers (i de Vries 2018) visar att både begreppet technology och begreppet engineering 

härstammar från grekiska ord som indikerar praktisk kunskap eller praktiskt görande. Det 
latinska ordet ingenera betyder enligt samma källa att generera eller producera. 

Ingenjörskonst (engineering sciences) har likheter med andra naturorienterande ämnen 
(natural sciences) genom processer som avgör om den producerade vetenskapen är 
vetenskaplig eller inte (de Vries, 2018). Skillnaden mellan ingenjörskonst och 
naturorienterande ämnen är vilken utgångspunkt man har: ingenjörskonsten har sin grund i 
beprövad användbarhet, medan kriteriet för naturorienterande ämnen är likheten mellan 
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utvecklad kunskap och observerad verklighet (formler, teorier och modeller).  
Hanssons (2013) definierar fyra typer av technological knowledge (teknikkunskap):  
Tacit knowledge (tyst kunskap) innebär förmåga att kunna utföra en uppgift, till exempel 

att hålla balansen när man cyklar, eller när en bilförare omedvetet växlar ner bilen.  
Practical rule knowledge (praktisk regelkunskap) innebär att man utifrån tidigare 

erfarenhet vet hur något fungerar, exempelvis: ju fler tepåsar som får dra i hett vatten, 
desto starkare blir teet. Skillnaden gentemot tacit knowledge är att practical rule knowledge 
kan kommuniceras verbalt.  

Technological Science (teknisk vetenskap) handlar om hur teknikkunskap används vid 
systematiska undersökningar av olika tekniska lösningar för att ta reda på deras egenskaper.  

Hanssons fjärde typ av teknik, Characteristics of Technological Science (egenskaper av 
teknisk vetenskap), beskriver flera sätt på hur technological science skiljer sig från dagens 
NO-ämnen. Den mest uppenbara skillnaden är att tekniska föremål är mänskligt tillverkade 
medan i NO-föremålen kommer från naturen. Technological science skiljer sig också från NO-
ämnena genom att tekniska föremål definieras med särskilda begrepp, exempelvis 
skruvmejsel, där begreppet klassificeras av funktionen. Technological sciences har också 
värdekoncept som user-friendly (användarvänlig), environmental, (miljömässig), safety 
(säkerhet) och disaster (katastrof). Utifrån perspektivet hållbar utveckling, inkluderande 
demokratiska, ekonomiska och miljömässiga aspekter, är det relevant att påstå att teknik 
behövs om vi ska kunna lösa de omfattande globala utmaningar vi står inför (Sund, 2008). 
Lösningarna ligger i vår attityd och i det pragmatiska sätt vi undervisar våra elever i. Dewey 
(1910/1933a) såg vikten av en god attityd, som gynnar användning av de bästa metoderna 
för undersökning och testning.  
2.2 Styrdokument  
Teknik kan innebära många olika saker beroende på definition. På utbildningar på 
högskolenivå är teknik uppdelat i olika specialiserade discipliner (Hultén & Hagberg, 2005).  

Som exempel kan området kommunikationssystem eller elektroteknik nämnas. I 
grundskolan har avsaknaden av ett sammanhållet ämne och en tydlig ämnestradition varit 
problematisk.  

Teknikämnets innehåll har länge varit otydligt, vilket i sin tur har påverkat 
lärarutbildningen. Teknisk allmänbildning framhålls som mål i kursplanen för teknik 
samtidigt som allmänbildning i teknik är i ständig förändring. Utvecklingen av styrdokument 
påverkas av utvecklingar i samhället. Olika tiders styrdokument, som läroplaner, ger uttryck 
för vad som ansågs som viktig kunskap vid tiden då de skrevs (Hultén & Hagberg, 2005; 
Klasander, 2010). Utvecklingen kan exemplifieras med tiden då persondatorn kom ut på 
marknaden i Sverige, vilket var ungefär emellan de två läroplanerna Lgr80 och Lpö94. IBM:s 
persondator kom 1981, men Apples Macintosh-dator nådde från 1984 en större marknad 
(Tekniska museet, 2017). Den snabba utveckling som följde på datorernas inträde ledde till 
stora förändringar i samhället (Skolinspektionen, 2014).  

Teknik som ämne i svenska skolan är relativt nytt, det infördes först i läroplanen Lpö64 
(Bjurulf, 2013). Fokus var starkt på görande, eleverna skulle förberedas för yrkeslivet, 
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industrin fick därför inflytande över vad eleverna skulle lära sig. Pojkar dominerade i 
teknikklassrummet men i läroplanen Lgr80 blev teknik obligatoriskt ämne, en avsikt var att 
få fler flickor involverade i teknikämnet (Hallström & Klasander, 2017). Syfte var också att 
eleverna skulle förbättra sina praktiska färdigheter. Undervisningen dominerades av 
artefakter och eleverna förväntades att skapa, undersöka och konkretisera. Undervisning var 
fokuserad på tekniska fakta, begrepp, tumregler, redan etablerade lösningar, processer 
och/eller förmågor. Teknik handlade huvudsakligen om transportsystem och produktion. 
Från och med läroplanen Lpö94 blev teknik ett eget fristående ämne. När läroplanen 
reviderades år 2000 kom tillägget talet om tekniska system. Ordet system nämns på flera 
nivåer: motiv-, syftes-, mål-, betygs-, kommentar- och innehållsnivå. Teknikens relation till 
naturvetenskaperna förändradades (a.a.). 

I läroplanen Lgr11 delades teknikämnet upp i centralt innehåll för de olika 
årskursstadierna. Teknikutveckling har fått en alltmer framträdande plats. En skillnad från 
tidigare läroplaner är att undervisningen nu skulle utveckla förmågor att identifiera, 
analysera, använda och värdera teknik och tekniska lösningar genom begrepp och 
uttrycksformer. Här möts det praktiska med det teoretiska och eleverna ska genom 
metakognitivt tänkande, där kritiskt tänkande ingår, kunna identifiera och lösa tekniska 
problem. Teknikämnet i Lgr11 delar 800 skoltimmar med biologi, fysik och kemi. Som en 
jämförelse har matematik 1125 skoltimmar och svenska som andraspråk har 1490 timmar 
(Skolverket, 2016b) 

I den reviderade versionen av läroplan Lgr11 skriver Skolverket (2017c) i kapitlet Skolans 
uppdrag, att utbildningen ska ge eleverna förutsättningar för att dels utveckla digital 
kompetens, dels utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Skolan ska 
stimulera kreativitet, nyfikenhet och vilja att lösa problem. Eleverna ska tränas i att ta 
ansvar, att utveckla sina förmågor och att arbeta både självständigt och i grupp. Alla ska få 
chansen att använda digital teknik och utveckla ett ansvarsfullt förhållningssätt, förstå risker 
och kunna värdera information. 

Ett syfte med teknikundervisning, där programmering och digitalisering är nya inslag, är 
att eleverna ska utveckla tekniska kunskaper och bli medvetna om att kreativitet och 
praktiskt arbete kan lösa problem i en teknikintensiv värld.  

I den senaste läroplanens komplementmaterial för teknikämnet (Skolverket, 2017d) sägs 
att konsekvenserna av teknisk verksamhet blir påtagliga för hela samhället, speciellt när 
teknikutvecklingen sker i så snabb takt som den gör i dagens digitala värld. Viktigt är att 
eleverna görs medvetna om att teknik som ämne är både teoretiskt och praktiskt, vilket 
bland annat innebär kunskap om hur man skapar, utvecklar och använder föremål.   

Regeringen (2017a) ser moderniseringen av utbildning i digital kompetens i det svenska 
skolsystem som en fråga om demokrati.  

Med den av regeringen beslutade lagändringen får teknikämnet 200 timmar i 
grundskolan, varav 47 timmar för årskurs 1-3. 

Hösttermin 2018 träder i kraft lagen om obligatorisk förskoleklass, vilket innebär att 
grundskolan börjar med det år då barn fyller sex år (SFS 2010:800b, 7 kap 1§).  
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2.3 Teknikundervisning i förskola och grundskola 
Under de senaste åren har den svenska skoldebatten handlat mycket om sjunkande 
skolresultat och brister i bland annat teknikundervisning, både i förskolan och grundskolan. I 
en granskning 2014 anmärkte Skolinspektionen på brister i teknikundervisningen i 
grundskolan. Granskningen visade att det finns tillgång till adekvat lärarkompetens, 
läromedel, lokaler och utrustning/material, men att teknikämnet inte får samma utrymme 
som andra ämnen, och att teknikundervisning sällan utgår från elevernas intressen och 
behov. Genom att teknikundervisningen integrerats i andra NO -ämnen finns risk för att 
teknikämnet inte får någon särprägel. Praktiska moment dominerar undervisningen och ett 
oreflekterat görande styr i hög grad undervisningen, vilket inte gynnar elevernas utveckling.  

En av teknikämnets viktiga uppgifter är att lära ut förmågan att kunna reflektera över 
konsekvenserna av olika handlingar och val, tillsammans med en bedömning av 
konsekvenserna (Pitt, 2006, i Bjurulf, 2013). I vår förstudie (Klein & Strand, 2017) inför denna 
kurs kunde vi styrka att de teknikundervisningar vi studerade bestod av praktiska uppgifter 
och att det saknades utrymme för (lärande) reflektion.  

Det finns stora brister även i förskolans teknikundervisning enligt Skolinspektionen 
(2017). Undervisningen i fler än häften av de granskade förskolorna uppfyllde inte 
läroplanens strävansmål, med begränsningar för barnens förutsättningar för lärande som 
följd. Personalen använde vanligen inte tekniska begrepp när de talade med barnen och 
teknikarbete inriktades i stort mot bygg- och konstruktionslekar. Barn får ofta leka själva, 
utan att personalen ställer frågor som skulle kunna utveckla barnens förmågor. 

Även forskare har uppmärksammat brister i förskolan. Sundqvist, Nilsson och Gustafsson 
(PATT29, 2015), visar att förskolepersonal generellt sett saknar kunskap om teknik och att de 
känner en osäkerhet om hur teknikundervisning ska bedrivas. Det finns relativt litet 
forskning på detta område, men en del andra studier har visat samma tendens. Dagens 
samhälle är uppbyggt kring teknik, vilket kräver att varje individ har kunskap om teknik för 
att kunna göra informerade val, både i sin vardag och i sin yrkesverksamhet. Därför bör 
barnens tekniska inlärning/utveckling börja tidigt, redan i förskolan, och vara progressiv 
genom skolåren. Barnen behöver utveckla kunskap och förmågor, kunna lösa problem och 
bli medvetna om teknik omkring dem. De behöver få förståelse för hur teknik kan fungera 
för att vara förberedda för en teknologiserad framtid. En kategori i forskarnas presentation 
handlar om att visa barn att den teknik som omger dem inte nödvändigtvis är svår (att 
förstå) och komplicerad att använda. Genom att låta barn få använda enkla tekniska 
artefakter kanske de uppmuntras att utforska mer komplicerade tekniska artefakter.  

Vikten av att följa läroplanens progressiva och långsiktigt mål, som redan i förskolan 
bäddar för barnens förmågor att planera och lösa tekniska problem för uppkommande 
skolår, poängteras av Svanelid (2017). Skolan behöver satsa tidigt på elevernas 
metakognitiva förmåga, vilket bland annat innebär att eleverna prövar olika lösningar och 
reflekterar över vad de har lärt sig.  

Det är viktigt att eleven tidigt får leka, pröva och utveckla egna tekniska lösningar som ett 
sätt att bli förtrogen med, och inte vara rädd för teknik skriver Johansson och Sandström 
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(2015). Eleverna behöver förståelse för begrepp som komponenter, system, konstruera, 
demontera, styra och påverka (Hallström & Klasander, 2017).  
2.4 Teknikdidaktisk forskning 
Styrdokumenten ger oss inblick i vad som ska undervisas och läras i teknik. Detta är en av de 
didaktiska grundfrågorna. Vidare behandlar teknikdidaktiken frågorna hur detta ska göras 
och varför (Bjurulf, 2011). Andra frågor är var, med vem och när? Skolinspektionens 
granskningar (2014/2017) visar dock att det finns brister när det gäller att omsätta 
ambitionerna som finns för ämnet, så som de uttrycks i styrdokumenten, i handling i 
undervisning. Teknikdidaktik behövs för skolutveckling och högkvalitativ undervisning skriver 
Bjurulf (2011).        

Hulténs och Hagbergs inledde 2004 en kartläggning av teknikdidaktisk forskning som visar 
att intresset för området ökade internationellt då nya projekt och forskarskolor startades. 
Sverige befann sig i början av en utvecklingsfas. Olika tidpunkter och läroplaner gav uttryck 
för olika diskurser i teknikämnet. I vår tid menar vi att nya skrivningar i programmering och 
digitalisering är en indikator på vad som ses som betydelsefull kunskap. Forskningsområdet 
Technology Education Research beskrivs av Hultén och Hagberg (2004) internationellt sett 
som väletablerat, dynamiskt och differentierat. Men, teknikdidaktisk forskning av 
internationell betydelse förekom i stort sett inte i Sverige förrän 2004. Sedan 2005 har det 
kommit fler avhandlingar och det finns idag två professorer i teknikdidaktik. I det följande 
kategoriserar vi ett antal teknikdidaktiska studier som vi menar visar på resultat eller andra 
viktiga aspekter av teknik som är av intresse för vårt arbete.  
2.4.1 Eleverna behöver lärarens stöd i undervisning 
Återkommande inom teknikdidaktisk forskning är resultat som visar att elever behöver stöd 
av en lärare för att exempelvis skapa mening av den teknik de möter, eller för att få en mer 
differentierad förståelse för olika aspekter av teknik när de arbetar praktiskt (Blomdahl, 
2007; Bjurulf, 2008; Björkholm, 2015; Klasander, 2010; Sundqvist & Nilsson, 2016; Schooner, 
Nordlöf, Klasander & Hallström, 2013)  

Svensson (2011) och Klasander (2010) undersöker tekniska system som innehåll i 
teknikundervisning i skolsammanhang. Svensson (2011) finner i sin studie att tekniska 
system har olika dimensioner och att det inom dessa finns avgörande aspekter som läraren 
behöver tydliggöra för eleverna ska kunna utveckla förståelse. Läraren behöver utveckla sina 
ämneskunskaper och didaktiska kunskaper för att skapa lärandemöjligheter för eleverna. 
Elevers uppfattningar kring tekniska system skiljer sig åt, vilket påverkar deras förståelse. 
Läraren behöver ta utgångpunkt i dessa och stötta eleverna så att de ska kunna urskilja fler 
aspekter av tekniska system än enbart komponenter, i syfte att få en mer differentiera 
förståelse för dessa. Klasander (2010) anser att tekniska system behöver belysas på ett mer 
differentierat sätt för att spegla deras komplexitet. De framställs ofta som någonting 
konkret, istället för mentala konstruktioner som kräver gränsdragning. Under denna 
förutsättning kan de ses på nya sätt, utifrån etiska och mer kritiska perspektiv. Läraren 
behöver synliggöra systemens uppbyggnad, funktioner och inbördes relationer till 
omgivningen. Elever behöver träna på förmågor att identifiera komponenter och se 
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samband för att kunna dra gränser mellan tekniska system och omgivning. Även andra 
forskare kommer fram till att eleverna behöver stöd i att kunna urskilja fler aspekter av den 
tekniken de möter skriver Klasander. Enligt Björkholm (2015) kräver tekniskt kunnande ett 
”differentierat seende och görande” (s.36). Björkholm visar att det finns olika komplexiteter i 
kunnande. Ju mer komplext, desto fler aspekter av tekniska lösningars funktion, 
konstruktion och relationer dem emellan kan urskiljas. Olika kategorier av teknisk kunnande 
kan användas av lärarna som verktyg för utveckling av sin egen undervisning och för 
bedömning av elever lärande i teknik.  

Vad gäller teknikämnet så behöver teknik introduceras redan i förskolan, som 
förförståelse för skolan. Sundqvist och Nilsson (2016) skriver att förskolelärarens 
pedagogiska kompetens är viktig för barnens utveckling. Redan från tidig ålder behöver 
tekniska element (technology education) introduceras med syfte att utveckla intresse för 
teknik, att kunna använda begrepp och förmågor och att tänka problemlösning. Studien tar 
upp att det i många länder saknas en tradition kring teknikämnet och att många lärare är 
osäkra på vad man ska lära ut och hur man kan lära ut detta. En medveten lärare kan lära 
barn en medvetenhet om vad teknik är och vad det innebär, syftet med teknik, begrepp, 
vilka delar ett objekt består av och hur dess delar hör ihop. Ett resultat som står ut i studien 
är att artefakter har en central plats i förskolans teknikutbildning och att minst tre verb är 
viktiga i relation till hur artefakter tillämpas: använda (use), skapa (create) och förstå 
(understand). Artefakter är centrala i barnens lek genom att lärarna tillsammans med barnen 
kan undersöka hur de används, hur de är paketerade och konstruerade ur ergonomisk 
synpunkt och säkerhet (a.a). Det har visat sig, enligt Stables (i Sundqvist & Nilsson, 2016) att 
när barn lämnas ensamma (utan pedagogiskt stöd) för att konstruera något skedde ingen 
utveckling. En slutsats är att barn troligen för att kunna göra en designplan på egen hand 
behöver stöd från lärare. 

Bjurulf (2008) visar att det finns en gemensam förståelse för begreppet teknik hos de 
lärare som deltog i en undersökning – ”saker som människan utvecklat för att uppfylla 
praktiska behov” (s. 115) – men att de hade olika uppfattningar om teknik som skolämne. 
Även om lärare behöver förhålla sig till läroplaner så förekommer dolda läroplaner som 
påverkar olika förståelser för skolämnet teknik. En dold läroplan som Bjurulf (2008) nämner 
är att tekniken inte är så noga när undervisningen inte tar hänsyn till hela artefaktens 
livscykel, med risk för att skapande blir ett oreflekterat görande. Lärares tolkningar av 
skolans styrdokument, deras val av undervisningsinnehåll och metoder påverkar vad 
eleverna får och inte får lära sig. Lärarnas ämnessyn påverkade i sin tur 
undervisningspraktiken och vilka förmågor eleverna gavs möjlighet att utveckla. Förmågor 
kan uppnås på olika sätt. Förmågan att kunna värdera och testa funktionalitet kunde uppnås 
genom jämförelse, exempelvis av olika aspekter som lodrätt-vågrätt eller mindre-större.  

Schooner m.fl., (2013), undersökte lärares syn på förmågorna problemlösning och kritiskt 
tänkande i teknikundervisning. De visar att lärare kombinerar olika metoder för att arbeta 
med förmågorna. Den första av tre olika metoder är design-metoden (designapproach) som 
är baserad på designutveckling, där barnens undersökningar är i centrum. Det andra sättet 
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är system-metoden (the systems approach) där komplexiteten av tekniska system synliggörs. 
Det tredje sättet är värderings-metoden (the values approach), där ett etiskt förhållningsätt 
ska hjälpa eleverna att värdera olika val. I denna del ingår hållbar utveckling. Vid arbete med 
design och system finns fokus på problemlösning och mindre på kritiskt tänkande och vid 
arbete kring värdefrågor mer kritisk reflektion och inte så mycket problemlösning. 
2.4.2 Genom elevers undersökningar kan praktik och teori vävas ihop 
Praktiska inslag är vanliga i teknikundervisning (Bjurulf, 2008). I ett antal studier skrivs att 
teori och praktik bildar en helhet när eleverna arbetar med teknikutveckling eller design. 
Vissa av forskarna hänvisar även till Deweys syn på utbildningen. Blomdahl (2007) till 
exempel använder sig av begreppet plats och teknikgestaltning, med utgångspunkt i 
Heideggers filosofi kring teknikens väsen och Deweys filosofi om utbildning. 

Teknikgestaltning består av olika faser: uppdragsformulering, analys, 
visualisering/konstruktion samt utvärdering/reflektion. Även Svensson (2011) utgår från 
Dewey (1916/1997) och skriver att elever erfar tekniska system i ett samspel med dessa i en 
specifik kontext. Vidare beskriver hon hur sökandet efter en lösning av ett problem är början 
till reflektionsprocessen enligt Dewey (1910/1997). Norström (2014) skriver om Heideggers 
och Deweys filosofiska tankars betydelse för utformningen av teknikämnet i framförallt 1994 
års läroplan. Han skriver att många lärare troligtvis inte förstår dess mening eller härkomst. 
Norström menar att kunskaper kring teknikens filosofi och naturvetenskapernas filosofi kan 
bidra till att lärare och läroplansförfattare får en djupare förståelse av centrala och speciella 
aspekter av teknik och naturvetenskap i syfte höja kvaliteten på undervisning och 
bedömningspraktiker. 

Resultaten av Blomdahls (2007) studier visar vidare att teknikgestaltning inte är en linjär 
process utan att den pendlar mellan olika faser, under vilka lärarna styr på olika sätt. Det 
behövs goda förutsättningar för reflektion och utvärdering. Enligt Björkholm (2015) finns det 
en tendens i den svenska skolan att teoretisk påståendekunskap eller reflektionsprocesser 
införs vid sidan om det praktiska. Teknikkunnande innebär dock att mentala och fysiska 
processer bildar en helhet.  

Axell (2015) visar att tekniksynen i barnböcker är mångfacetterad, vilket speglar teknikens 
mångskiftande väsen. Teknik beskrivs i barnböcker till exempel som kreativ viljekraft när 
karaktärerna i böckerna skapar och använder teknik exempelvis som i sagorna om Pettson 
och Findus, vilket kan väcka barns intresse för teknik.  

Teknikutveckling har likheter med designprocessen. Enligt Stables (2008) hanterar elever 
designuppgifter på fyra olika sätt. Det första sättet karaktäriseras av en balans mellan 
handling och reflektion. Detta sätt resulterade ofta i produkter som kännetecknades av 
design av en hög kvalitativ grad. Det andra sättet innebar en förskjutning mot reflektion, där 
problemet eller frågan var viktigast och det tredje sättet innebar en förskjutning mot 
handling, där den första spontana idéen följs utan hänsynstagande till andra faktorer. Det 
fjärde sättet benämns som unhinged, vilket kan tolkas som en obalanserad syn på design. 
Eleverna i Stables studie kunde artikulera viktiga aspekter men dessa kunde inte ses i deras 
designarbeten. Stables menar att elevernas sätt att närma sig designprojekt kan utvecklas. 
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De elever som fokuserar på reflektion behöver utveckla självförtroende och olika praktiska 
strategier. De som fokuserar på handling behöver ta en paus för att reflektera. Kirkeby 
(2010) undersökte i en studie hur en effektiv introduktion av ingenjörskonst och design 
kunde ske i grundskolan i norsk kontext. Kirkeby undersökte ett designprojekt där elever i 
åldrarna 6-8 år skulle designa raketer. Resultaten visar att det finns många sätt att göra en 
effektiv introduktion. De flesta elever uppnådde lärandemålen med lektionen. Vidare skriver 
Kirkeby att designprocessen gick hand i hand med görandeprocessen men att många elever 
var ivriga att omsätta sin första idé i handling på bekostnad av kritisk reflektion. 
2.4.3. Grupparbete, problemlösning och meningsskapande  
Erfarenheter är en aspekt som förekommer kontinuerligt inom den teknikdidaktiska 
forskningen. Exempelvis visar Luo (2015) att eleverna kunde lösa konkreta problem logiskt 
men att de gjorde fixeringar som är baserade på deras tidigare erfarenheter, vilket 
begränsar designprocessen. Luo menar att uppgiften kan ha påverkat elevernas fixering. De 
skulle designa fyra produkter som kan anses vara välkända för dem utifrån vardagen, 
exempelvis en plånbok. Detta kan ha medfört att eleverna hade konkreta föreställningar 
redan från början av arbetet. Luo visar vidare att elevers samarbete påverkas av den sociala 
kontexten. Vissa elever dominerade i grupparbetet och andra elever utvecklade inte sin fulla 
potential. Eleverna hade även svårt att ge konstruktiv kritik till varandra. Luo menar att 
eleverna behöver få tillfällen att öva på grupparbete och att det vore intressant att se hur 
eleverna arbetar vid mer utmanande uppgifter. 

Blomdahl (2007) menar att lärarnas undervisningspraktik kan komma att påverka de 
erfarenheter som elever gör under teknikgestaltningstillfällen. Resultatet av Blomdahls 
studie visar att de två lärare som undersöktes använde sig av elevernas tidigare erfarenheter 
(platsen) och aktiva lärande som utgångspunkt i sin undervisning i teknik. Resultatet visar 
vidare att ramfaktorer som brist på material och verktyg påverkar utformningen av 
lektionerna. För att kunna skapa mening behöver det finnas tillfällen för gemensam 
reflektion. I det ena fallet användes dagböcker där elever skrev ned sina erfarenheter, men 
det saknades tillfällen för gemensam reflektion. I det andra fallet förekom gemensam 
reflektion vid introduktion, sammanfattning och ledning av elevernas 
teknikgestaltningsprocess.  
2.5 Teknikdidaktik internationell jämförelse 
En studie av lärarnas mål för laboratoriearbeten med gymnasie- och universitetsstudenter i 
sex europeiska länder visade att det vanligaste för studenter var att koppla teori med 
praktiskt arbete (Welzel m.fl., i Wickman, 2002).  Enligt Dewey (1910/1933) använder 
människor sig av sina tidigare erfarenheter för att lösa problem. I ett globalt perspektiv ses 
hur svårt det är i vår sammanlänkade värld av information och tekniska framsteg att erkänna 
att en fjärdedel av en miljard barn inte får grundläggande läskunnighet, vilket är en av 
världens mest skrämmande utmaningar (Leege, 2017). 

Enligt Luo (2015) är kunskaperna i årskurserna 3-4-5 i USA djupt otillräckliga i ämnena NO, 
matematik och teknik. Det krävs därför att implementera både design och artefakter redan i 
tidiga skolår och i vardag för att elever ska kunna välja inlärningsstrategier i designprojekt. 
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Luo visar att elevernas akademiska prestationer och positiva sociala effekter ökar med 
användning av kooperativ inlärning. 

3 Teoretiskt perspektiv 
I det här avsnittet diskuterar vi Dewey och hans syn på pragmatism och kritisk reflektion.  
3.1 Pragmatism 
Utifrån syfte och forskningsfrågor, som handlar om elevers reflektioner under praktiska 
moment under en tekniklektion, valde vi pragmatism och John Deweys beskrivningar av hur 
vi tänker som teoretiska utgångspunkter (ramverk) för vår studie.  

Uppdelningen av kunskap i olika former, som i begreppen episteme, techne och fronesis, 
kan följas tillbaka till det antika Grekland och dess filosofer. Mest kända är kanske Platon och 
hans elev Aristoteles. De ställde frågorna: Vad vi kan veta, vad är ett gott liv och vad är 
demokrati? Fronesis är den praktiska klokheten som hjälper den goda, kloka och erfarna 
människan att kunna skilja mellan rätt och fel på ett intuitivt sätt. Människan skulle vara 
misstänksam mot sina sinnen. Denna uppdelning av känsla (sinne) och förnuft fortsätter som 
en röd tråd i den västerländska kulturens historia. Den finns kvar som en skiljelinje mellan 
handling och tanke, teori och praktik (Säljö, 2014). Enligt Dewey (1920/1933b) finns inte 
denna uppdelning. I handling finns alltid tanke, och handling är alltid en del av tanken. 
Kunskap skulle ha nytta. Denna pragmatiska tanke återfinns i vad vi menar är teknikens 
särart.  

Utifrån en pragmatisk utgångspunkt definieras lärande som en aktiv, social, 
kommunikativ och föränderlig process som formas av de konsekvenser som teori och praktik 
innebär i ett visst sammanhang (Östman & Wickman, 2014). Omförhandlingar av 
värderingar, attityder och erfarenheter betyder att förståelsen av en själv är föränderlig. 
Detta är avgörande för vad man lär och vad man inte lär sig. Eftersom en pragmatisk 
utgångspunkt bidrar till ett mer helhetligt lärande, gynnas inte enbart elevernas lärande av 
naturvetenskapliga fakta utan också elevernas utveckling som personer. Enligt Dewey 
(1910/1933b) är handlande och tänkande två sidor av samma mynt. Lärande sker alltid i ett 
sammanhang, därför behöver kunskap prövas praktiskt. Detta innebär att reflektion behövs 
kring det man gör. På så vis relateras kunskapen till erfarenheter och ny information. Vi 
menar att elevernas reflektion kring praktiska moment i teknikundervisning kan bidra till 
elevernas kunskapsutveckling och lärande i teknikämnet. Vi argumenterar därför för att en 
teoretisk utgångspunkt grundad i pragmatism och Deweys reflektive thinking kan hjälpa oss 
att besvara våra forskningsfrågor.  

Förenklat kan man säga att pragmatismen är ett slags nyttofilosofi (Lundgren, 2014). På 
frågorna Vad är sant? och Vad har värde? är svaret: Det som har nytta. Enligt Dewey 
(1920/1933a) definieras kunskapens värde utifrån det som är av nytta för individen. 
Utbildningsinnehållet ska vara meningsfullt och användbart och behöver därför väljas utifrån 
individens behov. Organiserade erfarenheter och samspel med omgivningen ger 
förutsättningar för utveckling och lärande (Lundgren, 2014). Enligt Dewey (1920/1933a) har 
kunskap nytta då den hjälper till att lösa problem i människors dagliga liv. Detta är en 
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process som vi medvetet och omedvetet gör dagligen. Därför ska det eleverna lär sig i skolan 
inte vara isolerade bitar. Eleverna behöver kunskaper genom konkreta erfarenheter och 
vissa färdigheter för att klara sig i samhället. De ska få utvecklas utifrån sina behov och 
förutsättningar.  

Demokratiaspekten är en grundläggande del av skolan, och ett av Deweys mest kända 
verk är Demokrati och utbildning (1997), som ligger som en grund i det svenska skolsystemet 
och som kan läsas i inledningen om skolans värdegrund och uppdrag: "Skolväsendet vilar på 
demokratins grund" (Skolverket, 2017c, s. 7). Individens utveckling och fostran till aktiva 
demokratiska medborgare är en huvuduppgift för skolan. Dewey menade att den 
traditionella skolan reproducerade orättvisor och ökade klyftorna i samhället (Lundahl, 
2014). Skolan skulle inte vara avskild från det verkliga livet, istället skulle skolan bidra med 
kontinuitet i elevernas liv. 
3.2 Kritisk reflektion 
Ett etiskt perspektiv ska genomsyra skolans verksamhet och främja elevernas förmåga till 
personliga ställningstaganden (Skolverket, 2017b). Syftet med ämnet teknik är att eleverna 
utvecklar teknisk medvetenhet för att kunna agera och orientera sig i en värld där de omges 
av teknik. För att kunna agera krävs ställningstaganden. Eleverna ska ges förutsättningar att 
utveckla förmågan att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa bland annat till frågor 
som kretsar kring etik och hållbar utveckling. Det finns i dag fokus på en tydlig moralisk syn 
på teknik i undervisning, där hållbar utveckling ingår (Skolverket, 2017a; Skolverket, 2017b). 
Dewey (1910/1933b) menade också att lärande kan vara av moralisk karaktär, vilket innebär 
vi behöver förstå konsekvenserna av vårt handlande, både individuellt sett och i ett 
omvärldsperspektiv. Språket kan användas som ett verktyg för att förstå och analysera 
världen, inquiry är ett viktigt begrepp. Vetenskaplig metod var likställt inquiry för Dewey. När 
Skolverket (2017d) skriver att det finns ett fokus på görande i teknikundervisning, kan 
Deweys perspektiv lätt förbises. Enligt Dewey finns i allt görande också tänkande. Är det 
möjligt att eleverna inte utmanas att tänka på ett sätt som är effektivt för deras lärande och 
utveckling? Dewey skiljer mellan olika sätt att tänka. Det är inte så att eleverna inte tänker, 
de tänker kanske inte på ett sätt som är effektivt för deras lärande och utveckling. Här 
kommer kritisk reflektion in som kan karakterisera verktyg som kan leda lärande i en effektiv 
och moralisk riktning.  
3.3 Inquiry  
Dewey (1910/1933b) definierar reflective thought som ”[a]ctive, persistent and careful 
consideration of any belief or supposed form of knowledge in the grounds that support it, 
and the further conclusions to which it tends, constitutes reflective thought” (s. 6). Utifrån 
denna definition innebär kritisk reflektion förmåga att kunna förutse konsekvenser genom 
medveten avvägning av det man tror på, och genom att sätta kunskapen i sitt sammanhang 
och av de slutsatser som detta leder till. Dewey exemplifierar sina teorier kring hur vi tänker 
kritiskt när vi kommer till ett vägskäl, “branching of the roads” (a.a., s. 10). Vid vägskälet 
finns flera alternativ att välja emellan, vilket kan vara ett dilemma för den resande. Det är 
möjligt att alternativen inte skiljer sig mycket åt, den resande hamnar i ett dilemma och det 
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råder en osäkerhet över situationen. Vilken väg den resande då väljer beror enligt Dewey på 
tidigare erfarenheter och på vad som är målet med resan. Om den resande väljer vägen 
godtycklig sker ingen djupare eftertanke. För att medvetet kunna bestämma vilken väg som 
ska väljas behöver den resande göra undersökningar (inquiry) som ger stöd för hans teori för 
vilken väg som är rätt utifrån vad som är målet med resan. Ledtrådar söks i kontexten och 
tidigare erfarenheter. Slutsatser som dras av dessa testas och ger underlag för vilken väg 
som är rätt eller fel. Enligt Dewey (1910/1933b) är inquiry en viktig faktor i hur vi tänker när 
vi kommer till en punkt där vi måste välja. Syftet med inquiry är att bekräfta, eller motbevisa, 
förkasta eller ändra antaganden (hypoteser). Deweys exempel av branching of the roads är 
det val som tas, vilka väg som är rätta, som är en systematisk undersökning som regleras av 
problemets natur och kontexten. Delar av informationen bildar en helhet som i tur bidrar 
med översikt (induktion) som ligger till grund för nya antaganden eller hypoteser som sedan 
testas genom att interpretera funktionen av de olika delar i sin helhet (deduktion). Ju mer 
erfarenhet vi har om vart vägarna leder, desto lättare är det att välja väg. Det är just denna 
process i form av en tankemässig undersökning (inquiry) som ger oss trygghet i att välja rätt 
väg genom att undvika att dra förhastade slutsatser (a.a.). 

4 Metod 
I detta avsnitt redogörs för design, urval, genomförande, ljudinspelning, observation med 
fältanteckningar, analys av data, databearbetning, dataanalytiskt ramverk, autentiskt 
exempel från analysen av data samt forskningsetik. 
4.1 Design 
Eftersom studiens syfte och forskningsfrågor krävde datainsamling under specifika villkor i 
ett visst sammanhang använde vi i oss av en kvalitativt tolkande fallstudie som metod (Yin, 
2014). Fallet utgjordes av en klass elever som under en tekniklektion skulle arbeta praktiskt 
och lösa ett problem tillsammans i små grupper. Vidare undersöktes ett fenomen som inte 
kan skiljas från sin kontext. Enligt Dewey (1910/1933b) sker kritisk reflektion, reflective 
thinking, i samspel mellan tanke och handling. I detta fall var elevernas reflektioner en del av 
en problemlösande process som är kopplad till det praktiska arbetet, det specifika 
problemet och den specifika sociala kontexten. Problemlösning skedde i grupp, vilket gjorde 
sammanhanget komplext. För att få en så heltäckande bild av fallet som möjligt använde vi 
oss av metodkombination (Denscombe, 2016). Detta innebar att vi använde olika metoder 
för datainsamling, i vårt fall ljudupptagning och observationer med fältanteckningar.  

Vi valde Wickmans (2002) ljudinspelningsmetod för den här studien genom att metoden 
har hög pålitlighet eftersom den utgår från transkriberade röster. Vi kategoriserade data 
enligt Rodgers (2002) tolkning av Deweys arbete How We Think (1910/1933a). Eftersom 
språk, enligt Dewey, kan användas som tecken för kommunikation och kritisk reflektion 
menar vi att det går att hitta uttryck för reflektion i elevernas diskussioner. Genom att 
analysera det transkriberade materialet utifrån Rodgers (2002) tolkning av Deweys kriterier 
för kritisk reflektion anser vi att det är möjligt att fördjupa förståelsen för hur elever 
använder sig av kritisk reflektion i samband med praktiskt problemlösningsarbete i 
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teknikundervisning i årskurs F-3.  
4.2 Urval 
Informanterna i vår undersökning var elever i årskurs F-3 i grundskolan. Detta val gjorde vi 
eftersom vi var intresserade av hur elever använder kritisk reflektion i teknikundervisning för 
att lösa problem i grupparbete. Skolan valdes genom att den uppfyllde olika faktorer som vi 
ansåg krävdes för att kunna genomföra vår undersökning. Faktorer vi utgick ifrån var om det 
fanns tid avsatt för teknik, förekomst av lektioner med praktiska inslag, problemlösning och 
diskussioner, erfarna lärare och en samarbetsvillig elevgrupp. De boende i 
skolupptagningsområdet har god socioekonomisk bakgrund. Läraren som undervisar den 
valda klassen är erfaren och behörig i alla ämnen, inklusive teknik. Klassen består av elever i 
årskurserna 1-3. Vid undersökningen var 17 elever, både flickor och pojkar, närvarande från 
årskurserna 2 och 3. Eleverna delades upp i 5 grupper med 3 elever i varje grupp och en 
grupp med 2 elever. Eleverna var uppdelade efter ålder, kön och potential till samarbete. En 
grupp bestod av tre flickor och en grupp av två pojkar. 
4.3 Genomförande 
Med utgångspunkt i, och inspiration från vår förstudie (Klein & Strand, 2017) ville vi 
undersöka förekomsten av kritisk reflektion i samband med praktiska moment i 
teknikundervisning. Kortfattat visade resultatet av vår förstudie att det förekom olika 
praktiskt-estetiska moment i teknikundervisning i årskurs F-3. Det visade sig vidare att 
reflektion som begrepp saknades i textunderlaget som genererades från intervjuer med 
lärare i årskurs F- 3. Utifrån syfte och forskningsfrågor fann vi att Deweys pragmatism och 
reflektive thinking passade som ramverk för detta vårt självständiga arbete. Vi använde oss 
av Mälardalens högskolebibliotek och olika databaser för att hitta forskningsartiklar och 
metodböcker. Mest frekvent använde vi Diva, Primo, Eric och Sage Publications. Sökord som 
vi använde var Dewey, kritisk reflektion, critical reflection, pragmatism, problemlösning, 
reflective thinking, technology, tidiga skolår.  

Klassen i den undersökta skolan valdes utifrån olika aspekter som presenterats i 4.2 
urval. Kontakt togs med skolan i god tid och ett informationsbrev skickades (Bilaga 1). 
Undersökningen genomfördes efter lunchrasten under en ordinarie tekniklektion, i elevernas 
naturliga klassmiljö, på en grundskola i Sverige. Sex öar arrangerades med elevernas vanliga 
bänkar. Varje grupp fick en ljudinspelningsapparat och ett papper med identifieringssiffror 
på: 1–6, en siffra för varje grupp. Vi var närvarande i klassrummet och antecknade med 
papper och penna.  

Läraren började lektionen med att introducera oss. Eleverna var förberedda på vad som 
skulle hända. Vi presenterade oss och förklarade varför vi var där. Vi berättade varför vi 
skulle spela in ljud och hur det skulle ske. Läraren började lektionen med att visa 
instruktionerna på Smartboard. Läraren utgick från en datoriserad version av en bok 
(Persson, 2015) för teknik i grundskolan och ett kapitel som handlade om teknikens 
arbetssätt. Uppgiften var att i grupp konstruera något som var vackert och som skulle falla 
långsamt genom luften. Läraren gick igenom de steg som eleverna skulle följa. De skulle 
diskutera, rita en mall, hämta material, konstruera enligt mallen, testa konstruktionerna och 
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förbättra dem. Sedan skulle de samlas och avsluta lektionen med en presentation av sina 
konstruktioner. Läraren listade också arbetsmaterialet som kunde användas. Lektionen tog 
cirka 50 minuter.  

Arbetsmaterialet (Bilaga 2) bestod bland annat av fjädrar, pingisbollar, snöre, bomullstyg 
och ballonger. En elev från varje grupp fick gå och hämta materialet. Materialet var 
medvetet utvalt och begränsat av läraren.  

När eleverna började med det praktiska arbetet började vi spela in på alla sex 
inspelningsapparaterna.  
4.3.1 Ljudinspelning 
Den metod vi använde var ljudupptagning enligt Wickmans (2002) metod. 
Inspelningsapparaterna låg på bord och grupperna spelades in medan eleverna lösta 
problem. I Wickmans studie spelades universitetsstudenter in, som i en biologiundersökning 
i grupper skulle klassificera insekter. Data transkriberades senare där det kunde ses hur 
gruppen generaliserade för att lösa vilken kategori exempelvis en insekt skulle ingå i. I vårt 
fall använde eleverna i grupper kritisk reflektion för att lösa ett tekniskt problem genom att 
konstruera ett föremål som skulle vara vackert och falla lätt genom luften. Liksom Wickman 
transkriberade vi inspelningarna.   

Under våra ljudinspelningar gick läraren från grupp till grupp för att kontrollera arbete 
och samspel och svara på elevernas frågor och ställa kritiska frågor för att skapa en 
reflekterande process. Ljudinspelarna stängdes av efter cirka 25 minuters inspelningstid. 
4.3.2 Observation med fältanteckning 
Under hela tekniklektionen observerade vi och tog fältanteckningar. Våra observationer 
började när läraren började tekniklektionen. Vi satt vid sidan av och antecknade med papper 
och penna. I samband med att vi startade ljudupptagningarna gick vi runt bland grupperna 
och antecknade gruppnummer, minutslag och händelser. Detta möjliggjorde att vi kunde gå 
tillbaka till våra anteckningar när vi gick igenom det transkriberade materialet. På så vis fick 
vi en tydligare bild av det sammanhang som diskussionerna var inbäddade i.  

Vid redovisningarna av arbetena, när inspelningsapparaterna stängts av, fortsatte vi med 
våra anteckningar. Läraren bad en grupp i taget att berätta hur de gjort sin konstruktion och 
demonstrera hur dessa föll genom luften. Sedan frågade lärare om gruppen var nöjd med 
sitt föremål och med samarbetet. De skulle också berätta vad som fungerade och vad som 
inte fungerade, vad som kunde ha förbättrats och hur övningen kunde ha gjorts annorlunda. 
Exempelvis frågade läraren grupp 4: ”OK, hur har ni tänkt?” (observationsanteckningar). 
Alla grupper fick ställa frågor och ge kommentarer så hela klassen fick vara delaktig. 
Insamlade data transkriberades och textmaterialet analyserades. Den tolkade empirin 
användes som resultat. Nedan beskrivs datagenerering och analys mer i detalj. 
4.4 Analys av data 
I den följande avsnittet presenteras bearbetning av våra data, analysramverk och ett 
autentiskt exempel från analysen av data. 
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4.4.1 Databearbetning 
Vi följde Brymans (2008) råd vid transkriberingen. Transkribering är en tids- och 
energikrävande process men fördelen är att textunderlaget blir översiktligt och lättare att 
jämföra än när man enbart lyssnar på inspelade röster. Enligt Bryman är både vad som sägs 
och hur det sägs av intresse. Vi lyssnade till inspelningarna och transkriberade varje grupps 
ljudinspelning (1–6). Om det fanns oklarheter spelades ljudet upp en gång till. Eleverna 
tilldelades bokstäverna A–Q och minuterna markerades. Eftersom alla grupper förutom en 
bestod av tre elever och rösterna kunde likna varandra gick vi, för att undvika fel, igenom allt 
material en gång till samtidigt som vi läste textunderlaget. Det förekom samtal i bakgrunden 
på vissa ställen i materialet som gjorde att vi inte kunde transkribera dessa med säkerhet. 
Dessa passager markerade vi som ohörbara i textmaterialet. Observation av de 
fältanteckningar som vi ansåg som särskilt intressanta användes för få en helhetsbild av 
textunderlaget. 
4.4.2 Dataanalytiskt ramverk 
Vi har, som utgångspunkter för att tolka vår empiri, använt Rodgers (2002) fyra kriterier för 
kritisk reflektion, vilket är en tolkning av Deweys (1910/1933a) tankar om reflective thinking. 
Vi har i egen översättning försökt att beskriva kriterier så nära original engelskaspråket som 
möjligt. Vi räknade antal reflektioner som grupperna gjorde, och fördelade antalet enligt 
Rodgers fyra kriterier. 
 
Kriterium 1 – Reflektion som meningsskapande process  
Det finns flera faktorer som ingår i en meningsskapande process. För att förstå deras 
betydelse krävs enligt Rodgers (2002) en förståelse för hur Dewey såg på utbildning: ”Dewey 
essentially defines education as a verb rather than a noun. In doing so, he has also given us a 
definition of learning” (s. 846). Den synen pekar mot ett praktiskt görande. En annan aspekt 
av den meningsskapande process som utbildning skulle bidra till är en dialektisk interaktion, 
vilka problemlösningar som är involverade mellan individ och omgivning. Utan interaktion är 
inlärning steril och passiv. Denna tvåriktade interaktion skapar erfarenheter och gör lärande 
till en aktiv process.  

Kontinuitet är en annan aspekt, vilken kan beskrivas som den samlade erfarenheten som 
finns i världen och som bidrar med sammanhang. Vi lär inte enbart av våra egna 
erfarenheter utan också av andras. Vidare kan erfarenheter vara utvecklande eller 
utvecklingshämmande. Utvecklande lärande – educative experience – har en moralisk 
karaktär och kännetecknas av en öppen interaktion och medvetna, genomtänkta och 
intelligenta handlingar. Lärande blir konstruktivt och bidrar till både den egna utvecklingen 
och samhällets utveckling i stort.  

Lärande som är utvecklingshämmande – mis-educative experience (Dewey, 1938) – leder 
lärande i en okänslig och omoralisk riktning, och är därför inte av konstruktiv karaktär. Detta 
kan även leda till ett mer passivt sätt att närma sig omvärlden, där man inte är medveten om 
hur ens handlingar påverkar omgivningen, vilket hindrar interaktion med omvärlden. 
Utvecklingen stoppas. Båda typer av utveckling (utvecklande och utvecklingshämmande) 
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leder till lärande, men det är bara utvecklande lärande som leder lärande i positiv riktning.  
Mening skapas genom att erfarenhet tilldelas värde då den sätts in i ett sammanhang. 

Detta sker när erfarenheten och kunskapen den bär på knyts till det förflutna och till 
framtiden genom reflektion. När en erfarenhet får mening blir en komplex situation mer 
översiktlig och kontrollerbar. Praktik genererar teorier som i sin tur blir utgångspunkter för 
praktik. Då teorin inte längre är användbar, ändras eller förkastas teorin.  

 
Kriterium 2 – Reflektion som ett systematiskt och disciplinerat sätt att tänka 
I definitionen av reflektion som ett systematiskt och disciplinerat sätt att tänka ingår tre 
typer av tänkande: omedvetet tänkande (stream of consciousness), uppfinningsrikedom 
(invention, imagination) samt övertygelse, tro (belief), exempelvis på att jorden är rund. 

Med omedvetet tänkande menas att vi inte kontrollerar idéerna som går igenom våra 
huvuden. Den tredje, övertygelsen, innebär att vi genom våra tidigare erfarenheter kan 
avgöra ett val – det blir en bro (bridge of meaning) som knyter samman ens erfarenheter 
(experience), vilket kan ge en riktning och möjlighet till utveckling. Det är en källa till 
motivation och nyfikenhet, som båda är attityder som kan leda till nyfikenhet/förfrågan 
(inquiry), man vill veta mer. Rodgers tolkar reflektion som ett systematiskt och disciplinerat 
sätt att tänka i sex olika faser: 

• erfarenhet 
• spontan tolkning av erfarenheten 
• definition av problem eller frågor som uppstår ur erfarenheten 
• skapandet av möjliga förklaringar till dessa 
• forma dessa erfarenheter till hypoteser  
• experiment eller test av hypotesen. 
 

I beskrivningen av Deweys arbete skriver Rodgers (2002) att Dewey poängterade att det var 
väsentligt och avgörande att tillåta tid för reflektion. 
 
Kriterium 3 – Reflektion i samspel med andra  
Reflektion är en kommunikativ process som sker i samspel med andra. Kommunikation 
innebär att man formulerar, tydliggör och delar med sig av sina idéer och tankar och känslor. 
Detta sker genom språk. På så vis kan den egna förståelsen testas i en mer offentlig arena än 
den egna privata sfären. Detta hjälper till att se fallgropar och/eller styrkor. Kommunikation 
gör det möjligt att ta del av andras erfarenheter, perspektiv och stöd, att få bekräftelse för 
egna antaganden och dela värdet av erfarenheten, att se saker med nya ögon och att ha 
disciplin att fullfölja undersökningen.  
 
Kriterium 4 – Reflektion som attityd 
I definitionen av reflektion som attityd ingår hur en individs attityder antingen öppnar vägen 
till lärande eller blockerar den. Lärande handlar om känslor. Individens attityder gentemot 
reflektionsprocessen kan förhindra eller stötta lärande. Den framgångsrika tänkaren är 



 18 

medveten om sina attityder och känslor och är disciplinerad att använda dessa till sin fördel. 
Starka känslor som rädsla eller längtan kan påverka en undersökningsprocess så att 
resultatet enbart leder till en bekräftelse på dessa känslor.  

Attityder som krävs är en hängivenhet som karaktäriseras av nyfikenhet och entusiasm 
för uppgiften eller problemet (whole-heartedness), rättframhet (directness), som också kan 
tolkas som självförtroende, ett öppet sinne för att kunna ta till sig olika perspektiv (open-
mindedness), ansvarskänsla, inbegripet att kunna förutse konsekvenser av ens handlingar 
(responsibility), och en beredskap och vilja till utveckling (readiness). Alla dessa attityder är 
viktiga för förmågan att tänka kritiskt. 
4.4.3 Autentiskt exempel från analysen av data 
Vi presenterar här ett utdrag ur transkriberingen av elevgrupp 3 för att visa hur vi analyserat 
data utifrån Rodgers (2002) fyra kriterier.  
 
P: Ähh, ska vi göra så här att vi gör det som en fallskärm, för när vi har fallskärm då behöver 
vi tyg, det blir tungt, tungt, tungt. 
Q: Och lägger på typ en ballong 
P: Och så har vi en pingis, en pingisboll längst ner 
R: Mhm …, aha 
P: Och så fixar vi snöret genom papper och pingisbollar (Grupp 3, de första minuterna av 
inspelningen) 
 
Gruppen använder sig av reflektion som meningsskapande process, vilken är den 
konstruktiva utveckling som leder till positivt lärande, vilket Rodgers (2002) kallar educative-
experience.  
Elev P ger uttryck för en tidigare erfarenhet som knyts till den nya erfarenheten. P vill att 
gruppen ska göra en fallskärm och förklarar hur den kan konstrueras samtidigt som P 
påpekar att tyg kommer att göra konstruktionen för tung. Elev Q kommer, utan att avbryta 
elev P, på idén att en ballong kan användas, vilket vi tolkar som tidigare erfarenhet av 
ballonger och deras egenskaper, vilka bidrar till att bygga broar för att skapa mening. Denna 
grupp gör en plan och det praktiska planerade arbetet har genererat teori som kommer att 
bli utgångspunkt för gruppens konstruktion. De börjar enligt våra observationer att 
undersöka materialet. Detta betyder inte att de inte reflekterar, det är möjligt att de bara 
inte delar med sig av sina tankar. När P börjar ställa frågan: ska vi göra … är det en förfrågan 
(inquiry) som ingår i ett annat kriterium, reflektion som ett systematiskt och disciplinerat sätt 
att tänka, vilket är viktigt för en kritisk tankeprocess.  

Lite senare testar gruppen olika ballonger och vill göra en passagerare men efter att ha 
testat sin konstruktion anser de att det blir för tungt. 
 
P: Vi måste kolla 
Q: Är den tung? 
R: Ja den ena flyger jättesnabb 
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P: Vi måste ta bort lite här 
R: Ja, här kan vi ta lite 
Samtal, pyssel 
Q: En gubbe, en passagerare, det kanske blir för tungt 
R: Aaahh … 
P: Den här är jättetung nu! 
R: Jag vet 
R: Det är nog den här– 
Q: Om vi behöver den här…? den här till någonting? 
(Samtal mellan eleverna som inte tas upp) 
P: De är ju jättelätta (Grupp 3 minut ca 20) 
 
I det här avsnittet testar gruppen ballongen och är överens om att konstruktionen inte faller 
så sakta som de hade tänkt. Problemet är att den är för tung och faller genom luften för 
snabbt. De förklarar att de behöver ta bort något och kommer då fram till att även en 
passagerare blir för tung. De testar konstruktionen med passageraren och deras hypotes 
visar sig stämma. Eleverna har tydligt identifierat problemet för att sedan gå vidare med 
experimenten. När Q säger En gubbe, en passagerare har hen använt sin fantasi 
(imagination) och entreprenörskap (invention), som ingår i kriterium 2. Det hörs att gruppen 
är medveten och övertygad om konstruktionen är för tung, vilket också är en aspekt av 
kritisk reflektion i kriterium 2. Eleverna har dessutom visat att de är disciplinerade, alla har 
deltagit och genom kommunikationen har de tagit del av andras erfarenheter vilket är tredje 
kriteriet i kritisk reflektion i vårt autentiska exempel. Gruppen har dessutom entusiasm och 
nyfikenhet, exempelvis när R säger Aaahh … och när P säger Vi måste kolla; som är exempel 
inom det fjärde kriteriet, reflektion som attityd. Gruppens positiva attityd leder till en 
öppenhet som främjar viljan att lösa det tekniska problemet.  
4.5 Forskningsetik 
I vår studie har vi följt fyra etiska principer för god forskningssed enligt Vetenskapsrådet 
(2017). Dessa principer är krav på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 
• Informationskrav. Deltagarna i studien informerades om vad vårt arbete innebär och under 
vilka villkor det skulle genomföras. Eftersom elevdeltagarna var under 18 år skickades ett 
informationsbrev (Bilaga 2) till vårdnadshavarna. Läraren informerades i god tid före vårt 
besök, via e-post och genom telefonsamtal, om våra ljudinspelningar och 
anteckningar/observationer. Vi informerade om att deltagandet var frivilligt och kunde 
avbrytas när som helst.  
• Samtyckeskrav. Vi har fått deltagarnas samtycke till villkor och frågor – att forska i 
klassrummet med elevgrupper och att genomföra ljudupptagning och observationer med 
anteckningar under en tekniklektion.  
• Konfidentialitetskrav. Alla deltagare utlovades konfidentialitet, vilket innebär att deras 
namn och all data som insamlats, inklusive namn på verksamhet och skola och klass, 
anonymiseras i vårt arbete. Vårt arbete publiceras i forskningsdatabasen DIVA.  
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• Nyttjandekrav. Deltagarna har fått garantier om att våra forskningsresultat från 
ljudupptagning och anteckningar från observation inte ska användas eller utlånas för 
kommersiellt bruk. 

5 Resultat 
I de följande avsnitten presenteras våra resultat och resultatanalysen. Vi använde Rodgers 
(2002) fyra kriterier för kritisk reflektion som analytiskt ramverk. Ramverket har sin 
utgångspunkt i Deweys tankar om reflective thinking, som även är vårt teoretiska perspektiv.  
5.1 Inom elevgrupperna görs reflektioner utifrån de fyra kriterier för kritisk reflektion 
Efter att ha analyserat det transkriberade textmaterialet utifrån Rodgers (2002) fyra kriterier 
kom vi fram till de resultat som visas i Tabell 1 och Figur 1. 
 
 

 Kriterium 1 Kriterium 2 Kriterium 3 Kriterium 4 Totalt antal 
frekvenser 
per grupp 

Grupp 1 50 18 78 53 199 
Grupp 2 40 13 58 53 164 
Grupp 3 53 17 120 66 256 
Grupp 4 55 17 118 55 245 
Grupp 5 43 13 74 30 160 
 
Totalt antal 
frekvenser 
per kriterium 

 
241 
 
 
 

 
78 
 
 
 

 
448 
 
 
 

 
257 
 
 
 

 
1024 

Max-värde 55 18 120 66 

 
Tabell 1. Visar antal reflektionsfrekvenser i siffror.  
Kriterium 1 – Reflektion som meningsskapande process  
Kriterium 2 – Reflektion som ett systematiskt och disciplinerat sätt att tänka 
Kriterium 3 – Reflektion i samspel med andra  
Kriterium 4 – Reflektion som attityd 
 
Tabell 1 visar antalet reflektionsfrekvenser i respektive kriterium per grupp. Tabell 1 visar 
även max-värdet för varje kriterium och frekvenser totalt för varje kriterium. Figur 1 är 
baserat på frekvenserna så som de står i tabellen. Vi använde stapeldiagram (Figur 1) för att 
visualisera resultatet, vilket vi menar kan underlätta för läsare som föredrar denna typ av 
redovisning. 
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Figur 1. Jämförelser mellan kriterier och gruppernas reflektionsantal. 
 
Tabell 1 och Figur 1 visar att varje kriterium för reflektion förekommer hos alla fem 
grupperna. I Figur 1 ses att de fem gruppernas frekvenser ligger på ungefär samma nivå i 
varje kriterium. Exempelvis görs inom grupperna mellan 40 och 55 reflektioner i kriterium 1, 
reflektion som meningsskapande process. Om gruppernas frekvenser av reflektioner jämförs 
med varandra blir det tydligt att grupp 3 och grupp 4 har högst antal frekvenser av 
reflektioner i nästan varje kriterium. Grupp 3 hade totalt 256 antal frekvenser medan grupp 
4 hade 245 antal frekvenser. Grupp 5 hade enbart 160 antal frekvenser. Tydligast blir 
skillnaden mellan dessa grupper och de andra grupperna i kriterium 3, reflektion i samspel 
med andra. I grupp 3 och grupp 4 gjordes nästan dubbelt så många reflektioner som i grupp 
1, 2 och 5, vilket kan ses i 5.1.3. 
5.1.1 Reflektion i samspel med andra är vanligt 
Tabell 1 och figur 1 visar att kriterium 3, reflektion i samspel med andra skiljer sig tydligt i 
total antal frekvenser för reflektion jämfört med övriga kriterier. Max-värdet för kriterium 3 
är 120. 

Jämfört med kriterium 3, reflektion i samspel med andra har kriterium 1, reflektion som 
meningsskapande process och kriterium 4, reflektion som attityd bara något mer än hälften 
av totalantalet frekvenser för reflektion, 241 och 257. Figur 1 visar att kriterium 3, reflektion 
i samspel med andra är det kriterium som är mest vanligt förekommande i alla grupper. 
Kriterium 2, reflektion som ett systematiskt och disciplinerat sätt att tänka, var det kriterium 
som hade lägst antal reflektioner med bara 78 reflektioner. Alla grupper i kriterium 2 hade 
ungefär samma låga antal reflektioner.  
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5.1.2 Reflektion som ett systematiskt och disciplinerat sätt att tänka är ovanligt 
Tabell 1 och Figur 1 visar även att kriterium 2 reflektion som ett systematiskt och 
disciplinerat sätt att tänka är det kriterium som har lägst antal frekvenser av reflektioner hos 
varje grupp. Varje grupp gör endast mellan 13 och 18 reflektioner i kriterium 2. Detta är 
mindre än hälften jämfört med antalet frekvenser av reflektioner som görs inom grupperna 
jämfört med de andre kriterierna. Därför är värdet för totala antalet frekvenser av reflektion 
i kriterium 2 mycket lägre (78) jämfört med det värdet vi får för de övriga kriterierna 
(kriterium 1: 241, kriterium 3: 448, kriterium 4: 257). Kriterium 2, reflektion som ett 
systematiskt och disciplinerat sätt att tänka, är det kriterium som inte är minst vanligt i 
jämförelse med de andra kriterierna. 
5.1.3 Vissa grupper har genomgående höga frekvenser av reflektion 
Vi använde de frekvenser som visas i Tabell 1 för varje grupp och kriterium och normerade 
dem utifrån max-värdet för varje kriterium.  
 

 
 
Figur 2. Normerade frekvenser av reflektion (max-värde) 
 
I Figur 2 visas normerade frekvenser av antal reflektioner för varje grupp och kriterium. Vi 
kompletterade punktformen med smala prickade linjer för att göra det lättare att se varje 
grupps resultat. Ordningen av kriterierna hade kunnat vara annorlunda. Det som vi vill visa 
med Figur 2 är att grupp 3 genomgående ligger nära 100 % av de reflektioner som görs inom 
ett visst kriterium. Detsamma gäller för grupp 4. Detta kan förklaras med hjälp av Tabell 1 
och Figur 2. Som vi nämnt i 5.1 är grupperna 3 och 4 de grupper som har högst antal 
frekvenser av reflektioner i varje kriterium. Grupp 3 har det högsta antalet frekvenser av 
reflektioner av alla grupper i kriterium 3, reflektion i samspel med andre och kriteriet, och 
kriterium 4, reflektion som attityd, och sätter därför även max-värdet för dessa kriterier. 
Grupp 4 har den högsta frekvensen av reflektioner av alla grupper i kriterium 1, reflektion 
som en meningsskapande process, och sätter därför max-värdet för detta kriterium. 
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Grupperna 3 och 4 har nästan likadana värden i kriterium 3 (Figur 2). Antal frekvenser är 120 
för grupp 3 och 118 för grupp 4, vilket är nästan dubbel som många frekvenser som de andra 
grupperna har i kriterierna 1 och 4.  
5.2 Resultatanalys  
Resultatet visar, i relation till forskningssyftet och frågeställning, att alla grupper i vår studie 
använder kritisk reflektion, på olika sätt utifrån Rodgers (2002) tolkning av Deweys 
(1910/1933) tankar, för problemlösning i samband med en tekniklektion. I alla elevgrupper 
förekom något antal reflektionsfrekvens i de fyra kriterium.  

Vidare visar resultatet att kriterium 3, reflektion i samspel med andra, är det kriterium 
som är vanligast. Detta kan förklaras med att samspel, eller elevernas diskussioner, är en 
förutsättning för de andra kriterium för reflektion. Enligt Rodgers (2002) innebär kriteriet att 
eleverna delar med sig av sina idéer, tankar och känslor med hjälp av språk. Genom att 
kommunicera och ta del av varandras erfarenheter blir det möjlig att skapa mening, 
kriterium 1, reflektion som meningsskapande process. Eleverna får bekräftelse, eller får nya 
perspektiv så att de kan se saker med nya ögon, kriterium 4, reflektion som attityd. De 
inspireras till nya undersökningar, kriterium 2, reflektion som ett systematiskt och 
disciplinerat sätt att tänka. Enligt Dewey (1910/1933b) har varje individ egna erfarenheter 
som kan används för att skapa mening. Dessa erfarenheter delas med andra för att skapa 
mening tillsammans. Resultatet visar att reflektion i samspel sker i vissa grupper (3 och 4) 
mer frekvent än i andra grupper. Detta i sin tur kan ha betydelse för hur vidare reflektion 
sker i gruppen.  

De grupper som tydligast uppfyllde de olika kriterierna var grupperna 3 och 5, vilka 
präglades av ett öppet sinne och ansvarskänsla och en större balans mellan de olika 
aspekterna för att använda reflektion i problemlösningssituation.  

Detta kan förklaras med att ett problem medför en obalans av något och att människor 
med hjälp av reflektion försöker återupprätta balansen genom att skapa mening i 
sammanhang. Enligt Dewey (1910/1933b) kan inte kunskap som har nytta i ett sammanhang 
generaliseras helt till ett nytt sammanhang eftersom varje sammanhang är unikt till sin 
natur. Varje problem har därför sin egen lösning, även om problemen och lösningarna kan 
likna varandra. Eleverna i vår studie befinner sig i an ”forked road situation” (a.a., s.10) där 
det finns olika alternativ som behöver granskas och tas ställning till för att hitta bästa möjliga 
lösning utifrån sammanhang och förutsättningar. Detta kräver kritisk reflektion.  

Resultatet visar också att kriterium 2, reflektion som ett systematiskt och disciplinerat sätt 
att tänka, är det kriterium som används minst. En möjlig förklaring till detta är att kriteriet 
innehåller flera olika steg, vilket gör kriteriet mer komplext än de andra kriterierna. 
Kriterium 2 innebär en process där en ny erfarenhet tolkas, ett problem identifieras och 
hypoteser formuleras och testas. Dessa steg är olika faser av reflektion enligt Rodgers 
(2002). Som vi nämnt under 4.4.2 dataanalytiskt ramverk ingår sex olika faser i kriterium 2. 
Den första fasen är till exempel att eleven gör nya erfarenheter. För att kunna formulera 
hypoteser behöver eleverna också samtala med varandra och för att genomföra alla 
moment krävs en attityd som leder undersökningen mot målet. På så vis ingår de andra tre 
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kriterierna i kriterium 2.  
Grupperna 3 och 4 gjorde många fler reflektioner i kriterium 3, reflektion i samspel med 

andra. Gruppernas höga frekvens av reflektion skulle kunna förklara deras genomgående 
höga frekvenser inom de andra kriterierna. Rodgers (2002) skriver att genom en öppen 
tvåriktat kommunikation med omvärlden skapar individer förutsättningar för ett aktivt 
lärande. I kombination med genomtänkta handlingar bidrar individen på så vis till sin egen 
och andras utveckling. För Dewey var detta lärande av moralisk karaktär en grundpelare i en 
demokrati då den gynnande både individen och samhällsutvecklingen i stort. Om interaktion 
med omvärlden är mer passiv, hindras en medveten, genomtänkt, konstruktiv rörelse mot 
förbestämda mål.  

Systematiskt tänkande ligger till grund för kriterium 2, reflektion som ett systematiskt och 
disciplinera sätt att tänka. Inquiry definieras som ett mer systematiskt tänkande och är enligt 
Dewey en vetenskaplig metod.  Vid en systematisk undersökning finns både en induktiv och 
en deduktiv rörelse. Genom en induktiv rörelse bildas en helhet av delarna som ger en 
översikt över situationen och genom den deduktiva rörelsen delas helheten upp så att den 
kan undersökas närmare.  

6 Resultatdiskussion  
I denna del av studien diskuteras resultaten utifrån vårt teoretiska perspektiv, och varför  
kriterium 3, reflektion i samspel med andra, var det mest använda kriteriet och varför. Vi tar 
också upp synen på teknik och didaktik, kritisk reflektion, metoddiskussion, trovärdighet och 
generaliserbarhet och implikationer för praktiken. 
 6.1 Reflektion i samspel vanligast 
Våra resultat, som visar att elever i årskurs F-3 i grundskolan använder reflektion, enligt 
Rodgers (2002) fyra kriterier, går emot innehållet i Skolinspektionens (2014) granskning som 
säger att elever inte använder reflektion i teknikundervisning. Att kriterium 3, reflektion i 
samspel med andra, förekom oftast är en indikation som kan förklaras med att elevernas 
sociala samspel, där diskussioner ingår, kan ligga till grund för reflektioner.  

Att kriterium 2, reflektion som systematiskt och disciplinerat sätt att tänka, användes 
minst i vår studie kanske kan förklaras med att detta kriterium är mer komplext än de andra 
kriterierna genom att reflektionsprocessen här delas in i 6 faser, bland annat tidigare 
erfarenhet, definition av ett problem eller fråga och test av hypotes.  

Av våra resultat framgår tydligt att kriterium 3, reflektion i samspel med andra, är det 
kriterium som förekommer oftast, vilket inte är inte märkligt med tanke på att uppgiften 
handlar om ett grupparbete med elever i 8-9 -årsåldern. Varför är detta inte märkligt? Att 
det reflekteras mycket under praktiskt arbete är intressant men kan diskuteras.  

Enligt Dewey (1910/1933b) inbegriper varje handling också tankar och vice versa. Utifrån 
Deweys reflective thinking krävs kritisk reflektion för att lösa problem. I den följande texten 
diskuterar vi våra resultat utifrån studiens teoretiska ramverk, tidigare teknikdidaktisk 
forskning och styrdokument, samt ramfaktorer som kan ha påverkan på elevers lärande. 
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6.1.1 Kritisk reflektion och tidigare teknikdidaktisk forskning 
Att reflektera är någonting vi vanligen utvecklar genom livet, genom att vi samlar på oss 
erfarenheter (experience) menar Dewey (1910/1933a). Enligt Björkholm (2015) innebär 
tekniskt kunnande ett differentierat erfarande, som gör det möjligt för eleverna att urskilja 
viktiga aspekter av görande som leder till lösning av problemet. Detta innebär att elever har 
förmåga att kunna värdera olika lösningar. Vi ser genom vårt teoretiska perspektiv i våra 
resultat att elever använder reflektion som ett disciplinerat och systematiskt sätt att tänka 
(kriterium 2). Denna process, som även kan benämnas inquiry, gör det möjligt för eleverna 
att testa hur en konstruktion och olika funktioner gör det möjligt att realisera en specifik 
funktion. Detta sker i en cirkelformad rörelse där eleverna värderar och omvärderar olika 
lösningar genom att urskilja vissa aspekter från andra. Samtidigt visar våra resultat att 
kriterium 2, reflektion som systematiskt och disciplinerat sätt att tänka, inte är vanligt 
förekommande. Processen är komplicerad och innebär systematiska undersökningar, vilket 
utifrån resultatet verkar vara svårt att genomföra på egen hand för eleverna.  

Vi ser ett samband i bakomliggande orsaker till varför just kriterium 2 har så få 
användningar. Det kan bero på att eleverna i vår studie i den här åldern (8-9 år) ännu inte 
har utvecklat tillräcklig teknisk kunskap eller sociala kompetenser för att kunna uttrycka sig i 
grupp. Om vi exempelvis jämför dessa elever med studenterna på universitetsnivå i 
Wickmans 2002-studie så har dessa haft mer tid för att bygga på sina erfarenheter och 
kompetenser i kraft av ålder och högre utbildningsnivå. De skulle förmodligen kunna 
tillämpa kritisk reflektion på en betydligt mer komplex kognitionsnivå. 

Kriterium 2 bygger på tre typer av tänkande, medvetenhet (stream of consciousness), 
fantasi (invention/imagination) och övertygelse (belief) och delas in i sex olika faser, bland 
annat erfarenhet och experiment (test av hypotes). Inquiry ingår också här. Denna 
komplexitet ställer krav på elevernas grupparbete. Hur frågor hanteras i gruppen är 
exempelvis viktigt. När eleverna i vår studie pratade och ställde frågor samtidig kunde detta 
skapa osämja i gruppen som påverkade gruppens fokus på problemlösning. Vi tolkar denna 
utveckling som mis-educative enligt Rodgers (2002) beskrivning av Deweys syn. Enligt 
Rodgers är det enbart ett positivt utvecklande som leder lärande i rätt riktning.   

Vi ser ett mönster mellan gruppernas osämja och problemlösning. Grupp 3 hade det 
högsta antalet reflektionsfrekvenser. Detta berodde förmodligen på att de tillämpade 
Deweys demokratiska (educative experience) syn, vilket är nödvändigt för en givande kritisk 
reflektion. Under transkriberingen av inspelningen av grupp 3 upptäckte vi att det ofta vara 
pauser mellan elevernas yttrande, vilket gav tillfällen till att reflektera och svara varandra. 
Andra grupper som vi analyserade ställde frågor samtidigt som någon talade, vilket skapade 
osämja i gruppen. Vi ser att ju mer tidigare erfarenhet gruppen har, desto större möjligheter 
har de att lösa problem. Det krävs alla Rodgers (2002) kriterier för att få ut den fulla 
potentialen av kritisk reflektion som gynnar utveckling och lärande. 

Klasander (2010) anser att elever behöver få möjlighet att utveckla förmåga att kunna 
identifiera komponenter och deras samband för att kunna avgränsa tekniska system. 
Tekniska system handlar om input och output; varje del i systemet tillför något. Om man 
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ändrar något i input ändras också output. Vi skrev i resultatanalysen att kriterium 2, som är 
ovanligast förekommande, handlar om systematiska undersökningar som innebär induktion 
och deduktion. Även om eleverna inte skapar tekniska system, skapar de produkter av olika 
delar som fyller en specifik funktion. I vår studie gav läraren eleverna, dels i gruppform, dels i 
individform (skissa mall), möjlighet att utveckla sina förmågor i teknikämnet genom att 
bland annat lösa tekniska problem och värdera konsekvenserna. Syftet var att undersöka hur 
material som ballonger, fjädrar, tejp och lim skulle på något vis kunna användas för att 
konstruera ett föremål som skulle vara vackert och falla lätt genom luften. Detta innebar 
problemlösning i hög grad. Kriterium 3, reflektion i samspel med andra, var den vanligaste 
reflektionsformen eleverna använde. Vi ser här i överensstämmelse med Rodgers (2002) 
tolkning av Deweys inquiry och educative experience, att en positiv attityd behövs för att 
lösa något inom en begränsad tid, i det här fallet konstruera ett föremål. 

Svensson (2011) skriver att elevers förståelse för tekniska system skiljer sig. Elevernas 
föreställningar kring tekniska system är mer kopplade till tankemodeller än till fysiska 
föremål. Läraren behöver hjälpa eleverna att synliggöra och urskilja delar och helheter av 
tekniska system och deras relationer för att eleverna ska kunna få ökad förståelse för dessa. 
En del av detta är att läraren tar hänsyn till olika didaktiska dimensioner, och till exempel har 
kunskap om hur olika moment i teknikundervisning lärs ut på ett sätt som gynnar elevernas 
förståelse. Resultaten i denna studie visar att eleverna reflekterar men att de har svårt att 
genomföra systematiska undersökningar på egen hand. Kopplat till det som Svensson skriver 
innebär detta att eleverna behöver hjälp för att urskilja konstruktionernas olika delar, deras 
funktioner och relationer för att öka sin förståelse för sina produkter.  

Bjurulf (2008) skriver att dolda läroplaner hos lärare påverkar elevernas förståelse för 
teknikämnet. Den dolda läroplan som ger uttryck för att teknik inte är så noga riskerar att 
leda till ett oreflekterat görande. Enligt Bjurulf handlar reflektion om att se både förtjänster 
och brister i det egna arbetet. Utifrån våra resultat, att eleverna har svårt att genomföra 
komplexa reflektioner i form av systematiska undersökningar på egen hand, anser vi att 
elever behöver hjälp att lyfta sina reflektioner bortom den enbart praktiska nivån. Eleverna 
behöver förstå syftet med sina undersökningar, därför bör det praktiska arbetet vara kopplat 
till didaktikens grundfrågor vad, hur och varför. Syftet med vår uppgift var att elevgrupperna 
skulle konstruera ett föremål, men vi vet inte med säkerhet om varje individ fick del av 
denna dimension. Vi kan påstå att alla grupper reflekterade och att en del grupper 
reflekterade mer än andra. Och det kan vara av stort intresse att veta hur en lärare ska 
kunna kontrollera att alla elever har utvecklat sin förmåga till kritisk reflektion i samband 
med tekniska problemlösningar.  

Blomdahl (2007) framhåller vikten av reflektion för att förstå teknikens väsen, och vikten 
av reflektion för elevers lärande i teknikämnet. Det behövs tillfällen för gemensam reflektion 
i teknikundervisning där eleverna kan skapa mening av sina erfarenheter. Vi ser i våra 
resultat att, reflektion i samspel med andra, är det kriterium som är vanligast förekommande 
och att eleverna använde reflektion för att skapa mening i progression för att lösa tekniska 
problemet. Resultaten i vår studie visar att dessa kriterier är förutsättningar för att eleverna 
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kan göra systematiskt undersökningar. Även om resultaten visar att eleverna reflekterar i 
samspel med varandra och skapar mening så kan vi inte vara säkra på att eleverna kan dra 
slutsatser av sina undersökningar, som leder deras lärande i teknikämnet i en konstruktiv 
riktning.  

För elever kan det vara svårt att sätta ord på sina upptäckter, därför behövs läraren som 
stöd under hela processen. Sundqvist och Nilsson (2016) skriver att barn redan i 
förskoleåldern behöver få varierade och rika erfarenheter av teknik. Barnen behöver stöd av 
en kompetent vuxen som kan leda lärande och utveckling i konstruktiv riktning, när de till 
exempel konstruerar. Utan stöd och gemensam reflektionen förmår barn inte att värdera 
sina erfarenheter, de kan inte skapa mening av situationen. Detta kan kopplas till våra 
resultat som visar att elever använder reflektion som meningsskapande process. De 
använder sig av sina tidigare erfarenheter för att skapa mening i nya sammanhang men de 
har svårare för att omsätta de nya erfarenheter de gör i systematiska undersökningar på 
egen hand.     

Uppgiften som eleverna skulle utgå ifrån var uppbyggd i olika steg baserade på ”teknikens 
arbetssätt”. Det ingick i uppgiften att de till exempel skulle undersöka och testa sina 
konstruktioner. Vi observerade att inte alla följde uppgiften steg för steg. Flera elever var till 
exempel ivriga att komma igång och hoppade över steget att rita en mall. Att elever följer sin 
första idé är också någonting som även Luo (2015) och Kirkeby (2010) visar i sina studier. Luo 
skriver om design fixation, vilket innebär att eleverna ”fastnar” för en design som de har 
erfarenheter av istället för att tänka nytt. Våra resultat visar att reflektion som 
meningsskapande process förekommer hos elevernas praktiska problemlösning i grupper. 
Eftersom detta kriterium är en förutsättning för vidare undersökningar utifrån kriterium 2 
reflektion som systematiskt och disciplinerat sätt att tänka skulle det vara intressant att 
undersöka mer i detalj vad eleverna skapar för mening och hur detta påverkar 
undersökningen. Detta överstiger dock denna studiens omfattning.   

Enligt Luo (2015) kunde eleverna lösa konkreta problem logiskt men de hade svårt att 
genomföra systematiska undersökningar vid grupparbete. Även våra resultat visar att 
reflektion som ett systematiskt och disciplinerat sätt verkar vara svårt för eleverna att 
genomföra på egen hand. Uppgiften i vår studie, kan i jämförelse med den som Luo (2015) 
undersökte anses vara mer öppen. Eleverna skulle inte designa ett visst föremål men ta fram 
någonting som förenade två specifika egenskaper. Det är ändå möjligt att även eleverna i vår 
studie har begränsats av sina tidigare erfarenheter i form av design fixation. De kan till 
exempel ha kopplat en viss egenskap till ett visst konkret objekt, till exempel fallskärm  
(i grupp 3 och 6) eller flygplan (grupp 2) istället för att utgå från andra kriterier.  

Vi kan även se mer likheter med resultaten i Luos (2015) studie där elever i ungefär 
samma åldrar som eleverna i våra forskningsgrupper kunde lösa konkreta problem logiskt, 
men hade svårt att genomföra systematiska undersökningar vid grupparbete. I Luos studie 
förekom elevdominans i grupperna, vilket påverkade samarbetet och den sociala kontexten; 
när det inträffade bråk hade eleverna svårt att ge konstruktiv kritik. Även i vår studie såg vi 
liknande mönster (som i Lous studie). Grupper där det förekom osämja hade färre antal 
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reflektionsfrekvenser, vilket vi kunde verifiera efter transkribering av våra observationer 
med anteckningar. Grupperna som hade ett litet antal incidenter med osämja hade högre 
antal reflektionsfrekvenser. 

Schooner m.fl., (2013) skriver att lärare använder designmetoden för problemlösning och 
kritiskt tänkande men att problemlösning är mer framträdande än kritiskt tänkande. 
Arbetssättet är elevcentrerat. Elevernas undersökningar är i fokus. Det eleverna gjorde 
under det praktiska arbetet i vår studie liknade en designprocess. Designprocessen är ingen 
linjär rörelse skriver Stables (2007). Designprocessen följer en cirkulär rörelse och det finns 
olika sätt att hantera den. Även Stables (2007) finner i sin studie att det förekommer att 
elever fokuserar på handlingen (active skew) och följer sin första idé istället för att väga in 
alla aspekter. Men det finns även andra sätt där handling är i balans med reflektion. Det 
eleverna gör i vår undersökning liknar designprocessen och i den ingår undersökningar. 
Enligt Dewey förekommer sex faser av reflektion vid inquiry. De behöver dock inte följa strikt 
på varandra i en linjär rörelse. Rodgers (2002) beskriver de sex faser av reflektion som 
någonting som sker i en cirkulär rörelse. I flera svenska studier lyfts vikten av att eleverna 
behöver stöd för att kunna värdera de erfarenheter de gör under tekniklektionerna (Bjurulf, 
2008; Blomdahl, 2007; Sundqvist & Nilsson, 2016). Eftersom arbetssättet är ofta 
elevcentrerat är det viktigt att eleverna får tillfällen för gemensam reflektion och anpassat 
stöd av läraren. Läraren i sin tur behöver utgå från elevernas förkunskaper för att kunna göra 
detta. 

I vår studie, utifrån våra observationer och fältanteckningar, gick läraren runt mellan 
grupperna och gav återkoppling till elevernas idéer. Läraren ledde inte undersökningen i en 
direkt riktning men ställde frågor som skulle uppmuntra eleverna att göra vidare 
undersökningar. I slutet av lektionen hade klassen en gemensam genomgång med läraren 
där varje grupp redovisade sina konstruktioner. De diskuterade och jämförde de olika 
gruppernas konstruktioner och eleverna förklarade vad de gjort, hur de hade gjort det och 
varför de hade gjort det. De diskuterade också vad som fungerade bra för deras konstruktion 
och vad som fungerade mindre bra. 

Uppgiften innebar att grupperna behövde ta hänsyn till två olika egenskaper vid 
konstruktionen. Här ser vi vikten av de förmågor Svanelids (2017) beskriver, progression som 
helhet, från förskolan genom grundskolan och mer specifik i ordning av aktiviteter. Vi kan 
ifrågasätta om lektionens resultat skulle ha varit annorlunda om grupperna haft en uppgift 
för årskurs 1-3, att konstruera något som faller lätt igenom luften, och om eleverna fått göra 
en mall över hur de tänkte innan de började konstruera något. 
6.1.2 Kritisk reflektion och styrdokument 
Våra resultat om reflektion kan jämföras med resultatet av Skolinspektionens (2014) 
granskning av teknikundervisningen i grundskolan enligt vilken det saknas reflektion i 
samband med praktiskt arbete i teknikundervisning. Skolinspektionen framhöll att färdiga 
mallar inte utvecklar elevernas problemlösningsförmåga och kreativitet. Våra resultat visar 
motsatsen, att det förekommer reflektion i stor utsträckning i samband med praktiskt arbete 
i årskurs 2 och 3, men i vårt fall bestod uppgiften av en öppen problemlösning där teknikens 
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arbetssätt var ledande för utformningen av lektionen. Frågan blir då vilken typ av 
undervisning Skolinspektionen studerat? 

Vi ser vikten av tidig progression att kunna tillämpa och utveckla kritisk reflektion, 
exempelvis under praktiskt arbete med olika representationsformer som bilder och estetiska 
uttryck, grupprojekt, och på individnivå.  Det som enligt Rodgers (2002) krävs är bland annat 
en öppenhet för andras perspektiv, en vilja till utveckling och ansvarskänsla. Det har vi sett i 
de fyra kriterier där våra resultat skiljer i antal frekvenser i varje grupp. Våra resultat visar att 
reflektion som attityd är en förutsättning för att kunna göra mer komplexa reflektioner. För 
att bidra till att stimulera eleverna behövs teknik-literacy (teknikförståelse), något som vi 
beskriver tidigare genom de Vries (2017). Kriterium 2, reflektion som ett systematiskt och 
disciplinerat sätt att tänka, innebär bland annat fantasi (invention, imagination), vilket tar tid 
att utveckla och därför behöver börja tidigt i utbildningsprocessen. 
6.2 Metoddiskussion  
I vår studie har Wickmans (2002) ljudinspelningsmetodologi varit instrumental i generering 
av våra data. En fördel med denna metod, och inte filmning, är att eleverna kunde fokusera 
på det praktiska grupparbetet eftersom de inte stördes av några kameror. 

Under ljudinspelningarna och observationerna med anteckningar var det svårt att nå alla 
grupper samtidigt, vilket kan ses som en nackdel då vi inte kunde se allt som hände. När det 
var en tyst period i inspelning under inspelningarna så vet vi inte orsaken till detta. Detta 
problem upptäckte vi under transkriberingen. Vi såg stor variation i två grupper på hur 
mycket grupperna reflekterade och gjorde de följande anpassningar/justeringar. På grund av 
att Grupp 2:s inspelningsapparat stängdes av redan efter 10 minuter, räknade vi upp antal 
reflektioner och justerade till 25 minuter i varje kriterium. Exempelvis istället för 16 antal 
frekvenser i kriterium 1 fick de 40 frekvenser i kriterium 1 (Tabell 1).    

Vi tog bort den ursprungliga grupp 4 med anledning av att den hade den lägsta antal 
frekvenser, exempelvis enbart 3 reflektionsfrekvenser i kriterium 2 och 15 i kriterium 4. 
Detta kan bero på opålitlig statistik, men samtidigt observerade vi i våra anteckningar att 
grupp 4 använde betydligt mer icke-verbal kommunikation, som ögonkontakt, och de 
nickade med huvudena för att bekräfta/förneka en tidigare erfarenhet. Grupperna döps 
därför om från grupp 6 till grupp 5 och grupp 5 döps om till grupp 4. 

Om vi skulle använt metod med filmning skulle vi kanske ha fått andra resultat genom att 
vi då kanske skulle kunna tolka elevernas ickeverbala kommunikation, exempelvis om de 
genom att nicka kunde ge sitt godkännande till vad en gruppmedlem just sagt. 

Vi gjorde anteckningar om varje grupp minst en gång under lektionen. Vi hade i förväg 
inte prioriterat att observera någon särskild elev eller grupp. Även om vi tog anteckningar 
kunde vi inte vara vid varje bord under inspelningarna för att observera och ta anteckningar 
samtidigt. Det var ibland slumpmässig på vilket bord vi befann oss på. 

En annan olägenhet som vi upptäckte var att under ljudupptagningen slutade en 
ljudinspelare (telefon) i grupp 2 att spela in ljud redan efter 10 minuter. Det kan ha varit en 
elev som rörde telefonen och var inget vi hade förutsett. För att kompensera tidsbortfallet 
valde vi att räkna om tiden så vi skulle få så jämförbara resultat som möjligt mellan 
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grupperna.  
Att tillämpa Rodgers (2002) tolkning av Deweys arbete var inte så lätt som vi trodde 

eftersom det verkar kräva mer avgränsningar i varje kriterium för hur och vad eleverna har 
sagt, men när vi generaliserade, det vill säga vi såg att det är lättare för yngre människor i 
samspel att kunna förhålla sig till mer komplexa kognitiva reflektioner en de som 
förekommer i de andra kriterierna, vilket Wickmans (2002) universitetsstudenter kanske 
skulle ha gjort. Vi anser att kritisk reflektion är ett komplext område som påverkas av både 
elever, lärare och miljön där det praktisk teknisk inlärning ska ske: en kombination av 
didaktik och ämnes- och pedagogiska kompetenser som i samspel kan påverka elevernas 
möjlighet att utveckla sin förmåga att reflektera kritiskt.  
6.3 Trovärdighet, pålitlighet och generaliserbarhet 
Vi menar att vårt arbete och dess resultat är trovärdiga då hela arbetsprocessen genomförts 
noggrant. Vi har i varje del utgått ifrån arbetets syfte, frågeställning och teoretiska ramverk. 
Studiens syfte var att fördjupa kunskap kring elevers reflektioner i samband med ett 
praktiskt arbete i teknikundervisning i årskurserna F-3. Vi ville utgå från elevers perspektiv 
med en ambition att kunna bidra med kunskap kring elevers lärande i teknikämnet. Det finns 
en kontinuitet i vårt arbete genom att studien gjordes under en sammanhållen lektion, 
utifrån speciella förutsättningar som vi ansåg kunde öka sannolikheten för ett pålitligt 
resultat.  

Vi valde vi en lektion med öppen problemlösning i smågrupper och med praktiskt arbete. 
Teknikens arbetssätt liknar vetenskaplig metod och vetenskaplig metod likställs enligt Dewey 
(1910/1933a) med undersökning (inquiry). Inquiry är enligt Dewey det som reflective 
thinking eller kritisk reflektion har sitt ursprung i. På så vis skedde vår undersökning i en 
idealisk situation för att testa Deweys kritiska reflektion. Utifrån ett pragmatiskt perspektiv 
är varje situation unik enligt Dewey och därför finns varje problem och dess lösning i ett 
unikt sammanhang. För vårt arbete betyder det att resultatet inte kan överföras utan 
eftertanke till andra liknande situationer eller undersökningar. Det bör påpekas att lektioner 
som denna förekommer i ordinarie teknikundervisning i årskurserna F-3. Elevers egna 
konstruktioner och undersökningar återfinns i det centrala innehållet för alla årskurser i 
kursplanen för teknik, och problemlösning är en av de förmågor som eleverna ska ges 
möjlighet att utveckla i progression (Skolverket, 2017c). Även om sammanhang och detaljer 
är unika betyder detta att andra människor kan ha erfarenheter av liknande situationer och 
liknande sammanhang. Vi anser därför att resultaten går att jämföra med dessa erfarenheter 
och att vi på så vis kan göra anspråk på generaliserbarhet. Det är möjligt att genomföra 
undersökningar med samma utgångspunkter och samma analytiska ramverket för 
användning i samband med andra kunskapsobjekt, och andra torde kunna dra lärdom av, 
och använda våra metoder och ramverk. 
6.4 Implikationer för praktiken 
Eftersom resultaten visar att eleverna har svårigheter att reflektera på ett systematisk och 
disciplinerat sätt, kan de behöva stöd av en mer kompetent person. Att eleverna behöver 
stöd för göra effektiva undersökningar som leder lärandet i rätt riktning visar även den 
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tidigare teknikdidaktiska forskningen. För praktiken innebär detta som Bjurulf (2008) skriver 
att läraren behöver ge tillfällen för gemensam reflektion. Under dessa tillfällen kan läraren 
göra teknikinnehållet synligt för eleverna genom att lyfta elevernas olika strategier och då 
använda rätt begrepp. Practice rule knowledge kan kommuniceras verbalt och innebär att 
eleverna vet hur något fungerar även utan tidigare erfarenhet av just den situationen. 
Läraren behöver leda diskussioner där eleverna inte enbart reflekterar kring vad de har gjort 
men framförallt hur och varför. Detta är någonting läraren behöver ta hänsyn till vid 
planering och genomförande av undervisning i teknik. Vad är syftet eller målet med 
lektionen? När reflekterar eleverna, hur och var? Läraren kan ge eleverna ledtrådar som de 
behöver under sina undersökningar. Läraren kan till exempel jämföra bättre och sämre 
strategier. På så vis kan också ett mer kritiskt perspektiv impliceras under designprocessen, 
vilket enligt Schooner m.fl., (2013) har en undanskymd plats när metoden används till 
skillnad från problemlösning. Detta gör det också möjligt att synliggöra för eleverna hur olika 
funktioner och delar av konstruktionen relaterar till varandra. På så vis verkar det vara 
möjligt att leda elever från ett oreflekterat till ett reflekterat görande. 

7 Framtida forskning 
Vi ser ett mönster att elever använder kritisk reflektion när de löser problem. 
Forskningsområdet är värdefullt genom att resultaten kan påverka hur lärare kan använda 
sin didaktiska kompetens för att främja elevernas lärande och utveckling i teknikämnet och 
tillämpning av teknisk kunskap. Vidare forskning skulle kunna identifiera bakomliggande 
orsaker till de didaktiska frågorna hur, när och varför elever använder kritisk reflektion i 
tekniska problemlösningssituationer. Samma teoretiska ramverk kan användas som det vi 
använt i denna studie, Rogers (2002) tolkning av Deweys syn på reflective thinking. Data 
skulle kunna samlas in med samma metod, men med en ny elevgrupp i samma åldrar som 
eleverna i denna studie, 8-9 år. Studien kan utökas med en förskoleklass. För att studera en 
tänkbar och möjlig progression vad gäller medvetenhet om kritisk reflektion kan även 
jämförande studier göras med exempelvis grundskoleelever i åldrarna 10-15 år. Vi 
diskuterade även att eleverna visar svårigheter att genomföra systematiska undersökningar 
på egen hand. Därför vore det angeläget att undersöka vilken typ av kritisk reflektion elever 
använder under samtal med läraren vid till exempel gemensamma sammanfattningar av 
lektioner.  

Eftersom vi undersökte kritisk reflektion i teknikämnet vore det intressant att genomföra 
en liknande studie i ett annat ämne och kring ett annat kunskapsobjekt. I matematik kunde 
undersökas vilken typ av kritisk reflektion elever använder när de löser en 
problemlösningsuppgift i smågrupper med hjälp av laborativt material.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Materialbord  
 

Materialbord till att skapa en konstruktion som skulle vara vacker och falla lätt genom luften. 
Här syns tyg, rött garn, sex pingisbollar, tejp, fjädrar, klister, sax, crepepapper, ballonger, 
”tussebollar”/pom poms. Eleverna använde sig sin kreativitet och reflective thinking i syfte 
att konstruera något som var vackert och faller lätt genom luften. Bakgrunden till uppgiften 
är hämtad ur boken: Persson, H. (2015). Boken om Teknik 4–6. Stockholm: Liber. 
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Bilaga 2 Informationsbrev 
Till: rektor, lärare, vårdnadshavare och eleverna  
Från: Lena Klein och Jenene Strand, lärarstudenter (F-3) vid Mälardalens högskola (MDH) 
Datum: 2017-11-22 planerat undersökningsdatum 
 
Information om en forskningsstudie om teknikundervisning  
i grundskolans åk 1–3, samt tillfrågande om deltagande. 
 
Vi är två studenter vid Mälardalens högskola som går termin 6 på lärarprogrammet F-3 i 
Västerås. Syftet med vår fallstudie är att inhämta kunskap om och hur elever i åk 1–3 har 
möjlighet att reflektera i samband med praktiskt arbete i teknikundervisningen. Vi menar att 
arbetet kan bidra med kunskap kring elevernas lärande i ämnet. För att genomföra insamling 
av data krävs att vi spelar in ljud under elevernas praktiska grupparbete. Elevernas 
diskussioner under det praktiska arbetet kan ge oss information om och hur reflektion sker. 
Ni tillfrågas härmed om eleverna får delta i denna undersökning.  

Det praktiska genomförandet innebär att eleverna under en tekniklektion får lösa ett 
problem i små grupper. Det är (klass)läraren som leder lektionen. Vi gör en ljudinspelning 
med dator och mobiltelefon av elevernas kommentarer under uppgiften. Vi gör också 
observation och anteckningar på papper under lektionen, men inga fotografier tas av 
deltagarna. Detta gör vi för att kunna sätta diskussionerna in i sitt sammanhang. Sedan 
kommer vi att transkribera ljudfilerna i textformat.   
  

Vi följer Vetenskapsrådets (2017) anvisningar om god forskningssed med etiska 
överväganden och riktlinjer. Detta inbegriper att vi genomför arbetet och hanterar data och 
resultat ansvarsfullt. Vi kommer inte att anteckna elevernas namn eller annan information 
som gör det möjligt att identifiera individer. Det som är i fokus är kommentarer som kan 
knytas till reflektion och ämnet. Enstaka kommentarer kan lyftas i arbetet som exempel men 
kommer då vara anonymiserade. Vare sig skola, lärare eller elever kommer att vara 
identifierbara för utomstående. Ljudinspelningar och insamlat material kommer att 
användas enbart i samband med denna studie. Ljudinspelningarna och anteckningarna 
kommer att lagras på våra bärbara datorer som bara vi har tillgång till och kommer att 
förstöras (raderas) när arbetet är examinerat (i januari). Deltagandet i undersökningen är 
helt frivilligt. Då det handlar om ljudinspelning av barn yngre än 15 år ska vårdnadshavare ge 
tillstånd. Om någon vårdnadshavare inte ger tillstånd spelar det ingen roll vad barnet tycker 
om sitt deltagande. Om barnet säger nej spelar det ingen roll att vårdnadshavaren har 
godkänt deltagande. Alla personuppgifter (som namn) anonymiseras och alla har rätt att när 
som helst avbryta sitt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser. All information är konfidentiell. 

Undersökningen ska presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola, och 
slutversionen läggs ut på forskningsdatabasen DiVA. Om det är något ni funderar över kan vi 
nås via mejl/telefon. Vi besvarar gärna eventuella frågor.   

Tack för hjälpen!  
 

Lena Klein, student vid MDH            Jenene Strand, student vid MDH 
Telefonnummer och Mailadress      Telefonnummer och Mailadress 
Vår handledare är Tor Nilsson, universitetslektor i Naturvetenskap-teknik-didaktik på MDH 
Telefonnummer och Mailadress  
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Informerat samtycke om deltagande i forskningsstudie om teknikundervisning  
i grundskolans åk 1–3.  
Från: Lena Klein och Jenene Strand, lärarstudenter (F-3) vid Mälardalens högskola (MDH) 
Till: Vårdnadshavare och elever 
 
Jag som vårdnadshavare har fått information om studiens syfte, innehåll och praktiska 
genomförandet och ger mitt samtycke till att mitt barn får delta i studien. 
 

Ja                                     Nej        
 
 
Namnunderskrifter Vårdnadshavare                        Namnförtydligande  
 
 
_______________________________                      ____________________________  
 
 
_______________________________                      ____________________________  
 
 
Jag som elev har fått information om studiens syfte, innehåll och praktiska genomförandet 
och ger mitt samtycke till att delta i studien. 
 

Ja                              Nej        
 
_______________________________ 
Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavare ge sitt samtycke genom namnunderskrift. 
Samtycke kan återkallas när som helst. Original behålls av studenterna. Pappret lämnas till 
(klass)läraren. 
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Bilaga 3 Processprotokoll  
Under vårt arbete med kursen Självständigt arbete (OAU093) har vi arbetat tillsammans i alla 
delar av processen. Från början har vi diskuterat hur vi vill gå vidare med vår empiri från vår 
PM, där vi såg att pedagoger saknar reflektion i den didaktiska processen, något som är en 
förmåga att utveckla enligt Skolverket (2017a). Vi har haft tät kommunikation med vår 
handledare. Vi har arbetat heltid enligt tidsplan, tagit in information och fördelat arbetet 
jämt, och samarbetet har varit problemfritt.  
 


