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Sammandrag 

 

Syftet med arbetet är att undersöka om det i teknikundervisningen skulle vara någon skillnad om 

eleverna fick teoripasset först och laboration efteråt, eller tvärtom, d.v.s. laboration först och 

teoripass efteråt. Två år 7-klasser, på en förortsskola i Mälardalen, i elevens val teknik, valdes ut 

för undersökning. Dessa klasser (det fanns inga andra) bestod enbart utav pojkar, då inga flickor 

valt detta ämne. Teknikundervisning behandlade ämnet broar (konstruktion och hållfasthet). 

Laborationen bestod utav att elever delade in sig i par och skulle med hjälp av 100 glasspinnar 

samt två limpatroner, konstruera och bygga en bro som skulle överbrygga ett gap på 30 cm och 

dessutom tåla så hög belastning som möjligt. Genom tiderna i skolans värld så har alltid teori 

föregått en laboration. Varför är det på detta viset? Är man som lärare rädd för att eleverna kanske 

”misslyckas” med sin laboration? Måste man som elev besitta all fakta innan man provar något 

praktiskt? Kan man fånga fler elevers intresse genom att utföra en laboration innan ett teoripass? 

Den viktigaste slutsatsen som jag har dragit av studien är att det ideala lektionsupplägget innebär 

att man börjar med en fri laboration, fortsätter med teorigenomgång och avslutar med ytterligare en 

laboration. Detta för att få med sig så många elever som möjligt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Teknikundervisning, laboration, misslyckande, lustfyllt, upptäckarglädje 
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Inledning 

Om elever i teknikundervisning ges tid och möjlighet att utföra experiment utan föregående 

teorigenomgång, och att de därigenom tillåts att få ”misslyckas” med sina experiment - finns 

det någon kunskapsvinst i detta gentemot den mer traditionella teknikundervisning, där eleven 

aldrig får ”chansen” att göra fel? Eller är det bara ett annat sätt att inhämta kunskap?  

 

Denna undersökning har lett mig in på några, och för en del, kända ordspråk vilka eventuellt 

kan tjäna som tankeväckare. 

 
Han grät för att det inte fanns fler världar att erövra. (okänt citat som syftar på Alexander 

den store) 

 

Proppfull med andras ord, har du inte plats för egna tankar. (Arabiskt ordspråk) 

 

En person som aldrig begått ett misstag, har aldrig prövat något nytt. (Albert Einstein) 

Litteratur och tidigare forskning  

Efter mycket letande på elektroniska sidor har ingen tidigare forskning om detta inom vare sig 

teknik eller No-ämnet hittats. Efter kontakt med pedagogikbibliotekarien på Mälardalens 

högskola gjordes olika sökningar i de olika databaser som finns att tillgå genom högskolan, 

även detta utan framgång.  

 

Att laborationer är en viktig del i undervisningen understryks i läroplanen och då främst i den 

sista meningen där ordet problemlösning kommer: ”En viktig uppgift för skolan är att ge 

överblick och sammanhang. Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall 

ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem.” 

(LPO94, s 7) 

 

I kursplanen för teknik beskrivs det under Mål att sträva mot , och då främst under de tre sista 

punkterna, återigen hur viktig laborationen är i undervisningen. ”Skolan skall i sin 

undervisning i teknik sträva efter att eleven: 

• utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling och 

om hur tekniken påverkat och påverkar människan, samhället och naturen, 
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• utvecklar förtrogenhet med i hemmet och på arbetsplatser vanligt förekommande 

redskap och arbetsmetoder av skilda slag samt kännedom om den teknik som i övrigt 

omger oss,  

• utvecklar förmågan att reflektera över, bedöma och värdera konsekvenserna av olika 

teknikval,  

• utvecklar förmågan att omsätta sin tekniska kunskap i egna ställningstaganden och 

praktisk handling,  

• utvecklar intresset för teknik och sin förmåga och sitt omdöme vad gäller att hantera 

tekniska frågor."  (Skolverket, 2000, s 113) 

 

Under rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad finner man följande, vilket återigen talar för 

laborationens betydelse i undervisningen, men här nämns även misslyckande som något 

positivt: ”…Denna process vilar på tradition och praxis, observationsförmåga, nyfikenhet, 

uppslagsrikedom, företagsamhet, inflytande från andra kulturer – och lärorika 

misslyckanden...” (Skolverket, 2000, s 113) 

 

Lite längre ner i samma text finner man styckets sista mening, vilken beskriver 

nödvändigheten av att fritt prova : ”Att själv praktiskt pröva, observera och konstruera är ett 

fruktbart sätt att närma sig teknikens primära frågor om mål och möjligheter och att erövra 

en förståelse som är svår att nå på annat sätt.” (Skolverket, 2000, s 113) 

 

I Pedagogiska grunder utgiven av försvarsmakten, menar man att misslyckandet har en given 

plats inom pedagogiken. ”Till förutsättningarna för ett effektivt lärande hör utrymme att ta 

initiativ och agera samt rätt att misslyckas.” Vidare beskrivs att varje elev har sitt eget sätt att 

lära sig på och detta är kopplat till lärmönster och lärstil. För att understryka detta påstående 

citerar man Fredriksson-Gestrelius pedagogiska postulat och låter detta tjäna som motto i all 

utbildning inom försvarsmakten: ”DEN ENSKILDA MÄNNISKAN SJÄLV ÄR DEN ENDA SOM KAN 

VARA AKTIV PÅ ETT SÅDANT SÄTT ATT DET SKER ETT LÄRANDE – ALLT EN UTBILDARE 

KAN GÖRA ÄR ATT SKAPA LÄMPLIGA YTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄRANDE OCH 

STIMULERA DEN ENSKILDES AKTIVITET”. (Försvarsmakten 2000, s 49) 1 

Försvarsmakten anser att om en elev misslyckas med en uppgift så kan det finnas en stor 

lärpotential i detta, under förutsättning att eleven upplever ett eget ansvar för de val som 

                                                 
1 Originaltexten innehåller versaler. 
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gjordes. Däremot om eleven misslyckas på grund av ett icke eget val, behöver eleven inte 

omvärdera sina utgångspunkter, vilket innebär att eleven enbart konstaterar att det var ett 

dåligt råd. Detta innebär att eleven ej har utvecklat sin kunskap. (Försvarsmakten 2000, s 276) 

 

Även Roger Säljö tar upp motsvarande i sin bok Lärande i praktiken: ”Elever i västerländska 

skolsystem uppmanas ofta att ’experimentera’ och ’vara kreativa’ med material de arbetar 

med i skolan. Att försöka och misslyckas ses som viktiga komponenter av lärandet i modern 

undervisning.” (Säljö, 2000, s 45) 

 

Mången klokhet har vi lärarstudenter läst under vår utbildning, och då kanske främst i John 

Deweys Demokrati och utbildning. Han påpekar det viktiga i att inse att alla elever är olika 

individer och därmed har olika lärstilar, vilket man som lärare måste ta hänsyn till. ”Den som 

inser intressets betydelse kan inte låtsas att alla barn fungerar på samma sätt bara för att de 

råkar ha samma lärare och lärobok.” (Dewey 2000, s 173) 

 

Detta tankesätt kanske visar på att det är bättre att ibland avvika från det traditionella och 

istället som i detta fall med ”fri laboration”, d.v.s. att låta eleverna ”fritt” bygga en bro. 

Deweys tankar från det tidiga 1900-talet stämmer väl överens med Försvarsmakten då han 

skriver, att när idéer prövas så är dessa givande för vårt intellekt, då vi lär oss av misstag när 

strävan är genomtänkt. (Dewey 2000, ss 387-399) 

 

Vi bör även undvika lagring och istället ägna oss åt lärande i betydelsen upptäckande och inse 

att upprabbling av korrekta svar är fel väg, då detta ej innebär lärande. Det viktiga i denna 

situation, är att eleven i samspel med sin lärare kan komma fram till en egen lösning på 

problemet. (Dewey 2000, s 204 ff) 

 

Detta med utebliven upptäckt kan vara något som uppstår, om läraren i teorigenomgången 

innan en laboration uttalar att fackverkskonstruktionen är den bästa. Risken finns här för att 

alla elever utan egen tanke bygger fackverkskonstruktioner, även om någon annan 

konstruktion i just detta specifika fall skulle kunna vara bättre, eftersom att läraren sagt att 

fackverkskonstruktioner är bäst. (Säljö 2000, s 53) 
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Syfte och mål 

Inledningsvis var syftet att upptäcka om det finns någon kunskapsvinst med nämnda metoder. 

Då uppstod genast frågan, vad är kunskap?  ”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap 

kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som 

förutsätter och samspelar med varandra…” (Lärarens handbok, 2002, s 40). Problemet är hur 

man mäter kunskap i detta fall, när det är frågan om en känsla hos eleverna. (Wallén, 1996, s 

73). Vid närmare eftertanke var det därför inte kunskap som borde mätas, utan en 

förutsättningslös jämförande studie mellan två olika metoder.   

 

Det huvudsakliga syftet med studien är att jämföra lärares och elevers upplevelser av lektioner 

där teorigenomgång görs före respektive efter laboration.  

 

Frågeställningen är tämligen öppen, eftersom man kan anta att den förändras under 

forskningsprocessen p.g.a. att detta är en explorativ studie. Detta är vanligt förekommande när 

det gäller forskning med metodvalet grounded theory, men detta gäller inte denna 

undersökning. (Patel R & Davidsson B, 2007, s 32) 

Frågeformulering 

Den konkreta problemformuleringen i detta arbete lyder: 

Kan det finnas fördelar med att göra en fri laboration innan man haft en teorigenomgång, 

jämfört med den mer traditionella varianten där man först har en teorigenomgång och sedan 

gör en laboration? 

Avgränsning 

Två klasser och två lärare i år 7 fanns till mitt förfogande. Den ena klassen med läraren Eva 

får traditionell undervisning i brobygge, d.v.s. teori först och sedan genomförs brobygget, 

m.a.o. laborationen. Den andra klasen med läraren Adam får börja med brobygget och efteråt 

får de teoripasset. Klassen med läraren Eva får fungera som ett slags kontrollgrupp för den 

”traditionella” undervisningsmetoden. (Patel R & Davidsson B, 2007, s 55 ff) 
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Metod och material 

När det gäller valet av metod, så har forskningsproblemet fått styra detta enligt Stukáts tankar. 

Han påpekar vikten av att inte oreflekterat ta en metod som känns rätt eller som man 

behärskar. (Stukát, 2007, s 36). Då ingen uttalad hypotes finns, utan det istället är en 

förutsättningslös jämförelse mellan två metoder, där för- respektive nackdelar granskas, faller 

metodvalet på grounded theory. (Wallén, 1996, s 90) Grounded theory används inte för att 

testa teorier, dessutom ska en nyfikenhet finnas för området som är starkare än att bekräfta en 

teoretisk idé. (Hartman, 2001, s 116) 

 

Grounded theory startades i slutet av 1960-talet av de amerikanska sociologerna Barney 

Glaser och Anselm Strauss. (Patel R & Davidsson B, 2007, s 30) Det är en metod som skiljer 

sig från traditionella vetenskapliga metoder genom att man med hjälp av den kan induktivt 

generera nya teorier. ”Tanken bakom metoden är att om en teori genereras på rätt sätt och 

därmed är ordentligt grundad i data, så kommer man att ha goda skäl att tro att den korrekt 

beskriver verkligheten – man kan ”lita på den”. Att dessutom i efterhand testa eller verifiera 

den blir därför onödigt.” (Hartman, 2001, s 9)  

 

Det är frågan om en s.k. explorativ studie. (Wallén, 1996, s 90) Metoden anses lämplig inom 

områden som är relativt outforskade och används inom olika ämnen som sociologi, ekonomi, 

omvårdnadsforskning samt pedagogik.  

 

Traditionellt inom grounded theory bör ingen frågeställning finnas innan undersökningen 

börjar. (Hartman, 2001, s 60) Däremot menar Juliet Corbin att man mycket väl kan ha en 

frågeställning innan datainsamlingen börjar. (Hartman, 2001, s 42) 

En tanke som uppkommit är om denna undersökningsmetod verkligen är grounded theory, 

ibland har det känts så, men ibland har tankegångarna landat i andra metoder. För att få någon 

rätsida på problemet har olika metodböcker konsulterats, detta utan att känna någon större 

övertygelse.  

 

När jag efter undersökning återigen läser Jan Hartmans Grundad teori förstår jag att jag haft 

dessa tankar. ”I litteraturväg finns det spridda artiklar om grundad teori, men förutom de 

böcker som upphovsmännen Barney Glaser och Anselm Strauss – skrivit finns det inte någon 

mer klargörande genomgång. Man är därför huvudsakligen hänvisad till deras böcker, men 
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även dessa ger tyvärr ett oklart intryck. Detta har lett till att många drar sig för att sticka ut 

hakan och säga att man använt grundad teori, utan säger sig ha använt en metod ”inspirerad 

av” grundad teori.” (Hartman, 2001, s 10) 

 

Urvalsprincipen som använts i undersökningen är s.k. ändamålsenligt urval d.v.s. vid 

planeringen utav undersökningen har en bedömning gjorts om vilka data som behövs och 

därav har människor utifrån detta valts. (Hartman, 2001, s 66)  

 

De båda klasserna som fanns att tillgå för undersökningen innehöll enbart pojkar. Det fanns 

inga andra klasser i ämnet Elevens val/teknik på skolan. Därför finns inga flickor med i 

undersökningen. 

 

Under arbetets gång har hänsyn tagits till vetenskapsrådets forskningsetiska principer när det 

gäller: 

• information, där alla blev upplysta om syftet med observation och intervju,  

• samtycke, frivillig medverkan och möjlighet att dra sig ur,  

• konfidentialitet, där inga personer eller skolor nämns vid namn, samt  

• nyttjande, där materialet endast skall användas i denna uppsats. (Denscombe, 2000)  

 

Intervju med lärare och elever kommer att vara det primära genomförandet, tillsammans med 

observation. 

 

Brev angående godkännande för intervju skickades till alla elevers målsmän i god tid före 

undersökningens början. (Bilaga) 
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Resultat 

Lärare Adam använde sig utav den ”nya” teknikundervisningen, medan läraren Eva använde 

sig utav den tidigare teknikundervisningen, d.v.s. den mer traditionella. 

 

Både Adam och Eva är ca. 30 år och har varit lärare i ca 7 år och båda är matematik och No-

lärare, men undervisar även i teknik. På skolan där de arbetar har man valt att låta eleverna ha 

samma lärare i både teknik och No. Detta innebär att alla fem No-lärarna även undervisar i 

teknik för sina respektive klasser. 

 

Eva är ganska ny som lärare i tekniken, men tycker att ämnet är kul och tar emot lektionstips 

från de andra lärarna som undervisat längre i teknik, men hon är inte rädd för att pröva egna 

tankar och idéer i sin undervisning.  

 

Resultat hos lärare Adam 

Klassrumsobservation Lektion 1 

Adam lät klassen gruppera sig i arbetspar för att sedan gå igenom förutsättningarna för 

brobygget.  

 

• Med hjälp utav 100 glaspinnar och limpistol med två limpatroner skall en bro byggas. 

• Övriga verktyg som får användas är sidavbitare och stålskala. 

• Bron skall överbrygga ett gap på 300mm. 

• Bron skall provbelastas vid nästa lektionstillfälle. 

 

I några grupper var det en elev som agerade byggchef. Den andre eleven följde hans 

instruktioner, detta till trots att ingen diskussion eller förklaring av tanken med den aktuella 

konstruktionen gjordes. I en grupp diskuterade eleverna med varandra vilken konstruktion de 

skulle välja till sitt brobygge.  

 

En annan grupp diskuterade vilka broar och torn de sett, samt hur dessa sett ut. De menade att 

de konstruktioner de sett i verkligheten av redan existerande byggen borde vara de bästa att 

välja mellan: 
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• Två grupper valde att bygga valvbroar. 

• En grupp valde att bygga valvbro (bro A7) bestående utav ett ramverk med 

glasspinnar stående på högkant, för att sedan lägga en körbana på ramverket. När jag 

frågade varför ramverket var byggt med glasspinnarna på högkant, förklarade den ena 

eleven att han och hans pappa hade gjort så under sommarlovet (sociokulturellt 

perspektiv, Säljö 2000, s 65 ff), när de hade byggt en ny brygga vid sommarstugan. 

Detta gjordes för att få mindre ”svaj” i konstruktionen. Denna bro vann i klassen 

genom att klara en belastning av 60 kg. 

• En grupp valde att bygga en så tjock bro som möjligt med så mycket lim som möjligt. 

Ju tjockare bro, desto bättre och hållbarare resonerade de. 

• Tre grupper valde att bygga ramverk med tvålagers körbana. 

Klassrumsobservation Lektion 2 

Vid detta lektionstillfälle började Adam med att låta eleverna provbelasta sina broar. Eleverna 

provade att ställa på vikter med 1 kg intervall till dess att bron knäcktes.  

 

Efteråt genomförde Adam teorilektionen där han visade och berättade om olika typer av 

brokonstruktioner, om skillnaden att ha glasspinnarna liggande eller på högkant. Slutligen 

visade han fackverkskonstruktionen som ingen av eleverna byggde. 

 

Tabellen nedan visar resultatet av provbelastningen utav broarna i Adams klass. 

 

Bro Belastning 

A1 50 kg 

A2 17 kg 

A3 17 kg 

A4 18 kg 

A5 13 kg  

A6    1 kg 

A7 60 kg  

Tabell 1. Resultat av provbelastning i Adams klass. 



Akademin för hållbar samhälls - och teknikutveckling 
  

  10 

Elevintervju med elev 4 

”Jag tror nog att det är lättare att ha teoripasset först, för då får man reda vad som är helt 

fel, ok och bra. Nu hade jag lite erfarenhet eftersom jag hjälpt till att bygga en brygga. 

 

 Så här i efterhand så hade jag nog byggt en bro med fackverkskonstruktion eftersom Adam sa 

att den var bäst. Det bästa hade varit att vi gjorde som nu d.v.s. att vi först fick bygga en bro 

fritt och sedan ha teori, men att vi hade fått haft en laboration till. För då hade man kunnat 

använda sig utav den nya kunskapen man fått på teorilektionen.  

 

Det som var bra med Adams lektionsupplägg var att man fick reda på om man hade några 

förkunskaper, men nackdelen kan vara att man inte vet vad man håller på med, och bara 

chansar när man bygger.” 

 

 
 

Bild 1. Bro A7 av elev 4. Består av tre stående balkar samt ett lager körbana. Klarade 60 kg. 
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Elevintervju med elev 5 och 6 

Elev 6 var byggchef eftersom han hade bättre koll på det här med broar, han brukar hålla koll 

på sånt där med hur saker funkar, och dessutom har han ju sett en massa broar i verkligheten.  

Så här lät hans kommentarer efter brobygget. ”Det var skitkul att få bygga fritt så här på 

måfå. Snacka om riktigt experiment. Om vi hade fått teorilektionen först, så hade vi säkert 

bygg bättre broar i klassen, troligtvis hade 60 – 70 % blivit mycket hållbarare eftersom då 

hade vi byggt fackverk.” 

 
Bild 2. Bro A5 av elev 5 och 6. ”Golden Gate” under byggnation. Klarade 13 kg. 

Lärarintervju med Adam  

”Intresset var högt i klassen vilket var kul, eftersom den här gruppen oftast är ointresserade 

av teori, då de är ena riktiga praktiker. Det som gjorde lektionen intressant för dem var att de 

fick börja arbeta med händerna på en gång.  

 

Själv tycker jag att det här med att köra en laboration och sedan ta teorin fungerar bra. Jag 

kommer att prova detta nästa termin under flera moment i teknikundervisningen.  
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Dessutom tror jag som teknik/No-lärare att det kan fungera bra även i i mina andra ämnen, 

under förutsättning att det inte kan uppstå skada vid fri laboration. Jag tänker då främst på 

kemilabbar.  

 

Jag kommer även att prova att ha fri laboration med efterföljande teorilektion, men då med 

tillägget att jag kör en laboration till. Då kan eleverna testa sina eventuella förkunskaper vid 

det första tillfället och vid den andra labben lägga till det de lärt sig på teoripasset. Kanske 

detta är ett bra sätt att koppla ihop teori och praktik, vilket ganska många elever tycks ha 

svårt för.” 

Resultat hos lärare Eva 

Klassrumsobservation Lektion 1 

Eva som företräder lärare med en mer traditionell teknikundervisning använde sin första 

lektion till teorigenomgång av brokonstruktioner. Hon började med att fråga eleverna om 

vilka saker de tyckte var viktiga att tänka på vid brokonstruktion. De parametrar som eleverna 

ansåg vara viktiga var följande: 

  

• Att tåla hög vikt, d.v.s. belastning 

• Klara av en hög trafikintensitet (d.v.s. belastning) 

• Kunna motstå väder och vind 

• Kunna klara av naturkatastrofer/extremt väder 

• Ingen av eleverna tog upp andra parametrar såsom; ekonomi, miljö, materialval eller 

design. 

 

På tavlan skrev lärare Eva upp följande samtidigt som hon genomförde sin teorigenomgång 

om brokonstruktion: 

Figur 1a. Evas anteckningar på tavlan. ”Påfrestningar” 
 

Påfrestningar  

Väder Trafik Strömt vatten 
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Figur 1b. Evas anteckningar på tavlan. ”Material” 
 

Figur 1c. Evas anteckningar på tavlan. ”Brotyper” 
 

Lärare Eva visade praktiskt på skillnaden att istället för att använda en liggande glaspinne, 

kunde den ställas på högkant och därigenom undvika svaj i sin brokonstruktion. Detta var för 

övrigt det enda praktiska som visades i hennes genomgång. 

 

Något som skiljde sig från Adams teorigenomgång var den att Eva även tog med 

miljöperspektivet samt det estetiska när hon berättade om brobyggen. Hon gick även in på 

materialvalet och kopplade detta till både miljö- och ekonomifrågor. 

Klassrumsobservation Lektion 2 

Eleverna började bygga sina broar med stor entusiasm, dock byggde ingen någon bågbro. 

Detta förvånade mig något då Eva tala t om dess fördelar. Även i denna grupp återfanns 

fenomenet med ”byggchef” i ca 80 % av grupperna. De andra grupperna hade öppna 

diskussioner om olika brokonstruktioner och deras för- och nackdelar. 

 

• Tre grupper valde att bygga någon typ av fackverkskonstruktion 

• Fyra grupper satsade på mottot ”ju tjockare desto bättre” 

• En grupp valde en ramverkskonstruktion 

 

Material 

Lite (ekonomiskt) Metall Betong Trä 

Brotyper 

Balkbro Bågbro (valv) Hängbro 
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När broarna var färdigbyggda var det äntligen dags för eleverna att provbelasta dem. Tabellen 

nedan visar resultatet av detta. Eleverna ställde på vikter och ökade belastningen med 1 kg i 

taget tills bron gick sönder.  

 

Bro Belastning 

E1 23 kg  

E2   4 kg 

E3 18 kg 

E4 23 kg  

E5 23 kg  

E6  14 kg 

E7 23 kg   

E8 65 kg  

Tabell 2. Resultat av provbelastning i Evas klass.. 

Elevintervju med elev 1 och 2  

Att ingen av dessa två elever ville vara chef framkom även under intervjutillfället. Båda 

tänkte efter en stund, tittade på varandra, och genom nickar bestämde de vem som skulle tala 

först. De talade alltid i vi- form, så deras gruppkänsla och respekt för varandra märktes av 

även utanför klassrumssituationen. De var dock väldigt förvånade att deras bro var starkast 

(65 kg), då de enligt egen utsago hade använt en mycket enkel byggteknik. 

 

”Anledningen till att vi valde denna konstruktion, var att Eva berättade att det är stabilare 

med glasspinnarna på högkant istället för liggande. Det där med fackverkskonstruktion tänkte 

vi inte alls på. För att vara säkra på att det var rätt, så provade vi att böja lite på 

glasspinnarna i båda riktningar. Vi kom på själva att vi måste lägga glasspinnarna omlott i 

flera lager för att få bättre stabilitet och belastningsförmåga. 

 

Båda deltog i alla moment d.v.s. ingen ”byggchef”, utan vi bestämde tillsammans. Vi tror inte 

att vi skulle ha byggt vår bro på något annat sätt om vi skulle fått bygga först och fått teorin 

efteråt. De tvärliggande glasspinnarna är bara till för att få plats med vikterna och vi ville 

använda alla glasspinnar.” 
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Bild 3. Bro E8 av elev 1 och 2. Provbelastning av bron. Klarade 65 kg.  

Elevintervju med elev 3 

Elev 3 var en pigg kille som pratade snabbt och ivrigt. När han sade att teknik var det 

roligaste ämnet, kunde man tydligt se glädjen i hans ögon och minspel. Han berättade att det 

var hans fritidsintresse att hålla på med tekniska saker.  

 

”Det jag lärde mig var att bron måste konstrueras så att den är jättestark. Jag tror inte att 

jag skulle byggt på något annat sätt om jag fått teoripasset innan laborationen, eftersom jag 

och några kompisar brukar bygga broar, men även annat av glasspinnar, så jag vet på ett 

ungefär vad som är starkast. Vi var överens om konstruktionen eftersom min kompis vet att 

jag bygger broar på min fritid, så han litade på mig.  

 

För att fördela belastning satte vi på längsgående pinnar på vår konstruktion, detta har jag 

kommit på när jag har byggt mina broar hemma. Kompisen kom på att bron borde bli ännu 

stadigare om vi skulle sätt på ”tvärpinnar” på undersidan också.” 

  



Akademin för hållbar samhälls - och teknikutveckling 
  

  16 

 
Bild 4. Bro E4 av elev 3. Längsgående pinnar och ”tvärpinnar”. Klarade 23 kg. 

Lärarintervju med Eva 

”Som lärare är man kanske lite för resultatinriktad och då blir det gärna ett faktapass med 

efterföljande labb. Nu för tiden så har jag mindre labbar än för fem år sedan, eftersom att det 

tar tid med förberedelse, men även själva labben tar tid. Det är ju så mycket vi måste hinna 

med ändå.  

 

De gånger jag har laboration, så märks det ett motstånd hos många elever då jag vill att de 

ska skriva en rapport efteråt. För många elever är laborationen ett sätt att koppla av ett tag 

från läsandet och använda händerna. Att göra labbar i teknik är lite svårare än i t.ex. fysik 

tycker jag, eftersom att i fysiken så finns det färdiga klassuppsättningar med tillhörande elev- 

och läraranvisningar, medan i teknik så måste man uppfinna hjulet själv.  

 

Jag har pratat med Adam nu efter undersökningen och jag tycker att det låter spännande med 

fria laborationer före teoripasset. Jag tror att den metoden passar bättre för elever som är 

nyfikna, ogillar teori eller vågar att gå utanför ramarna, någon typ av mod att våga göra fel.  

 

När det gäller den traditionella metoden så passar den nog de flesta, då skolan genom årens 

lopp har tvingat/fostrat eleverna i den metoden. Tyvärr så finns det alldeles för dåligt med tid 

för att kunna misslyckas, situationen idag är stressande för eleverna att hinna med allt som 

måste göras i dagens svenska skola.” 
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Slutsatser och diskussion 

Det som undersökningen lett fram till är inte vilken undervisningsmetod som är bäst. Detta 

har inte heller varit min grundtanke. Istället kan jag konstatera att man troligen aldrig kan 

påstå att den ena metoden är bättre än den andra, i alla situationer, för alla elever. Den 

viktigaste slutsatsen som jag har dragit av studien är att det ideala lektionsupplägget innebär 

att man börjar med en fri laboration, fortsätter med teorigenomgång och avslutar med 

ytterligare en laboration. Detta för att få med sig så många elever som möjligt. 

 

När det gäller den nya metoden så använde en del elever sig utav vad sett eller lär utanför 

skolan t.ex. vilka konstruktioner de sett på broar eller praktiskt kunnande från sommarens 

bryggbygge. Dessa förkunskaper har ett slag verklighetsanknytning till världen utanför 

skolans väggar, som även kan ses i ett sociokulturellt perspektiv.  

 

Både elev 4 och Adam tyckte att det var bra att få prova fritt och sedan ha teori, men att detta 

borde följas upp med en ny laboration. Detta för att kunna tillgodogöra sig den nya kunskapen 

som utmynnat ur teorilektionen. Detta poängteras även i Lärarens handbok (2002, s 40): 

”Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen.” Den 

slutsats jag dragit, d.v.s. att det är viktigt att tillåtas att misslyckas, anser jag kan pedagogiskt 

försvaras genom: ”Att försöka och misslyckas ses som viktiga komponenter av lärandet i 

modern undervisning.” (Säljö, 2000, s 45) 

 

Den nya metoden passar nog bättre för de elever som är praktiker menade Adam, men även 

för de elever som har svårt att koppla ihop teori och praktik, vilket är ganska många. Metoden 

är så intressant att han kommer att göra fler försök med den och då även i sina No-ämnen. 

 

För- och nackdelar med att ha laboration för teorigenomgång: 

• Om eleverna fått teoripasset först så menar t.ex. elev 4 att han på förhand hade vetat 

vad som är bra respektive dåligt innan och att detta hade underlättat brobygget. 

 

• Man chansar när man bygger utan att veta vad man håller på med. 

 

• Om vi fått teori först så hade nog klassen byggt starkare broar trodde elev 5 och 6. 
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• Bra att ha laboration först för då får eleverna reda på om de har några förkunskaper. 

 

• Skitkul att få bygga fritt, det är ett riktig experiment. Sade elev 5 och 6. 

 

Det som framkommit om den traditionella metoden, är att ingen av eleverna byggde en 

bågbro trots att Eva poängterat dess fördela r samt att halva klassen byggde efter principen ju 

tjockare bro, desto starkare. Litar man inte på vad läraren sagt utan vill istället själv hitta den 

optimala lösningen, detta tolkar jag som ett tecken på upptäckarglädje.  

 

Ingen av de intervjuade eleverna tror att de skulle ha byggt på något annat sätt om de först fått 

fri laboration. Deras svar beror kanske på att de inte vet, eftersom de inte provat på den andra 

metoden, utan tror att traditionella metoden är bäst. Risken finns att de tillhör den skara som 

har blivit fostrade i denna metod, vilket Eva påpekade i sin intervju.  

 
För- och nackdelar med att ha teorigenomgång före laboration: 

• Det finns inte tid vare sig för lärare eller för elever att få misslyckas, det är mycket 

annat som måste hinnas med. 

 

• Eleverna är vana med den traditionella metoden då skolan liksom fostrat dem till detta. 

(Metoden sitter i väggarna) 

 

• Lärande är teori anser många, detta leder till att en del elever inte uppfattar 

laborationer som lärande, samt att de har ett motstånd till rapportskrivning. 

 
När det gäller hur pass bra eleverna lyckades med sina byggen, har jag räknat fram följande 

siffror, med utgångspunkt utav den belastning som respektive bro klarade av. Evas klass som 

följde den traditionella metoden lyckas bygga den starkaste bron, men även den svagaste bron 

var starkare än Adams svagaste bro.  Däremot var Adams broar i medeltal starkare än Evas. 

Tyvärr kan jag inte dra några generella slutsatser utav detta, men det mest intressanta kanske 

är att det skiljde väldigt lite på de bägge klassernas broar. Kanske hade Adams klass större 

förkunskaper, kanske var det så att Evas klass hade en mycket bra teorigenomgång.  
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Diagram 1. Utfall av provbelastning av broar i Adams och Evas klasser. 

Förutom mina slutsatser kring metoderna ovan, så tror jag att, oavsett metod och pedagogisk 

grundtanke är det viktigt att läraren: 

• är motiverad 

• skapar motivation, delaktighet och intresse hos eleverna 

• ser till att eleverna får behålla sin upptäckarglädje 

• visar att det kan finnas flera lösningar på ett problem. Det finns inte alltid endast ETT  

svar som är rätt 

• ger eleverna tillåtelse och tid att misslyckas i sina fria laborationer 

 

Ett oväntat resultat från min undersökning är att den lett fram till att både Adam och Eva har 

börjat fundera över sina laborationer. Båda säger att de har börjat skissa på fria laborationer 

med efterföljande teoripass, då de bägge tror att det i vissa fall kommer att passa flertalet 

elever bättre. 

 

Personligen kommer jag i min framtida lärargärning att använda dessa båda metoder i min 

egen teknikundervisning för att ge alla elever en chans till en undervisningsmetod som de 

gillar samt att visa på att det kan finnas fler lösningar på ett problem och att se till att deras 

nyfikenhet inte släcks ut. 
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Förslag till fortsatt arbete 

Att genomföra samma undersökning, men att göra den i andra ämnen där laborationer ingår 

(No), samt att göra den i andra skolor. Ur ett genus perspektiv, men givetvis även ett allmänt 

perspektiv, vore det intressant att göra undersökningen i klasser med både pojkar och flickor. 

 

Tiden anser jag även har spelat en stor roll i sammanhanget. Att genomföra en sådan här 

undersökning parallellt med andra pågående kurser innebär att det blir ett ryckigt tempo samt 

att inget ”flyt” i arbetet uppnås. I stället har det inneburit punktinsatser för både 

undersökningen samt den parallella kursen, vilket ingen av dessa har tjänat på. 

 

Med tanke på de problem jag hade vid mitt researcharbete för att hitta vetenskapliga artiklar 

som behandlade min frågeställning, så kan det även vara av intresse att någon gör en större 

undersökning som sedan kan publiceras och då även internationellt. 

 

Vid de sökningar som gjorts i olika databaser t.ex. Elin, Erik och Libris utan större framgång, 

fann jag en rapport Skolans undervisning och elevers lärande i teknik, där framgår det att 

huvuddelen av forskningen inom teknikdidaktik gäller utformning av kursplaner och 

styrdokument för teknikundervisning. Endast enstaka studier behandlar lärares undervisning 

eller vad elever lär sig. (Hagberg & Hultén, 2005, s 20) Dock har jag ej hittat något som 

passat in till denna undersökning jag gjort. 

 

Vidare framgår att vid en närmare titt på den internationella forskningen så lyser den svenska 

med sin frånvaro, förutom en artikel i en av de ledande tidskrifterna. Den behandlar metoder 

för att utveckla barns historieberättande om teknik. (Hagberg & Hultén, 2005, s 26) 
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Bilaga. Brev till förälder/målsman 
 
 
 
 
Till förälder/målsman för 
 
Barnets namn: _______________________________________________ 
 
Klass: ________________ 
 
Jag är lärarstudent på Mälardalens högskola och kommer att på olika sätt försöka iaktta och 
dokumentera teknikundervisningen (momentet brobygge/konstruktion) som ett led i mitt 
examensarbete. Mitt examensarbete syftar till att undersöka om det är någon skillnad att börja 
med teori och därefter göra laboration eller tvärtom. Insamlat material kommer eventuellt att 
diskuteras med mina handledare på högskolan och med ingen annan.  
 
Intervjuer är mitt personliga ansvar, vilket innebär att enbart jag och eventuellt mina 
handledare för mitt examensarbete på högskolan, kommer att ta del av det insamlade 
materialet. 
 
Med vänliga hälsningar! 
Michael Persson 
 
 
Tillåter Ni att ert barn intervjuas? 
 
Ja  Nej 
 
 
Datum: __________________________ 
 
Namn: _______________________________________________ 

 
  
 


