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Denna studie syftar till att genom intervjuer undersöka lärarnas förväntningar 
på elevernas kunskapsprogression i teknikämnet, utifrån deras tolkningar av 
det centrala innehållet om egna konstruktioner i kursplanen för teknik och hur 
denna synliggörs i den beskrivna undervisningen. Undersökningen har 
genomförts genom kvalitativa intervjuer av verksamma lärare i låg- och 
mellanstadiet. Intervjusvaren har genomgått en konventionell innehållsanalys 
utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv. Resultatet visade stor osäkerhet i 
relation till vilken kunskap som förväntades utvecklas och att progression i 
undervisning i stort saknades eller var otydlig. Slutsatsen är att det finns 
svårigheter i att tolka och konkretisera progression i förhållande till det centrala 
innehållet och att detta grundar sig i flera faktorer. Möjlighet till fördjupad 
kunskap och undervisning med en tydligare struktur finns dock när lärare får 
stöd i sin tolkning av kursplanen. 
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Inledning 

När ett barn börjar i skolan förväntas det under de kommande åren genomgå en 
omfattande kunskapsprogression. I de tidiga åren ligger stort fokus på att lära sig 
läsa, skriva och räkna. Dock rymmer vår läroplan mycket mer. Undervisningen ska 
under samtliga skolår innefatta till exempel teknikämnet (Skolverket, 2017a).  

För förskoleklassen och kommande stadier; 1–3, 4–6 samt 7–9, innefattar läroplanen 
(Skolverket, 2017a) ett centralt innehåll för samtliga skolämnen. I det centrala 
innehållet för teknikämnet förklaras hur eleverna bland annat redan i förskoleklassen 
ska få kunskap om hur några vardagsnära föremål fungerar och även kunna ge 
förbättringsförslag för deras funktioner. Eleverna ska också ges tillfälle att konstruera 
med olika material och tekniker. I det centrala innehållet för årskurserna 1–3 framgår 
det att eleverna ska ges kunskap om de olika materialens egenskaper och hur de kan 
sammanfogas. Som arbetssätt för detta anges till exempel ”egna konstruktioner där 
man tillämpar enkla mekanismer” (Skolverket, 2017a, s. 284). För åren 4 till 6 
utvecklas detta innehåll till; ”egna konstruktioner med tillämpningar av principer för 
hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar” (Skolverket, 
2017a, s. 285). 

Kunskapsmål inom samtliga skolämnen ska ha uppnåtts vid en specifik tid i 
utbildningen och i årskurs 6 sker den första betygsättningen av eleven. I det sex-
graderade betygsystemet framgår det att för att uppnå godkänd nivå, det vill säga E, 
måste eleven bland annat kunna; 

[…] genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom 
att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under 
arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som 
leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter 
där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. (Skolverket, 2017a, s. 287). 

För godkänt betyg i årskurs 9 anger läroplanen att; 

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka 
och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under 
arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som 
leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar 
eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. (Skolverket, 2017a, s. 288). 

Gällande teknikämnet finns det alltså tydligt formulerade kunskapsmål för årskurs 6 
och även för årskurs 9 men fram till årskurs 6 finns endast det centrala innehållet. 
Någon form av kunskapsutveckling ska alltså ske, slutmål finns formulerade men 
förutom kunskapskraven i årskurs 6 saknas delmål i själva progressionen fram till 
dess.  

Skolinspektionen gjorde 2014 en kvalitetsgranskning av teknikundervisningen i 
svenska skolor. Granskningen visade bland annat på brister gällande den nivå som 
undervisningen bedrevs på vilket påverkade möjligheten till progression i 
teknikundervisningen. Tidigare forskning har visat att många lärare efterfrågar 
kunskap om progression i teknikämnet (Gustafsson, Jonsson och Nilsson, 2018) och 
att innebörder av det specifika kunnandet som eleverna förväntas utveckla i de tidiga 
skolårens teknikundervisning behöver utvecklas och beskrivas (Björkholm, 2015). 
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Man kan då fråga sig vilka mål lärarna jobbar mot och hur de resonerar kring 
progression före årskurs 6. 

Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

I och med avsaknaden av riktlinjer, lärandeobjekt och kunskapskrav i 
teknikundervisningen för de tidiga skolåren, samt de brister som påvisades i 
skolinspektionens kvalitetsgranskning (2014), så menar vi att det är av intresse att 
undersöka hur lärare förhåller sig till progression i relation till teknikämnet i de 
tidiga skolåren. 

Syftet med föreliggande studie är att genom intervjuer undersöka lärarnas 
förväntningar på elevernas kunskapsprogression i teknikämnet, utifrån deras 
tolkningar av det centrala innehållet om egna konstruktioner i kursplanen för teknik, 
och hur denna synliggörs i den beskrivna undervisningen. 

Syftet uppnås genom att besvara följande konkreta forskningsfrågor: 

1. Hur tolkar fyra lärare läroplanens centrala innehåll om egna konstruktioner 
gällande vad eleverna förväntas lära sig i årskurs 3 respektive årskurs 4? 

2. Vilken progression synliggörs i dessa lärares beskrivna undervisning av det 
centrala innehållet om konstruktion för årskurserna 1–3 respektive 4–6? 

Litteraturgenomgång 

Litteratur och definitioner som har bedömts vara relevanta för studien återges enligt 
nedan. 

Progression inom teknikämnet 

Skolverket (2017b) beskriver att progressionen i teknikämnet från årskurs 1 till 9 ska 
gå från att vara elevnära och enkel till att bli mer komplex, vilket gäller både innehåll, 
arbetssätt samt introduceringen av nya ord och begrepp kopplade till teknikämnet. 
Tanken är att det centrala innehållet ska återkomma i samtliga stadier med ökad 
fördjupning.  

Angående området elevers egna konstruktioner, ska undervisningsinnehållet för 
årskurserna 1–3 innebära enkla konstruktionsarbeten där materialvalen är mycket 
välbekanta för eleverna. Här är tanken att eleverna ska tillämpa enkla mekanismer 
och lära sig identifiera tekniska lösningar i sin vardag. För årskurserna 4–6 ska 
eleverna lära sig tillämpa ”hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska 
kopplingar” (Skolverket, 2017b, s. 17). Här flyttas fokus till vanliga konstruktioner i 
dagens samhälle. Eleverna ska här till exempel kunna identifiera vad som gör dessa 
konstruktioner hållfasta och stabila. Krav ställs i de senare årskurserna på att 
eleverna ska kunna utföra mer avancerade konstruktionsarbeten.  

I progressionen av området mekanismer ska undervisningen gå från enkla till mer 
komplexa mekanismer: 

I årskurserna 1–3 ligger fokus på vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och 
länkar används för att uppnå en viss funktion, för att i årskurserna 4–6 fokusera på vardagliga 
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föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av 
olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter. (Skolverket, 2017b, s. 13). 

Läroplanen (Skolverket, 2017a) anger ett antal långsiktiga mål inom teknikämnet 
som eleverna ska tillägna sig under grundskolan, dessa anges i slutet av kursplanens 
syftestext. Målen är formulerade som förmågor som eleverna ska ges förutsättningar 
att utveckla genom given undervisning. Bland annat ska eleverna utveckla förmågan 
att ”identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till 
lösningar” (Skolverket, 2017a, s. 283) samt ”använda teknikområdets begrepp och 
uttrycksformer”. Förmågorna i sin tur ligger sedan till grund för de kunskapskrav 
som finns för teknikämnet. 

För att nå betyget E i teknik årskurs 6 är ett utav kunskapskraven att: 

 Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom 
att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller” 
(Skolverket, 2017a, s. 287).  

Detta kan jämföras med kravet för ett A i betyg i årskurs 6;  

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom 
att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt 
utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller. (Skolverket, 2017a, s. 288).  

Koncept för teknikundervisning 

I intervjuerna som denna studie baseras på, nämndes olika arbetsmetoder och koncept 
som de olika kommunerna eller skolorna bedriver teknikundervisning utifrån. Nedan 
presenteras kortfattat vad dessa modeller innebär och innehåller. 

Kommunbaserat koncept 
En kommun tillämpar ett eget framtaget koncept för naturvetenskaps- och 
teknikundervisning. Konceptet utgörs av ett antal ”naturpedagoger” (författarnas 
benämning) som kan bokas för ett besök på de skolor som önskar tillämpa modellen 
(Enköpings kommun, u.å.). Visst arbetsmaterial kan även lånas ut till skolorna. 
Verksamheten riktar sig till elever i åldrarna sex till femton år och är tänkt att 
stimulera intresset för teknik och de naturvetenskapliga ämnena. Pedagogerna 
arbetar efter olika teman som alla är anpassade efter det centrala innehåll som finns 
formulerade i Lgr 11 och eleverna tränas i de förmågor som finns uttryckta i 
kunskapskraven. Dessa teman rekommenderas att ingå som en del av lärarnas 
pedagogiska planering och inför besöken sker en gemensam planering mellan ”natur-
pedagogerna” och lärarna. I princip allt material som behövs tas med vid besöket och 
undervisningen sker oftast i klassrummet. Arbetssättet syftar till att väcka 
upptäckarlust och nyfikenhet, experimentellt arbete uppmuntras som en del av det 
entreprenöriella lärandet. Alla kommunala skolor i kommunen erbjuds att ta del av 
konceptet och frigrundskolor har också de möjlighet att bruka tjänsten. Undervisning 
i samarbete med konceptet sker i alla årskurser och anpassas utifrån den progression 
som anges i läroplanen. Progression i undervisningen sköts primärt av skolans egna 
lärare som genom fortbildning får stöd i att tolka och förstå kursplanen i 
teknikämnet. 
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Naturvetenskap och Teknik för alla (NTA) 

NTA är ett koncept som bygger på att erbjuda pedagogen ett strukturellt stöd både 
materiellt, organisatoriskt och utbildningsmässigt (NTA Skolutveckling, u.å). 
Konceptet bygger på ett vetenskapligt förhållningssätt och är uppdelade i olika 
tematiska arbetsområden inom de naturvetenskapliga ämnena, teknik och 
matematik. De olika temaområdena kan bestå av sådant som ”ljus”, ”magneter och 
motorer” och ”rörelse och konstruktion”. Temaområdena materialiseras sedan i en 
NTA-låda som innehåller material för upp till 30 elever, elevhandledning och 
lärarhandledning som fungerar som stöd för undervisning. Fortbildning inom 
specifika temaområden finns också tillgängliga för pedagogen. De olika lådorna som 
NTA erbjuder är framtagna för delar av de centrala innehållen i ämnena biologi, 
kemi, fysik, teknik och matematik. Lådorna är även anpassade för specifika årskurser 
för att på så vis erbjuda progression i undervisningen. 

Snilleblixtarna 

Snilleblixtarna är ett koncept som, enligt hemsidans beskrivning (Snilleblixtarnas 
vänner, 2018), fokuserar på att uppmuntra och utveckla elevernas 
innovationsförmåga, nyfikenhet, kreativitet och entreprenörskap. Konceptet baseras 
på ett entreprenöriellt lärande och riktar sig till pedagoger i årskurserna F-6 samt till 
fritidspedagoger. Konceptet har utvecklats av den ideella föreningen Snilleblixtarnas 
vänner som tillhandahåller introduktionsdagar med fortbildning för pedagoger, 
tematiska arbetsområden och tryckta lärarhandledningar. Arbetet går framför allt ut 
på att uppfinna och konstruera nytt utifrån återvunnet material. Emfasen i 
progressionen för förskoleklass till årskurs 3 ligger på utveckling av elevens 
planerings- och dokumentationsförmågor. I förskoleklass och årskurs 1 består arbetet 
framförallt av att demontera den apparat som ska återvinnas samt fri konstruktion. I 
årskurs 2 och 3 betonas ritning, dokumentation och planering av 
konstruktionsarbetet.  

Bakgrundslitteratur 

För att hitta relevant forskning att grunda studien på har vi bland annat använt 
databaserna ERIC ProQuest, SwePub och Google Scholar. Nyckelord som angavs i 
sökande var; teknik, progression, teknikdidaktik, technology, technology education 
och primary school. En del av litteraturen som har använts har även hittats via annan 
litteraturs referenser samt via rekommendationer. I litteratursökningen avgränsade 
vi oss till litteratur som var peer-reviewed eller ingår i en forskningsantologi. Vi valde 
också att avgränsa oss till litteratur skriven efter år 2000, detta för att teknikämnets 
inriktning har förändrats genom tiden. För att litteraturen ska vara relevant ville vi 
att syftet och inriktningen på teknikämnet skulle vara någorlunda likartad hur 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (LGR11) beskriver 
teknikämnet och dess centrala innehåll. Då teknikämnets progression inte beskrivs 
och diskuteras i någon större utsträckning i den litteratur som vi har hittat, har vi valt 
att använda litteratur som behandlar bedömning och lärares förståelse av kursplanen 
i teknikämnet för att få en allmän uppfattning om progression i teknikämnet. 

Teknikämnet är relativt ungt som obligatoriskt skolämne, i förhållande till andra 
obligatoriska skolämnen. I och med Läroplan för grundskolan 1980 blev 
undervisning i teknikämnet obligatoriskt. Trots att det har gått nästan 40 år sedan 
dess har flera studier visat att undervisning och bedömning i teknik fortfarande kan 
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upplevas som problematisk (Bjurulf, 2008; Björkholm, 2015; Gustafsson, m.fl., 2018; 
Hartell, 2015). Även Norström (2014) menar att teknikämnet ännu inte funnit sin 
form och att det delvis beror på att det saknas läromedel, utbildade lärare och att 
undervisningen varierar stort mellan skolorna. Ofta används lärare som undervisar i 
andra ämnen som till exempel slöjd eller de naturorienterande ämnena, till att även 
undervisa i teknik. Bjurulf (2008) menar att lärares brist på utbildning i teknikämnet 
kan leda till att undervisning i teknikämnet bedrivs på en nivå som syftar endast till 
att få ämnet undanstökat, eller för att få någon form av betygsunderlag. 

Att lärare upplever teknikämnet som problematiskt var en slutsats som kunde dras i 
studien av Gustafsson m.fl. (2018). Ämnet upplevdes inte bara problematiskt att 
undervisa i, utan även att bedöma. En del lärare hade svårt att se elevernas 
kunskaper i teknik, då de ofta såg en slutprodukt från eleven men hade begränsade 
möjligheter att ta del av själva arbetsprocessen. Lärarna ställde sig dock tveksamma 
till om de ändå skulle kunna identifiera den enskilde elevens kunskaper i teknik, även 
om de hade haft full insyn i arbetsprocessen. Norström (2014) menar att olika 
uppfattningar om vad som är teknisk kunskap samt bristen av ett gemensamt språk 
bland lärarna, riskerar att leda till vitt skilda tolkningar av både det centrala 
innehållet för teknikämnet och även kunskapskraven för ämnet. Björkholm (2015) 
menar att avsaknaden av en gemensam erfarenhetsbas av undervisning och 
bedömning i teknikämnet, bland lärare i de tidiga skolåren, kan ge konsekvenser för 
utvärderingen av elevernas kunskaper. Detta kan kopplas till de brister i 
uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling i teknik som visades i Hartells (2015) 
studier. Bland annat pekade studierna på att de mallar som används för individuella 
utvecklingsplaner, IUP, inte kunde anses vara tillämpningsbara på teknikämnet och i 
vissa fall saknades teknikämnet helt i mallarna.  

Trots att Hartells (2015) studier visar på samma sak som andra angivna studier visat, 
att lärare dels kan påstås sakna kunskapsbas i teknikämnet samt att de uttrycker 
osäkerhet i bedömning av elevernas kunskaper inom teknik, så visade hennes studier 
att svenska elevers måluppfyllelse i teknik var hög. Hartell (2015) frågar sig vad dessa 
bedömningar grundar sig i med tanke på vad studierna visat i förhållande till lärares 
osäkerhet i bedömning av elevernas kunskaper i teknikämnet.  

Gustafssons m.fl. (2018) studie utgjordes av ett antal forskningscirklar där 
yrkesverksamma lärare i teknik deltog. Samtliga undervisande lärare i årskurserna 4 
till 6 som deltog i studien, ansåg sig inte kunna se någon progression i teknikämnet 
och som möjlig orsak angavs elevernas bristande förkunskaper från de tidigare 
årskurserna. När eleverna kom till år 4 hade de endast de mest grundläggande 
kunskaperna i teknik, vilket egentligen inte ansågs vara tillräckliga för att kunna 
avancera i ämnet de kommande årskurserna och nå de bättre betygen i år 6. Lärarna i 
denna forskningscirkel såg sig tvungna att i stället ge eleverna en ny grund att stå på. 
Liknande resultat beskrevs i Skolinspektionens kvalitetsrapport från 2014 där man 
kunde slå fast att teknikundervisningen ofta låg på en allt för låg nivå och att eleverna 
ofta fick samma lektionsinnehåll upprepade gånger. Många elever upplevde att man 
inte tilläts visa sina faktiska kunskaper inom ämnet, vilket kan tänkas bidra till 
minskad motivation. Den årliga enkät inom den regelbundna tillsynen som 
Skolinspektionen genomför, visar upprepat även hur elever är mindre insatta i 
kunskapskraven i teknikämnet än i andra ämnen (Skolinspektionen, 2014). Att 
eleverna inte är insatta i målen för ämnet, menar Skolinspektionen vidare, kan ha 
påverkan på deras uppfattning om ämnets relevans. 
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Gällande kursplanen i teknik framkom det under Gustafssons m.fl. (2018) studie, att 
många av lärarna hade svårt att avgöra vad den egentligen innebär. Lärarna uttryckte 
ett behov av stöd för att kunna tolka innebörden av till exempel de förmågor eleverna 
förväntas utveckla i ämnet. Dock menade deltagarna i studien att de i samband med 
diskussioner i forskningscirklarna upplevde att deras förståelse för innebörden av 
kursplanen i teknik utvecklades. 

Björkholm (2015) pekar även hon på att det inte framgår i läroplanen på ett tydligt 
sätt vad tekniskt kunnande innebär eller hur ett sådant kunnande kan utvecklas. 
Vidare menar hon att detta leder till ett fokus på undervisningens organiserande 
snarare än kunskapsinnehåll. Norström (2014) påvisar att undervisning av 
teknikämnet i skolan ofta haft svag koppling till styrdokumenten och anser att 
läroplanen beskriver teknikämnet mycket brett och tvärvetenskapligt: 

Ämnets centrala innehåll omfattar vitt skilda teman som socioteknisk förståelse, 
produktionsutvecklingsmetodik, materiallära, styr- och reglerteknik, elektronik och tekniska 
system. Teknikens och den tekniska kunskapens speciella egenskaper får dock inte stort 
utrymme i läroplanstexten och inte heller i kommentarerna till ämnets kunskapskrav 
(Norström, 2014, s. 35)  

En precisering av det centrala innehållet för teknikämnet kan vara svårt menar 
Skolverket (2017b). Anledningen till att det centrala innehållet är generellt beskrivet 
är på grund av att teknikområdena är så omfattande att vissa områden skulle riskera 
att falla bort i undervisning vid försök till precisering. ”Avsikten är att lärarna, utifrån 
eget kunnande, ska välja tekniska lösningar inom olika teknikområden” (Skolverket, 
2017b, s. 11). 

Björkholm (2015) lyfter fram behovet av att utveckla så kallade lärandeobjekt i 
teknik, det vill säga beskrivningar av vad eleverna förväntas lära sig. I relation till det 
enskilda centrala innehållet egna konstruktioner för årskurserna 1–3, menar hon 
vidare att yngre elever ofta har problem med att urskilja enskilda komponenters 
funktioner när de konstruerar enkla mekanismer. Björkholm pekar även på behovet 
av ett gemensamt ämnesdidaktiskt språk. Bjurulf (2008) menar att 
konstruktionsområdet ofta leder till ett oreflekterat görande, utan något egentligt 
syfte med eller diskussion om konstruktionen eller själva konstruerandet. Hon menar 
att anledningen till detta oreflekterade görande kan vara resultatet av ett särskiljande 
mellan teoretisk och praktisk kunskap i teknikämnet. Bjurulf framhåller vikten av en 
integration mellan teori och praktik i undervisningen för att elevernas förståelse för 
lärandeobjektet ska kunna fördjupas. 

Nordlander och Grenholm (2016) menar dock att dagens läroplan har ett tydligare 
fokus på teknik än vad tidigare läroplaner har haft och att kursplanen för teknik både 
har ett tydligt och detaljerat innehåll, såväl som en tydligt framskriven progression. 
Nordlander och Grenholm (2016) ifrågasätter istället huruvida ramfaktorer som 
resurser och kompetens gör kursplanen realistisk.  

Läroplansteoretiska arenor 

Denna studie utgår från ett läroplansteoretiskt perspektiv med utgångspunkt i Lindes 
(2012) begrepp formuleringsarenan, som avser läroplanstexten och 
transformeringsarenan som berör lärares tolkning och anpassning av 
läroplanstexten. En tredje arena, realiseringsarenan, avser den faktiska 
undervisningen finns formulerad av Linde men är inte aktuell för denna studie. 
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Linde (2012) menar att begreppet formuleringsarenan avser hur läroplanen 
förmedlar den socialfilosofi, kunskapssyn och verklighetsuppfattning som är rådande 
i samhället. Arenan avser med andra ord den text som producerats i syfte att styra 
skolans och undervisningens samhälleliga riktning.  

Transformeringsarenan, menar Linde (2012), handlar om tolkningar och 
förändringar av läroplanens innehåll som kan göras utav olika aktörer. En sådan 
påverkansaktör är läraren som individ. Linde (2012) menar att läraren är huvudaktör 
på transformeringsarenan, även om andra aktörer också kan påverka skeenden på 
arenan. I den här studien ligger vårt fokus på läraren som aktör på 
transformeringsarenan och hur hen tolkar läroplanstexten angående det valda 
centrala innehållet, samt hur läraren tolkar och synliggör progression i relation till 
det valda centrala innehållet. 

Transformationen påverkas av lärarens repertoarer (Linde, 2012). Dessa repertoarer, 
eller kunskaper, benämner Linde (2012) som den potentiella repertoaren, det vill 
säga vad som är möjligt att iscensätta utifrån lärarens kunskapsbas, och den 
manifesta repertoaren vilken gäller den reella undervisningen som läraren 
genomför. Den manifesta repertoaren utgörs av två typer av repertoarer, 
stoffrepertoar och förmedlingsrepertoar (Linde, 2012). Stoffrepertoaren avser vilket 
material och vilket innehåll läraren väljer att behandla. Förmedlingsrepertoaren 
avser vilken metodik läraren använder i sin undervisning. I ett ämne som är svagt 
avgränsat och inramat blir lärarens repertoarer avgörande för hur ett ämnesinnehåll 
gestaltas, det vill säga att läroplanstexten spelar mindre roll för realiseringsarenan 
(Linde, 2012).  

Bernstein formulerade på 1970-talet en analytisk ram för hur utbildningssystemet 
styrdes genom att organisationen i sig själv skapar regler och mönster (Lundgren, 
2014). För att beskriva dessa används begreppen klassifikation och inramning. Vi 
kommer i det följande att använda oss av Lundgrens (2014) och Lindes (2012) 
definitioner av dessa begrepp. De beskriver att begreppet klassifikation i relation till 
läroplanen avser hur och i vilken mån ett ämne är avgränsat från andra ämnen. Det 
vill säga om det är ett integrerat ämne eller ej. Begreppet inramning handlar om vem 
eller vad som har kontroll över ämnets innehåll och undervisningens utformning. 
Exempelvis om det är läroplanen, lärarens kunskaper, ämnets tradition eller elevens 
intresse som utgör grund för organiseringen av undervisningen.  

Realiseringsarenan avser den kommunikation och aktivitet som sker i 
undervisningen, alltså den undervisning som läraren bedriver och även elevernas 
verksamhet under lektionerna. För att kunna undersöka vad som utspelar sig på 
realiseringsarenan är observationer nödvändiga. Då denna studie syftar till att 
undersöka progression mellan år 3 och 4, kan inte observationer bedrivas i den 
omfattning som krävs för att ge svar på forskningsfrågorna. De beslut som påverkar 
realiseringsarenan, det vill säga hur händelser i klassrummet tar form, tas på både 
formuleringsarenan och transformeringsarenan. 

Sammanfattning av litteraturgenomgång: 

Norström (2014) menar att teknikämnet är svårdefinierat, vilket också gör elevernas 
kunskapsutveckling svårbedömd. Utifrån Norströms (2014) påstående skulle man 
kunna tänka sig att teknikämnet, utifrån Bernsteins läroplansteoretiska begrepp, har 
både svag klassifikation och inramning (Linde, 2012). Björkholm (2015) menar att 
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detta är särskilt märkbart i de lägre årskurserna på grund av bland annat lärarnas 
kunskapsbas och att de formulerade kunskapskraven ligger först flera år fram i 
elevernas skolgång. Därmed är det relevant att titta på hur lärare som är verksamma i 
de tidiga skolåren tolkar och synliggör progression i teknik, trots avsaknaden av 
tydliga riktlinjer. 

Metod 

De överväganden vi har gjort i förhållande till metodval, urval och etik samt en 
beskrivning av studiens genomförande finns angivna nedan.  

Metod för datainsamling och analys 

I den här studien har vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer vilket baseras på att 
det är lärares individuella tolkningar och tankar kring progressionen och 
läroplanstexten som efterfrågas. Kvale och Brinkmann (2014) menar att den 
kvalitativa intervjun kan anses rättfärdigad när studien grundar sig i mänskliga 
erfarenheter och har ”hur”-frågan som central utgångspunkt, vilket vi menar att 
denna studie har.  

Metoden har inga standardiserade procedurer eller uttalade regler för hur 
intervjuerna ska utformas eller genomföras. Hur intervjuprocessen ser ut är med 
andra ord beroende av oss som genomför studien, intervjuare och informanter. Men, 
den kvalitativa intervjuns öppna struktur är en tillgång, då det ger informanten 
möjligheten att fritt utveckla sina tankar kring de begrepp som studien undersöker 
(Kvale & Brinkmann, 2014). Möjlighet att följa upp intervjusvar med fördjupande 
frågor och förtydliganden under intervjuns gång, kan också ses som en stor fördel 
med den valda metoden. 

En kvalitativ metod ger möjlighet att beskriva hur ett fenomen förstås och upplevs 
medan en kvantitativ metod, enligt Bryman (2011), ofta syftar till en generalisering 
eller kausalitetsförklaring, det vill säga orsak och verkan.  Med tanke på typen av 
forskningsfrågor som ställs i den här studien, samt det lilla urvalet, är varken en 
kausalitetsförklaring eller en generalisering möjlig att generera. En annan anledning 
till att en kvantitativ metod inte har ansetts lämplig i den här studien är att syftet och 
forskningsfrågorna inte är av mätbar karaktär. Att undersöka tolkningar och 
förståelse genom en kvantitativ metod, exempelvis genom en enkät, skulle vara svårt 
då svar som informanterna formulerar ofta är korta och möjligheten till 
uppföljningsfrågor saknas. Data genererad av kvantitativa metoder skulle i det här 
fallet inte producera trovärdiga resultat. 

Den valda analysmetoden i den här studien är conventional content analysis, vilket 
vi benämner konventionell innehållsanalys, utifrån Hsieh och Shannons (2005) 
beskrivning. Hsieh och Shannon (2005) menar att konventionell innehållsanalys är 
bruklig när studiens syfte är att beskriva ett fenomen, i denna studie är detta 
fenomen lärares tolkning av det centrala innehållet och vilken kunskapsprogression 
hos eleverna som förväntas och synliggörs i undervisning. Vidare menar Hsieh och 
Shannon (2005) att konventionell innehållsanalys passar för undersökningar där 
tidigare forskning är begränsad. Gällande vår studie så har vi sökt efter tidigare 
forskning där just kunskapsprogression i teknikämnet behandlas. Den forskning vi 
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funnit har till stor del behandlat bedömning inom teknikämnet, progression inom 
teknikämnet är däremot inte beskrivet.  

Konventionell innehållsanalys har stora likheter med grundad teori och fenomenologi 
menar Hsieh och Shannon (2005). Skillnaden är vilket resultat som kan genereras. 
Konventionell innehållsanalys kan, enligt Hsieh och Shannons (2005) beskrivning 
inte generera teori till skillnad från exempelvis grundad teori. Konventionell 
innehållsanalys genererar istället en beskrivning av ett fenomen som kan ligga till 
grund för en koncept- eller modellutveckling. Metoden innebär en kodnings- och 
kategoriseringsprocess där kategorierna genereras direkt utifrån den insamlade 
datan, i det här fallet intervjusvar, till skillnad från att använda förkonstruerade 
koder och kategorier (Hsieh & Shannon, 2005). 

Urval 

De informanter som valts ut för studiens syfte är undervisande lärare i teknikämnet 
för årskurs 3 och 4. De två stadierna valdes för att kunna undersöka lärarnas tolkning 
av progression inom teknik, då en tydligt framskriven progression saknas i 
styrdokumenten för dessa årskurser. Vi valde också att avgränsa oss till lärare som 
bedrivit faktisk undervisning i de tidigare nämnda årskurserna, därmed har vi valt att 
inte använda informanter som är behöriga att undervisa i teknik men som ännu inte 
gjort det. Fyra lärare har deltagit i studien. Hädanefter kommer dessa att benämnas 
Informant 1, Informant 2, etcetera. Informanterna presenteras i den ordning som 
intervjuerna har genomförts.  

Informant 1 är lärare i årskurserna 4–6. Informanten har arbetat som behörig lärare i 
14,5 år men saknar behörighet i teknikämnet.  

Informant 2 är i behörig lärare i teknik för årskurserna 1–6 med 4 års 
yrkeserfarenhet. Informanten undervisar i årskurserna 1–3 och är behörig i teknik 
genom grundutbildningen. 

Informant 3 är behörig lärare verksam i årskurserna F-3 med 17 års yrkeserfarenhet 
som lärare. Informanten är tidigare utbildad till förskollärare med en 
arbetserfarenhet inom förskolan på cirka 20 år och har sedan vidareutbildats genom 
KPU till lärare med behörighet för årskurserna F-5. Informanten är osäker på om 
teknikämnet ingår i hens behörighet. 

Informant 4 har arbetat som lärare i 17 år och har en grundutbildning. Informanten 
undervisar i årskurs 4 och 5 i ämnet teknik och är behörig att undervisa i teknik för 
årskurserna 3–9. 

Genomförande 

Skolor i tre svenska kommuner kontaktades angående deltagande i studien. I ett 
första steg kontaktades rektorerna via telefon, vid intresse skickades ett mail med 
missivbrev som rektorerna vidarebefordrade till aktuella lärare. I ett andra steg 
kontaktades enskilda lärare via mail eller telefon. Efter övervägande fick potentiella 
deltagare även ta del av studiens intervjuguide. Beslutet togs för att informanterna 
skulle få tid till att förbereda sig inför intervjun samt för att vi upplevde att 
informanterna blev mer villiga till medverkan när de delgivits frågorna på förhand. 



 10 

Informanterna som valt att delta i studien representerar totalt fyra skolor från tre 
svenska kommuner. 

Intervjuerna skedde i av lärarna valda lokaler, antingen på den aktuella skolan eller 
på annan plats. Båda författarna närvarade vid samtliga intervjuer. Under 
intervjuerna gjordes en ljudupptagning och ljudfilen transkriberades sedan. 
Intervjuerna varade i cirka 20–30 minuter per informant. Uppföljande frågor har 
ställts till informanterna per mail. Uppföljande frågor har rört informantens 
utbildningsbakgrund och erfarenhet samt förtydliganden av uttalanden och detaljer i 
undervisningsbeskrivningarna. Ljudfilerna delades upp mellan författarna som 
transkriberade de ljudfiler som de tilldelats. Transkription och ljudfil sändes sedan 
till den andra författaren för att lyssnas och läsas igenom. Detta för att säkerställa att 
författarna var överens om att all information som var av relevans för studien hade 
överförts till transkriptionen.  

Samtliga transkriptioner har sedan kodats av båda författarna enskilt för att sedan 
diskuteras gemensamt till konsensus nåddes. 

Diskussioner som förts har rört fall där vi eventuellt kan ha lett informanterna, det 
vill säga lagt ord i munnen på dem eller ställt ledande frågor. I de fall där vi uppfattar 
att så kan ha skett har vi avstått från att använda det avsnittet av materialet för analys 
i studien. 

Etiska överväganden 

Vi har i vår studie tagit Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i beaktande 
(Vetenskapsrådet, 2002, 2017).  

I relation till informations- och samtyckeskraven har ett missivbrev utgått till tillfrågade 
deltagare med beskrivning av syftet med vår studie (se bilaga 1). Deltagarna har 
informerats om att deltagande är frivilligt och att data som samlats in kommer att 
behandlas konfidentiellt. Deltagare i studien har även innan genomförd intervju fått 
tillgång till den intervjuguide som tagits fram för studien (se bilaga 2). Samtycke till 
deltagande och inspelning av intervju har inhämtats. I hänseende till 
konfidentialitetskravet har vi avidentifierat deltagarna och den information som de har 
lämnat. Deltagarna har även erbjudits möjlighet att ta del av den färdiga studien innan 
publicering. Gällande nyttjandekravet kommer insamlad information endast att nyttjas för 
denna studies ändamål. 

Resultat 

Intervjuerna som studien bygger på har analyserats med hjälp av konventionell 
innehållsanalys. Utifrån denna analys har kategorier genererats vilka syftar till att 
besvara forskningsfrågorna. Resultat i form av kategorier och 
undervisningsbeskrivningar presenteras nedan. I citerade intervjuavsnitt benämns 
författarna med första bokstaven i förnamnet, E respektive S, och informanterna 
förkortas med I1 för Informant 1, I2 för Informant 2, etcetera. 
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Beskrivning av undervisning 

Nedan presenteras respektive lärares undervisning för att ge bakgrund till de 
kategorier som genererats i förhållande till forskningsfrågorna. 

Informant 1 

Informant 1 undervisar i teknik i årskurs 4–6. Undervisningen utgår ifrån ett 
kommunbaserat koncept där hen har fått tillgång till fortbildning och stöd med utveckling 
av undervisningsmaterial såsom arbetsgång, bedömningsmatriser och 
presentationsmaterial. Informanten tycker sig i och med detta ha hittat ett välfungerande 
arbetssätt. Teknikundervisning bedrivs kontinuerligt i samma utsträckning som de 
naturorienterande ämnena. Informanten utgår i intervjun ifrån det arbetsmaterial som hen 
tillsammans med kollegor tagit fram i relation till arbetsområdet ”broar”. 

Då har vi ju tagit utifrån centrala innehållet och sen så har vi ju skrivit i vår PP [pedagogisk 
planering] också HUR vi jobbar. Det är gemensamma genomgångar, det är diskussioner ifrån 
notebook och texter, vi diskuterar, vi arbetar i par i exempelvis EPor [enskilt-och-par-arbete 

utifrån EPA-strukturen1], vi skissar i grupp och vi har byggt broar med K´nex2. (Informant 1, 
2018-04-26). 

I arbetsgången beskrivs de olika delmoment och lektionstillfällen som hålls i förhållande 
till arbetsområdet. I den pedagogiska planering som informanten beskriver framgår vilka 
förmågor arbetsområdet avser, vilket centralt innehåll från kursplanen som berörs samt 
vad eleverna förväntas lära sig. Vidare presenterar den pedagogiska planeringen vilket 
arbetssätt som är aktuellt under arbetsområdet samt vad eleven kommer att bedömas på 
och hur. Den pedagogiska planeringen anger formativ bedömning under arbetets gång. I 
arbetsmaterialet finns också en bedömningsmatris, denna är uppdelad på 6 kunskapskrav 
eller bedömningsområden och anger vad eleven bör kunna på E-, C- och A-nivå utifrån 
kunskapskraven för årskurs 6. Elevernas dokumentation, utvärderingar och arbetsblad 
samlas i en så kallad elevbok, vilket är en form av portfolio över arbetsområdet. 

I inledningen av ett nytt arbetsområde kartläggs elevernas förkunskaper med hjälp av 
exempelvis VÖL-scheman3 och brainstorming där lärarna ställt frågor om det 
kommande arbetsområdet. Dessa har fungerat som ett sätt för informanten att få en 
bild av elevernas kunskaper inom arbetsområdet, för att kunna forma 
undervisningen utifrån elevernas förkunskaper.  

Så då tittar vi på eh.. pedagogisk planering, vi tittar på matrisen och så pratar vi runt i kring det, 
tankekarta och arbetsgången som den här. Och det här är jag väldigt förtjust i själv därför då ser 
eleverna ”jaha, ojdå det här ska vi göra” (Informant 1, 2018-04-26). 

                                                   

1 EPA-strukturen är en del av arbetsmetoden kooperativt lärande. EPA står för En-Par-Alla och innebär en 

arbetsstruktur där eleverna behandlar begreppet eller företeelsen först enskilt, sedan i par för att 
sedan diskutera alla tillsammans. 

2 K´nex är ett konstruktionsmaterial i plast. 

3 Ett VÖL-schema kan användas för att kartlägga elevers kunskaper. VÖL står för Vad eleven vet, Önskar veta 
samt vad eleven sedan Lärt sig inom ett visst område. Schemat synliggör lärandet för både läraren och eleven. 
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I slutet av arbetsområdet fylls VÖL-scheman, eller dylikt, på med den nya kunskapen 
eleverna har tillgodogjort sig för att synliggöra kunskapsutvecklingen både för 
informanten och för eleverna. I arbetsgången, bedömningsmatriserna och elevböcker 
har eleverna kunnat dokumentera sina egna prestationer och för att eleverna ska få 
en förståelse om vad som ska bedömas och i vilken omfattning.  

Stora klassrumsdiskussioner har också förekommit i samband med texter, 
anteckningar och presentationer. Power Point-presentationer har gjorts, där eleverna 
har blivit introducerade till olika typer av brokonstruktioner och även gjort 
jämföranden av till exempel äldre konstruktioner med mer moderna.  

Arbetsgången har även innefattat konstruktionsarbeten, bland annat under en 
halvdag tillsammans med pedagoger från det kommunbaserade konceptet, som 
dokumenterats, presenterats och följts upp. Tre konstruktionsarbeten har angetts i 
den pedagogiska planeringen, två mer strukturerade där materialval och 
materielmängd har begränsats samt ett friare konstruktionsarbete. 

Informant 2 

Informant 2 undervisar i årskurs 1–3. Undervisning i teknik har utgått från Tummen upp! 
Teknik kartläggning åk 3 av Hans Persson. Teknikundervisning bedrevs i årskurs 3 under 
cirka tre veckor med 1–2 lektioner i veckan, om 60 minuter per lektion. I skolan som 
informanten är verksam används samma kommunbaserade koncept som i tidigare 
beskriven undervisning för informant 1. Dock har inte informanten fått fortbildning i 
denna modell.  

Informanten diskuterade med eleverna i uppstarten av arbetet, om vad de ansåg vara 
teknik och upplevde att de efter arbetsperiodens gång kunde ge många fler exempel på 
saker som kan anses vara artefakter.  

Arbetssättet innebar, förutom diskussion, praktiska övningar där eleverna fick prova bland 
annat hävstänger och tekniska lösningar. Eleverna konstruerade exempelvis ”saxgubbar”, 
vilket innebär en papperskonstruktion som innefattar en hävstångsmekanism för att få 
figurens armar och ben att röra sig, utifrån beskrivning i läromedlet. Eleverna spenderade 
även en lektion i skogen där man undersökte hävstångsprincipen genom att förflytta ett 
föremål med hjälp av pinnar. Utifrån det centrala innehållet stabila konstruktioner, har 
eleverna även konstruerat torn med papper, tejp och lim. Konstruktionsarbetet har skett 
enskilt. 

Överlag förespråkade informanten ett arbetssätt där eleverna själva provade sig fram till 
lösningar och kunskap. ”Jag är inte så mycket för att stå å undervisa å tala om vad som är 
rätt och fel, utan jag tycker att om när mina elever kommer på svaren själv” (Informant 2, 
2018-05-08).   

Informanten lyfter även digitalisering och kopplar detta till teknikämnet då dennes elever 
dagligen arbetar med Ipads. Informanten menar att konstruktionsarbete och utforskande 
arbete med enkla mekanismer, bland annat fungerar som en motvikt till det fokuserade 
digitala arbetet som bedrivs i övrig undervisning.  

Informant 3 

Informant 3 undervisar i årskurs f-3. Undervisning i teknik består till huvudsak av 
tematiska heldagar med åldersblandade grupper vilka genomförs 1–2 gånger per läsår. 
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Grupperna har bestått av elever från förskoleklass till och med årskurs 3. I och med att 
grupperna har varit åldersblandade så har aktiviteter under dessa temadagar valts ut och 
anpassats med tanke på att de yngre skolbarnen från förskoleklass och årskurs 1 ska kunna 
delta.  

Däremot missar man ju lite att tvåorna får det lite svårare, för det blir ju lite att dom ska 
anpassa sig, att både ettor och förskoleklass kan va med, förstås. Å då blir såna här praktiska 
saker ganska bra. (Informant 3, 2018-05-14). 

Under temadagen som fokuserade på konstruktion sattes stationer upp med olika 
aktiviteter som elevgrupperna roterade till under dagen. Informanten hade vid det tillfället, 
hand om en station där eleverna konstruerade med hjälp av sugrör. Aktivitetens fokus låg 
på stabila konstruktioner, målet med aktiviteten var att i par prova sig fram till en 
konstruktion som var så hög som möjligt och stabil nog att stå upp utan hjälp.  

Utöver de tematiska dagarna har skolan arbetat med koncepten NTA och Snilleblixtar. 
Arbete utifrån dessa koncept beskrivs ha varit något eftersatt under en period, vilket 
informanten tillskriver organisatoriska svårigheter samt resursbrister. Dock menar 
informanten att vissa av dessa svårigheter verkar lösa sig och hoppas kunna återuppta 
dessa arbetssätt i större omfattning igen. Skolan är också i färd med att utveckla egna 
smålådor, i samma stil som NTA-lådorna och med inspiration från Hans Perssons 
litteratur.  

Informant 4 

Informant 4 undervisar i årskurs 4 och 5. Informanten har genomgått utbildning hos 
kommunens samordnare för NTA-lådor samt en utbildning inom konceptet 
Snilleblixtarna, dock har informanten inte tillämpat dessa koncept i sin undervisning. 
Teknikundervisning sker i årskurs 4 en gång i veckan, effektiv lektionstid anges vara 
cirka 30 minuter. Informanten uppger tidigare ha saknat bra läromedel för 
teknikämnet men använder nu läromedel som är anpassat till de två stadierna. Dessa 
läromedel är framtagna av Hans Norqvist & David Powell samt Hans Persson. 
Informanten menar att det är viktigt att läromedel är framtagna med stöd i 
läroplanen för att säkerställa att man behandlar samtliga moment som anges. 

Informanten har inledningsvis fört en diskussion med eleverna och använt 
tankekarta för att kartlägga elevernas förkunskaper i teknik. Kartläggningen har även 
fungerat som en repetition från tidigare arbetsområden. Informanten lägger vikt vid 
ord och begrepp för att eleverna ska förväntas klara kunskapsmålen i årskurs 6. 

När informanten undervisade i årskurs 3 genomfördes ett konstruktionsarbete där 
eleverna enligt instruktioner fick tillverka ett djur med en mekanism som kunde styra 
tungan på djuret. I årskurs 3 besöktes även en lekpark där man visade på olika 
mekanismer och informanten har nu i årskurs 4 börjat diskutera dessa mekanismer 
genom att använda de rätta begreppen. Till grund för diskussion har man använt 
texter, bilder och film för att även arbeta språkutvecklande. Informanten har även 
använt eget tillverkat material i form av modeller, där exempelvis hävstångseffekt 
demonstreras, detta efter inspiration från utbildningen på kommunens 
utvecklingscenter. 

Från utvecklingscentret har informanten lånat ett konstruktions- och 
programmeringsmaterial från LEGO som kallas Mindstorm. I arbetet med materialet 
valde informanten att själv konstruera robotar som eleverna i årskurs 4 sedan fick 
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programmera. Arbetsområdet varade i 7–8 veckor och fokuserade på 
programmeringsbiten av arbetsmaterialet. I och med att eleverna uttryckt intresse att 
konstruera dessa robotar själva, överväger informanten att göra så i vidare 
undervisning av området. 

Informanten har många idéer hur man kan arbeta i teknikämnet men tycker sig se 
flera hinder för att genomföra detta. Dessa hinder uppger hen ha påverkan på 
undervisningen även i de naturorienterande ämnena. 

Vi har ingen diskbänk i klassrummet, eh vi har toaletterna utanför. Men när dom ska liksom 
diska rent å.. Så det är väldigt svårt att laborera, är det. Å är vi helklass, då blir kaos. Det lovar 
jag er. Så det är liksom lite man nästan.. ja man vill ju nästan undvika det lite. Gör man nånting 
så gör man det inför barnen men det är inte riktigt det man vill. Man vill ju kunna låta dom, få 
göra själva. (Informant 4, 2018-05-21). 

Sammanfattning 

Samtliga lärare använder någon form av läromedel eller koncept som stöd för sin 
undervisning. Det finns stora variationer i undervisningsform, struktur på arbetssätt 
samt vilket stöd man upplever att konceptmodellen ger. Exempelvis ingår flera 
informanter i samma koncept, hur dessa koncept tas tillvara och används i 
undervisningen, om alls, skiljer sig dock åt. 

Förväntade kunskaper utifrån lärares tolkning av det centrala 
innehållet gällande konstruktioner 

Utifrån den konventionella innehållsanalysen genererades ett antal kategorier i 
förhållande till lärares tolkning av vad eleven ska lära sig utifrån det centrala 
innehållet om konstruktion i teknikämnets kursplan. Dessa kategorier presenteras 
nedan. 

Konstruktion  

Informant 1 uttryckte förväntningar på elevens kunskapsutveckling i förhållande till 
hur konstruktioner blir hållbara och stabila. I den bedömningsmatris som 
informanten visar oss uttrycks detta som att eleven ska kunna beskriva och 
exemplifiera hur detta uppnås. Eleven ska också kunna analysera och diskutera 
felaktiga konstruktioner och presentera förbättringsförslag på dessa.  

Analysförmåga 

Informant 1 tar även upp förväntningar på att eleverna utvecklar kunskaper i 
förhållande till hur klimat och naturresurser påverkar konstruktioner.  Eleven ska 
också, menar informanten, ha kunskap om olika typer av broar och vad som ligger till 
grund för val av olika konstruktionsval.  

Avsaknad av förväntningar 

De informanter som var verksamma i årskurs 3 uttryckte osäkerhet kring vad 
eleverna förväntades ha lärt sig i förhållande till konstruktioner. Avsaknaden av 
specifika kunskapskrav i årskurs 3 menade de var en bidragande anledning till denna 
osäkerhet. Avsaknaden av tydliga kunskapskrav gör att kursplanen upplevs som 
luddig, vilket bidrar till att ämnet känns svårt. På frågan om vad informant 2 
förväntar sig att eleverna ska ha lärt sig i det aktuella arbetsområdet så svarar hen att 
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”[n]ej, jag tänker ingenting” (Informant 2, 2018-05-08). Med informant 3 utspelade 
sig följande dialog gällande hens tolkning av vad eleverna förväntas lära utifrån det 
centrala innehållet om konstruktioner för årskurs 1–3: 

I3: Precis. Å det är jag urdålig på. Det vet jag fa… Jag vet ju vad det står där (pekar på en tryckt 
läroplan som ligger på bordet) men… 

S: Men egen… om du tänker utifrån dig? 

I3: Ja men precis. Jättedålig koll har jag på det om jag ska vara helt ärlig. Ingen sån här ” det här 
vill jag verkligen att dom ska kunna” som man vet i många andra ämnen faktiskt. (Informant 3, 
2018-05-14) 

Teknikundervisningen har primärt bedrivits utifrån att ämnet är obligatoriskt, menar 
informanterna verksamma i årskurs 3, särskilda förväntningar på undervisningens 
utfall eller elevernas kunskapsutveckling har inte funnits eller inte kunnat 
kommuniceras. Citatet nedan är återgivet utifrån intervju med informant 4: 

S: Vad var tanken, vad tänkte du att det här ska dom lära sig? 

I4: Jo men då tänkte jag så här för då var det ju det, då tittade jag i kursplanen, att man faktiskt 
skulle jobba med det här.. och enkla mekanismer, och att få.. Jaa.. Ehm.. Nej men att.. hur.., hur 
det hänger ihop. (Informant 4, 2018-05-21). 

Informanten hade svårt att formulera specifika förväntningar på kunskapsutvecklingen i 
relation till egna konstruktioner. De förväntningar som formulerades under intervjun var 
kopplade till teknikämnet i stort och framför allt till elevernas teknikintresse. 

Sammanfattning: 

Informanterna i årskurs 3 saknar förväntningar på elevernas lärande i förhållande till 
det centrala innehållet. Anledningen anges vara kursplanens utformning och 
avsaknad av konkreta lärandeobjekt eller kunskapskrav att förhålla sig till. 

I årskurs 4 finns tydligare förväntningar i förhållande till en konceptstyrd 
undervisning. Förväntningarna på elevens kunskapsutveckling är framförallt styrd av 
det centrala innehållet och stöttas av bedömningsmatriser. När yttre styrning av 
undervisning saknas upplevs det svårt att konkretisera vilka förväntningar på 
elevernas kunskapsutveckling som finns. Svårigheten bestod i att konkretisera 
förväntningar i förhållande till det centrala innehållet, istället kom det att handla om 
förhoppningar på hur undervisningen skulle påverka elevernas inställning till ämnet. 

Synliggjord progression i teknikundervisningen 

Utifrån informanternas beskrivningar av undervisning av det centrala innehållet, har 
författarna genom konventionell innehållsanalys tagit fram kategorier gällande vilken 
progression som synliggörs i den beskrivna undervisningen. Dessa kategorier 
presenteras nedan. I och med att det i beskrivningarna finns stora skillnader hur 
arbetet har organiserats, där vissa informanter har arbetsområden som spänner över 
hela området arbetssätt i utveckling av tekniska lösningar i kursplanen för teknik, så 
beskrivs synliggjord progression i samtliga områden som kan knytas till arbetet med 
det centrala innehållet för konstruktion. 
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Begrepp 

I förhållande till det centrala innehållet kan begreppsprogressionen kopplas till 
elevernas möjligheter att dokumentera och diskutera konstruktionsarbetet. 

I årskurserna F-3 har elevernas förståelse för begreppet teknik generellt utvecklats 
genom vidgad förståelse för vad som utgör en teknisk artefakt. Dock är det oklart om 
detta har lett till någon progression i förhållande till det centrala innehållet om 
konstruktion. 

I årskurs 4 kan vi se hur man aktivt arbetar språkutvecklande inom teknikämnet med 
ämnesspecifika ord och begrepp. Eleverna har uppmuntrats att diskutera 
sinsemellan, att använda och förklara begrepp. Det fokuserade arbetet med begrepp 
och språkutveckling, förklarar informanterna beror på elevunderlaget som till stor del 
har utomnordisk härkomst.  

Konstruktion 

I årskurs 3 sker ingen synlig progression i förhållande till själva konstruktionsarbetet 
utifrån informanternas beskrivningar. Undervisning är antingen organiserad på ett 
sådant sätt, eller utgår ifrån ett material som inte möjliggör någon progression i 
arbetet. Konstruktionsarbete som gjorts har inte följts upp, diskuterats eller 
omprövats utifrån den beskrivning som vi har haft tillgång till. Olika koncept 
beskrivs, men nyttjas antingen inte fullt ut eller alls, i den nuvarande undervisningen.  

I årskurs 4 finns det variationer gällande hur synlig progressionen är i den beskrivna 
undervisningen. I den undervisning där progressionen synliggörs i 
konstruktionsarbetet sker detta genom att diskussioner har förts kring konstruktion 
både i förberedande syfte samt utifrån de konstruktioner som eleverna har 
producerat. Konstruktion av samma typ av artefakt har genomförts vid flertalet 
gånger med flera olika material och utifrån olika typer av förutsättningar, exempelvis 
genom begränsat byggmaterial. Eleverna har sedan fått möjlighet att utveckla och 
ompröva sina konstruktionsarbeten. Arbetet med konstruktion blir alltså mer 
strukturerat och låter eleverna arbeta på ett undersökande sätt genom att pröva och 
ompröva lösningar, vilket leder till kunskapsutveckling.  

Dokumentation av konstruktionsarbete 

I Informant 1’s undervisning av årskurs 4 har eleverna börjat med att utgå ifrån en 
enklare färdigproducerad ritning, på så vis har eleverna fått bekanta sig med dess 
symbolik och hur en sådan tolkas. Eleverna har skissat ritningar i grupp för att sedan 
utveckla individuella skisser som de har fått möjlighet att bygga en konstruktion 
utifrån. 

I övriga undervisningsbeskrivningar finner inte vi någon tydlig progression beskriven 
i förhållande till dokumentation av konstruktionsarbetet. Progression i 
dokumentationsarbetet finns beskriven i förhållande till de koncept som 
informanterna har nämnt, men dessa utnyttjas antingen inte fullt ut eller alls i 
undervisningen varpå den progression som är tänkt i konceptet förloras. 



 17 

Avsaknad av synlig progression 

Synlig progression saknas eller är mycket vag i flera av de beskrivna 
undervisningarna och är inte begränsad till en specifik årskurs. Informanterna anger 
olika anledningar till att progression inte möjliggörs i undervisningen. Ramfaktorer 
såsom tid, ekonomi, organisation och lokaler anges som hinder för en undervisning 
med tydlig progression.  

Informant 3 exemplifierade ramfaktorernas påverkan i relation till arbetet med 
konceptet Snilleblixtarna som skolan tidigare jobbade med. 

I3: Det är sånt som man mindre och mindre gör, för man har inte råd. Dels får man inte ut 
något från föräldrar ju. 

S: Nej. Får inte kosta nått.  

I3: Får inte kosta nånting (…) Sen är det tight med vik… det är mycket tightare med allting, vi 
ska hinna mycket mer. (…) Allt sånt där roligt med guldkant har på nått sätt försvunnit. 
(Informant 3, 2018-05-14). 

Sammanfattning 

Både i beskrivningar av undervisning i årskurs 3 och årskurs 4 saknas tydliga mål för 
undervisningen, vilket gör att synlig progression, i förhållande till det centrala 
innehållet, antingen blir vag eller helt saknas. Detta är något som båda informanterna 
verksamma i årskurs 3 även tillstår själva. Undervisningen har antingen utgått ifrån 
ett läromedel som överensstämmer med det centrala innehållet i teknikämnets 
kursplan, men inte erbjuder någon form av progression, eller så har undervisningen 
organiserats på ett sådant sätt att progression inte är möjlig att genomföra. 
Ramfaktorer som tid och ekonomi anges också som hinder för att undervisning med 
progression ska kunna möjliggöras. 

I det fallet där progression är synlig beskriver man en sammanhängande 
undervisning baserat på tematiska arbetsområden, där hela området arbetssätt i 
utveckling av tekniska lösningar i kursplanen för teknik berörs simultant och 
integrerat. I den undervisningsbeskrivningen som, enligt vår tolkning, har en synlig 
progression har även informanten upplevt att hens utveckling av arbetsområdet har 
stöttats genom användandet av ett koncept för teknikundervisning. 

Diskussion och Slutsats 

I följande stycke diskuterar vi vår valda metod för datainsamling sedan följer vår 
resultatdiskussion samt den slutsats vi har kommit fram till. 

Metoddiskussion 

Studien baseras på kvalitativa intervjuer med fyra verksamma lärare i grundskolans 
årskurs 3 och 4. Båda årskurserna representeras av lärare med varierande 
yrkeserfarenhet, varierande kunskaper i teknikämnet och från olika kommuner. 
Detta menar vi ger en rikare variation av det studerade fenomenet än om 
erfarenheterna varit mer likartade, vilket genererar validitet.  
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Observationer av teknikundervisning hade varit ett fördelaktigt komplement och 
hade stärkt studiens validitet och reliabilitet (Bryman, 2011). Dock gjorde vi 
bedömningen att det hade krävts att observationer hade genomförts under en längre 
tidsperiod för att kunna se hur progression synliggjordes i undervisning, särskilt med 
tanke på teknikundervisningens sporadiska karaktär på många skolor. Med tanke på 
denna studies korta tidsrymd var detta inte möjligt att genomföra.  

Den kvalitativa intervjun som metod möjliggör inblick i lärares förståelse av det 
centrala innehållet egna konstruktioner med enkla mekanismer i teknikämnets 
kursplan (Kvale & Brinkmann, 2014). Under intervjuerna har vi tagit del av exempel 
på undervisning av det centrala innehållet samt material som läraren har utgått ifrån. 
På så vis har vi tagit del av hur progression kan uppfattas och synliggöras i 
undervisningen.  

I studien har vi utgått ifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv med inriktning på de 
läroplansteoretiska arenorna: formuleringsarenan och transformeringsarenan 
(Linde, 2o12). Då vår studie fokuserar på lärares tolkning av det centrala innehållet 
om konstruktion samt vilka förväntningar de har på elevernas tillägnade kunskaper i 
ämnet, så korresponderar det teoretiska perspektivet och vår valda metod mot de 
forskningsfrågor som ställs i den här studien. Teoretiskt perspektiv och metod är inte 
neutrala, utan olika teorier föreskriver exempelvis olika metoder för att kunna 
generera relevanta och trovärdiga resultat (Larsson, 2005). Att det teoretiska 
perspektivet, metoden och ansatsen är i samklang med varandra är alltså avgörande 
för studiens kvalitet. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att det råder osäkerhet hur man ska förhålla sig till 
kunskapsutveckling och progression i teknikundervisningen. Resultatet visar vidare 
att det oftast inte finns förväntningar på någon specifik kunskapsutveckling i 
förhållande till det centrala innehållet samt att synlig progression i undervisningen 
saknas, eller är vaga. I årskurs 4 finns till viss del en tydligare progression beskriven i 
undervisningen av det centrala innehållet för dessa årskurser och tydligare 
förväntningar på vad undervisningen ska leda till för kunskaper och lärande. När 
progression och förväntningar är synliga i studien så sker det dock i relation till ett 
undervisningskoncept inom teknik.  

Frågan som bränner i tanken blir då, vad beror osäkerheten kring 
kunskapsutveckling och progression i teknikundervisningen i de tidiga skolåren på? 
Handlar denna problematik om otydlighet i läroplansformuleringen eller ligger 
problematiken i lärarens erfarenhets- och kunskapsbank i teknikämnet? Utifrån vårt 
valda teoretiska perspektiv skulle man kunna formulera frågan som: är det på 
formuleringsarenan eller transformeringsarenan som grunden till problematiken 
ligger? Vår diskussion tar avstamp i formuleringsarenan. 

Resultatet lyfter fram teknikämnets brist på kunskapskrav och tydliga lärandeobjekt 
för de tidiga skolåren som en anledning till avsaknandet av förväntningar och synlig 
progression i undervisningen gällande årskurs 3. Formulerade kunskapskrav för 
teknikämnet finns först i årskurs 6 och bristen på riktlinjer för lärandet inom teknik 
fram till dess kan vara en förklaring till att förväntningar på lärda kunskaper är vaga 
eller saknas helt. Björkholm (2015) har sedan tidigare påpekat att teknikämnets 
otydliga kunskapsförväntningar är särskilt problematisk för lärare i de tidiga skolåren 
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då den kunskapsförväntning som formuleras ligger flera år fram. Detta skulle kunna 
förklara fenomenet så som det ser ut i årskurs 3, men förklarar det varför det finns 
osäkerhet kring detta även i årskurs 4?  

Björkholm (2015) lyfter att den nuvarande kursplanen i teknik inte specificerar vad 
det tekniska kunnandet eleverna ska utveckla ska bestå i, eller hur den utvecklingen 
ska se ut eller gå till. Norström (2014) lyfter även han fram att teknikämnet är 
otydligt definierat, hur undervisning och kunskapsutveckling i ämnet ser ut blir då, 
menar han, avhängigt av enskilda lärares tolkning och kunskaper i ämnet. I resultat 
ser vi stora variationer i både organisation av undervisning och hur lärare väljer att 
gestalta det centrala innehållet om konstruktioner. Dessa variationer indikerar att 
undervisningen är mindre styrd av läroplanen och att den primära styrningen sker 
utifrån den enskilda läraren eller annan påverkansaktör, vilket också Norström 
(2014) har lyft. Teknikämnet kan därmed anses ha svag inramning och klassifikation 
utifrån Bernsteins läroplansteoretiska begrepp (Linde, 2012; Lundgren, 2014). 
Norström (2014) har i sina studier påvisat att undervisning i teknikämnet ofta saknar 
koppling till styrdokumentet, det vill säga kursplanen i teknik. Vad kan då tänkas 
styra undervisningens utformning och innehållsurval?  

Linde (2012) lyfter lärarens repertoarer, kunskaper, som faktorer som påverkar hur 
ett ämne tolkas och gestaltas. I förhållande till hur lärare tolkar att 
kunskapsutveckling i ämnet bör ske, så är de repertoarer som är intressanta att 
diskutera i sammanhanget den potentiella och den manifesta repertoaren. Dessa 
repertoarer beskriver vad läraren kan iscensätta utifrån sin kunskapsbas och vad som 
verkligen genomförs i undervisning. Lärarens kunskapsbas lyfts fram i flera studier 
som en viktig anledning till att teknikundervisning inte alltid är framgångsrik när det 
kommer till kunskapsutveckling. Bjurulf (2008) lyfter lärares brist på utbildning 
inom teknikämnet som en viktig anledning till att teknikundervisning bedrivs 
oreflekterat och på en alltför låg nivå. Även Björkholm (2015) lyfter att avsaknaden av 
kunskapsbas och gemensamt ämnesdidaktiskt språk, har påverkan på hur 
teknikundervisning bedrivs och vilket djup undervisningen då når. I förhållandet till 
det resultat som den här studien har genererat så skulle avsaknaden av kunskapsbas 
att bedriva undervisningen utifrån, kanske kunna förklara varför progression inte är 
särskilt synlig i den beskrivna undervisningen. Samtidigt så utgår den beskrivna 
undervisningen som resultatet baseras på, ifrån olika nivåer av kunskap i 
teknikämnet. Kunskapsbas som utgångspunkt för avsaknaden av progression kan, 
menar vi, därför inte fullt ut förklara varför det ser ut som det gör.  

Avsaknaden av ett gemensamt ämnesdidaktiskt språk skulle kunna tänkas bidra till 
varför resultatet ser ut som det gör. Att det saknas en ämnesgemensam diskurs att 
utgå ifrån skulle kunna påverka möjligheten att uttrycka sig om exempelvis 
kunskapsförväntningar, samt begränsa möjligheten till en likartad och utvecklad 
tolkning av styrdokumenten. Björkholm (2015) menar att ämnet är i behov av tydligt 
formulerade lärandeobjekt för lärarna att förhålla sig till i teknikundervisningen, för 
att på så vis underlätta tolkningen av kursplanen. Skolverket (2017b) menar att det 
inte är möjligt att genomföra ett förtydligande av kursplanen på grund av 
teknikämnets omfattning. I relation till koncepten verkar det som att det är något 
som dessa tillhandahåller vilket kan leda till en djupare och mer strukturerad 
undervisning då det ger läraren något att förhålla sig till och hjälp med tolkning av 
vilken kunskapsutveckling som ska ske. 
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Nordlander och Grenholm (2016) menar dock att problematiken inte ligger i själva 
kursplanen eller tolkningen utav den då de menar att progressionen i kursplanen är 
mycket tydligt framskriven. Problematiken ligger snarare, menar de, i vilka 
förutsättningar lärare ges att bedriva bra undervisning i teknik, i relation till 
ramfaktorerna som omgärdar undervisningen. Resultatet visar att ramfaktorer 
uppfattas ha stor påverkan på möjlighet att bedriva undervisning med progression i 
teknikämnet. Ramfaktorer har en självklar påverkan på hur undervisning kan 
bedrivas, men utifrån resultatet upplever vi dock att problematiken kanske inte 
främst ligger där. Även om progressionen i teknikämnet upplevs vara tydligt 
framskrivet i kursplanen så förefaller det svårt att bedriva undervisning om osäkerhet 
råder gällande vilka kunskaper som undervisningen ska resultera i.  

Huruvida lärare i de tidiga skolåren upplever att de har den kunskapsbas i 
teknikämnet som behövs för att, dels kunna utläsa den kunskapsutveckling som 
efterfrågas i kursplanen och dels för att kunna bedriva undervisning på den nivån 
som krävs, är utifrån resultatet i den här studien osäkert. Avsaknaden av ett 
gemensamt ämnesdidaktiskt språk försvårar både möjligheten att föra en diskussion 
kring kursplanens intentioner och att formulera sina tankar kring dessa. Ramfaktorer 
upplevs hindra möjligheten till en kunskapsutvecklande undervisning i teknikämnet, 
som man menar både kräver tid, material och utrymme. När en tydlig progression 
och tydliga förväntningar är synlig i resultatet sker det i förhållande till ett koncept, 
som har fungerat som ett stöd för fördjupad förståelse och tolkning av kursplanen. 
Gemensamt för undervisning i den här studien är att koncept för teknikundervisning 
och läromedel används som stöd för utformning av undervisningen. Hur 
undervisningen gestaltas utgår med andra ord inte från lärarnas egna repertoarer vad 
det verkar utan styrs av en annan påverkansaktör. Men i vilken grad koncepten och 
läromedel påverkar och styr undervisningens utformning och innehåll, det vill säga 
till vilken grad de faktiskt används i undervisningen, varierar vilket påverkar 
progressionen och kunskapsutvecklingen.  

I Gustafssons m.fl., (2018) studie lyfter deltagarna den förtjänst som diskussionerna i 
forskningscirklarna har lett till, det vill säga att deltagarna upplever att deras 
förståelse av och för kursplanen och innebörden av de förmågorna som eleverna 
förväntas utveckla, har förbättrats och utvecklats. Detta kan relateras till den 
konceptskapade progression som syns i resultatet, där det verkar som att vägledning 
och diskussion kring kursplanens innehåll lett till en mer strukturerad och fokuserad 
undervisning. Vi tänker oss att den struktur och framskrivna progressionen i 
konceptet kan ha skapat möjlighet till en tydligare undervisning, djupare förståelse 
för ämnet och en större upplevd säkerhet i ämnet, i jämförelse med när den typen av 
styrning har saknats.  

Slutsats 

Vår slutsats är att det finns svårigheter att tolka och konkretisera förväntad 
kunskapsutveckling, i förhållande till det centrala innehållet om egna konstruktioner. 

Vi uppfattar att bakgrunden till denna svårighet är mångfacetterad och inte kan 
förklaras utifrån någon specifik påverkansfaktor. Flera olika faktorer samspelar och 
har påverkan på lärarnas möjlighet att tolka kursplanens intentioner samt iscensätta 
teknikundervisning med tydlig förväntan på elevens kunskapsutveckling och 
progression.  
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Möjlighet att utveckla en fördjupad förståelse för kursplanens intentioner i 
förhållande till elevernas kunskapsutveckling, verkar dock ligga i tillgång till 
fördjupad diskussion om kursplanen och styrning av undervisningen. Vilket också 
kan möjliggöra en mer strukturerad och fokuserad undervisning som leder till 
kunskapsutveckling. 

Framtida forskningsfrågor 

I och med de stora variationer i undervisning som informanterna har redovisat i den 
här studien, även mellan informanter som deltar i samma koncept, menar vi att det 
är av värde att undersöka variationer i konceptbaserad undervisning. På vilken basis 
väljs ett koncept för undervisning? Hur tolkas och implementeras koncepten i 
undervisningen? Vilka skillnader manifesterar sig i undervisningen och vad ligger 
bakom dessa? Med fördel skulle en sådan studie kunna fokusera på hur en specifik 
konceptmodell uppfattas och gestaltas på flera deltagande skolor. 

Vilken påverkan frånvaron eller förekomsten av kunskapskrav i de yngre skolåren har 
på ett ämnes gestaltning är av intresse att undersöka. Vilken påverkan har 
förekomsten eller frånvaron av kunskapskrav på lärarens repertoarer och hur 
påverkar det elevens kunskapsbildning? Vilka strategier tillämpar lärare, för att 
säkerställa en god kunskapsutveckling för vidare studier i högre årskurser, i ämnen 
som saknar kunskapskrav?  
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Bilagor 

Bilaga 1. Missivbrevet 

 
 Enköping 2018-04-09  

Information om undersökning av undervisningens progression i teknikämnet.  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
 
Denna studie utgör vårt självständiga arbete för grundlärarprogrammet, inriktning F-3, på 
Mälardalens Högskola.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare tänker kring progressionen i teknikämnet när det 
kommer till stadieövergången mellan F-3 och 4-6. Bakgrunden till denna undersökning bottnar i att 
lärare i tidigare forskning uttryckt ett behov av en tydligare specificering av hur progressionen i 
elevers kunskaper mellan stadierna ska se ut. Vi vill därför göra en jämförande studie om lärares 
tolkning av kursplanen i teknik och vilken kunskap som eleverna bör ha i teknikämnet vid övergången 
till årskurs 4.  
 
För att undersöka detta vill vi genomföra intervjuer med lärare från årskurs 3 och årskurs 4.  
 
Vi tänker oss att intervjun sker vid ett tillfälle och att det kommer att ta ungefär en timme. 
Ljudupptagning av intervjun sker endast om Du godkänner detta.  
 
Om funderingar uppstår under skrivprocessen vore det önskvärt att kunna kontakta dig via 
exempelvis mail för uppföljande frågor. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har 
rätten att när som helst avbryta Ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för Dig.  
 
All information som framkommer under undersökningen kommer att avidentifieras. Om du väljer att 
avbryta Ditt deltagande så kommer inte den information Du lämnat användas i studien.  
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 
slutversion läggs ut på databasen DiVA. Den färdiga uppsatsen kommer därmed att vara offentligt 
tillgänglig. Om så önskans kan du som deltagande informant få ta del av undersökningens resultat 
tidigare.  
 
Elin Wedebrand (student)   Sofie Rosendahl (student)  
ewd15001@student.mdh.se   srl15003@student.mdh.se  
07x xx xx xxx    07x-xx xx xxx 
 
Handledare  
Pernilla Sundqvist  
pernilla.sundqvist@mdh.se  
 

För vidare information kontakta Elin Wedebrand eller Sofie Rosendahl via ovan angivna mailadresser 

 

 

mailto:ewd15001@student.mdh.se
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Bilaga 2. Intervjuguide 

1. Hur arbetar du med det centrala innehållet elevers egna konstruktioner med enkla mekanismer? 

2. Kan du ge exempel på arbetssätt när ni arbetar med det innehållet? 

3. Vad vill du att eleverna ska lära sig när ni arbetar på det sättet? 

4. (År 3): Vad tänker du att eleverna ska ha gjort/ lärt sig ang. det specifika området (elevers egna 
konstruktioner med enkla mekanismer) när de slutar år 3? 

5. (År 4): Bedömer du elevernas förkunskaper inom teknik när de kommer från år 3? 

- Om ja, hur? 

6. (År 4): Vilka förkunskaper anser du vara nödvändiga när eleverna börjar år 4 (för att klara målen år 
6)? 

Sent tillägg: 

7. Hur tänker du kring progression inom teknikämnet (elevers egna konstruktioner med enkla 
mekanismer)? 

 


