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Denna studie handlar om hur övergången mellan årskurs 6-7 i teknikämnets 
centrala del tekniska lösningar går till. I studien tas det upp tidigare forskning 
inom området. Den metod som användes var intervjuer med några verksamma 
lärare inom teknikämnet för att se hur de anser att övergången fungerar. Samt 
har det även tagits reda på vad verksamma lärare har för önskemål om 
eventuella förbättringar kring övergångsarbeten mellan årskurs 6-7. De resultat 
som framkom är att det dels saknas styrning från ledning om hur ett effektiv 
och främjande arbete kring övergångar bör gå till, dels att det finns oklarheter 
kring teknikämnets innehåll i läroplanen som skapar osäkerhet för lärarna i 
undervisningssyfte. Detta leder till att arbetet med att skapa den röda tråden 
försvåras vid övergångarna i teknikämnets centrala del tekniska lösningar. Den 
slutsats som gjorts är att det finns ett engagemang hos lärarna att underlätta 
övergångarna i teknikämnet men att det måste finnas en ledning som styr för att 
det ska fungera. 
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1 Inledning  

Sverige var ett av de första länderna att introducera Teknik som ett obligatoriskt 
ämne i grundskolan i och med Lgr80 (CETIS, 2017). Därefter infördes enskilt teknik 
som skolämne i Lpo94. Det var då teknikämnet fick en egen kursplan. Enligt 
Björkholm (2015) har teknikinnehållet skiftat över tid genom att det har avgränsats 
på olika sätt och syftat till olika lärande. När teknikämnet fick status i Lpo94 
omprövades ämnets inriktning och roll. Teknikämnet användes inte längre som ett 
undersökande arbetssätt eller tillämpad naturvetenskap utan det blev ett 
självständigt kunskapsområde. Men, teknik är något som alltid funnits i skolans 
värld. Tekniska lösningar har varit betydelsefulla i alla tider i den ständiga 
utvecklingen av samhället. I vår moderna tid ställs det högre krav än någonsin på 
tekniskt kunnande både i vardags- och arbetslivet. Därför är teknik en väldigt viktig 
del i skolan. Det är skolans uppgift att få eleverna att förstå teknikens roll för 
individen, samhället och miljön (Skolverket, 2011). 
   Något som inte är relaterat till teknikämnets innehåll är de övergångar i skolan som 
sker mellan olika stadier. Enligt Skolverket (2014) är övergångar en naturlig del i alla 
skolor. Övergångar har stor betydelse för en god skolgång. Det var så vårt intresse 
växte fram. Att ta reda på vilka uppfattningar några lärare i årkurs 4-6 har kring 
teknik och tekniska lösningar. För att på så sätt kunna upptäcka vilka svårigheter som 
kan förekomma vid övergångar från årskurs 6 till årskurs 7.  
    Björkholm (2015) hävdar att styrdokumentets formulering av syfte i teknikämnet 
är otydligt och Bjurulf (2008) menar på att det finns för stort tolkningsutrymme. 
Detta bidar till en osäkerhet kring ämnesinnehåll och saknad av samband när det 
kommer till den röda tråd som bör finnas mellan de olika stadierna. Det i sin tur kan 
försvåra övergångar eftersom det blir för olika undervisning (Blomdahl,  2007).  
    Eftersom det finns vissa svårigheter kring teknikämnet blir det intressant att veta 
hur övergångarna mellan årskurs 6  och 7 fungerar eller inte fungerar. Studiens 
teoretiska bakgrund är Hatties synliggöra lärandet. Detta valdes eftersom vi utgår 
ifrån ett lärarperspektiv och Hatties teori är utformad utifrån just detta.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor  
 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur övergångarna i årskurs 6-7 går till i 
teknikämnets centrala del tekniska lösningar. 

 

• Hur ser några lärare på teknikämnets centrala del tekniska 
lösningar 
 
 

• Hur kan en bra övergång mellan åk 6-7 främja lärarnas kvalitativa 
arbete när det kommer till ämnet teknik och då med inriktning på 
tekniska lösningar?   
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2 Teori 

Här presenteras studiens teori som innefattar John Hatties grund för synligt lärande samt 
de påverkansfaktorer som bidrar till elevernas utveckling.  
2.1 Grunden för synligt lärande  

Den teori som kommer genomsyra studien är John Hatties ”Visible learning”, ”synligt 
lärande” på svenska. Den handlar om att lärandet ska ske synligt, läraren ser lärandet 
ur elevernas ögon och eleverna ser undervisningen som nyckeln till sitt ständiga 
lärande. Det innebär att eleverna ska bli sina egna lärare utifrån lärarnas lärande, 
vilket bidrar till att eleverna blir självreglerande.  
    För att synliggöra vilka undervisningsmetoder som ger främst effekt på lärandet 
genomförde Hattie (2012) en metastudie av mer än 900 artiklar/metastudier. Hattie 
sammanställer olika påverkansfaktorer och alla resultat över 0.40 ger en positiv 
effekt på lärandet och är värda att ta till hänsyn för att öka lärandet. Några 
påverkningsfaktorer som visar positiv effekt är kooperativt/samarbetslärande, höga 
förväntningar på elever samt formativ utvärdering för lärare. Studien visar att t.ex. 
klasstorlek eller skolans ekonomi inte har någon större effekt utan att det är de 
mindre detaljerna som spelar roll. Det handlar mycket om relationsarbeten och 
bemötandet läraren framhäver. 
    Hatties teori byggs utifrån en modell baserad på temat synlig undervisning och 
synligt lärande. Hatties teori grundar sig mycket på lärandet och lärarens roll. Den 
handlar om att lärare som fokuserar sina färdigheter i att utveckla sätt att tänka, 
resonera och lösa problem kring det innehåll som de vill att eleverna ska lära sig 
lyckas bättre (Hattie, 2012). En annan viktig faktor som Hattie förespråkar är 
återkoppling både till och från eleverna. Till eleverna handlar det om att eleverna ska 
få information och förståelse för deras kunskaper. Återkoppling från eleverna till 
läraren handlar om att läraren ska få förståelse och information kring elevernas 
lärande genom sina elevers ögon. Men Hattie säger också att det inte är lätt för det 
kräver både anpassning till tidigare kunskaper och en mission att veta, förstå och 
göra skillnad. Synligt lärande innebär att lärare måste vara utvärderande, känna till 
elevernas inlärningsförmågor samt ha strategier för att bygga upp elevernas ytliga 
och djupa kunskaper och begreppsmässiga förståelse. Hattie menar att det är 
lärarens förhållnings- och synsätt som ger skillnad och är den främsta källan för 
varians.  
    När lärandet sker synligt har det visat sig att det är större sannolikhet för eleverna 
att nå högre prestationsnivåer. Hattie (2012) betonar speciellt vikten av synliggöra 
undervisnings- och lärandeprocesser. De viktigaste aktörerna för samspel är läraren 
och elever. Undervisningen handlar enligt Hattie om att få kunskap om elevernas 
lärande, hur de lär sig samt förändra undervisningen efter eleverna. En lärare med 
goda ämneskunskaper förstår ämnesinnehållet bättre och kan därför anpassa 
elevernas progression av yt-och djupinlärning bättre. Men det är inte den enskilda 
faktorn som påverkar mest. Enligt Hattie skapas framgångsrika lärare genom att 
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undervisning, läroplan, bedömning och förståelse för elevernas inlärning blir 
förståelig. Mycket menar Hattie handlar om lärarens uppfattning bland annat om 
utveckling, relationer och elever. 
    Hattie (2012) lyfter vikten av lärarens roll för elevernas utveckling. Det är upp till 
varje enskild lärare att ha en kritisk syn på sin egen roll i sin undervisning. Det vill 
säga att man ständigt ifrågasätter sitt förhållningssätt till elevernas 
kunskapsinlärning. Det är lärarens roll att föra undervisningen framåt för att 
eleverna ska kunna uppnå maximal inlärning. Det innebär att de måste ha goda 
kunskaper om kunskapsmål samt tydligt visa dessa mål för eleverna. Om lärare 
utstrålar osäkerhet avspeglar sig detta i samspelet mellan lärare och elev. Därför är 
det extremt viktigt för lärare att ha goda förkunskaper, detta för att kunna 
kommunicera och återkoppla till eleverna för att på så sätt förankra den kunskaps 
som lärs ut. Grundtanken med Hatties (2012) teori är att lärarna ska ha en öppen 
kommunikation och ömsesidighet till eleverna om kunskapsinnehållet, 
undervisningen och lärandet som sker. Detta säger Hattie är grunden och nyckeln till 
goda studieprestationer. 

2.2 Påverkansfaktorer  

Hattie (2012) presenterar olika påverkningsfaktorer, vilket innebär t.ex. att han tar 
upp delar som påverkar inlärningen. Vi tar upp elev, hem, skola och läraren.  
    Elev handlar om hur elevernas påverkningsfaktorer delas in i fyra huvudområden 
som består av bakgrund, attityder och förhållningssätt, kroppslig påverkan och 
erfarenheten från tidigare skolår. Hattie menar att eftersom alla elever kommer med 
olika erfarenheter och bakgrund leder det sammantaget till olika förväntningar om 
lärandet. Vilket innebär att inte alla har samma uppmuntran eller positiv inställning 
till skolan men Hattie menar att detta kan motverkas genom tidig uppmuntran till 
lärandet i hemmet och i förskolan för att sedan fortsätta utvecklas i skolan. 
Utmanande mål är viktiga menar Hattie men det behövs också ett inre och delat 
engagemang för att kunna nå målen. Genom Hatties forskning har det visat sig att 
många elever är närvarande vi undervisning men att de inte är där mentalt (Hattie, 
2012).  
    Hemmets påverkan beskrivs genom att vara en fruktbar miljö för elevernas 
prestationer i skolan. Men hemmets inverkan kan också vara indirekt skadligt. I 
relation till alla faktorer inom hemmet har föräldrarnas förväntningar ett starkt 
samband med skolpresentationer. Hattie menar att skolan och hemmet ska vara en 
och samma värld därför är föräldrarnas delaktighet viktig (Hattie, 2012).   
    När det gäller skolans påverkan på inlärning, är det inte skolan i säg som har 
betydelse. Utan Hattie (2012) hävdar att om två elever har samma studiemässiga 
förutsättning är det inte skolan som spelar roll utan det är vilken lärare man har. Men 
ändå läggs mycket tid och fokusering på att söka skillnader mellan skolor samt 
diskutera skolstrukturella frågor, skolstorlek, klasstorlek, utbildningsprogram och 
finansiering. Enligt Hattie är skolans påverkningsfaktor klimatet i klassrummet, 
influenser från kamrater samt anpassning av läro- och kursplaner för att bli mer 
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ändamålsenligt utmanande. Hattie  menar att rektorer har betydelse för elevernas 
skolprestationer. Därför är det viktigt att skolan har rektorer som ser sig själva som 
ledare för undervisningen för att skolan ska kunna bidra till främjande 
inlärningsförmågor och se till att alla får förutsättningarna att lyckas.   
    Lärarnas påverkan kan göra skillnad menar Hattie (2012) men det som krävs är att 
lärare har passion för att kunna se utmaningar i deras ämnen. Det kräver även ett 
gediget arbete kring relationer för att kunna nå framgången. Hatties teori om synligt 
lärande inom lärarens roll handlar om lärares tydlighet, videoanalyser, 
förtroendefulla relationer, professionell utveckling, undervisningskvalitet och lärares 
förväntningar. Detta innebär att lärarnas tydlighet i undervisningen är att mål och 
kriterier klargörs för måluppfyllelse samt kring organisation, förklaringar, exempel 
och bedömning av elevernas lärande. Genom videoanalyser av undervisningen ger 
det lärare möjligheten att utvecklas i form av fortbildning enligt modellen: teori, 
demonstration, övning, återkoppling och stöd. För att videoanalyser ska få ett 
givande resultat menar Hattie att det bör ske återkommande och vid spridda 
tillfällen. 
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3 Bakgrund och tidigare forskning  

Denna del inleds med att urskilja vad teknik är. Därefter redovisas hur teknikämnet 
och den centrala delen tekniska lösningar förankras utifrån styrdokument. En 
överblick över hur metodik i klassrummet presenteras utifrån tidigare forskning. 
Efter det berättar vi lite om undervisningen i teknikämnet. För att sedan presentera 
övergångarna mellan årskurs 6-7 som är vår centrala del i arbetet och där framhävs 
forskning och skolverkets syn. De två sista delarna i detta kapitel är för- och 
nackdelar med kollegialt arbete samt lärarnas kompetens inom tekniska lösningar 
som den avslutande delen.  

3.1 Vad teknik är  

Att definiera vad teknik är kan vara svårt. Enligt Svenska Akademins ordbok (SAOB, 
2003) finns det i stort sätt två olika betydelser. Den första handlar om att 
verksamheter bygger på naturvetenskaplig kunskap samt att den utnyttjas 
hantverksmässigt. Vilket avser den mänskliga verksamheten att skapa och använda 
redskap och verktyg. Den andra betydelsen handlar om tillvägagångssätt som 
används vid utövande av verksamhet som kräver särskild färdighet. Som t.ex. kan 
handla om löparteknik där löparen använder sin kropp på ett speciellt sätt för att 
kunna nå hög fart eller lång distans. Det kan även handla om målarteknik som syftar 
till att målaren använder olika typer av penslar och svampar för att nå bästa möjliga 
resultat. Den avser alltså hur väl en person bemästrar något och ofta handlar det om 
en uppövad skicklighet (Hansen, 2002). Bjurulf (2008) benämner den första 
betydelsen som handlar om teknik som utformar artefakter. Definitionen av en 
artefakt är i en vid mening materiella som icke-materiella konstruktioner gjorda av 
människor. Dock är inte ett föremål som är en materiell konstruktion en artefakt utan 
föremålet måste användas för ett visst praktiskt ändamål. Vilket innebär att föremålet 
måste ha en funktion. Bjurulf menar att det behövs en vidare överblick för att 
definiera teknik och i dagens samhälle är tekniken så komplex och sofistikerad att det 
blir svårt att definiera tekniken. En vanlig uppfattning är att teknik är artefakter: 
datorer, TV, bilar, lampor, m.m. Men Bjurulf menar att definitionen är för snäv, den 
saknar kunskapen om processen som leder till skapandet av artefakterna. Även de 
olika implikationer för individer och samhälle som följer av användningen bortfaller.           
Dusek (2006) definierar teknik som system och inkluderar artefakter, kunskaper och 
aktörer. Han poängterar människans användning, underhåll och reparation av 
artefakter för att det ska kunna kallas teknik. Johansson och Sandström (2015) 
framför det vidgade teknikbegreppet och lyfter i och med det hur teknik kan förstås 
på olika sätt. Vilket leder till en förvirring kring förståelsen av begreppet och då 
framförallt att skolämnet försvåras.  
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3.2 Styrdokument i skolan och tekniska lösningar  

I Lgr 11 inleds teknikämnet med en kort sammanfattning om vad teknik har för syfte 
och mening i samhället och för människan. Det står att tekniska lösningar har varit 
betydelsefull i alla tider både för utvecklingen och samhällen men även för 
människan. Drivkrafter bakom teknikutvecklingen kommer från strävan att lösa 
problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs det högre krav på tekniskt 
kunnande i både vardags- och arbetslivet. För att förstå teknikens roll för individen, 
samhället och miljön behövs teknik som vi omger oss av göras synlig och begriplig 
(Skolverket, 2011). 
    Under rubriken syfte i Lgr 11 framhäver de att undervisningen ska syfta till att 
eleverna utvecklar tekniskt kunnande och medvetenhet för att de ska kunna 
organisera sig samt agera i en teknikintensivvärld. Undervisningen ska bidra till att 
medföra ett teknikintresse och förmåga för att kunna ta sig an tekniska utmaningar 
på ett medvetet och involverande sätt. Den ska leda till att eleverna ges förutsättning 
att utveckla kunskaper om hur man kan lösa olika problem samt uppfylla behov med 
hjälp av teknik. Eleverna ska även få utveckla egna tekniska idéer och lösningar.  
    Sammanfattningsvis för de kunskaper som eleverna ska ges förutsättning för att 
utveckla sin förmåga är genom att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån 
ändamålsenlighet och funktion. De ska få identifiera problem och behov som kan 
lösas med teknik samt färdigställa förslag till lösningar.  
    Kunskapskraven från det centrala innehållet tekniska lösningar: 

• Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är 
sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka 
krafter. 

• Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus 
och broar. 

• Tekniska lösningar som utnyttjar el-komponenter för att åstadkomma ljud, ljus 
eller rörelse, till exempel larm och belysning.  

• Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i 
ficklampor. 

• Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt 
användning i hållfasta och stabila konstruktioner. 

• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.  
(Skolverket, 2011, s.270) 
     

Undervisningen i teknik ska genomföras utifrån kursplanen. Kursplanen kan 
betraktas som ett löfte till eleverna om vad de ska få lära sig. Undervisningen 
ska alltså baseras på relevant och åldersadekvat ämnesinnehåll. Detta för att 
eleverna ska få möjlighet att utveckla de förmågor som kursplanen i teknik 
anger. I planeringen ska även elevernas förkunskaper, intresse och 
erfarenheter beaktas (Skolverket 2014).  
    I kursplanen beskrivs vad teknikundervisningen ska syfta till, däremot anger 
den inte hur undervisningen ska gå till. För att kunna identifiera den 
didaktiska potentialen i teknikämnet och teknikämnets särdrag måste svaren 
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sökas i tidigare forskning. Det centrala innehållet i kursplanen är formulerat 
utifrån en progressionstanke. Desto högre upp i årskurserna man kommer 
ökar kunskapskraven och desto mer sammansatt och avancerat blir innehållet 
(Skolinspektionen, 2014).  
    Årskurs 7-9 centrala innehåll för tekniska lösningar: 
 

• Styr- och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och 
rörelse.  

• Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering 
och balkformer. 

• Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter, till exempel lysdioder 
och enkla förstärkare. 

• Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon 
industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning. 

• Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vi 
produktion och distribution av elektricitet. 

• Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av 
information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni. 

• Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och 
elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och 
tillämningar av ett antal nya material. 

• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. 
(Skolverket, 2011, s.271) 

 

3.3 Metodik i klassrummet utifrån forskning och läroplan  

När det gäller teknikdidaktik, menar Björkholm (2015) att teknikdidaktiken planeras 
utifrån ett visst fokus på aktiviteter istället för att artikulera vad eleverna ska lära sig. 
Med detta menas att aktiviteterna som eleverna ska lära sig i undervisningen 
mestadels utgörs av tillverkning av artefakter och modeller. I Skolinspektionens 
granskning som helhet framgår det att många elever ägnar stor del av 
tekniklektionerna till att arbeta praktiskt, utan att det sätts in i ett sammanhang där 
de får chans att reflektera, problematisera och diskutera så att de kan vidareutveckla 
arbetet och lösa problemet på olika sätt. Därför behöver läraren vara öppen i mötet 
med eleverna för att tillsammans kunna utforska olika lösningar. Det är i samtalet 
med läraren som eleverna kan förtydliga sina funderingar som sedan kan hjälpa dem 
vidare (Skolinspektionen, 2014). Björkholm (2015) vill även få fram att det inte finns 
någon tydlig koppling till de specifika kunskaper som eleverna ska utveckla. Med 
andra ord saknar undervisningen specifika lärandeobjekt, vilket är det som är tänkt 
att eleverna ska lära sig.   
    Klasander (2010) skriver i sin avhandling att problematiseringen av hur 
teknikämnets innehåll väljs är beroende av olika val och kontextualiseringar, 
därigenom påverkas innehållet och kontexter till eleverna. När det gäller läroplanens 
utformning visar den didaktikens framställning vad men inte hur och kan betraktas 
utifrån två huvudspår, det första är vad undervisningen ska innehålla. Det andra är 
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hur den ska genomföras samt de rationella argument som motiverar detta. Som alla 
lärare i andra ämnen behöver tekniklärare utveckla kunskap om vad ämnesspecifikt 
kunnande innebär. Det problematiska är att det saknas undervisningstraditioner som 
innebär att professionell kunskapsbas för teknikundervisning fortfarande är lågt 
utvecklad. Det har funnits begränsade möjligheter till att konkretisera, precisera och 
formulera vad eleverna ska kunna. Björkholm (2015) poängterar den låga 
utvecklingen av den professionella kunskapsbasen speciellt märkbar är den bland 
lärare i de tidigare skolåren. På många skolor i Skolinspektionens (2014) granskning 
så begränsas elevernas möjlighet att kontinuerligt utveckla de förmågor som beskrivs 
i kursplanen för teknikämnet. Särskilt bristande är de förmågor som innebär att 
eleverna ska få möjlighet att reflektera över teknik i ett samhälleligt och historiskt 
sammanhang. Eftersom lärare behöver kunskaper om ämnesspecifikt kunnande samt 
vilka de centrala aspekter som är lärares ämneskunnande. Vilket innebär svårigheter 
med att välja innehåll, utforma aktiviteter och bedöma elevers lärande i ämnet. 
    Blomdahl (2007) hänvisar till en lång forskningstradition som byggdes upp i 
Sverige på 1960-talet. Det resulterade i en teori om undervisningen, där den ska ses 
som en process som begränsas av bestämda ramfaktorer som tid, rum, klasstorlek, 
klassammansättning. Ramfaktorerna bidrar till både fysiska och tidsmässiga 
begränsningar för utbildningsprocessen som sker i skolan. Även fast det finns 
begränsningar finns det inget bestämt, det går att utgå ifrån ramfaktorerna, Blomdahl 
menar att det finns gränser för vad som möjliggör verksamheten men att 
ramfaktorerna inte är förutbestämda eller begränsade. Ramfaktorer bör ses som ett 
användbart verktyg för att analysera sambandet mellan det som sker i skolan eller 
klassrummet samt den fysiska, organisatoriska och ideologiska styrningen. Andrée 
(2007) poängterar vikten av synlighet i relation till operationer, handlingar och 
verksamhet. Diskussionen ifråga handlar om synligheten i de tre olika elementen och 
det centrala i diskussionen är hur viktigt synligheten är för att skapa motiv.  

3.4 Undervisning i teknikämnet  

Grundskolans undervisning i teknik ska syfta till att eleverna ska få möjlighet att 
utveckla kunskaper för att kunna agera i en teknikintensivvärld. För att på så sätt 
utveckla elevernas intresse för teknik. Detta för att eleverna i sin tur ska få upp 
ögonen för tekniska yrken (Skolinspektionen, 2014). Således är skolans 
teknikundervisning en viktig grund för att skapa intresse för teknik. I undervisningen 
är det viktigt att tydligt visa på kopplingen mellan skolämnet teknik och den teknik 
som finns i elevernas vardag och i samhället. Det är skolans uppgift att rusta både 
flickor och pojkar för dagen och morgondagens krav på kompetens inom detta 
område, både i vardags- och arbetsliv. Eleverna måste få de bästa möjliga 
förutsättningarna att utveckla sitt intresse för teknik samt de förmågor som beskrivs i 
syftet för ämnet. Undervisningen i teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt 
tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig i en 
teknikintensiv värld. Den ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och 
förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett innovativt sätt (Skolverket 2011).  
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    Det centrala innehållet i kursplanen anger det obligatoriska innehåll som ska 
behandlas i teknikundervisningen. Kunskapsområdet ”Tekniska lösningar” syftar till 
att skolan ska se till att göra vardagens teknik synlig och begriplig för eleverna. 
Skolinspektionen (2014) betonar att eleverna måste få större möjlighet att möta 
teknikundervisning som utgår ifrån metoder och förhållningssätt som utmärker 
teknikämnet. På så sätt får eleverna en chans att uppfatta vad teknik är, risken blir 
annars att eleverna tappar intresset för ämnet. Det är därför väldigt viktigt att lärare 
tydliggör syfte med teknikundervisningen. Blomdahl (2007) framhäver att 
teknikundervisningen i mellanstadiet genomförs olika i olika klasser inom samma 
årskurs. Detta kan bero på att när ämnen introduceras måste mål bestämmas samt 
tydliggöras. Det måste tilldelas metoder som utvecklas för att nå målet ifråga. Lärare 
behöver redskap för att utveckla ämnet och få stöd för att lyfta fram sin egen förmåga. 
Det som hände enligt Lindblad (1994) var att lärarnas personliga erfarenheter av 
teknik blev utgörande grund i undervisningen. Den skulle även anpassas till den 
övriga undervisningen men fick inte ta för stort utrymme. Enligt Khunyakari, 
Mehrotra, Chunawala och Natarajan (2007) fastställer de att elevernas uppväxtmiljö 
har aspekter som påverkar eleverna och som är av vikt för elevernas förståelse av 
teknik. I Bjurulfs (2008) avhandling hänvisar hon till Blomdahls (2007) 
undersökningsresultat där Blomdahl studerat två lärares teknikundervisning. 
Resultatet hänvisar till ena lärarens metod som innebär att läraren medvetet 
använder alla fem förmågor som finns angivna i kursplanen lgr94. Det medförde att 
eleverna fick möjlighet till en nyanserad förståelse av teknik i ett vidare 
sammanhang. Blomdahl (2007) menar att ramfaktorer har betydelse för 
klassrumsverksamhet, men vet inte hur teknikundervisningen påverkas. Därför anser 
hon att utvecklingen måste fortsätta ute i skolorna för att få kunskap om 
ramfaktorernas påverkan på teknikundervisningen. 
    Blomdahl (2007) hänvisar även till internationella avhandlingar för teknikämnet 
som visar resultat från forskningsprojekt om lärares svårigheter att forma 
undervisning som både ska utgå från elevernas erfarenheter och att progression ska 
uppnås inom teknikområden. Det finns även problematik kring aktiviteterna för det 
tenderade att bli isolerade aktiviteter utan koppling till det omgivande samhället. 
Bjurulf (2008) påstår att teknikämnets brist beror på dess relativt korta tradition som 
skolämne samt att kunskapsområdet teknik är så stort. Teknikämnets kursplan anger 
vilka mål undervisningen skall sträva efter. Målen är formulerade utifrån ett 
tolkningsutrymme, vilket bidrar till att lärare har vida ramar beträffande för val av 
innehåll och metoder i undervisningen (Bjurulf, 2008). Björkholm (2015) hävdar att 
läroplanens formulering av syfte i teknikämnet saknar tydlighet. Hon menar att det 
går att utveckla vad tekniskt kunnande innebär och hur tekniskt kunnande kan 
utvecklas. Generellt handlar det om att de framskrivna förmågorna inte framkommer 
och kan bli svårtolkade. Det framgår inte heller hur eleverna ska utveckla det centrala 
innehållet eller vad de ska lära sig för att kunna det.  
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3.5 Övergångar mellan årskurs 6-7   

Topping (2011) har genomfört en metaanalys när det gäller övergångar från lägre till 
högre åldrar. Den gemensamma faktorn för dessa övergångar är att det är en stor 
händelse för eleverna som kan innebära både korta- och långsiktiga konsekvenser 
men det finns ingen tidigare forskning som visar hur det hänger ihop. Även 
Skolverket (2014) upplyser att övergångar från en verksamhet till en annan är en 
viktig händelse. Det som kan ske vid övergångar är att de kan bidra till delaktighet 
och inkludering. Men övergångarna kan även bli marginalisering och exkludering. 
Eftersom eleverna ställs inför nya utmaningar och krav. De kan splittras från en 
trygghet och bilda osäkerhet kring nästa verksamhet. I Toppings (2011) studie är det 
uppdelat i elevperspektiv, vilket generellt handlar om socio-emotionella aspekter och 
lärarnas perspektiv som handlar om kunskaper samt förmågor. Studien visar stor 
skillnad utifrån dessa aspekter och hur eleverna och lärare ser på övergångar. Studien 
avslutas med förslag för att förbättra forskning kring övergångar och hur 
skolverksamheten ska bli bättre på genomförandet av övergångar. Bland de förslagen 
som tas upp bör skolor skapa bättre rutiner genom att dela pedagogiken mellan 
klasser för att få en tydligare övergång. Topping menar också att man kan involvera 
föräldrarna för att på så sätt låta de få en naturlig inblick i skolans verksamhet.  
    Enligt Skolverket (2014) har skolor i uppdrag att samarbeta för att stödja elevers 
allsidiga utveckling och lärande ur ett långsiktigt perspektiv. Samarbetet består 
utifrån de mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. Det är viktigt att 
tillvarata och bygga vidare på de kunskaper och färdigheter som eleverna har med sig 
från tidigare verksamhet. Vid byte av verksamhet ska samverkan ske för att stödja 
elevernas övergångar. Skolverket poängterar att det ska ägnas särskild 
uppmärksamhet för de elever som är i behov av särskilt stöd. Övergångar handlar om 
att den avlämnade verksamheten ger relevant information till den nya verksamheten. 
Men det handlar även mycket om hur den mottagande verksamheten använder den 
information som tagits emot.  
    Skolverket (2014) säger att övergångar för de flesta elever är rutinmässiga och 
enkla. När övergångar sker i äldre åldrar är flera personer involverade och det kräver 
en organiserade och tydlig övergång, för att det ska fungera väl. Skolor behöver ha en 
fungerande samverkan och synkronisering kring de berörda verksamheterna 
eftersom en övergång är en vanlig process. Vid övergång från årskurs 6 till årskurs 7 
menar Skolverket (2014) att komplexiteten ökar för såväl eleverna och 
vårdnadshavare samt lärare. Det är som sagt fler aktörer involverade som ska ge och 
få information. Det kan kräva mer stöd från rektorer som behöver skapa rutiner och 
logistik. Övergången mellan årskurs 6 och årskurs 7 innebär för eleverna ett högre 
tempo, en förändrad struktur samt högre ansvar för egna studier. Detta kan skapa 
stress och oro (Skolverket, 2014).   
    Enligt skolverket (2014) är pedagogens ansvar vid övergångar att samarbeta med 
vårdnadshavare och samverka med avlämnande och mottagande verksamhet. Det är 
viktigt att den information som överlämnas ska bidra till ökad förståelse för den 
mottagande verksamheten samt att den ger redskap och konkreta metoder för hur 
arbetet kan försätta utvecklas. 



 

11  

Skolverket (2014) hävdar att rektorn och elevhälsan behöver arbeta förebyggande och 
de behöver bejaka dels vilka förmågor och kunskaper som den mottanade läraren 
anser finnas svårigheter kring och därför behöver skolor skapa bättre förutsättningar 
för att dessa förmågor och kunskaper ska utvecklas. Skolverket framhäver ett sätt att 
organisera övergångar mellan årskurs 6 och årskurs 7, eftersom fler lärare behöver 
information är en övergångssamordnare en lösning för att sammanställa 
informationen och därefter informeras den berörda personalen. Ju tidigare detta 
sker, ger det bättre förutsättning att skapa en framåtsträvande övergång.    
 

3.6 Fördelar och nackdelar med kollegialt arbete  

Det finns flertalet exempel på att lärare är i behov av stöd för sin professionella 
utveckling, bland annat att svenska skolan måste skapa bättre förutsättningar för 
lärare att kunna samarbeta, i syfte till att förbättra kvalitén i undervisningen menar 
Skolverket (2013). Kollegialt lärande är ett samlingsbegrepp för lärares 
professionsutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig 
kunskap och färdigheter. Skolverket  poängterar att diskussioner kring sin 
undervisning med kollegor är i sig en självklarhet. Detta för att tillsammans kunna 
uppnå den kvaliteten på undervisning som är optimal för eleverna. Kollegialt lärande 
syftar till att man som lärare strukturerat utvecklar och lär sin praktik. Detta sker 
genom olika metoder och modeller såsom till exempel auskultation med återkoppling 
och kollegial handling. Fullan (2011) betonar vikten av att alla lärare utvecklar sin 
profession. Det räcker inte med att den enskilde läraren och/eller enskilda skolor gör 
det utan alla landets skolor måste arbeta åt samma håll för att det ska få ordentligt 
genomslag. Även Stoll (2006) lyfter att lärare måste samverka för att skolor ska bli 
framgångsrika och förespråkar därför den kollegiala lärgruppen. Hattie (2012) 
beskriver några dimensioner som skiljer en expertlärare från en erfaren lärare. 
Expertlärare ger utmanande uppgifter och mål, har fördjupade kunskaper om hur ny 
kunskap ska framföras och återkopplar till elevernas lärande. För att det ska fungera 
är kollegialt lärande ett måste. Ett samband mellan relationell-, ledar- och 
didaktiskkompetens är viktiga för elevernas lärande. Läraryrket bör genomsyras av 
kollegialt arbete. Där lärare genom regelbunden och systematisk reflektion över sitt 
och andras lärande ständigt ska utvecklas (Hattie 2012). 
   Att utveckla kompetens i undervisningssituation kräver både tillfälle att utveckla 
kunskapsbasen och förstå den. Läraryrket har länge ansett som ett yrke där varje 
lärare sköter sitt och sällan delar med sig av sin egen professionsutveckling. Stoll 
(2006) definierar det kollegiala lärandet som en grupp lärare som söker och delar 
med sig av sitt lärande, detta för att förbättra sin undervisning med syfte att bli mer 
effektiva. Timperley (2011) menar att det kollegiala lärandet ger lärare styrka att 
utvecklas. Hon kallar det för en professionell kraft, där samtliga lärare måste vara 
öppna för förändring. Befintliga ställningstanden utmanas och nya innebörder 
skapas. Det centrala i processen är elevernas lärande. Den didaktiska frågan hur 
förmedlas på bästa sätt till elever och handlar mycket om att känna sig trygg med sin 



 

12  

egen undervisning i olika elevgrupper. Denna trygghet får läraren bäst genom att 
tillsammans med kollegor utgå ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Det leder till 
att lärare känner stöd eftersom det finns en gemensam förankring (Timperley 2011). 
Om det ges tid skapar det alltså möjligheter för en kollegial skola, men en rapport 
från Skolverket (2015) om lärares tidsanvändning visar på att reflektion kring sin 
egen och andras undervisning är något som lärare upplever att de använder för lite 
tid till. 
    Det riktas dock en del kritik mot det kollegiala arbetet. Detta då det finns en 
överhängande risk att det blir en ”påtvingad kollegialitet”. Den professionella friheten 
och läraryrkets självständighet kan komma att ställas mot en generaliserande bild om 
vad som är en god undervisning och därmed vad en skicklig lärare gör och inte gör 
(Hargreaves & Fullan, 2013). En annan del är den tid som det krävs av alla lärare för 
att det ska bli kvalitet på arbetet. Svedberg (2016) menar på att möten som är illa 
förberedda eller om vissa delar tar värdefull tid riskerar det kollegiala arbetet att 
mynna ut i gnäll och klagomål. Om lärare inte förmår att ta tillvara på och utveckla 
gemensamma lärdomar och faktiskt genomföra förbättringar i undervisningen blir 
kollegialt lärande knappast en faktor för framgång. Vidare så lyfter Olin (2009) att tid 
och möjlighet till samarbete förekommer i väldigt liten grad i lärares yrkesvardag.   

3.7 Lärares kompetens inom tekniska lösningar   

Björkholm (2015) skriver i sin avhandling att även lärare med fördjupade 
ämneskunskaper inom teknikämnet kan ha svårigheter att formulera vad eleverna 
kan när de har uppnått det kunnande som eftersträvas. Det saknas oftast kunskap om 
vad olika kunnande innebär. Blomdahl (2007) säger också att det saknas erfarenheter 
kring teknikämnet. Hon poängterar även att teknikämnet är relativt nytt och att 
många lärare saknar utbildning i ämnet samt att det finns en viss osäkerhet kring att 
undervisa i teknikämnet.  
    Blomdahl (2007) hävdar att teknikundervisningen låg i en utvecklingsfas under de 
åren som hon skrev sin avhandling. Den forskning som föreligger är till större del 
genomförd i anknytning till teknikämnets införande som obligatoriskt ämne 1980. 
Utifrån Björkholm (2015) finns det fortfarandet brister i ämnets erfarenhet och att 
det fortfarande är otydligt vad som ska läras ut och vilka kunskaper som ska erhållas. 
Enligt timplanen 2007 är teknikämnet fortfarande placerat tillsammans med 
naturvetenskapliga ämnen. I den aktuella timplanen för teknik så ska det ges lika 
mycket tid till det som övriga No-ämnen. Det vill säga att samtliga ämnen ska läsas 
200 timmar från åk 1-9 (SFS 2017:1236).  Bjurulf (2008) understryker även att 
teknikämnet är relativt ungt och på grund av den korta perioden som teknikämnet 
funnits leder det till att den saknar undervisningstraditioner. Vilket innebär att lärare 
som undervisar i ämnet inte själva har erfarenhet av teknikundervisning från egen 
skolgång. Teknikämnets kursplan är uppbyggd av målstyrning vilket innebär att den 
enskilda läraren har eget ansvar för val av undervisningsinnehåll samt metoder. 
Enligt Bjurulf (2008) finns det stora brister i lärarkårer på grundskolenivån och hon 
menar att lärare endast har lite eller ingen utbildning alls i teknik. Detta har stärkts 
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genom flera undersökningar där det framkommer att lärare uttrycker ett missnöje 
med sin teknikundervisning och att teknikutbildningen är dålig (Bjurulf, 2008). Men 
detta har Skolverket (2007) uppmärksammat och försöker skapa förändring genom 
satsning på att höja lärarnas kompetens genom att fokusera på ämneskunskaper och 
ämnesdidaktiska kunskaper.  
   Hur många av de lärare som undervisar i ämnet teknik har behörighet? 
Teknikföretagen och CETIS (Centrum för teknik i skolan) gjorde tillsammans en 
kvantitativ undersökning som genomfördes i april 2012. Rapporten gjordes eftersom 
att deras gemensamma intresse för frågor som rör teknik i skolan är stort. 
Kontaktnätet bestod av lärare i åk 4-6. Det var totalt 1143 lärare som svarade på en 
enkät som nästan bara bestod av frågor med svarsalternativ, men vissa öppna frågor 
fanns även med.. Rapporten beskriver att barn och unga måste få teknikundervisning 
för att kunna använda sig av teknik i vardagen. Detta gör lärarens roll viktig för 
elevernas utveckling i ämnet teknik. Det handlar om att lärare lyckas förbinda ämnet 
i undervisningen till verkligheten. Något oroväckande som rapporten dock visar är att 
endast två av tre lärare har någon form av utbildning i ämnet teknik, men det är bara 
hälften av dessa tillfrågade som undervisar i ämnet. Rapporten visar alltså på en låg 
behörighet bland lärare i ämnet teknik. Detta medför självklart att undervisningen 
blir lidande. För att lärare ska kunna få kvalitet i undervisningen måste de ha 
kunskap och ett stort intresse för det ämne de undervisar. En sambandsanalys mellan 
utbildning i ämnet och nöjdhet med kvalitet i undervisningen visar en stark 
korrelation (Cetis & Teknikföretagarna, 2012). Rapporten visar även på att hälften av 
de 330 deltagande rektorerna i studien menar på att de saknar schemalagt tid för 
teknikundervisningen. Det man gör är att de integrerar teknikämnet i andra ämnen 
så som de övriga No-ämnena, slöjd eller elevens-val. I undersökningen kom det också 
fram att två av fem skolor helt saknade ämnesplanering i teknik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14  

4 Metod och material 

I följande avsnitt presenteras sex olika delar. Den första delen består av val av metod, 
Därefter presenterar vi vårt urval av respondenter. Vi presenterar även 
datainsamlingen och hur intervjubearbetningen har gått till. Sedan framförs studiens 
trovärdighet och de forskningsetiska principerna som handlar om vilka åtaganden 
som vi har bejakat.  
 

4.1 Val av metod  

Utgångpunkten i vår undersökning är sett ur ett lärarperspektiv, därför ansåg vi att 
den kvalitativa metoden var mest lämpad att använda. Detta då intresset låg i 
lärarnas svar. Att utgå från den kvalitativa metoden genom att ha en halvstrukturerad 
intervjuguide gjorde det möjligt att undersöka den kritiska övergången detta då 
tonvikten låg på intervjupersonens upplevelser kring ämnet (Kvale & Brinkmann, 
2014). Kvale och Brinkmann menar att forskare som använder sig av den kvalitativa 
forskningsintervjun försöker få en bild av världen utifrån de intervjuades synvinkel 
och att intervjun då vilar på ett samspel mellan forskaren och den intervjuade. Den 
kvalitativa intervjun tar hänsyn till tolv aspekter. Dessa aspekter är mening, livsvärld, 
det deskriptiva, det kvalitativa, medveten naivitet, det specifika, mångtydighet, 
fokusering, känslighet, förändring, mellanmänsklig situation samt positiv upplevelse. 
En kvalitativ forskningsintervju har inte kvantifiering som mål utan istället söker den 
kvalitativ kunskap som uttrycks i fri form (Kvale & Brinkmann 2014). Det syftar med 
andra ord till att den har som mål att få fram nyanserade beskrivningar av 
intervjupersonens upplevelser med kvalitativa aspekter på dennes livsvärld. Siffror är 
i sammanhanget oväsentligt och intervjun arbetar istället med ord.  
    Vårt fokus i den här studien var att ta reda på hur några lärare anser om 
övergångar inom teknikämnet. Genom intervjuer med lärare har vi tagit del av deras 
berättelser kring hur de arbetar och på så sätt har vi fått insikt och ökad förståelse för 
den kritiska övergången. Våra intervjuer har haft en kvalitativ ansats då den är 
ämnesorienterad. Med det sagt så har våra frågor varken varit strängt strukturerade 
eller helt ”icke styrande” utan just fokuserade på ämnet. I våra intervjuer leder vi 
alltså in de intervjuade till ett visst tema, detta sker dock helt utan några bestämda 
uppfattningar om respondentens svar. Denna typ av intervju kallas för 
halvstrukturerad intervju, den utgår alltså från ett tema där intervjun inte är ett 
vardagligt samtal men inte heller ett slutet frågeformulär (Kvale 1997). 
Intervjuguiden (se bilaga 1) innehöll förslag på frågor. Därför var vi som intervjuare 
flexibla gällande ordningsföljden. Som vi varit inne på tidigare så lämpar sig den 
halvstrukturerade intervjun perfekt i vårt arbete eftersom att den har som syfte att 
erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden av de 
beskrivna fenomenen (Kvale & Brinkmann 2014). 
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4.2 Urval av undersökningsobjekt  

Valet av informanter skedde via ett bekvämlighetsurval vilket handlar om att 
forskaren tar de objekt som ligger närmast till hand att välja. Denna metod passar bra 
för småskaliga forskningsprojekt där man har begränsad tid (Denscombe 2009). Då 
väljer man den metod som i det här fallet var enklast. Eftersom vi inte benämner våra 
respondenter vid namn kallar vi dem för lärare 1-4 och i tabell 1 nedan sammanfattar 
vi deras erfarenheter samt behörigheter.   

Tabell 1. I tabellen ovan har vi tydliggjort antalet verksamma år, samt vilka behörigheter lärarna har.  

 

 

4.3 Datainsamling  

Intervjutillfällena skedde under de intervjuades arbetstid på deras arbetsplats. Detta 
för att inte ta för mycket tid från de intervjuade. En forskare som använder sig av den 
kvalitativa metoden måste kunna vara flexibel på flera sätt än att bara kunna ändra 
om i sin intervjuguide (Bryman, 2011). Därför erbjöd vi oss att ta oss dit det passade 
den intervjuade. Längden på intervjuerna varierar mellan 15-25 minuter. Vi valde att 
inte skicka ut frågorna till våra informanter innan. Detta för att undvika det som 
Kvale (1997) varnar för, genom att de som blir intervjuade får frågorna innan kan det 
påverka svaren. Det kan då leda till att informanterna ibland svarar på ett sätt som de 
tror förväntas av dem. Intervjuerna skedde på varierande ställen på skolorna. Vi 
genomförde intervjuerna enskilt, vi ser dock inte det som något hinder då vi båda 
spelade in våra intervjuer som vi sedan tillsammans har haft möjlighet att lyssna på, 
om eventuella frågetecken kommit fram vid analys av transkriberingen. 
    Vi båda började intervjuerna på samma sätt genom att förklara studiens syfte, efter 
det har respondenten informerats om att det som spelas in under intervjun behandlas 
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konfidentiellt. Detta för att skapa tillit och få respondenten att känna sig fri och 
kunna öppna upp sig om ämnet. Att ha ljudupptagning på intervjuer är det vanligaste 
sättet att dokumentera en intervju. Eftersom att det ger oss som intervjuare möjlighet 
att fokusera helt och hållet på det som intervjupersonen säger (Kvale & Brinkmann 
2014, s.218).  Utöver transkribering av intervjuer har vi även tagit del av tidigare 
forskning i ämnet. Detta för att få en djupare förståelse kring det ämne som vi valt att 
fokusera på. 

4.4 Intervjubearbetning  

Transkriberingen av intervjuerna gjordes samma dag som intervjutillfället av den 
anledningen att intervjun fortfarande fanns relativt färskt i minnet. Transkriberingen 
av intervjuerna skedde var för sig. Eftersom att vi tidigare har skrivit en uppsats 
visste vi vad som gäller vid transkriberingen av våra data, det vill säga hur vi skulle gå 
tillväga för att få transkriberingen att bli så lika som möjligt. Något som Kvale och 
Brinkmann (2014) tar upp är att om man är flera forskare som ska transkribera 
materialet är det viktigt att de tillsammans kommer överens om hur det ska gå till för 
att transkriberingen ska gå till på samma sätt. Vi kom överens om att inte lägga fokus 
på eventuella pauser, olika betoningar på ord etc. På så sätt blir det mer fokus på 
själva ordet och inte att vi forskare lägger personlig vikt i vad vi anser vara en god 
eller tveksam framställning till exempel. Det medförde att vi hade en transparant 
inställning till våra data, vi sökte inte svar i deras uttryck (Bryman, 2011). I själva 
analysprocessen beskriver Denscombe (2009) fem olika steg som vi valt att följa 
vilket är: förberedelse av data, förtrogenhet med data, tolkning av data, verifiering av 
data och presentation av data. Förberedelsen av data följde vi genom att 
sammanställa allt material vi hade i samma format. När förberedelsen väl är klar bör 
forskaren göra sig väl bekant med sina data (Denscombe 2009). I vårt fall handlade 
det om utskrifterna av intervjuerna, genom att läsa dem om och om igen medförde 
det att vi blev pålästa. För att sedan kunna göra en tolkning av data. I tolkningen av 
våra data kodade vi först in i nyckelord i intervjuerna, för att sedan dela in dessa 
nyckelord i olika underkategorier. Där våra underkategorier är teknik i skolan, 
kollegialt arbete samt synliggörande. Dessa tre underkategorier samverkar sedan till 
vår huvudkategori som är övergången. Genom att dela in materialet i kategorier 
underlättar det jämförelsen av en större mängd utskrifter (Kvale & Brinkmann, 
2014). Till sist så formar forskaren sambandet mellan koderna, kategorierna och de 
mönster som hittats (Denscombe, 2009). Detta presenterar vi i diskussionskapitlet 
under resultatdiskussion. Gällande verifiering av data görs detta under rubriken 
studiens trovärdighet. Ansvarsfördelningen gällande intervjuerna fortsatte under 
bearbetningen av materialet då transkriberingen gjordes av den som intervjuade. 
Intervjuerna transkriberades ordagrant, men i resultat- och analysdelen har vi gjort 
några anpassningar. En del citat har skrivits om till skriftspråk, med det menar vi att 
vi tagit bort eventuella upprepningar. Detta för att underlätta för läsaren, vi har dock 
inte ändrat citatens innebörd. Det finns då en risk att respondentens ursprungliga 
svar förändras.  
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4.5 Studiens trovärdighet 

Bryman (2011) tar upp att många kvalitativa forskare menar att reliabilitet är svår 
applicerat på en kvalitativ forskning. I en kvalitativ studie är det inte intressant hur 
många respondenter som har svarat på ett visst sätt utan vad de svarat. Det finns 
därför flera uppfattningar om hur kvaliteten ska mätas. Bryman (2011) väljer att byta 
ut reliabilitet till tillförlitlighet istället. Den kan delas in i fyra delkriterier: 
Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet och Möjlighet att stryka och konfirmera. 
Vad gäller trovärdigheten i en kvalitativ studie ska forskarna ta hänsyn till de regler 
som finns. Något som vi gjort genom att ta hänsyn till vetenskapsrådets och 
forskningsetiska principer och metodlitteratur. Ingen respondent i denna studie har 
haft en önskan om att få granska resultatet innan publicering.  
Överförbarhet syftar till hur pass överförbart resultatet är till en annan miljö 
(Bryman 2011). Eftersom att vår studie är väldigt fokuserad på just övergångar 
mellan åk 6-7 i ämnet teknik så blir det även vårt huvudområde. Vi ser dock att våra 
resultat skulle kunna vara till hjälp inom övergångar i andra ämnen i skolan.  
Pålitlighet handlar om en kollegial granskning av studien samt den process som 
skrivandet innebär (Bryman 2011). Det betyder att varje del av forskningsprocessen 
ska granskas av kollegor. Som i sin tur bedömer kvaliteten på de val som gjorts under 
studiens gång. Detta är något vi har tagit hänsyn till genom att ha regelbunden 
kontakt med handledare och en kamrathandledning av studenter. Därav kan 
pålitligheten anses som god i denna studie.  
Möjlighet att stryka och konfirmera syftar till att forskaren försöker säkerhetsställa 
att han eller hon har agerat i god tro. Att personliga erfarenheter och referensramar 
inte låter sig påverka de slutliga resultaten (Bryman 2011). Vi har varit väl medvetna 
om att ingen människa är fri från föreställningar och uppfattningar. Detta har gjort 
att vi under skrivandets gång har fått reflekterat över våra egna synpunkter i syfte att 
undvika subjektiva bedömningar av materialet. 

4.6 Forskningsetiska principer 

Vi har förhållit oss till de forskningsetiska frågeställningar genom att ta hänsyn och 
skydda våra informanter och andra som berörs i vår forskning. Det går inte att utläsa 
vart vi gjort de olika intervjuerna. Vi nämner inte var informanterna är verksamma 
eller deras namn. Vi titulerar våra informanter med siffror. Deltagandet i studien har 
varit frivillig och utan några negativa konsekvenser för de personer som inte ville 
delta. På så sätt kommer den information som vi behandlar i vår studie inte att 
påverka de personer som deltar. Detta är en grundläggande princip för den 
forskningsetik som gäller när det kommer till att informanternas integritet ska 
skyddas (Vetenskapsrådet, 2017).  
     I studien har vi bejakat de fyra forskningsetiska kraven. Informations- och 
samtyckeskravet som innebär att de informanter som deltagit har informerats om vad 
deras syfte är, samt att de gett samtycke om att delta. Konfidentialitetskravet följs 
genom att vi tilltalar våra informanter vid en titel och inte namn. Vi kommer inte 
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heller att använda vår undersökning för kommersiellt bruk (Tivenius, 2015).  
    Innan intervjuerna gjordes så skickades ett samtyckesbrev (se bilaga 2) ut till 
samtliga informanter med information, instruktioner och villkor för deltagandet. 
Detta för att säkerhetsställa att informanterna har förstått syftet med studien och vad 
deras uppgifter kommer användas till. Den intervjuade var anonym och det inspelade 
materialet användas enbart till denna studie.  
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5 Resultat/Analys  

I detta avsnitt redovisas resultatet utifrån bearbetat material. Analysen har genererat en 
huvudkategori och tre kategorier som innehåller underkategorier. Vi presenterar varje 
kategori och underkategori med en definition om vad kategorierna innebär. Därefter framför 
vi exemplifierande exempel från intervjuerna med de olika lärarna.  
    De tre kategorierna är: teknikämnet i skolan, kollegialt arbete och synliggörande av 
lärandeprocesser. 
Här är de lärare som deltog i studien.  

Tabell 1. I tabellen ovan har vi tydliggjort antalet verksamma år, samt vilka behörigheter lärarna har.  
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Utifrån den genomförda dataanalysen kan övergången i teknikämnet mellan åk 6-7 beskrivas 
genom tre förklarande kategorier: Teknik i skolan, Kollegialt arbete och Synliggörande av 
lärandeprocesser. Analysen har alltså genererat en huvudkategori och tre kategorier som alla 
innehåller fler beskrivande underkategorier (se figur 1).  

Figur 1 visar hur våra kategorier hör ihop och blir vår huvudkategori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Kategori 1: Teknikämnet i skolan 

Den här kategorin innehåller tre underkategorier: Olika uppfattningar av en teknisk lösning, 
Olika möjligheter och hinder med undervisningen i teknik samt Teknik finns överallt. 
Lärarnas strävan efter att få en god kvalitet i undervisningen är viktig. Definitionen utifrån hur 
teknikämnet framställs i skolan utgår ifrån vilka förutsättningar som finns samt vilka 
svårigheter har teknikämnet utifrån verksamma lärare.  
 

5.1.1 Olika uppfattningar av en teknisk lösning  

Underkategorin handlar om vad våra respondenter anser vara en teknisk lösning. 

Exempel på: 

Enkla tekniska lösningar 

 

Avancerade tekniska lösningar  

• Sked 
• Dragkedja 
• Tvätt/diskmaskin 

• Asfaltssystem  
• Avloppssystem 
• trafikljus 

KATEGORI 1: 
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Den vanliga upplevelsen av tekniska lösningar är att den är väldigt bred. Vilket kan försvåra 
uppfattningen kring ämnet. Tekniska lösningar kan definieras att det är något som löser ett 
problem.  
Exempel: Lärare 1:s uppfattning är att när vi lägger fokus på tekniska lösningar är egentligen 
allt, en teknisk lösning exempelvis att allt från en sked till en asfaltsmaskin en teknisk lösning. 
Det som utmärker t.ex. skeden eller asfaltsmaskinen är att det löser problem. För att förtydliga 
det är allt som går att använda, från det enkla verktyget till mer avancerat är en teknisk 
lösning samt allt vi använder t.ex. dragkedja, el, alla olika delar i en dator. 
Lärare 2 menar att tekniska lösningar handlar om att det ska underlätta för människan. Det 
handlar både om hur små saker underlättar men även stora saker som t.ex. trafikljus, 
avloppssystem. Varför just avloppssystem kännetecknar en teknisk lösning handlar i det stora 
hela om att det underlättar för människan samt det finns teknik i det.  
Lärare 3 definierar också utifrån att tekniska lösningar är apparater som vi människor 
använder för att underlätta vår vardag. Så som tvätt- och diskmaskin men även de apparater 
som främst underlättar för de sjuka och handikappade. 
 

5.1.2 Olika möjligheter och hinder med undervisningen i teknik  

Underkategorins förutsättningar syftar till vad våra respondenter anser vad de har för 
möjligheter samt hinder med undervisningen i teknik. När respondenterna nämner 
något om timplan, material, lokaler osv så hamnar det i denna underkategori.  
Exempel: Lärare 1:s uppfattning är att teknikämnet skiljer sig mot andra ämnen då 
det är ganska mycket praktiskt i undervisning. Även lärare 3 menar att den centrala 
delen i tekniska lösningar bjuder in till mycket praktiskt arbete vilket kan leda till 
tydliggörande kring samband mellan det konkreta och det abstrakta.  
Lärare 2 menar att teknik som ämne utifrån timplanens fördelning jämfört med t.ex. 
samhällsorienterade ämnen har teknikämnet väldigt liten del.  
Lärare 3 säger att den strama budgeten som alla skolor har gör att arbetet med teknik 
försvåras. Något som Lärare 3 även upplyser om är att programmering tillkommer till 
tekniken vilket tillför problematik och att teknikämnet blir ännu mer omfattande och 
svårdefinierat ämne.  
Lärare 4 ser de fördelar med att arbeta utifrån NTA-lådorna där de får färdigställda 
undervisningsmaterial.  
 

5.1.3 Teknik finns överallt 

Denna underkategori syftar till respondenternas svar om att teknik finns överallt, 
dels anser de att det finns överallt i elevernas vardag men även att man som lärare 
tenderar att lyfta in teknik i andra ämnen. Därav syftar alltså teknik finns överallt till 
hur respondenterna väver in teknik i andra ämnen. 
Exempel: Lärare 1 menar att teknikämnet urskiljer sig från andra ämnen men 
egentligen är det bara innehållet som skiljer sig.  
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Lärare 2 säger att teknik finns överallt, hela vårt samhälle är uppbyggt av teknik så 
det är ett jätteviktigt ämne. Samtidigt känns det som att man väver in det i de andra 
ämnena vilket har både sina för- och nackdelar.  
 

5.2 Kategori 2: Kollegialt arbete    

Kollegialt arbete innehåller tre underkategorier: Samarbete för att utveckla 
kollegialt lärande, Rektorns roll i syfte att utveckla övergångar och Lärarnas vision 
hur ett övergångsarbete ska fungera. Definitionen för kollegialt arbete innebär att 
en grupp lärare arbetar tillsammans för att underlätta lärandeprocessen. Det 
innefattar strukturerad samverkan samt förutsättning för lärare att arbeta 
tillsammans. Kollegialt är något som benämns starkt och menas att det är en 
främjande arbetsmetod.  
 

5.2.1 Samarbete för att utveckla kollegialt lärande  

Underkategorin handlar om hur våra respondenter presenterar samarbete utifrån 
kollegialt lärande. Samarbete handlar om hur det ska främja ett utvecklande 
arbetssätt för att det kollegiala arbetet ska bli meningsfullt och utvecklande samt en 
hjälpande hand till att underlätta arbetsprocesserna.  
Exempel: Lärare 2 förklara att de hade samarbete för många år sedan i form av 
ämnesgrupper där de satt från årskurs 4 till årskurs 9 för att kunna skapa en rödtråd 
samt diskutera bedömningar. Genom kommungemensamt har de även arbetat för att 
få fram en mall för tekniska undersökningar samt skapat rubriker för vad som skulle 
vara med. Mallen skulle generera i att alla utgår ifrån samma men innehållet blir 
olika. Dock var detta många år sedan framförde lärare 2.  
Lärare 3 menar att genom samarbete kan man hjälpas åt med t.ex. bedömningar vad 
de olika kunskapskraven har för innebörd.  
 

5.2.2 Rektorns roll i syfte att utveckla övergångar 

Denna underkategori framkom genom att respondenterna framförde synpunkter 
angående ledningsfrågor. Definitionen är främst rektorns betydelse för hur den 
kolligala arbetet ska kunna fortgå. Vilket innefattar ledningen där det handlar om 
styrning, struktur och organiserat för att kunna forma främjande arbetsmetoder.  
Exempel: Lärare 1 förespråkar genomförandet av samverkan med lärare från 
årskurs 4-9 där de arbetar fram t.ex. bedömningsmatriser som följer med från 
årskurs 6 samt att det blir enklare för lärarna i nästa stadie att se vad lärare i 4-6 har 
undervisat om tidigare. För att kunna fullfölja detta behövs styrning och organiserat 
från ledningen. Rektorn behöver ansvara för att mötena för samarbete sker samt 
ansvara för att det finns driv hos lärarna.  
På lärare 2:s skola har de årsmöte där lärarna sitter årskurs 4-9 och ser över 
planeringen och diskuterar vad som är rimligt att hinna med. Men lärare 2 menar att 
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det finns stora oklarheter med mötena och att det egentligen är en brist istället för 
tillgång, eftersom mötena inte är styrda blir det mesta att lärarna sitter av tiden anser 
lärare 2. För att kunna skapa tillgång för dessa möten menar lärare 2 att det behövs 
en styrning eftersom det oftast inte blir något om det saknas en organiserad plan. 
Därför skulle det finnas någon som leder med direktiv från ledningen anser lärare 2.   

 

5.2.3 Lärarnas vision hur ett övergångsarbete ska fungera  

Underkategorin handlar om hur respondenterna skulle framföra ett slags drömscenario hur de 
skulle vilja att skolans verksamhet fungerade i syfte att underlätta lärarnas arbete. Vilket 
innefattar kollegialt arbete där ledningsfrågan tillkommer samt hur samarbetet ska fungerar för 
att främja en övergång i teknikämnets tekniska lösningar.  
Exempel: lärare 1 ser fördelaktigt att lärare från både mellanstadiet och högstadiet i 
teknikämnet sätter sig ner några gånger för att konkretisera målen eftersom de är ganska 
otydliga. Eftersom teknikämnet i sig är så brett anser lärare 1 att det är viktigt att lärarna vid 
övergångar vet vad eleverna gjort innan. Lärare 1 har själv erfarenhet av att undervisa i årskurs 
7 och ser fördelen om man redan vet vad eleverna fått för undervisning tidigare. Det blir lättare 
att få en början någonstans samt vilken nivå man som lärare ska lägga sig på.  
Lärare 2 har också samma åsikt om att det behövs organiserade ämnesgrupper i teknik, där 
man gör LPP:er (lokal pedagogisk planering) tillsammans för att sammanfatta övergripande 
delar av teknik. Grupperna skulle vara lärare från årskurs 4 till årskurs 9 och där man även 
skapar idéer för hur t.ex. laborationer kan fungera, vilket material som behövs m.m. För att 
skapa likvärdig undervisning på skolan. Genom att man i ämnesgrupperna ser utifrån tekniska 
lösningar och att man i årskurs 4-6 arbetar med tekniska lösningar i hemmet och lärare 2 
menar att det kanske inte är det optimala om man går igenom samma saker igen utan att man 
istället arbetar vidare och vidgar tänket t.ex. att i årskurs 7-9 arbetar med hitta tekniska 
lösningar i staden. Därför menar lärare 2 att det är väldigt viktigt att man diskuterar igenom 
ämnesinnehåll för att skapa rödtråd och för att det inte ska bli upprepningar. Som lärare 2 
nämnt tidigare anses det viktigt att man sitter lärare från årskurs 4-9 för att kunna diskutera 
om förväntningar samt titta igenom matriser, hur de ser ut. Lärare 2 säger under intervjun att 
det är ett gediget arbete men tror att det skulle underlätta jättemycket för lärare. 
 

5.3 Kategori 3: Synliggörande av lärandeprocesser    

Den här kategorin innehåller två underkategorier: Mål att uppfylla utifrån det 
centrala innehållet i Lgr 11 och Vilka förmågor ska utvecklas inom tekniska 
lösningar. Då vi i vår undersökning märkt att synliggörandet av mål sker på flera 
olika sätt. Dels sett till hur det synliggör lärandemålen utifrån Lgr11 men även att de 
visar på hur de uppnår dessa mål. Vilka förmågor är det de kollar efter. Definition för 
synliggörande är hur lärare framställer kunskapskravens mål för eleverna.  
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5.3.1 Mål att uppfylla utifrån det centrala innehållet i Lgr 11 

Denna underkategori syftar till när respondenterna uttrycker något angående 
kunskapskraven eller mål utifrån Lgr11. Definitionen är utifrån lgr11 och mål vid 
undervisning framför respondenterna hur koppling görs för främjande av elevernas 
utveckling.  
Exempel: Lärare 1 anser att målet med teknikundervisningen är att den ska vara 
rolig och skapa en lärandeprocess hos eleverna, samt att de ska få med allt från det 
centrala innehållet och utvecklas därefter. 
Lärare 1 framställer sin synliggörandeprocess på olika nivåer i olika årskurser. T.ex. i 
fyran är inte målen lika tydliga framförda utan mer i stort och i 6:an så används 
lärandemålen direkt ur läroplanen. 
Lärare 2 menar att målet med teknikundervisningen ska innefatta skapande av 
medvetenhet om teknik i samhället, att det faktiskt handlar om teknik och att allt har 
en mening som fyller ett syfte, men även utgå ifrån teknik historien, se tillbaka hur 
man gjort med t.ex. Sophantering och jämför med då- och nutid. Genom detta kan 
man ge kunskaper att det handlar om teknik. 
Lärare 2 arbetar kontinuerligt med synliggörande av målen genom att framföra 
arbetsplaningen, på så sätt blir det synligt för alla. Processen är att synliggörandet av 
målen arbetas fram successivt. Detta genom att det först synliggörs genom att gå 
igenom innehållet. Sedan görs det synligt till eleverna, för att de tillslut ska kunna ta 
ansvar för arbetsplaneringen själva. På så sätt blir eleverna mer medvetna om sina 
egna studier. Lärare 2 anger alltid målen för varje undervisningstillfälle samt ger 
återkoppling till målen.  
Lärare 3 framför hur återkoppling ges utifrån Lgr11 just för att säkerhetsställa både 
för läraren själv och för eleverna hur det ligger till i processen hur långt i 
progressionen ligger eleverna för att t.ex. kunna uppnå målet. Vilket bidar till 
direktåterkoppling utifrån elevernas behov.  
Lärare 3 börjar varje arbetsområde med att synliggöra vilken/vilka kunskapskrav 
som kommer att övas på. Sen ser det lite olika ut i hur ofta dessa visas. När det 
kommer till laborationer av olika slag väljer Lärare 3 att visa vilka mål som ska 
uppfyllas med just den laborationen.  
Lärare 4 arbetar också utifrån återkoppling under process genom att stämma av om 
eleverna känner att de uppnår målen. Lärare 4 visar alltid målen i början av ett nytt 
område Är det något stort sker återkoppling till målen med jämna mellanrum. Då 
sker det både en tillbakablick för att stämma av om eleverna känner att det målet har 
de fått möjlighet att öva på mycket, för att sedan blicka framåt och se vilka mål som 
behövs arbetas mer med. 

 

5.3.2 Vilka förmågor ska utvecklas inom tekniska lösningar  

Denna underrubrik handlar om hur respondenterna ser utifrån de förmågor som 
lgr11 belyser. Definitionen innebär att se vilka förmågor som tekniska lösningar 
består av och hur de intervjuade lärarna arbetar med förmågorna.  
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Exempel: Lärare 1 menar att de förmågor som ska uppnås inom tekniska lösningar 
är resonemang, kunna samtala, noggrannhet, kunna rita. Alla förmågor är väl lika 
viktiga även fast några är svårare än andra att framför inom just tekniska lösningar.  
Lärare 2 anser att alla fem förmågorna uppfylls inom området tekniska lösningar. 
Men att det beror på lärarprocessen. Eftersom eleverna ska kunna t.ex. analysera en 
teknisk lösning, de ska kunna begrepp, kunna kommunicera genom att skriva en 
förklaring eller prata en förklaring samt inhämta information hur saker och ting 
fungerar för att sedan själva kunna problematisera. För att utveckla dessa förmågor 
menar lärare 2 att när man lägger upp ett arbetsområde använder man förmågorna 
som stöd vid planering eftersom alla förmågor ingår i kunskapskraven.  
Lärare 3 menar att det är viktigt att eleverna får öva de förmågorna ofta, för att på så 
sätt göra eleverna medvetna om den röda tråden inom tekniska lösningar. 
Lärare 4 menar att när det kommer till vilka förmågor som är viktigast så anser lärare 
4 att en av dem är förmågan att prova olika lösningar. Att våga tänka utanför 
ramarna, att våga testa hejvilt helt enkelt. För att återkomma till det lärare 4 sa 
angående vad teknik är så är det just det, vad händer om jag byter ut två stora till två 
små däck fram. Kan jag byta ut båda däcken på höger sida från stora till små. Lärare 4 
är inte ute efter den perfekta lösningen utan vill istället se att eleverna testar sig fram. 
Detta tillsammans med en klasskompis, för att tillsammans få öva på sin 
resonemangsförmåga. Det är nödvändigtvis inte den ”perfekta lösningen” som är 
viktigast alltid utan det är vägen dit som är det.  

 

5.4 Huvudkategori: Övergången mellan årskurs 6 och 7 i 
teknikämnet  

Huvudkategorin är den kategori som lämpligast beskriver underkategorierna: 
teknikämnet i skolan, kollegialt arbete och synliggörande av lärandeprocesser. 
Huvudkategorin är uppbyggd av de tre underkategorier i samverkan, se figur 1. De tre 
underkategorierna representerar de resultat som framkom i intervjuerna. Vilket ger 
understöd till huvudkategorin där övergången mellan årkurs 6-7 ligger i fokus. Utifrån 
de resultat som framkom under intervjuerna visar underkategorierna hur en övergång 
kan fungera och inte fungera. Det är många olika parametrar att ha hänsyn till. Men 
det första riktiga steget för att övergången ens ska fungera är att lärare får rätt 
förutsättningar. Utifrån lärarintervjuerna anser de bland annat att det är ledningens 
ansvar för att främja övergångarna och att de finns fungerande kollegialt arbetssätt.  
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6 Diskussion  
I denna del presenteras diskussionen, första delen är metoddiskussionen där vi 
reflekterar och resonerar om studiens utfall. Därefter presenteras 
resultatdiskussionen där reflektioner och resonemang görs utifrån tidigare forskning, 
teori och resultatet. Resultat diskussion är uppdelad i minder underrubriker. Sist 
framförs slutord som sammanfattar resultatet utifrån forskningsfrågorna.  

6.1 Metoddiskussion 

I det här avsnittet kommer vi att presentera varför vi valde att göra en kvalitativ 
undersökning. Vi kommer även att diskutera för och nackdelar med andra val som vi 
gjort i vår undersökning. När det kommer till den halvstrukturerade intervjun kan vi 
se fördelar i att vi som intervjuare hade möjlighet att ställa relevanta följdfrågor. För 
att på så sätt uppmuntra intervjupersonen att fördjupa eller förtydliga ett svar som 
kan uppfattas som oklart (Kvale & Brinkmann, 2014). En nackdel kan vara att det 
uppstår försvarsreaktioner hos såväl intervjuaren som intervjupersonen. 
Interaktionen mellan parterna kan bli ångestskapande vilket kan leda till att 
intervjupersonen känner sig nervös och stressad vilket i sin tur kan leda till att svaren 
blir ytliga (Kvale & Brinkmann, 2014). Eftersom vi var bekanta med våra 
respondenter så blev det inte fallet.  Någon enstaka respondent tyckte det var jobbigt 
till en början att det spelades in men det var något som snabbt gick över då vi gjorde 
det tydligt att det bara är vi två och eventuellt handledare som kommer lyssna på det 
inspelade materialet.  
    När vi planerade intervjuerna och hur många som skulle genomföras tog vi stöd i 
Kvale och Brinkmann (2014) som menar att antalet intervjuer måste utgå ifrån 
studiens syfte. I efterhand har vi reflekterat över val av antal intervjuer, att antalet 
möjligtvis var lite för litet. Kvale och Brinkmann menar att forskare kan göra 
intervjuer tills att man når en mättnadsgräns. När mättnadsgränsen är nådd tillförs 
ingen ny kunskap. Vi känner inte att vi nått mättnadsgränsen, om tid hade funnits 
hade vi velat göra flera intervjuer. Det är möjligt att flera intervjuer hade påverkat 
vårt resultat men å andra sidan betonar Kvale och Brinkmann att det märks i 
analysskedet om intervjuerna var bra förberedda eller inte. Vi genomförde 
intervjuerna var för sig pga. tidsbrist och den geografiska betydelsen. Det hade varit 
fördelaktigt att genomföra intervjuerna ihop för att på så sätt vara två stycken som 
har möjlighet att uppfatta vad som sägs, även fast frågorna var desamma så är vi olika 
personer och tolkar och ställer frågor och följdfrågor annorlunda. Utav den 
erfarenhet vi nu har efter att ha genomfört två studier med intervjuer, där vi den ena 
gången intervjuade tillsammans och den andra var för sig. Kan vi tycka att det är mer 
fördelaktigt att båda närvarar under intervjuerna. Vi känner dock att vårt 
datamaterial har bemött våra frågeställningar. Våra data är i mångt och mycket väl 
förklarande. En av anledningarna till detta kan vara att de intervjuade faktiskt har 
uttryckt ett stort intresse för forskningens ämne. Men i vår dataanalys kunde vi se 
brister i de svar vi hade fått på vissa frågor. Vi kan därför nu i efterhand se hur vi 
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skulle ha formulerat om eller lagt till andra frågor för att kunna gå djupare in i ämnet. 
Vår metod i dataanalysen var först en narrativ resultatanalys vilket inte gav oss ett 
tydligt svar på forskningsfrågorna, utan det blev mer en sammanfattning av vad som 
sagts. Det ledde till att vi var tvungna att revidera oss själva. Vi valde då istället att ha 
en induktiv ansats i vår dataanalys för att på så sätt få en mer analytisk metod. Vi är i 
efterhand glada att vi gjorde det trots en del förlorad tid.   
 

6.2 Resultatdiskussion  

6.2.1 Teknikämnets problematik i skolan  

Hattie (2012) lyfter vikten av att det ligger i lärarens roll att denne kritiskt granskar 
sin undervisning, vilket innebär att ständigt ifrågasätta förhållningsätt till elevernas 
kunskapsinlärning. Läraren ska föra undervisningen framåt för att utveckla elevernas 
kunnande. Detta innebär att lärare måste ha goda kunskaper om ämnesinnehållet 
och kunskapsmålen. Hatties teori säger även att det dock måste finnas en viss 
förståelse för läroplanen och bedömningen för att kunna skapa de goda kunskaperna 
inom ämnet. Enligt Björkholm (2015) gör inte betydelsen för goda ämneskunskaper 
någon större skillnad eftersom det fortfarande finns andra mer väsentliga 
svårigheter. Ser vi utifrån Hatties (2012) teori och Björkholms (2015) forskning, 
ställer vi oss frågan hur lärare ska kunna kritiskt granska undervisningen om det 
finns brister i hur den ska framföras. Är detta på grund av läroplanens bristande 
förmedling i kontext hur kunskaper inom tekniska lösningar ska uppnås, eller 
handlar det om den bristande undervisningserfarenheten kring ämnet? Bjurulf 
(2008) beskriver att teknikämnet är brett och svår definierat. Teknikämnet är 
fortfarande relativt nytt och formuleringen av syftet i teknikämnet är fortfarandet 
otydligt. Lärarna har för stort tolkningsutrymme (Bjurulf, 2008; Björkholm, 2015). 
Detsamma återfinns hos de intervjuade lärarna som belyser teknikämnets stora 
omfattning och bredd särskilt när de syftar tillbaka på tekniska lösningar. De 
benämner att vårt samhälle är beroende av dess tekniska kunskaper och lösningar 
som finns för att hjälpa oss människor.  
    Klasander (2010) och Björkholm (2015) definierar teknikämnet som diffust och att 
det saknar undervisningstraditioner, vilket innebär att dagens lärare inte själva 
upplevt teknikundervisning och har därför inte så mycket att relatera till kring ämnet. 
Teknikämnets brist blir allt större och det behöver skapas klarhet först och främst i 
läroplanen. Björkholm (2015) påpekar även att läroplanens formulering av 
teknikämnets syfte saknar tydlighet, därför anser vi att det är där den största 
förändringen bör ske. Eftersom lärare med fördjupade ämneskunskaper inom teknik 
har svårigheter att formulera vad eleverna ska kunna när de har uppnått de 
eftersträvande målen.  
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6.2.2 Lärarnas kompetenser kopplat till teknikundervisningen 

Hattie (2012) menar att lärare bör granska sin egen undervisning, vilket medför att 
lärare bör ha goda ämneskunskaper för att kunna veta hur undervisningen ska 
utvecklas. Genom svaren från de lärarintervjuer som gjorts, kunde vi främst utläsa de 
svårigheter som bland annat Björkholm (2015) och Klasander (2010) lyfter att det 
saknas undervisningserfarenheter snarare än lärares eventuellt bristfälliga 
kompetenser. Ser vi utifrån lärarnas erfarenheter kan vi se att en av dem har lägre 
yrkeserfarenhet än de andra (se tabell 1). Vilket innebär att den läraren nyligen blivit 
utbildad och i vår mening borde ha fått en djupare teknikutbildning, eftersom 
Skolverket (2007) upplyste om att det behövs förbättring kring ämnesutbildning, 
med fokus på teknikundervisningen. Dock hänvisar läraren till samma problematik 
och svårigheter när det kommer till teknikämnets innehåll som de andra tre 
intervjuade lärarna. Både Skolverket (2007) och Hattie (2012) har uppmärksammat 
att det måste läggas mer fokus på att höja lärarnas kompetens inom teknikämnet. 
Enligt de resultat som vi fått fram ifrån intervjuer och den tidigare forskning som 
finns att tillgå håller vi inte helt med Hatties teori här. Utan vi ser att problematiken 
ligger främst i läroplanens struktur än hos lärares kompetenser. Läroplanen behöver 
genomarbetas för att få fram tydligheten i syftet. Men vi vill inte utesluta att lärare 
självklart bör bli bättre utbildade.  

 

6.2.3 Timplanens betydelse för teknikämnet  

Hatties (2012) teori framför att det är lärarna som är den största enskilda faktorn 
men för att lärare ska lyckas behöver de bland annat tid samt användbar utrustning. 
Lärarna lyfter ytterligare en problematik som är teknikämnets del i timplanen. 
Historiskt har det varit problematiskt eftersom tekniken klumpats ihop med No-
ämnena. I och med de senaste besluten är det så att teknikämnet har blivit 
självständigt och både fått egna timmar och att timmarna ska genomföras i F-3, 4-6 
resp. 7-9. Utifrån timplanens (SFS 2017: 1236) fördelning har teknikämnet lika 
många timmar som de andra No-ämnena. Under hela grundskolan ska varje No-
ämne och teknikämnet ha 200 timmar undervisningstid.   
    Vi kan både se för- och nackdelar med att teknikämnet blev självständigt och fick 
sina egna timmar. Den nackdel som vi anser är att ämnet blir ännu tyngre eftersom 
det måste läggas ner lika mycket tid kring planering och genomförande som i de 
andra ämnena. Hattie (2012) säger att den påverkning skolan har är genom klimatet i 
klassrummet samt anpassning av läro- och kursplan för att det ska bli 
ändamålsenligt. Därför är det viktigt att det finns tydlighet i läroplanen. Men 
eftersom den inte tydligt framställer syftet, leder det till ett stort tolkningsutrymme. 
Det kan medföra en osäkerhet kring ämnet och kan göra att det blir svårare att 
undervisa. Hattie skriver även att om lärare utstrålar osäkerhet avspeglar sig det i 
samspel mellan lärare och elev, vilket Blomdahl (2007) också för fram genom att 
hävda att det finns en viss osäkerhet kring att undervisa i teknikämnet. Vi kan även 
vända detta till det positiva eftersom vi anser att läraryrket innefattar problemlösning 
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och utmaningar. Teknikämnets problematik kan därför ses som en utmaning till att 
satsa på för att kunna lyckas med sin undervisning. De intervjuade lärarna kunde 
också relatera till att teknikämnets självständighet har medfört viss problematik 
speciellt när det handlar om tiden. Eftersom ämnet är så brett och det saknas 
struktur blir det svårt att veta hur undervisningen ska fördelas ut med tiden. 
Blomdahl (2007) hänvisar till de ramfaktorer som handlar om tid, där kan man 
tydligt se tidsmässiga begränsningar inom ämnet teknik. Därför kan det hända att 
lärare i årskurs 4-6 inte hunnit med allt som var planerat, för att t.ex. kunna ge 
eleverna den grund som de behöver kring förståelse av t.ex. uppbyggnad och 
konstruktion. 
    Den fördel vi ser att teknikämnet blev självständig är att det nu måste lägga mer 
fokus kring ämnet och att det inte smälter in i de andra No-ämnena utan att det 
faktiskt går att urskilja ämnet. Det medför även att det är ett ämne som bör 
prioriteras eftersom dagens samhälle är så teknikbaserat är det bara bra om eleverna 
förstår grunderna för att kunna bygga vidare på kunskaper och får en historiskinblick 
i hur tekniska lösningar har utvecklats genom tiderna. Lärarna hänvisar till deras 
arbetssätt som de anser främjar upplägget för teknikämnet. De hänvisar till 
ämnesblock där de fördelar upp naturämnena och teknikämnet i fyraveckors-
perioder just för att få lika stor fördelning av alla ämnena. 
 

6.2.4 Praktisk arbetsmetod inom tekniska lösningar  

Hatties (2012) teori om synligt lärande menar att om lärande sker synligt kan det öka 
elevernas prestationsnivåer. Därför anser vi att om praktiska arbetet sker synligt 
utifrån målen i kunskapskraven kanske det kan motverka det som Bjurulf (2008) och 
Blomdahl (2007) skriver, nämligen att praktiskt arbete inte har någon större 
koppling till det omgivande samhället. Lärare 2 poängterar att det kan vara bra om 
man utgår ifrån vilka förmågor som ska belysas för att sedan lägga upp det praktiska 
arbetet, just för att få med förmågorna och kunna sätta syfte med övningarna. Utifrån 
Blomdahls forskningsresultat av två lärare kan man se att den läraren som medvetet 
använde sig av alla fem förmågorna fick eleverna att få en större förståelse av teknik i 
ett vidare sammanhang. Men enligt Björkholm (2015) saknas kompetenser för den 
praktiska arbetsmetoden i tekniska lösningar och med det menas att det inte finns 
någon tydlig koppling till specifika kunskaper. Det är relationen till ämnesinnehållet 
som utvecklar elevernas ämneskunskaper, vilket bidrar till att svårigheter 
förekommer vid utformning av aktiviteter. Eftersom aktiviteterna ska ha som syfte att 
utveckla elevernas ämneskunskaper. Detta är något som även Hatties (2012) styrker 
genom att lyfta vikten av att lärare har både goda relationer med sina elever och har 
höga förväntningar på dem. Hattie menar genom sin teori att eleverna ska få vara 
med och påverka för att få den djupinlärning som gör att varje elev ska kunna 
utvecklas optimalt efter sina förutsättningar. Därför kan det vara bra om eleverna 
själva ges förutsättningar att få vara med och välja aktiviteter som kopplas till 
erfarenhet och kunskaper. Hattie förespråkar att eleverna ska bli sina egna lärare 
vilket kräver att eleverna själva måste få vara med och påverka. Björkholm (2015) 
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menar att det ligger för stort fokus på aktiviteter istället för att artikulera vad eleverna 
ska lära sig. Lärare 1 menar att området tekniska lösningar tillåter mycket praktiskt 
arbete där eleverna får möjlighet att öva på olika färdigheter. Något som lärare 3 även 
styrker genom att hävda att med hjälp av praktiskt arbete kan det hjälpa eleverna att 
se kopplingar mellan det konkreta och abstrakta. Enligt lärare 1 och 3 är 
aktiviteter/praktiskt arbete främjande för eleverna. Dock hävdar både Bjurulf (2008) 
och Blomdahl (2007) att det finns en stor risk att aktiviteter som ofta tillförs saknar 
koppling till det omgivande samhället och att aktiviteter tenderar att bli isolerade 
utan koppling till det omgivande samhället. Detta stärker även Skolinspektionen 
(2014) utifrån deras granskning att många elever faktiskt ägnar stor del av 
tekniklektionerna till att arbeta praktiskt, utan att det sätts in i ett sammanhang där 
de får möta de olika förmågorna.  

6.2.5 Kollegialt arbete för att främja lärarnas arbetsprocesser vid 
övergångar  

Ett fungerande kollegialt arbete är ett måste enligt Hatties (2012) teori. En 
regelbunden interaktion i kollegiet är väldigt viktigt för att ha en väl fungerande 
verksamhet. Något som de intervjuade lärarna också förespråkar att det kollegiala 
arbetet underlättar övergångsprocessen. De ansåg att det behövs ett kollegialt arbete 
för att gemensamt kunna planera och skapa en röd tråd genom mellanstadiet och 
högstadiet. Det arbetssätt som främst eftersträvas är där lärarna i årskurs 4-6 och 7-9 
planerar tillsammans.   
    Enligt Hatties (2012) teori har rektorer en viss betydelse för elevernas 
skolprestationer. Vilket innebär att rektorer ska se sig själva som ledare för 
undervisningen, detta för att skolan ska kunna bidra med främjande 
inlärningsförmågor. De intervjuade lärarna antyder att det finns för lite tid, samt en 
bristande ledning ifrån rektorn i form av tydliga direktiv vid övergångsprocesser 
inom teknikämnet. Svedberg (2016) menar också att det behövs organiserat kollegialt 
arbete för är de planerade träffarna illa förberedda kan det riskera att det istället blir 
irritationer och tar mer tid än ger nytta.  
    Vi kan nu sätta oss in i varför övergången blir lidanden då ämnesinnehållet är 
osäkert och diffust. Klasander (2010) säger att det finns problematik kring 
didaktikens fråga hur, när det kommer till undervisningen kring tekniska lösningar, 
som vi nämnde tidigare så saknas det undervisningstradition. Lärare 4 poängterar 
detta och förklara att det finns innehållsdirektiv från läroplanen, men inte förklaring 
på frågan hur dessa ska framställas samt vilka förmågor som ska belysas. Lärarna 
menar att det är alla förmågorna som ska belysas men att det inte var en självklarhet 
utan svaret var snarare ”det är väl alla förmågorna”. Lärare 2 förespråkar att utgå 
ifrån förmågorna vid planering av lektioner för att kunna fastställa att de ingår. 
Skolverket (2014) skriver att eleverna ska få möjlighet att utveckla de förmågor som 
kursplanen i tekniska lösningar anger. Vad innebär det till exempel att ha förmåga att 
kunna ta sig an tekniska utmaningar och utveckla förmåga genom att identifiera och 
analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion? Därför kommer 
vi återigen tillbaka till den didaktiska frågan hur. Timperley (2011) hävdar att den 
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didaktiska frågan hur handlar mycket om lärarnas trygghet med sin egen 
undervisning. Grunden för vad undervisningen ska innehålla ska finnas i läroplanen 
men som nämnt innan är den otydlig (Blomdahl, 2007; Bjurulf, 2008; Klasander, 
2010; Björkholm, 2015). Utifrån vårt resultat menade lärarna att det behövs mer 
ledning som styr hur ett främjande arbete ska ske kring övergångar i tekniska 
lösningar. Detta kan även ge tryggare vetskap om vart undervisningen ska börja, 
vilket ger en bättre kvalitet kring ämnesinnehållet. Däremot säger lärarna att de 
saknar tid till att hinna med gemensam planering och få den kvalité som önskas.  

6.2.6 Hur ska lärare kunna främja övergången mellan årskurs 6 och 7  

I Hatties (2012) teori ska lärare få förståelse och information till elevernas lärande via 
elevers ögon. Men Hattie menar att det är svårt för det kräver anpassning till tidigare 
kunskaper. Enligt Skolverket (2014) är det viktigt att tillvarata och bygga vidare på 
kunskaper och färdigheter som eleverna har med sig från tidigare.  
Lärarna belyste även den röda tråden för att underlätta övergången och för att kunna 
ta tillvara tidigare kunskaper. Som t.ex. lärare 2 menar att i årskurs 4-6 arbetar man 
med tekniska lösningar i hemmet för att i årskurs 7-9 se sambandet mellan det och 
tekniska lösningar i samhället. Det medför att lärandet går från konkret till mer 
abstrakt. Genom vår granskning av det centrala innehållet inom tekniska lösningar 
för både årskurs 4-6 och 7-9 går det att se läroplanens röda tråd. Lärare 3 poängterar 
även hur det går från konkret till abstrakt. Därför anser vi att det är viktigt med en 
rödtråd där lärare i 4-6 utformar grunden t.ex. för punkten ”hur vanliga hållfasta och 
stabila konstruktioner är uppbyggda till exempel hus och broar”(Skolverket, 2011 
s.270). Som sedan övergår till årskurs 7-9 kunskapskrav ”tekniska lösningar för 
hållfasta och stabila konstruktioner, tillexempel armering och balkformer” 
(Skolverket, 2011 s. 271). Här ser vi tydligt den progression som läroplanen framför 
hur utveckling går från konkret till abstrakt precis som lärare 3 antyder. 
    Som tidigare nämnts har Hatties (2012) teori belyst rektorns ansvar för att kunna 
bidra till främjande inlärningsförmågor och att alla får förutsättningar att lyckas. 
Även Skolverket (2014) hävdar att det krävs stöd från rektorer för att kunna skapa 
rutiner och en rödtråd i lärarnas arbete. Detsamma påstår de intervjuade lärarna att 
det skulle underlätta övergången för teknikämnets centrala del tekniska lösningar om 
det fanns ett förebyggande arbete inom ämnet. De nämner ingenting om 
problematiken som Skolverket (2014) framställer att övergångarna kan vara svåra, 
när det handlar om att dokumentation försvinner eller att det kan bli ostrukturerat 
vid överlämning från årskurs 6-7 eftersom det är flera lärare involverade. När vi läste 
Skolverkets (2014) direktiv om hur övergångar bör gå till i verksamheten kunde vi 
inte utläsa några slags riktlinjer om hur samarbete kring planering för 
ämnesinnehållet ska gå till. Det är något som vi saknar och även de verksamma 
lärarna i studien anser önskvärt. Samsyn på skolans uppgift och målsättning, 
gemensamt språkbruk bland lärare och mellan lärare samt mellan lärare och elever är 
väldigt viktigt enligt Hattie. Det är en förutsättning för att ”synligt lärare” ska kunna 
fungera som ett sammanhållande perspektiv. En engagerad skolledning som 
personligen bidrar till utbildningen av detta. Därför blir detta en fråga för ledningen, 



 

32  

där rektorerna ser till att ge lärare en grund att stå på. Något som de intervjuade 
lärarna anser är otroligt viktigt för att kunna få en bra kvalitet dels i undervisningen, 
dels i LPP:er (lokala pedagogiska planering) som är ett steg mot en bättre övergång. 
De menar också att det behövs en tydlig struktur vilket innebär att det är ledningens 
jobb att styra upp och organisera.  
    När vi ser kritiskt utifrån Skolverkets (2014) syfte så är den mer övergripande om 
övergångar och inte lika specifik som vår studie kräver, vilket menas med att vi ser 
övergångar i teknikämnets centrala del tekniska lösningar medan Skolverket skriver 
mer generellt. Därför kan det vara svårt att jämföra Skolverket med vår studie. Dock 
anser vi att det bör finnas mer underlag som främjar lärarnas arbete i verksamheten.  

6.3 Slutsatsen  

Genom vårt resultat och tidigare forskning kan vi konstatera att det krävs ännu mer 
forskning kring hur teknikämnet bör utvecklas för att få bort oklarheter kring 
ämnesinnehållet. I vår studie har vi kunnat besvara våra forskningsfrågor. Fråga ett 
som handlar om hur teknikämnets centrala del tekniska lösningar ser ut, utifrån 
några verksammalärare. Kan vi utifrån resultatet och tidigare forskning se att det 
finns brister i läroplanen då främst i att förklara den didaktiska frågan hur, vilket 
bidrar till osäkerhet hos lärarna. Men även att våra respondenter anser att tekniska 
lösningar innebär lösning av ett problem och att den delen framkallar mycket 
praktiskt arbete, vilket de tycker är bra. Medan tidigare forskning säger en annan sak 
att det saknas tydligt syfte för att praktiskt arbete ska kunna främja tekniska 
lösningars innehåll.  
    På den andra frågan som handlar om hur en bra övergång mellan åk 6 och 7 kan 
främja lärarnas kvalitativa arbete. Kan vi utifrån vårt resultat belysa ett stort intresse 
för kollegialt arbete, något som bäst kanske främjar lärarnas kvalitativa arbete utifrån 
resultatet. Men mycket handlar om hur ledningen ska styra för att kunna skapa dessa 
möjligheter till kollegialt arbete. Vi anser utifrån vårt resultat att det behöver finnas 
ett större fokus på hur övergångarna ska förebygga lärarnas arbete i syfte att skapa 
den röda tråden, detta för att kunna fortsätta utveckling 

7 Vidare forskning  

I vår studie har vi valt att se det utifrån ett lärarperspektiv. Genom intervjuer med 
verksamma lärare inom teknik har vi tagit del av deras syn på ämnet. I vidare 
forskning så skulle det vara väldigt intressant att se det utifrån ett ledningsperspektiv. 
Där man även frågar ett antal rektorer om hur det resonerar kring övergången. Men 
även se hur deras syn på teknik ser ut, då gärna med tekniska lösningar i fokus.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till lärare 

Inledning  

Hur länge har du arbetat som lärare?  

Vilka ämnen är du behörig i?  

Vad har du för erfarenheter i teknikämnet?  
(Vad har du för utbildning i teknikämnet?) 

Uppfattning om teknik 

Som du säkert vet är teknik ett ganska brett ämne och därför vill vi gärna 
få reda på mer om din uppfattning om teknik.  

När jag säger teknik, vad är teknik för dig? 

Vad skiljer teknik ifrån andra ämnen?  

Djupare in i ämnet 

Nu har vi pratat lite allmänt om ämnet teknik och jag vill därför fördjupa vårt 
samtal till tekniska lösningar.  

Vad innebär en teknisk lösning för dig? 

Du nämner X som en teknisk lösning, kan du beskriva närmare, vad det är 
exakt som gör att det blir/ är en teknisk lösning?   
Finns det något ytterligare som du anser vara exempel på tekniska lösningar? Eftersom du 
nämnde Y.  

I vårt samtal så har du sagt att X och Y är exempel på tekniska lösningar har jag uppfattat 
dig rätt då? 

Vad ser du som målet för din teknikundervisning?  

Vilka förmågor tänker du att eleverna ska utveckla? 

Hur ska de utveckla dessa förmågor i ämnesområdet tekniska lösningar? 

Hur synliggör du målen för eleverna?  

- vad anser du om att synliggöra lärandet?  

Övergången  

Tekniska lösningar finns med i det centrala innehållet även i årskurs 7-9. 
Hur vanligt är det att ni har kontakt med lärarna som undervisar i årkurs 7-9, 
för att diskutera det ni gått igenom och om vad som komma skall? 

Hur samarbetar ni med årskurs 7-9? 
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Vad tror du eleverna ska ha för kunskaper i 7-9 i ämnesområdet tekniska lösningar?  

Vilka förväntningar tror du 7-9 lärarna har på de elever som kommer från årskurs 6?  

 

Utopi (om det inte finns något uttalat samarbete) 

Om ni inte har något samarbete med 7-9 lärare i teknik hur skulle du då vilja att det skulle 
fungera?  

Vad är det bästa scenariot för att främja övergången tycker du?  

Hur ska man lyckas som skola och verksamlärare att uppnå goda övergångar från 6-7 i 
teknikämnet inom ämnesområdet tekniska lösningar?  

Vad är det viktigaste att tänka på för att få en fungerande övergång?  
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Bilaga 2 

Samtyckesbrev  

 

 

MÄLARDALENS 
HÖGSKOLA 
Anna Nilsson & Robin Antsvee  

Titel: Den kritiska övergången inom 
teknikämnet  

 

 

2018-03-02  
 
 

   
 
 
 

Samtycke  
Vi skulle vilja få svar på din syn om ämnet teknik. Vi kommer 
genom intervju ta reda på din syn och erfarenhet om 
ämnesområdet tekniska lösningar, vad du anser om teknik och 
vilka förmågor som ska utvecklas. Detta för att ta reda på hur 
övergången ser ut när man lämnar vidare eleverna efter årskurs 6.  
De uppgifter vi avser att samla in och behandla är vad du anser om 
ämnet och din erfarenhet. Vi kommer inte ange ditt namn eller 
arbetsplats. Vi kommer endast skriva ut dina behörigheter samt 
antal år du varit verksam.  

 

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. 
Uppgifterna kommer att behandlas av Anna Nilsson, Robin 
Antsvee och Tor Nilsson. Detta för att samla data och kunskap om 
verksamma lärares erfarenhet kring teknikämnet och övergången 
mellan årskurs 6-7. Vi kommer att spela in intervjun för att i 
efterhand kunna bearbeta den insamlade data som vi fått fram. 
Vårt självständiga arbete kommer att publiceras i databasen diva.   

 
Du som informant har enligt 26§ personuppgiftslagen (1998:204) 
rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad 
ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig 
som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att 
enligt 28§ personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om 
personuppgifter som vi behandlar om dig. 

 

Deltagandet är frivilligt och du får avbryta samtalet när du vill. 
Men alla data fram till att informanten avbryter deltagandet är 
möjligt för oss att använda. 
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Vi får inte försöka övertala eller utöva påtryckningar i syfte att få 
informanten att delta i undersökningen.  
 

Jag samtycker till att Anna Nilsson & Robin Antsvee behandlar 
uppgifter om mig i enlighet med det ovanstående: 

 
........................................................ 

 Ort och datum 
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Namn 
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Tor Nilsson 
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