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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Teknik är något vi människor omgett oss av sedan urminnes tider. Den har 
hjälpt oss att för stunden överleva men även att bygga det samhälle vi idag lever i. För att 
kunna leva i dagens samhälle krävs det att man har en grundläggande kunskap inom 
teknikämnet för att underlätta vardagen och i arbetslivet. Det skall elever i dagens grundskola 
få då teknik är ett eget ämne och har en egen kursplan. Trots detta visar undersökningar som 
är gjorda bland elever att intresset för teknik har minskat. Antal elever som söker till 
utbildningar i teknik sjunker också. Det har lett till att ämnet vid flera tillfällen 
uppmärksammats i massmedievärlden och diskuteras inom skolan. Då vi under våra VFU-
tillfällen tycker oss ha sett brister i teknikens synlighet inom skolan blev vi intresserade av att 
undersöka detta ämne lite närmare.  
 
Syfte: Vi har valt att studera hur elever uppfattar begreppet teknik och teknik som skolämne. 
Vi vill även undersöka hur bakgrundsfaktorer påverkar elevernas uppfattning av teknik. 
 
Metod: Vår studie bygger på kvalitativa intervjuer. Vi har sammanlagt intervjuat 39 elever i 
två klasser, varav 13 från år 2 och 26 från år 3. De var indelade i grupper med två elever i 
varje grupp. 
  
Resultat: Vi har lyckats få en bild av hur den undersökta elevgruppen uppfattar ämnet 
teknik. Den mest utbredda uppfattningen eleverna har är att teknik är kunskap, en förmåga 
eller arbetsstrategi som man använder sig av när man utför en praktisk handling. Ofta 
kopplades deras beskrivning av teknikbegreppet till egna vardagserfarenheter. De 
bakgrundsfaktorer som spelar störst roll för att eleverna får en uppfattning om 
teknikbegreppet är elevernas fritidsaktiviteter, och vardagserfarenheter. Skolan är inte en 
bakgrundsfaktor som eleverna nämner spontant utan beskrivs som en plats där man kan ha 
nytta av tekniken när eleverna till exempel räknar matematik. Rasterna nämns oftare än 
undervisningen som ett tillfälle där eleverna använder sig av teknik.  
 
Elevernas uppfattning av teknik är delad då de har en praktisk uppfattning då de löser tekniska 
uppgifter och en teoretisk uppfattning då de pratar runt ordet teknik. När eleverna löser de 
tekniska uppgifterna visar de intresse och tycker att det är roligt. När man sedan nämner ordet 
teknik säger eleverna att det ordet är svårt och att de inte är bra på det. Anledningen till detta 
kan vara att de inte fått någon undervisning som har knutit ihop teknikbegreppet med de 
praktiska uppgifterna. Det talar för att undervisningen inom teknik borde få mer utrymme för 
att eleverna skall få en grundkunskap inom ämnet. 
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Inledning 
 
Teknikämnet är vida diskuterat i skol- och massmedievärlden. Under flera år har det pågått 
debatter rörande teknikämnets relevans och status i skolvärlden. Sverige ligger långt fram i 
den tekniska utvecklingen internationellt sett. Men för att behålla denna positiva utveckling 
kräver det barn och ungdomar som är intresserade av ämnet. Jidesjö och Oscarsson (2004) 
hänvisar till ROSE-projektet (The Relevance of Science Education), där forskningsresultaten 
visar hur oroväckande elevernas brist på intresse för naturvetenskap och teknik är i dagens 
skola. ROSE-projektet är ett internationellt forskningsprojekt med huvudsäte i Norge. Syftet 
med projektet är att utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik för att göra den mer 
meningsfylld, intressant och relevant för eleverna. Projektet går ut på att samla empiri från 
elever i flera olika länder och kulturer, men även teorier och erfarenheter från forskare inom 
området. 
 
Riis (1996) skriver i boken Teknik i skolan om problemet med elevers sjunkande intresse för 
teknik och naturvetenskap. Andelen unga som söker till tekniska och vetenskapliga 
utbildningar har minskat de senaste åren. Vi har med vår profilering natur och teknik upplevt 
att teknikämnet ofta hamnar i naturvetenskapens skugga och får därför mindre plats i skolan. 
På grund av detta blev vi intresserade av elevernas syn och intresse för teknikämnet. Genom 
vår VFU och lärarutbildning har vi fått en uppfattning av att eleverna i de tidiga skolåren i 
stort inte får någon undervisning inom teknikområdet trots kursplanen i ämnet. Hur påverkar 
det elevens uppfattning om teknikämnet? Har elever förståelse för teknik som finns 
runtomkring dem? 
 
I det samhälle vi lever i omges vi av teknik dagligen. Fordon, köksmaskiner, möbler och 
mobiltelefonen är tekniska uppfinningar som vi nyttjar regelbundet. Med dessa förutsättningar 
är det en fördel att alla utvecklar en förståelse för hur teknik påverkar oss och omgivningen.  
 

Tekniska kunskaper blir i allt högre grad en förutsättning för att kunna 
bemästra och använda den teknik som omger oss. 
(Kursplan i teknik, Lpo94, s.1) 

 
Därför är många samhällsaktörer intresserade av utvecklingen av teknikämnet i skolan. 
Teknik är mycket viktigt för att Sverige skall fortsätta att utvecklas och därför behöver 
eleverna få en grund i teknikens historia för att sedan kunna bygga vidare på den. Människans 
välfärd är också beroende av teknikens utveckling vilket är viktigt att skapa en diskussion runt 
(Mattsson, 2005). Sveriges teknikföretag är i stort beroende av teknikintresserade ungdomar 
för sin rekrytering av ny arbetskraft. Ett samarbete mellan skolan och teknikföretag hade 
kunnat ge en förståelse för varandras arbeten och sporra eleverna till att studera vidare. Tyvärr 
möter företagen ofta en sluten skola som har svårt för att samarbeta med utomstående 
organisationer (Mattsson, 2005). 
 
Även om teknikämnet börjar bli ett obligatoriskt skolämne i flera länder, saknar de ofta den 
bredd som den svenska kursplanen i teknik har. De nordiska länderna har infört tekniska 
temaområden i de lägre skolåren som en introduktion och de går under ämnet naturvetenskap. 
I Norge och Danmark betonas kopplingen till samhälle och miljö speciellt. I USA har 
teknikämnet utgått från och formats av traditionella yrkesutbildningars innehåll för teknik. 
Men osäkerhet hos lärarna i fråga om deras undervisning har gjort att teknikämnet halkat 
efter. Detta har dock uppmärksammats och nu syns designprojektet STS (Science – 
Technology – Society) allt oftare i verksamheten för de lägre åldrarna (Mattsson, 2005). 

 4



  

Teknikämnet har sällan någon tradition i undervisningen hos de olika länderna i världen.   
Även i Sverige var det gamla teknikämnet smalt med fokus på yrkestekniska inriktningar som 
var starkt könsbundna. Innehållet i det nya teknikämnet är bredare och riktar sig mer mot 
vardagstekniken och teknikens nytta i samhället (Mattsson, 2002). Vi kommer att ta upp vilka 
dessa aspekter är under rubriken Kursplanen i teknik. 
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår undersökning är att undersöka hur elever uppfattar begreppet teknik och teknik 
som skolämne. Vårt huvudsyfte är inte att jämföra kunskaperna mellan olika klasser eller de 
olika könen utan att få en bild av de medverkande elevernas uppfattning av begreppet teknik. 
 
De frågeställningar vi vill undersöka är: 
1. Hur uppfattar eleverna begreppet teknik? 
2. Vilka bakgrundsfaktorer och tidigare erfarenheter påverkar hur eleverna uppfattar 
begreppet teknik. 
 
Dessa frågor är intressanta att undersöka då det kan ge en bild av de förutsättningar läraren 
har att arbeta utifrån. Detta kan ge en bild av hur elevernas kunskap inom teknikämnet är samt 
den uppfattning om teknikbegreppet som finns. Studien kan därmed skapa en diskussion om 
huruvida teknikämnet skall påbörjas i tidig ålder och vad undervisningen ska innehålla. 
Vidare kan detta leda till en utveckling av teknikundervisningen i grundskolan. 
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Forskningsbakgrund 
 
Definition av begreppet teknik 
 
Begreppet teknik är svårt att definiera eftersom det finns många uppfattningar om vad det 
innebär. Det kan bero på att det inte finns några naturliga ämnesdefinitioner. Man kan inte 
rakt av säga vad som är teknik utan oftast måste man komma överens om vad som inte är 
teknik. Det minskar missuppfattningarna som har präglat teknikämnet i så många år både i 
skolan och i samhället (Ginner & Mattsson, 1996). 
 
Ett av många sätt att definiera teknik på är att det är något som alltid har existerat så länge 
människan har funnits, eftersom ”att existera är att använda teknik” (Ginner & Mattsson, 
1996). Teknik är en del av vår kultur och historia, eftersom den alltid har påverkat människan, 
naturen, miljön, samhället och politiken (Ginner & Mattsson, 1996). Därför är det viktigt att 
man har kunskap om teknik och förstår innebörden av hur tekniken påverkar oss och vilka 
konsekvenser det kan få. Understående citat visar hur begreppet teknik kan definieras. 
 
I Nationalencyklopedin (1995) benämns teknik (ursprung från ordet techne som betyder 
slöjd och konst): 
 

Teknik, sammanfattande benämning på alla människans metoder att tillfredställa sina 
önskningar genom att använda fysiska föremål. Föreställningen att all teknik är tillämpad 
naturvetenskap är missvisande. Naturvetenskaplig kunskap har ofta uppstått ur tillämpad 
teknik. (s.141) 

 
I Norsteds svenska ordbok (1990) definieras ordet teknik på det här sättet: 
 

System av avancerade produktions- och utvinningsmetoder som i hög grad bygger på 
omvandling och utnyttjande av naturens energiresurser och i mindre grad på fysisk 
mänsklig kraft. (s.1009) 

 
Teknik beskrivs också som ändamålsenligt i Norstedts svenska ordbok (1990): 

 
Praktiskt tillvägagångssätt vid utövande av något; ofta om det erfarenhetsmässigt bästa 
tillvägagångssättet: teknikträning; försäljningsteknik; talteknik. (s.1009)  

 
Som ovanstående definitioner visar så kan teknik förklaras på många olika sätt, beroende på 
vad man lägger i ordet teknik. ”Att vara teknisk” förekommer ofta i olika vardagssituationer 
både i skolan och i hemmet. Det begreppet är med på att skapa föreställningar om vad 
teknikämnet i skolan innehåller. Därför är det viktigt att skilja på och vara tydlig med 
begreppen teknik och teknisk, eftersom de har olika betydelser och kan användas i olika 
sammanhang. I Norstedts svenska ordbok (1990) beskrivs begreppet teknisk på det här sättet: 
 

 Som har att göra med teknik: datateknisk; bilens alla tekniska finesser; teknisk utveckling. 
Även som har fallenhet för teknik; en teknisk kille som alltid lagar bilen själv. (s.1009) 
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Teknik är inte tillämpad naturvetenskap 
 
För att i ännu större utsträckning kunna förstå betydelsen av teknik som skolämne måste man 
se det i förhållande till andra skolämnen som naturvetenskap och samhällsvetenskap 
(Mattsson, 2005). Dock är olikheterna många, eftersom samhällsvetaren drivs av nyfikenhet 
för samhället och naturvetaren för naturen. Däremot teknikerns inspiration och utmaning 
ligger i att tillfredsställa människors outredda problem (Mattsson, 2005). I samspel med andra 
skolämnen är det lättare att se hur viktig teknikutvecklingen i historien har varit för samhället 
(Mattsson, 2005). 
 
Även om teknikämnet bör ses i samspel med andra ämnen, uttrycks ofta tekniken som 
tillämpande av naturvetenskapen. De nämns då som sammanhängande begrepp, 
”naturvetenskap och teknik”, där teknik är underordnad naturvetenskapen. Då får tekniken 
inget eget mål att arbeta mot utan blir ett medel för att uppnå andra mål i till exempel 
naturvetenskap (Blomdahl, 2007). Historiskt sätt är tekniken äldre än den systematiserade 
naturvetenskapen och har funnits så länge människan har använt redskap. Skillnaderna mellan 
teknik och naturvetenskap kan definieras med deras huvudfrågor, där tekniken arbetar 
praktiskt och man ställer sig frågan Hur får vi det att fungera? Naturvetenskapen vill förklara, 
se sammanhang och ställa upp teorier och frågan följer: Varför är det så här? (Ginner, 1996) 

 
Naturen är ”naturgjord” och tekniken är ”människogjord”. Därför måste tekniken och den 
tekniska utvecklingen relateras till människan och hennes samhällen. 
(Ginner & Mattsson, 1996, s.27) 

                                                                                                                                                                               
Vidare kan man förtydliga skillnaderna med att naturvetenskapen vill förstå världen, medan 
teknikens mål är att lösa praktiska problem.  Begreppet ”know why” hör till naturvetenskapen 
medan begreppet ”know-how” hör till tekniken (Sjöberg, 2000). Naturvetenskapen är abstrakt 
och försöker hålla på principer som kan gälla generellt. Tekniken följer inget sådant mönster, 
utan är till för att vara effektiv och lösa vissa uppgifter eller tillfredsställa bestämda behov 
(Sjöberg, 2000). Förbindelsen mellan teknik och naturvetenskap har de senaste åren fått ett 
mer positivt förhållande och man har förstått att praktik och teori behöver varandra. Teknik är 
inte längre praktisk tillämpad naturvetenskap som många har trott genom åren (Sjöberg, 
2000). 
 

… det var då naturvetenskapen blev nyttig som den miste sin dygd och oskuld, och att den 
därmed blev utstött från den fina kulturella sällskapet. Att den genom att visa sig praktiskt 
användbar väckte avsky i de bildade kretsarna, där man utifrån sina privilegier kunde tillåta 
sig att se ner på det jordiska och triviala slitet. (Sjöberg, 2000, s.74)  

 
I ett historiskt perspektiv är förbindelsen mellan naturvetenskap och teknik ganska ny och det 
var på nittonhundratalet och särskilt i efterkrigstiden som denna förbindelse blev skapad. 
Innan dess hade borgarklassen förakt och högmod mot teknologin, eftersom den var praktisk 
och skapat av arbetande människor. Borgerskapet var mer intresserat av filosofi och 
naturvetenskap som de ansåg som intellektuell med alla sina studier och experiment som inte 
skulle användas till något praktiskt. I början av den industriella revolutionen så var det 
arbetarna utan skolutbildning som drev den tekniska utvecklingen framåt även om de inte 
hade någon kunskap om naturvetenskapen. Därmed var det tekniken som drev 
naturvetenskapen och inte tvärtom (Sjöberg, 2000). 
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Även om många länder nu infört teknik och teknologi som ett obligatoriskt ämne i skolan, 
finns det fortfarande olikheter mellan vad ämnet kallas och vad det innehåller (Sjöberg, 2000). 
Bland annat i Danmark heter det Natur/teknik i år 1-6, men i Sverige heter det Teknik i år 1-9. 
På vissa ställen har traditionella fysikexperiment som tidigare tillhörde naturvetenskapen fått 
nytt namn och heter idag teknik (Sjöberg, 2000). För att naturvetenskap och teknik skall 
tydliggöras och stärkas ännu mer i dagens skola måste man vara överens om definitionen och 
vara mer kritisk till vad man menar med de olika ämnena (Sjöberg, 2000). Sjöberg (2000) 
hävdar att även om gränserna mellan naturvetenskap och teknik har blivit allt mer oklara de 
senare åren så måste lärarna ändra på sin syn av teknik och naturvetenskap i skolan. 
”Vetenskap och teknologi är absolut inte två sidor av samma sak, en är teoretisk och en 
praktisk.” (Sjöberg, 2000, s.77-78)                                                                                                      
 
Sjöberg (2000) säger även detta om våra attityder till naturvetenskap och teknik och hur dessa 
ämnen ofta uppfattas i och utanför skolvärlden: 
          

Även om vi idag har nära förbindelse mellan vetenskap och teknologi, är det viktigt att få 
fram att det alls inte är något entydigt förhållande – och långt ifrån något herre-tjänare-
förhållande. Teknologin existerade långt före vetenskapen – och helt oberoende av 
vetenskapens önskan om att förklara och förstå (Sjöberg, 2000, s.76) 

 
Teknikämnet i skolan  
 
Kursplanen i teknik (Lpo 94) har tolkat teknikbegreppet med hänsyn till vad 
teknikundervisningen bör utgå ifrån. 

 
Människan har alltid strävat efter att trygga och förbättra sina livsvillkor genom att på olika 
sätt påverka sin fysiska omgivning. De kunskaper hon då använt samt de materiella resultat 
av mödan - lerkärlet, pilbågen, kylskåpet, bilen osv. - är i vidaste mening teknik.  
(Kursplan i teknik, s.1) 

                                                                                                                                                                                    
Teknikämnet har sedan 1980 funnits som ett obligatoriskt ämne i skolan. Men redan 1962 
fanns teknik att välja som ett tillvalsämne. En av anledningarna till att teknik blev ett 
skolämne var för att alla skulle få en grundläggande kunskap inom ämnet. Det omfattade att 
man skulle klara av att använda den vardagsteknik som omger människor dagligen i livet 
(Mattsson, 2005). 
 
I dagens läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Lpo94) har man utvecklat ovanstående anledningar till att även inbegripa större områden. 
Eleverna skall klara av att fungera som medborgare i det samhälle vi idag lever i. Det 
kännetecknas av ett snabbt informationsflöde och hög förändringstakt som man måste 
hantera. Eleverna skall även känna igen och förstå grundläggande begrepp inom ämnet teknik 
då de kan utveckla en medvetenhet för teknisk utveckling i samhället. Deras tekniska kunskap 
blir på detta sätt ett kulturarv som via utbildning och fostran förs vidare till nästa generation 
(Lpo94). 
 
När man tittar på Kursplanen för teknik, så är syftet med ämnet att öka förståelsen av hur 
produktionsförhållanden, samhället, den fysiska miljön och därmed våra livsvillkor förändras. 
Det stämmer väl ihop med läroplanens intentioner som tidigare nämnts då de beskriver dagens 
samhälle i vidare ord. För att nå detta syfte och även tydliggöra ämnet så förklaras teknik i 
fem viktiga punkter. Dessa är utveckling, vad tekniken gör, konstruktion och verkningssätt, 
komponenter och system samt tekniken, naturen och samhället. Utveckling beskriver 
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teknikens utveckling både historiskt, nutid och även framåt i tiden. Vad tekniken lär eleverna 
är att analysera teknikens roll och funktion så som lagra, omvandla, transportera och styra. 
Konstruktion och verkningssätt är den praktiska punkten där eleverna får pröva på olika 
tekniker och tekniska lösningar. Komponenter och system gör att eleverna får kunskap om 
tekniska lösningar och dess betydelse i större system. Sista punkten tekniken, naturen och 
samhället belyser teknikens roll i vårt samhälle och de konsekvenser och effekter som uppstår 
(Kursplanen för teknik). Därefter följer de mål som skall uppnås av eleverna i år 5 och år 9. 
För år 5 är det följande mål som skall uppnås: 
  

Eleven skall: 
- kunna redogöra för, inom några välbekanta teknikområden, viktiga aspekter på 

utvecklingen och teknikens betydelse för natur, samhälle och individ, 
- kunna använda vanligt förekommande redskap och tekniska hjälpmedel och beskriva 

deras funktioner 
- kunna med handledning planera och utföra enklare konstruktioner. 
(Kursplanen i teknik, s.4) 

 
I tidigare forskning angående lärares förhållningssätt till kursplanen i teknik har det visat sig att 
få lärare är medvetna om vad kursplanen innebär. Det som starkast visade sig var att lärarna 
tänkte i praktiska banor med byggande och konstruktioner men hade svårt att uttrycka vad 
eleverna lärde sig genom det. Anledningar till detta resultat kan vara att andra ämnen 
prioriteras framför teknikämnet, hög arbetsbelastning eller att teknikämnet har låg status inom 
skolvärlden (Mattsson, 2005). 
 
Skapa teknikbegrepp 
 
Så hur kan eleverna skapa teknikbegreppet utifrån den teknikundervisning de får i skolan? 
Vygotskij ser begreppsskapandet i ett sociokulturellt perspektiv vilket innebär att begrepp 
bildas och utvecklas i social interaktion. Med hjälp av språket som har utvecklats genom 
tiderna kan vi människor kommunicera. I språket finner vi tidigare generationers tankemödor 
och begreppsvärld som vi bygger vidare på (Strömdahl, 2002). Sociala sammanhang är 
mycket viktiga för den enskilda människan när han/hon utvecklar sin förmåga att tänka, lära 
och att kommunicera. Det sammanhang som elever befinner sig i formar alltså hans/hennes 
tankemönster angående teknik (Strömdahl, 2002). Elever förstår sin verklighet utifrån de 
sinnesintryck som de intar. Dessa blir tolkade utav människan när de ställs emot förväntningar 
och föreställningar om teknik som är ens egna och samhällets (Sjöberg, 2000).  
  
Kunskap om olika begrepp är en vidare benämning på förklarande kunskap eller 
påståendekunskap. Påståendekunskap innebär att man vet förhållandena runt ett visst begrepp. 
Det vill säga för att kunna förklara teknikämnets innehåll så måste man känna till vad ordet 
teknik betyder. För att kunna sortera kunskap och fakta som man besitter i olika ämnen är det 
viktigt att ha begreppskunskap. Begreppsförståelsen är avgörande för förståelsen (Arfwedson, 
1992). Elevernas förförståelse ligger till grund för hur de uppfattar teknikbegreppet, därför är 
det viktigt att använda sig av begreppet i teknikundervisningen och inte se det som ett 
problem i lärandeprocessen (Lendahls & Runesson, 1995). Förförståelse kan förklaras på det 
här sättet: 
  

 Istället blir det som eleven redan kan och vet, en förutsättning för vad de skall lära sig och 
själva motorn i lärandeprocessen.  
(Lendahls & Runesson, 1995, s.79) 
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Eleverna lär sig teknikbegreppet genom konkreta upplevelser och laborerande uppgifter där 
de lär sig att knyta ord och begrepp till verkliga händelser (Forsberg & Holmlund, 1990). 
Dessa nya händelser skapar erfarenheter hos eleverna som de kan ha användning för i olika 
tekniska utmaningar och deras självförtroende stärks, eftersom de kan känna igen situationen 
(Forsberg & Holmlund, 1990). ”Genom att begreppen kopplas till sammanhang får de 
innebörd och mening.” (Forsberg & Holmlund, 1990, s.36)                                                                                
 
Eleverna kan genom att tala om teknikbegreppet utveckla tekniskt självförtroende. Att inte 
känna hjälplöshet och upprepade misslyckanden inom teknikämnet, stärker elevernas 
självvärdering (Taube, 2000). Det här nämner även Taube (2000) som en spridningseffekt till 
andra ämnen, det vill säga om självvärderingen stärks i ett ämne så kan det påverka elevens 
självvärdering i andra ämnen. Att skapa teknikbegrepp handlar också om att eleverna lär sig i 
vilka diskurser de olika begreppen hör hemma (Strömdahl, 2002). Det vill säga att om läraren 
berättar om ett tekniskt system, kan eleverna känna igen de olika begreppen och koppla dem 
till teknikämnet, eftersom deras förkunskaper i teknikämnet gör att de förstår lärarens samtal 
om det tekniska systemet. Eleverna kan därmed skilja på olika diskurser genom att koppla de 
olika begreppen till olika diskurser, eftersom de kan relatera till kunskap de redan har eller 
assimilera ny kunskap inom välkänd diskurs (Strömdahl, 2002).  
 
Konstruktivismen 
 
Konstruktivism är ett sätt att se på lärande och kunnande och inte en teori för undervisning 
(Andersson, 1996). ”Att ha ett konstruktivistiskt perspektiv innebär att den lärande är en aktiv 
konstruktör av sitt eget kunnande i en ständigt pågående process.” (Mattsson, 2005, s.90)                               

 
Detta innebär att eleven under en tekniklektion är den som skall vara aktiv och lära sig själv i 
samspel med andra elever. Social samverkan och är en viktig förutsättning för lärandet inom 
konstruktivismen (Mattson, 2005). 
 
Inom konstruktivismen har läraren en syn på eleven som innebär att alla har någon form av 
kunnande inom teknik innan individen får formell undervisning. Den miljö som vi befinner 
oss i tillsammans med de förutsättningar som våra arvsanlag ger oss, gör att vi skapar lärande 
då vi socialt samverkar tillsammans med andra människor (Mattsson, 2005). 
 
Piaget beskriver barns utveckling som en rad stadier som följer efter varandra. Det börjar med 
medfödda reflexer och går vidare till praktiska och konkreta stadier. Piaget antog att elevers 
mentala strukturer mognat tillräckligt vid elva års ålder för att de ska kunna tänka på ett 
vetenskapligt sätt (Mattsson, 2005). Piaget menar att barnet får kunskap och förståelse för 
omvärlden genom två processer vilka han döpt till assimilation och ackommodation. 
Assimilation är då eleven förenar yttervärlden till de tankestrukturer de redan byggt upp. Nya 
intryck vävs ihop till en helhet med elevens tidigare kunskaper inom teknik. Ackommodation 
är då tankemönstren förändras eller nyskapas utifrån de upplevda intryck och erfarenheter i 
deras omvärld. Elevens tidigare kunskaper i teknik förändras då utifrån den nya erfarenheten 
(Forsberg & Holmlund, 1990).  
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Tidigare forskning inom ämnet 
  
Idag finns det lite forskning om teknikämnet eftersom det är ett tämligen nytt ämne i 
grundskolan. Internationellt har det varit en relativt väletablerad forskning i teknikämnet 
sedan minst 10 år tillbaka och det ligger under samlingsbegreppet Research on Technology 
Education (Hagberg & Hultén, 2005). Mattsson nämner i sin forskningsrapport Teknik i ting 
och tanke (2002) att det fortfarande finns lite forskning inom teknikämnet i Sverige. För att 
teknikämnet skall synliggöras i skolan måste blivande lärarstudenter få ta del av kursplaner 
och kurser i teknik under sin utbildning så det kan utbildas teknikkompetenta lärare för 
framtiden (Mattsson, 2002). Även om det finns vetenskaplig forskning inom teknik så är det 
didaktiska forskningsfältet betydligt svagare än till exempel inom den naturvetenskapliga 
forskningen (Hagberg & Hultén, 2005). Däremot tar Sverige del av internationella 
forskningsresultat inom det området (Hagberg & Hultén, 2005).  
 
Lärarhögskolan i Stockholm har sedan flera år tillbaka ett samarbete med tyska och polska 
forskare. Den Svenska organisationen CETIS (Centrum för teknik i skolan) ingår i ett 
internationellt nätverk som samverkar med flera engelska, holländska och australiska 
universitet (Hagberg & Hultén, 2005). Organisationen CETIS grundades år 1993 och är sedan 
1996 ett nationellt resurscentrum med uppgift att stimulera och utveckla teknikundervisningen 
i skolan. Deras uppgifter är att bedriva utbildning, fortbildning, utveckling och forskning 
inom teknikämnet och teknikdidaktik (Hagberg & Hultén, 2005).  
 
I Sverige har Gustavsson (Skogh, 2005) gjort en undersökning om hur elever i de tidigare 
skolåren uppfattade teknik. Det gjordes i samband med en utvärdering av projektet ”Barn och 
teknik” som genomfördes av skolöverstyrelsen som ett läroplansprojekt. De skolor som 
undersökningen ägde rum på var samma skolor som var med i projektet. Dessa hade under 
cirka sju år fått ekonomiska medel för att utvidga sin teknikundervisning. Det lyckades 
mindre bra då få av lärarna hade utbildning för att undervisa i teknikämnet. Var tredje lärare 
fick därför en fortbildning som de sa var till stor hjälp för sin undervisning. I undersökningen 
där 641 elever medverkade ur årskurs 1 till 6, fick de i uppgift att måla en bild av det som de 
först tänkte på när de hörde ordet teknik. Resultatet de fick i denna undersökning var att 40 % 
av eleverna målade någon form av teknisk produkt såsom fordon, lampa och klockor. Näst 
efter kom teckningar som föreställde uppfinningar, fantasimaskiner och illustrationer av 
experiment. Teckningar som visade teknik som en färdighet eller skicklighet hade var sjätte 
elev ritat och ofta i sammanhanget sport. Den kategori som blev minst (7 %) var de som ritat 
någon form av verktyg, hjälpmedel eller utrustning. Undersökarens kommentar till detta 
resultat var att man i större utsträckning måste låta eleverna upptäcka att det är teknik de 
håller på med. Det räcker inte att enbart befästa det hos skolledning och lärare när man gör ett 
projekt som ”Barn och teknik”.  
 
Många elever i skolan är osäkra på vad som är teknikundervisning och hur begreppet ska 
definieras, men trots det så har flera elever blivit mer intresserade av teknik. För att eleverna 
skall få en tydligare bild av vad teknikämnet innehåller så menar Mattsson (Hagberg & 
Hultén, 2005) att målen för teknikämnet måste förtydligas och att teknikens roll i samhället 
måste komma fram i undervisningen.  
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Vidare har Mattsson (2002, 2005) gjort undersökningar om elevers uppfattningar och intresse 
av teknikämnet och lärares teknikdidaktiska kompetens. I hennes undersökning visade det sig 
att eleverna i skolår 1-6 tyckte att det var svårt att få begrepp om teknikämnet då det inte 
synliggörs i undervisningen för dessa åldrar. De beskrev praktiskt arbete som positivt men 
kunde inte se sambandet mellan det praktiska och teknikämnet. 
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Metod 
 
Datainsamlingsmetod 
 
Vårt syfte är att undersöka hur elever uppfattar teknikbegreppet och även vilka 
bakgrundsfaktorer som påverkar elevernas uppfattning av begreppet. Utifrån detta valde vi att 
göra kvalitativa intervjuer med elever som vi även observerade. Så här definierar Kvale 
(1997) forskningsintervjun: ”En intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den 
intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening.” (s.13) 
 
När Kvale nämner livsvärld så tolkar vi det som elevernas sätt att uppfatta sin omgivning och 
värld runt omkring sig. Vi anser att alla upplever och tolkar sin omgivning på olika sätt utifrån 
den förförståelse man har. Med det som bakgrund så vill vi undersöka ett fenomen som i detta 
fall är teknikbegreppet.  
 
Vi valde att intervjua eleverna i små elevgrupper eftersom detta är att föredra då den 
kvalitativa intervjun vill undersöka de intervjuades uppfattningar. I mindre grupp är det lättare 
att urskilja elevernas olika uppfattningar (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2004) Det som 
den kvalitativa undersökningen vill få fram är inte antal personer med en viss åsikt utan bara 
om uppfattningen existerar och på vilket sätt (Claesson i Lendahls & Runesson, 1995). 
 
I den kvalitativa metoden är det intervjuaren som presenterar sitt forskningsämne i intervjun. 
Intervjuaren ställer och följer upp kritiska frågor så att den intervjuades svar berör ämnet som 
undersöks. Det är därför vikigt att vara väl insatt i ämnet vilket vi var genom att noggrant 
studerat litteraturen som finns i ämnet (Kvale, 1997). 
 
Anledningen till att vi inte valde en kvantitativ undersökningsmetod var för att vårt syfte med 
studien, att undersöka elevernas förståelse av teknikbegreppet, inte går ihop med det 
kvantitativa arbetssättet. Att forska kvantitativt kännetecknas framförallt av att man använder 
sig av siffror och orden längre, fler eller mer (Trost, 1997) och att mäta antalet fenomen i en 
viss situation (Starrin & Svensson, 1994). Det vi ville undersöka var elevernas tankar bakom 
begreppet teknik och hur de funderar runt ämnet.  
 
Urval 
Studien har utförts på en skola i Västsverige. Valet av skola för studien föll sig naturligt då vi 
sedan tidigare hade kontakter med skolans rektor och lärarna. Vi valde att göra intervjuerna i 
år 2 och år 3 på grund av våra intressen för dessa åldersgrupper. Vi hoppas att senare kunna få 
arbeta med elever i denna ålder. Alla elever som fått medgivande av sina föräldrar deltog i 
studien. Sammanlagt deltog 39 elever i intervjuerna varav 13 elever i år 2 och 26 elever från 
år 3. Könsuppdelningen var 22 flickor och 17 pojkar. Lärarna i klasserna delade in eleverna i 
grupper om två. Anledningen till att vi valde att intervjua eleverna två och två var för att vi 
vill ha en spontant samtal där alla elevers tankar och formuleringar kommer fram. Är det för 
många elever i varje grupp kan det lätt leda till att de tysta eleverna inte kommer till tals eller 
att varje elev får för liten tid till att berätta (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2004). 
Fördelen med att eleverna intervjuas två och två är att de kan bli medvetna om kamratens 
idéer och tankar och får eleven att se saker på nya sätt och intervjun blir även utvecklande för 
eleven (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2004). 
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Negativa konsekvenser av att intervjua eleverna två och två kan vara att de blir influerade av 
varandras svar och ”härmar” varandra. Det kan göra att vi inte får lika varierade svar. Därför 
är det viktigt att intervjuaren tänker på det och låter varje elev komma till tals. 
 
Vi har även valt att ha skilda grupper med pojkar och flickor under intervjuerna. Mattsson 
(Ginner & Mattsson, 1996) förespråkar att ibland låta flickor och pojkar arbeta i skilda 
grupper i tekniken eftersom de har olika förutsättningar. Pojkar och flickor har anammat 
teknikbegreppet på olika sätt genom skolan, fritidsaktiviteter och hemmet. Det påverkar hur 
de arbetar och löser problem i teknikundervisningen (Mattsson i Ginner & Mattsson, 1996). I 
forskningen som bedrivs på genusområdet diskuteras det om flickor får bättre självförtroende 
vid enkönad gruppsammansättning eller om det ger fel signaler till eleverna (Mattsson, 1996).  
Oftast kan de tysta flickorna komma till tals vid enkönad gruppindelning och det gör att även 
de får möjlighet till att utvecklas i teknikämnet (Mattsson i Ginner & Mattsson, 1996). 
 
Via e-post har respektive lärare berättat att eleverna har fått teknisk undervisning. Det har 
skett i form av temaarbete integrerat med andra skolämnen. Teknikbegreppet har inte uttalats 
eller varit medvetet synligt i undervisningen.   
 
Procedur 
 
För att pröva våra frågeställningar och uppgifter utförde vi först tre provintervjuer med elever 
från en annan klass. Resultatet blev att vi kortade ner berättelserna (bilaga 1) som ger eleverna 
information om problemet i uppgifterna. De kändes lite avancerade och gav eleverna 
information som inte påverkade uppgiften eller var relevant för intervjusituationen.   
 
Före intervjuerna presenterade vi oss i klassen och förklarade varför vi var där och vad som 
skulle hända under intervjun. Det är viktigt för samtalssituationen eftersom eleven har rätt till 
att veta varför samtalet skall äga rum och syftet med samtalet (Doverborg & Pramling 
Samuelsson, 2004). 
 
Innan eleverna utförde uppgifterna klargjorde vi att vi inte är ute efter ett ”rätt” svar utan 
deras resonemang runt uppgifterna. I början av intervjun fick eleverna göra två utvalda 
teknikuppgifter (utan att använda ordet teknik). Varför vi valde att inte använda ordet teknik 
är att det kan vara värdeladdat och kan påverka elevens svar. Vi har valt teknikuppgifterna 
utifrån de tidigare erfarenheterna som vi vet att eleverna har. Det är viktigt att uppgifterna 
skall vara en utmaning att lösa, och att det finns ett visst överraskningsmoment som stimulerar 
nyfikenheten (Axelsson, 1998).  
 
Teknikuppgifterna vi valde är hämtade från boken Tekniska klurigheter för vetgiriga 
(Grimvall, 1999). Uppgift ett ”Varför är det tyg på flaskan” (bilaga1) är en diskussionsövning 
där eleverna får fundera över vad tyget har för funktion (Grimvall, 1999). Uppgift två heter 
”Ramlar tornet omkull” (bilaga1) och är en praktisk övning där eleverna först får fundera över 
en hypotes som förklarar elevernas tankar om utfallet av uppgiften. Därefter får de själva 
bygga upp tornen och testa sina hypoteser (Grimvall, 1999). Vi valde uppgifterna utifrån 
elevernas tidigare erfarenheter inom teknik och praktiskt arbete som lärarna beskrivit. 
 
Anledningen till att eleverna fick göra teknikuppgifterna först var för att de skulle kunna sätta 
sig in i ”tekniktänket” och bli engagerade i intervjun. Därefter samtalade vi med eleverna om 
hur de utförde uppgifterna och varför. Vi ställde även frågan om det fanns andra möjligheter 
att lösa uppgifterna på. För att få uttömmande och analyserande svar med slutsyntes använde 
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vi oss av frågor så som ”vad”, ”varför”, ”hur”, ”vad händer om/eller” i intervjun. Det för att 
eleverna ofta väljer att enbart förklara med hjälp av osammanhängande statiska beskrivningar. 
Det innebär att eleverna tar för givet att de vuxna ser samma sak som de själva och utelämnar 
saker de ser som uppenbart (Forsberg & Holmlund, 1990). Vi använde oss av en intervjuguide 
med ett par huvudfrågor som berörde problemområdet (se bilaga2). Följdfrågor ställdes 
utifrån vad eleverna samtalade om under intervjun. Det är svårt att göra en fullständig 
intervjumall innan intervjuerna, eftersom varje elevsamtal varierar och det därför blir olika 
följdfrågor. Varje intervju varade mellan 15 till 20 minuter.  
 
Vi var båda två aktiva vid intervjutillfällena, den ena antecknade och observerade medan den 
andra samtalade med eleverna och observerade. På det sättet kunde vi fånga elevernas 
kroppsspråk, röstläge, kommentarer etc. som kan påverka intervjun och hur vi skall tolka den. 
För eleverna kan det kännas stelt och onaturligt när en vuxen observerar utan att vara 
deltagande (Haag, Föreläsning, 070403). Vi turades om att ta de olika rollerna som intervjuare 
och observatör. 
 
Vi använde oss av bandspelare under alla intervjuerna. Fördelar med bandupptagning är att 
man inte behöver vara orolig för att missa viktiga uttalanden från eleverna. Vi kan då fokusera 
på att observera eleverna under intervjun istället för att anteckna. Dessutom har vi möjlighet 
till att gå tillbaka till intervjuerna och lyssna på vad eleverna svarade. För att underlätta 
analysen av intervjuerna är det en fördel att använda bandspelare då det är omöjligt att 
anteckna allt som eleverna säger (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2004). Anledningen till 
att vi valde bort att filma intervjuerna är att vi tror att eleverna kan känna sig utsatta i denna 
situation om de inte är vana. Det kan påverka deras svar eller göra att de inte vill svara alls.  
 
När vi analyserade det inhämtade materialet så valde vi att först läsa igenom intervjuerna 
enskilt för att bilda oss en helhetsuppfattning. Därefter sammanställde vi det som vi enskilt 
kommit fram till för att till slut analysera materialet gemensamt utifrån våra frågeställningar. 
 
Under arbetets gång har vi använt oss av boken Examensarbetet i lärarutbildningen 
(Johansson & Svedner, 2004). Vi har haft stor hjälp av denna bok. Framförallt angående hur 
arbetet skulle vara uppbyggt och struktureras. 
 
Etiska ställningstaganden 
 
Vi har via mail- och telefonkontakt informerat lärarna i de berörda klasserna samt rektorn för 
skolan om syftet med vår studie, att medverkan är frivillig och att man när som helt får 
avbryta sitt deltagande. Föräldrarna till de berörda eleverna har även fått information om syfte 
och tillvägagångssätt via brev (bilaga 3) och fått ge sitt samtycke.  
 
I början av intervjuerna fick eleverna ge sitt samtycke till att delta i undersökningen och blev 
återigen upplysta om att de när som helt fick avbryta deltagandet. I ett fall medverkade en 
pojke i intervjun. Därefter misstyckte föräldern till att vi använt oss av bandupptagning och 
ville inte att pojkens intervjusvar skulle användas i studien. Med hänsyn till den uppkomna 
situationen valde vi att inte använda oss av nämnda intervju.  
 
Personuppgifterna vi fått del av har förvarats på ett sådant sätt att inte obehöriga har kunnat ta 
del av dem. De inspelningar som har gjorts på band ska endast användas till undersökningen 
och inte i något annat syfte. Vidare skall de insamlade uppgifterna och informationen vi fått 
under intervjutillfällena inte användas till något annat än denna undersökning. 
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De personer vars utsagor har använts som citat i vårt arbete, nämns enbart med ordet elev och 
siffror.  
 
Validitet och reliabilitet 
 
Vi anser att vårt val av metod har varit lämpligt för att få svar på vår frågeställning och nå vårt 
syfte med denna studie. Kvale (1997) skriver att för att kunskap ska vara valid måste valet av 
metod undersöka det den är avsedd att undersöka. 
 
Valet att intervjua alla elever i de två klasserna anser vi stärker validiteten i undersökningen. 
Om vi valt att välja ut få av eleverna i klasserna hade vi missat den helhetliga bilden. Genom 
att vi var insatta i ämnet och väl pålästa har vår möjlighet att ställa adekvata följdfrågor 
underlättats, vilket också ökar validiteten.  
 
Intervjusituationen har varit utformad på samma sätt för alla elevgrupperna. Vi har befunnit 
oss i klassernas respektive grupprum och intervjuerna har följt samma mönster i alla 
intervjutillfällen eftersom uppgifterna har kommit i samma ordning. Johansson och Svedner 
(2004) skriver att reliabiliteten påverkas ifall man utformar intervjusituationen på olika sätt 
eller om man använder samma intervjumönster vid varje intervjutillfälle.  
  
Genom att ha använt oss av bandupptagning vid alla intervjuerna har även reliabiliteten ökat, 
då vi har kunnat använda oss av inspelningarna i efterhand för att bekräfta det som sagts. 
Tillsammans med bandupptagningen antecknade vi även det som inte tas upp av bandet såsom 
känslouttryck, kroppsspråk och intresse. Det kan vid vissa tillfällen betyda mycket i uttalandet 
då det är lättare att bedöma om uttalandet är ironisk sagt eller ställt som en fråga. Vårt språk 
är byggt av så mycket mer än enbart orden såsom gester, ansikts- och kroppsuttryck och 
tystnaden (Måhlberg & Sjöblom, 2003). 
 
Det är lätt att låta sina egna förkunskaper och uppfattningar i teknikämnet färga elevernas 
kommentarer. Det har vi försökt att tänka på vid intervjusituationerna och därför i möjliga 
mån undvikt ledande frågor. Vid den senare analysen hade vi också vår förförståelse i åtanke 
för att påverka resultatet i så liten grad som möjligt. 
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Resultat 
 
Praktiska moment under intervjusamtalen 
 
Alla eleverna visade intresse för de uppgifter de fick genomföra under intervjutillfället. Det 
visades både med den koncentration de hade och genom små positiva utrop inför uppgifterna 
och under tiden. Eleverna kunde även tydliggöra sina tankar kring problemlösningen, både 
genom att muntligt förklara och genom att visa med den rekvisita vi hade med vid 
intervjuerna. De var aktiva i samtalen och kunde föra en dialog med oss i de flesta fall. Några 
få av eleverna har kunnat använda lite svårare ord för att beskriva händelseförlopp som till 
exempel jämvikt. En flicka i år 2 använde även en jämförelse i uppgiften om tornen (se bilaga 
1) då hennes hypotes var att det ena tornet skulle reagera som en katapult.  
 
Uppgiften om vattenflaskan (se bilaga1) upplevdes av flertalet som svår. Det märkte vi då de 
hade svårt att svara och bytte alternativ många gånger innan de bestämde sig. De flesta 
eleverna trodde att flaskan skulle fungera som en termos och ville få det till att vattnet skulle 
vara varmt inne i flaskan. Det tror vi kommer utav att dessa elever sammanknippade tyget 
med värme.  
 

Elev- Jag tror att Elin har mest rätt. Men jag vet inte om det skall föreställa en termos. För 
isåfall tror jag den (Elin), men är det inte en termos så tror jag mest på den (Peter). 
(Flicka, år 3) 
                                                                                                                             

En av anledningarna till att eleverna ser ett samband mellan tyg och värme kan vara att tygets 
värmande funktion i deras kläder är den erfarenhet som de refererar till. Några elever såg att 
tyget skulle ha en skyddande funktion så att flaskan inte fick bucklor, eller att man inte skulle 
bränna fingrarna på flaskan. Dessa resonemang anser vi bygga på elevernas tidigare 
vardagserfarenheter som till exempel funktionen i grytlappar och skyddande mobilfodral. 
 
Fortsättningsvis valdes alternativet med att tyget enbart hade en utseendemässig funktion av 
en del elever. I vissa av de tillfällena de valde detta förslag fick vi en stark känsla av att 
eleverna gjorde det enbart för att slippa komplicerade förklaringar som de övriga lösningarna 
ibland krävde.  
 
Det svar Grimvall (1999) ger i boken är att tyget stänger ute varm luft från flaskan. Det gör att 
vattnet i flaskan förblir kallt. 
 
Därefter gjorde eleverna en uppgift med klossar (bilaga 1) där flertalet av elevernas hypoteser 
inte stämde med utfallet av det praktiska byggandet. Eleverna såg inte något samband mellan 
den teoretiska skissen och det praktiska byggandet. Det tornet som i praktiken stod kvar 
trodde de skulle ramla. Däremot efter genomförandet kunde de flesta förklara utfallet. Både 
teori och praktik är lika viktiga ingredienser i tekniken och eleverna måste få testa och göra 
fel. Det ger eleverna både erfarenhet och kunskap om hur man kan lösa ett problem. 
Anledningen till att deras arbetsmetod blev att försöka och lära av misstaget kan ha att göra 
med att denna sorts uppgift var helt ny för de flesta eleverna. Några få elever hade gjort 
liknande saker hemma och på fritidshem med klossar men då under friare former och inga 
styrda uppgifter som vår.  
 
Rätt svar till uppgiften är att torn A står kvar och torn B välter (Grimvall, 1999). 
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Under tiden eleverna gjorde uppgifterna valde vi att inte använda ordet teknik. När vi sedan 
nämnde begreppet teknik uppfattade vi en förändring i elevernas förhållningssätt till samtalet. 
Många av dem utbrast spontant att teknik är svårt och att de inte var bra på det. De sa även att 
ordet är svårt och krångligt att förklara. Däremot när de gjorde de praktiska momenten fanns 
inte den inställningen. Det stärker uppfattningen om att eleverna har fördomar om 
teknikbegreppet. Få kopplade ihop uppgifterna med ordet teknik.  
 
Hur uppfattar eleverna begreppet teknik? 
 
Arbetsstrategi 
 
Några av eleverna ser teknik som en sorts arbetsstrategi vilken man hela tiden utvecklar och 
finjusterar för att passa arbetsmomentet allra bäst.  
 

Elev - Att man lär sig hur man skall göra med armmusklerna så att händerna blir lite 
snabbare. 
Intervjuare - Okej 
Elev - Till exempel om man skall skriva tio hela sidor så kan man ju skriva fort.  
( Pojke, År 3) 

 
Pojkens exempel visar att arbetsstrategi handlar om övning där tekniken används i syftet att 
träna upp kroppen för att prestera bättre och på kortare tid. Arbetsstrategin kan skilja sig i 
förhållande till vad man skall förbättra sig inom, men huvudsyftet är ändå att man skall 
utvecklas. 
 
Förmåga 
 
Eleverna ser även teknik som något man är bra på. Ofta menar de en förmåga som man har 
men som man inte tränar upp. Alla människor är duktiga på något och det ser de som en 
teknisk förmåga. 
 

Elev - Jag vet vad det är! Att man kanske har en speciell teknik som typ att spela fotboll 
och att man är jätteduktig på det. Det är dens teknik då. 
Intervjuare - Okej. 
Elev - Att man är jättebra på något. 
 (Flicka År 3) 

 
När teknik nämns i detta sammanhang uttrycker eleverna att förmågan är statisk och inte går att 
utveckla eller förbättra. Det är en medfödd egenskap som man enbart måste upptäcka själv och 
dra fördel av i olika sammanhang.  
 
Kunskap 
 
Många av eleverna utgår från att teknik är en kunskap. När man har mycket kunskap inom ett 
område så är man teknisk. Eleverna menar att man kan träna eller läsa sig till mer kunskap 
och därmed utveckla sin teknik. 
 

Elev - Att det (teknik) är en sorts kunskap 
Intervjuare - Vad kan man ha den kunskapen till? 
Elev - Till att försöka få det rakt. 
(Flicka, År 3) 
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Andra elever uttryckte att man genom att ha kunskap kan utföra saker bättre och med större 
säkerhet. I samband med att ha mycket kunskap inom olika områden nämner eleverna säkerhet 
i utförandet vilket vi ser som att eleverna kopplar detta till sitt självförtroende. När de utför 
saker de har kunskap inom känner de sig säkra på vad de skall göra och det stärker 
självförtroendet.  
 
Fem av eleverna visste inte vad teknik var för något och hade inte hört ordet förr. De var 
utspridda i både år 2 och år 3 och både pojkar och flickor. En av anledningarna kan vara att 
några av dem inte bott i Sverige under så lång tid och därför kan ha svårt med ord som inte så 
ofta används i vardagssammanhang.      
 
Resultatet visar att de flesta elever ser teknik som en praktisk handling i form av arbetsstrategi, 
förmåga eller kunskap. Ofta kopplades deras beskrivning av teknikbegreppet till egna 
vardagserfarenheter. Ingen av eleverna kopplade teknikbegreppet direkt med uppfinningar, 
tekniska föremål eller tekniska system. Så många som fem av eleverna visste inte vad teknik 
betydde och hade inte hört ordet innan.                                                                                                                 
 
Vilka bakgrundsfaktorer påverkar hur eleverna uppfattar teknik? 
 
Ovannämnda resultat visar att eleverna ofta sammankopplar teknikbegreppet med sina 
vardagserfarenheter. Även elevernas fritidsaktiviteter ser vi som en viktig del i elevernas 
uppfattning av teknikbegreppet. De flesta elever relaterar ofta till sina fritidsaktiviteter under 
intervjutillfällena. Ordet teknik används ofta i sportsammanhang vilket många av de elever 
som är fotbollsintresserade nämner. Uppgifter som att dribbla bollen och ha bra bollteknik 
och springteknik nämns. Flera av eleverna nämner ordet taktik i sammanhang till teknik när 
de funderar över betydelsen. Det verkar vara ett mer välkänt ord för dem vilket de relaterar till 
för att försöka komma fram till ett svar. Ridning nämns också där flickan tycker det är viktigt 
att ha bra balans och ser det som teknik. 
 

Elev - Balansen är en slags teknik, konståkning. Så jag håller på med teknik väldigt 
mycket! 
Jag vet vad det är!! Att man kanske har en speciell teknik som typ att spela fotboll.  
(Flicka, År 3) 

                                                                                                                        
Vid frågan om vilka tekniska saker eleverna har hemma nämner eleverna först sina personliga 
ägodelar som de har hemma eller har sett i leksaksaffären. Några av dessa saker är 
tekniklådor, cyklar, kläder, bilar med mer. 
 

Elev 1 - Skor. 
Elev 2 - Dom använder jag nästan varje dag, förutom när det regnar. 
Intervjuare - Varför är dina skor en teknisk sak? 
Elev 1 - Man går ju hela tiden med dem. 
Elev 2 - Nike har nya skor som har någon inbyggd grej som man får veta massa saker, som 
en inbyggd dator.  
(Flickor, År 3) 

                          
Elev - Min bror har en tekniklåda. 
Intervjuare - Vad är det för saker i den? 
Elev - Batterier, lampa och kablar och sånt. Massa saker om man vill bygga en 
väckarklocka eller någonting.  
(Pojke, År 3)                                                                                                                            
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Efter att de nämnt sina egna ägodelar ser de även till hemmet i stort. Då nämner de även 
vitvaror, datorer, lampor och hushållsapparater. Det som eleverna ser som den tekniska länken 
mellan dessa saker är att de drivs av elektricitet. I deras definition av varför saker kan vara 
tekniska så återkommer kriteriet att elektricitet skall finnas med.  
 

Elev - Bredband är verkligen teknik! 
Intervjuare - Hur tänker du då? 
Elev - Det går in el i datorn och då blir det ännu mera el. 
(Pojke, År 2) 

 
Intervjuare - Vad är det som gör att de prylarna är teknik? 
Elev - För att de går på el. 
Intervjuare - Är det bara därför eller kan det vara teknik även om de inte går på el? 
Elev - Ja, man kan säga att det är en apparat. Som man måste typ ha batteri till. 
(Flicka År 2) 

 
Alla eleverna har klarat av att nämna någon sorts teknikpryl som de har hemma eller någon 
gång har sett. Det framgår tydligt att de i de flesta fall vet vad man har dessa saker till och de 
klarar av att använda dem. Däremot har eleverna oftast inte kunnat redogöra för hur sakerna 
fungerar.  
 
Då de flesta inte är medvetna om att deras föräldrars arbete är/inte är tekniskt så vi tror inte att 
föräldrarnas yrken stärker elevernas intresse av teknikämnet. I denna låga ålder spelar 
föräldrarna yrke liten roll i deras intresse för teknik. Många hade svårt att förklara 
föräldrarnas yrke och såg ingen koppling till teknik. Enbart sågs föräldrarnas förmåga att 
utföra arbetet. 
 
Teknik i skolan 
 
Merparten av eleverna i undersökningen ser inte någon koppling mellan undervisningen i 
skolan och teknik. När vi frågade eleverna om de trodde att teknik var något man hade i 
skolan så var det ett flertal som svarade nekande på denna fråga. Men några elever svarade 
även att de trodde att man hade det i skolan. I dessa fall svarade de ofta med följsvaren att det 
var något de utför på rasterna i sin lek då de ser teknik som något som beskriver förmågan att 
utföra lekmoment. 
 

Elev - Jag tror vi använder det i skolan 
Intervjuare - På vilket sätt då? 
Elev - Att man är bra på olika saker. Att man spelar boll eller leka i sandlådan.  
(Flicka, År 2)                                                                                                                    

 
De elever som tror att teknik har med skolans undervisning att göra nämner ämnen som 
matematik och skrivning. Teknik förklaras då som en förmåga att utföra undervisningens 
arbetsuppgifter. Med det menas att man är duktig på att läsa, skriva eller räkna. Förmåga ses 
även av eleverna som strategier de utvecklar för att göra till exempel skolarbetet lättare. 
 

Intervjuare - Tror ni att ni använder det här (teknik) i skolan? 
Elev - Ja, mycket 
Intervjuare - Hur då? 
Elev - Typ tre gånger sex, det blir arton!  
(Pojke, år 2) 
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Två flickor i undersökningen vet ej vad ordet teknik betyder men de sammanknippar det stark 
med skolan. Efter en stund så kommer även de på att det har med matematik att göra. Hur 
man funderar ut lösningar på olika tal. En annan elev nämnde teknikslöjd som ett enskilt 
ämne hon tror att man har i skolan men hon har svårt att förklara vad hon menade med det och 
kunde inte ge några konkreta exempel. 
 
Få elever är medvetna om att teknik är ett ämne man har i undervisningen i senare skolår. De 
som förde detta på tal gör det genom att beskriva sin/sina äldre syskons skoldag. Det kan 
betyda att eleverna i socialt samspel med äldre elever skulle kunna få en glimt in i den 
tekniska världen och därigenom bli nyfiken på ämnet och skapa ett intresse för det. Vi 
grundar det på att de elever som hört sina äldre syskon prata om teknik för fram det i samtalet 
som något de kommer ihåg.  
 
Jämförelse flickor och pojkar 
 
I vår studie ser vi inga tydliga skillnader mellan flickors och pojkars resonemang under 
intervjutillfällena. Det kan tyda på att de har ungefär lika förutsättningar och erfarenheter. I 
några fall har vi tyckt att flickorna använder ett lite större ordförråd än pojkarna. Vårt resultat 
visar däremot att alla grupper oavsett kön visade lika stort intresse för uppgifterna och kom 
med många lösningsförslag. Båda könen var fokuserade och nyfikna under intervjutillfällena, 
där flickornas intresse för teknisk problemlösning inte skilde sig från pojkarnas. Det var ingen 
skillnad mellan flickor och pojkar i deras lösningsprocess, men flickorna kunde ofta fundera 
längre över sina förslag och resonemang. 
 
Utifrån intervjuerna är det svårt att se något tydligt mönster i hur vida flickornas tekniska 
förkunskaper skiljer sig ifrån pojkarnas. De svar som båda könen gav kan inte tolkas i den 
meningen. Där eleverna skulle berätta om de hade några teknikföremål i hemmet, nämnde 
oftast pojkarna TV-spel, dataspel eller andra tekniska spel. Flickorna nämnde oftast på samma 
fråga föremål som hopprep, studsmatta och liknande.  
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Diskussion 
 
Utifrån vad vi erfarit då vi arbetat med detta arbete så prioriteras i många fall inte teknikämnet 
i skolans yngre åldrars undervisning, eftersom fokus ligger på läs och skrivinlärning.  En av 
anledningarna är även att det är brist på lärare med utbildning inom teknikämnet som gör att 
teknikundervisningen inte utvecklas. För att väcka teknisk nyfikenhet hos barn och ungdomar 
för framtidiga studier inom området, bör man lägga en grund för teknikämnet redan i de yngre 
åldrarna. Det är därför viktigt att ämnet får sin tid i anspråk och att eleverna får 
undervisningen av en lärare som är kunnig inom området. Skol- och massmedievärlden bör 
vara med på att belysa frågan om teknikämnets roll i skolvärlden då det skapar en debatt om 
hur viktigt ämnet är för eleverna. 
 
Hur uppfattar eleverna begreppet teknik? 
 
Våra resultat från studien visar att eleverna i intervjugruppen har liten kunskap om vad 
begreppet teknik som ämne är. Det vi trodde vi skulle få se var mer varierande svar där 
eleverna skulle nämna bland annat uppfinningar, byggnationer och experiment. Vid Mattssons 
(2005) undersökning i skolår 7-9 visade resultatet att eleverna förknippade teknik med 
praktiska moment så som bygga, konstruera och undersöka. I skolår 1-6 hade eleverna 
däremot en vag bild av teknikämnet och de flesta visste inte att det existerade. Vårt resultat 
visade att nästan alla elever associerade begreppet teknik med förmåga eller kunskap. Det 
förklarar de med att beskriva räknesituationer inom matematik, sportaktiviteter eller i 
sammanhang där man utmärker sig positivt. Eleverna ger en bild av att teknik är att praktiskt 
utföra något där det används som ett verktyg i genomförandet. Det kan ha att göra med att 
eleverna oftast hör begreppet teknik i praktiska sammanhang och inte i 
undervisningssituationer. Fem av eleverna som deltog i studien visste inte vad teknik var och 
hade inte hört ordet tidigare vad de kunde minnas. Osäkerhet inför begreppet teknik är vanligt 
att hitta inom åldersgruppen 6-8 år (Forsberg & Holmlund, 1990). Många svarar att de inte vet 
vad teknik är men kan ändå ha någon idé om vem som håller på med det. Barn i denna ålder 
har en naturlig nyfikenhet och är intresserade av att lära sig saker i dess omgivning (Forsberg 
& Holmlund, 1990).  
 
Vi anser att vårt resultat visar att teknikämnet ofta hamnar i skymundan. Då teknik ofta ingår i 
temaarbeten så påtalas det inte vad det är för något. Temaarbeten har använts i de klasser som 
medverkat i studien. Följderna av det är att eleverna inte får något begrepp att koppla arbetet 
till då begreppet teknik inte nämns.   
 
Det resultat vi fick i studien visar att eleverna inte ser på begreppet teknik som ett skolämne. 
Eleverna har en förkunskap om begreppet som skiljer sig från skolans begreppsförklaring av 
teknik. Därför borde vi inte ha förväntat oss ett resultat i studien där eleverna uppfattade 
begreppet teknik utifrån vårt vetenskapliga synsätt. Däremot gav resultatet oss en bild av 
elevernas verklighet som utmanade oss att tänka utifrån andra perspektiv. 
 
Vilka bakgrundsfaktorer och tidigare erfarenheter påverkar hur eleverna 
uppfattar teknik? 
 
När vi började vår studie trodde vi att eleverna skulle ha olika uppfattningar av 
teknikbegreppet beroende på tidigare erfarenheter de fått i skolan och hemifrån. Vi tyckte att 
det skulle bli intressant att se hur de olika faktorerna påverkar elevernas begreppsbildning 
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inom teknik, och hur man utifrån det kan planera sin teknikundervisning för att alla elever 
skall kunna tillgodogöra sig undervisningen. Resultaten i denna studie visar att 
bakgrundsfaktorer som hemmet och skola inte har någon stor påverkan på elevernas 
uppfattning av teknikbegreppet. En bakgrundsfaktor som hade inverkan var elevernas 
fritidsaktiviteter så som fotboll, konståkning och ridning. Teknik förknippades med förmåga 
att utföra aktiviteten bra och även övningar där aktiviteten förbättrades. Anledningen som vi 
kan se till att eleverna ser ett samband mellan sina fritidsaktiviteter och teknik är att ordet 
teknik nämns i stor utsträckning i den miljön. Eleverna kan där få instruktionen att de skall 
göra vissa övningar för att till exempel öva upp sin bollteknik. Teorier inom konstruktivismen 
menar att eleverna lär i den miljö de befinner sig i tillsammans med andra människor 
(Mattsson, 2005). Då eleverna är engagerade i sin fritidsutövning och där socialt agerar med 
varandra och med tränaren så lär de i samspelet. I skolan sker samma sak men om man 
utelämnar begreppet teknik så förknippar de inte händelserna med ordet och det 
konstruktivistiska lärandet i förhållande till ordet uteblir. Självklart tror vi att eleverna ändå 
lär sig av uppgifterna de gör men de får ingen djupare förståelse av de bakomliggande 
faktorerna. När elever funderar över teknik i samband med skolan så är det aktiviteterna på 
rasterna som spontant nämns i första hand. Förmågan att utföra aktiviteterna såsom sparka 
boll och leka i sandlådan nämns som viktiga. Teknik som ämne nämner få av eleverna och då 
är det äldre syskon som berättat om sin undervisning. Vi tror att detta först och främst har att 
göra med att eleverna inte är medvetna om att det är teknik de håller på med vid 
undervisningsmoment som de haft i skolan. Begreppet teknik beskrivs därför av eleverna som 
svårt och krångligt och de kan inte sätta lektionstillfällen i samband med något annat de gjort 
inom samma genre. Det är därför viktigt att lärarna berättar för eleverna att det är teknik de 
har då de utvidgar sin begreppsram och därigenom sin kunskap. 
 
När vi ställde frågan till eleverna om de gjort liknande uppgifter som de fick göra i början av 
intervjun (bilaga 1) så svarar merparten av eleverna nekande. Många elever uttrycker även att 
de inte har teknik som ämne i skolan vilket ger en bild av att teknik inte förekommer i skolans 
undervisning. Eleverna bygger sin begreppsförståelse på tidigare vardagserfarenheter och 
kunskap de redan besitter (Blomdahl, 2007). De erfarenheter som de berättar om är fritt 
byggande med klossar och olika material som främst ägt rum på fritidshem eller i hemmen. Vi 
tror att den kunskap eleverna bär med sig hemifrån är en bra grund att bygga 
teknikundervisningen på. Det gör att läraren kan ta tillvara på elevernas tidigare erfarenheter 
och knyta an till begreppet teknik. Ämnet blir då en del av elevens livsvärld vilket gör att det 
blir mer förståeligt.  
 
Vårt studieresultat visade inga märkbara skillnader mellan elevgrupperna i år 2 och år 3. Det 
som kunde skilja sig mellan år 2 och år 3 var att i vissa fall kunde eleverna i år 3 har ett mer 
utvecklat ordförråd och resonerande svar än år 2. Både år 2 och år 3 visade lika stort intresse 
och nyfikenhet för uppgifterna under intervjutillfällena och de flesta i varje årsgrupp kom med 
många lösningsförslag. Resultatet visade också att båda årsgrupperna kunde tänka sig att ha 
mer av likartade uppgifter i skolan än det dagsläget erbjuder. Oftast erbjöds likartade 
uppgifter i fritidsverksamheten. Att vi inte fann några större skillnader mellan årsgrupperna 
tror vi har att göra med att de inte fått någon teknisk undervisning i stort. Det gör att eleverna 
finner sig på samma utgångspunkt. Annars skulle det vara med logiskt att eleverna i år 3 
borde ha kommit lite längre i sin tekniska förståelse. Piaget (Mattsson, 2005) har i sin 
beskrivning inom barns utveckling antagit att elevers mentala strukturer inte mognat 
tillräckligt for att tänka på ett vetenskapligt sätt före elva års ålder. Utifrån det perspektivet ser 
vi att det kan vara en förklaring till att eleverna inte såg samband mellan de praktiska 
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övningarna och begreppet teknik. Eleverna kan ha stor praktisk kunskap i teknik, men kan 
inte förbinda det med den vetenskapliga benämningen.  
 
Jämförelse flickor och pojkar 
 
Före genomförandet av studien trodde vi att vi skulle få se skillnader i pojkar och flickors sätt 
att lösa uppgifterna, då tidigare forskning på området har visat att respektive grupper har olika 
lösningsstrategier (Mattsson, 2005). I vår studie fann vi inga klara skillnader mellan flickor 
och pojkars teknikkunskap, teknikintresse eller sätt att lösa uppgifterna på. Anledningen till 
att vi har fått ett annat resultat än Mattsson (2005) kan vara att vi inte undersökte lika många 
elever i vår studie eller att förförståelsen har skiljt sig mellan de elever vi intervjuat och 
tidigare genomförd forskning.   
 
I några fall har vi tyckt att flickorna använder ett lite större ordförråd än pojkarna, något som 
kan förklaras med flickor mognar tidigare än pojkar (Ginner & Mattsson, 1996). Men det är 
inget generellt. Skogh (2001) menar att flickors intresse för teknik präglas av hur 
tekniktraditionerna i samhället och i skolan har sett ut. Teknikämnet har tillhört männen och 
det manliga och som en följd av det har många kvinnor avstått från att intressera sig för teknik 
(Skogh, 2001); (Berner, 2003). Vårt resultat visade däremot att flera grupper oavsett kön 
visade lika stort intresse för uppgifterna och kom med många lösningsförslag. Båda könen var 
fokuserade och nyfikna under intervjutillfällena, där flickornas intresse för teknisk 
problemlösning inte skilde sig från pojkarnas. Flickorna kunde ibland fundera längre över sina 
förslag och resonemang. 
 
I vår studie finns det inget tydligt mönster som skulle visa att flickornas tekniska 
förkunskaper skiljer sig ifrån pojkarnas. De svar som båda könen gav kan inte tolkas i den 
meningen. Där eleverna skulle berätta om de hade några teknikföremål i hemmet, nämnde 
oftast pojkarna TV-spel, dataspel eller andra tekniska spel. Flickorna nämnde oftast på samma 
fråga föremål som hopprep, studsmatta och liknande.  Huruvida det har med flickornas 
förutsättningar och erfarenheter diskuteras ständigt i teknikfrågan, men om påståenden om att 
det alltid skulle vara så i praktiken kan inte fastställas (Mattson, 1996). Vi tror att valet av 
leksaker som eleverna nämnde att göra med elevernas val av sysselsättning i vardagen. De 
väljer att prata om saker de är förtrogna med. 
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Slutsats 
 
Utifrån resultaten som studien gett kan man få en bild av den medverkande elevgruppens 
uppfattning av begreppet teknik. De ser begreppet teknik som en förmåga eller kunskap i 
utförandet av handlingar. Få elever ser ett samband mellan begreppet och skolämnet. Eleverna 
visar däremot stort intresse för ämnet under intervjun. I skolan hamnar ofta ämnet teknik i 
bakgrunden då andra ämnen prioriteras. Därför blir andra bakgrundsfaktorer än skolan mer 
betydelsefulla för eleverna och vardagsuppfattningar av ordet teknik blir det synliga. Som en 
följd av att ämnet inte prioriteras senareläggs elevernas erfarenheter inom detta ämne. Med 
det menar vi att eleverna inte har något begrepp att knyta sina erfarenheter till som gör att de 
kan kategorisera sina lärdomar till teknikämnet. Vi tror att kunskapen istället hamnar i någon 
annan kategori som eleverna finner som passande.  
 
Metoden vi valde till denna studie var kvalitativa intervjuer. Vi anser att metoden var väl vald 
och att den fungerat för att få fram resultat till syftet vi hade med studien. Genom att eleverna 
fick göra några uppgifter som inledning på intervjun fick vi en bild av huruvida de löste dem 
och om de såg någon koppling mellan dem och samtalet vi sedan hade angående ordet teknik. 
Vi tror inte att någon annan metod hade gett oss mer eller bättre information angående det 
valda syftet. 
 
Vi tror att våra resultat i studien kan vara av intresse för allmänheten då debatten om 
teknikämnet i skolan har funnits en längre tid. Med detta resultat kan man få en bild av hur 
dagens elever ser på begreppet teknik och utifrån det fortsätta diskussionen huruvida ämnet 
bör utformas i de tidiga skolåren. Lärare ute i verksamheten kan också ha användning för 
studien för att veta utifrån vilka förutsättningar de skall utforma sin undervisning. På det sättet 
kommer även vi ha användning för studien i vårt kommande arbete. 
 
Som fortsatt forskning anser vi att det hade varit intressant att kartlägga hur 
teknikundervisningen ser ut inom de tidiga skolåren för att sedan knyta an till denna studie 
och liknande undersökningar för att få en bild av situationen ute i skolorna.  
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                                                                                                                                         Bilaga 1 
 
 
Uppgifter till elevintervjuerna 
 
Vi valde ut två uppgifter som eleverna fick lösa teoretiskt och praktiskt under intervjun. Efter 
att ha testat uppgifterna på våra provgrupper valde vi att göra några ändringar. Vi bestämde 
oss för att korta ner berättelserna och bara ha med det som var relevant för dessa uppgifter. 
 
Uppgift 1: 
 
Under tiden som vi läste upp berättelsen fick eleverna se på bilden av vattenflaskan. 
 
 

 
 
Varför är det tyg på flaskan? 
 
Emil och de andra i scoutpatrullen skulle köpa en vattenflaska. Vattenflaskan var av 
aluminium och kunde bäras i en rem runt halsen eller i en krok i bältet. Den var klädd med tyg 
i snyggt mönster och klara färger, men den fanns även i grått tyg. 

- Jag undrar vad tyget skall vara bra för, sa Emil. 
- Det är nog för att det inte skall bli bucklor på flaskan när den hänger och dinglar, och 

slår emot något när man går i skogen, menade Elin. 
- Jag tror det är för att innehållet inte skall kallna så fort, sa Peter. 
- Nej, sa Johanna. Jag tror tvärtom att det är för att innehållet skall bli kallt. 
- Att ni inte fattar att det bara är en fråga om utseendet, sa Mats.  

 
Vem av Elin, Peter, Johanna och Mats hade mest rätt? 
 
Efter att vi hade läst berättelsen så la vi fram papperslappar med de olika påståenden som 
fanns. 
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Uppgift 2: 
 
Under berättelsen så fick eleverna se på bilden av två torn. 
 

 
 
 
Ramlar tornet omkull? 
 
En dag ville Olle bygga två torn som ser ut som på bilden. Står båda tornen, eller faller de 
sönder av sig själva? 
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                                                                                                                 Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 
Frågor under tiden de gör teknikuppgifterna: 
Hur gör du då? 
Vad menar du då? 
Vad händer då? 
Vad tror ni kommer att hända då? 
Vad tror du skulle hända om ni gjorde så istället? 
 
 
Frågor efter teknikuppgifterna: 
Har ni gjort några liknande uppgifter tidigare? 
Vad tänker du på när du hör ordet teknik? 
Vad tror du teknik är för något? 
Tror du att du har användning för teknik?(nu och i framtiden som vuxen) 
Vilka tekniska maskiner har ni hemma? 
Följdfråga: Vet du hur de fungerar? 
Använder mamma eller pappa teknik? 
Följdfrågor som ett samtal på denna fråga. 
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Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter vid Högskolan Väst. Denna termin har vi börjat skriva vårt 
examensarbete som skall slutföras under höstterminen. Examensarbetets syfte är att undersöka 
hur elever bygger upp begreppet teknik samt vilka bakgrundsfaktorer som ligger till grund för 
deras teknikförståelse. Med teknik menar vi skolämnet teknik och den teknik de omges av i 
vardagen.  
 
Vi har fått tillåtelse av klassföreståndarna i år 2 och 3 på XXXX skola att göra våra intervjuer 
i deras klasser.    
 
Vi kommer att intervjua eleverna två och två där de även får utföra några tekniska 
problemlösningar. Under intervjuerna kommer vi båda att medverka.  
Intervjuerna kommer att bandas då vi vill kunna gå tillbaka till elevsamtalen under det 
fortsatta arbetet med vår uppsats. Bandupptagningarna samt anteckningar som förs under 
samtalet kommer att behandlas konfidentiellt och det är enbart vi som kommer att lyssna på 
materialet. Inga elever kommer att namnges under eller efter intervjun. 
Det är frivilligt för eleverna att delta i intervjuerna. 
 
Om ni EJ vill att ert barn skall medverka ber vi er att kontakta respektive klassföreståndare 
(År 3 XXXX, år 2 XXXX) innan den 24 Maj 2007. 
 
Om ni har några frågor angående forskningsstudien får ni gärna kontakta oss på våra 
mailadresser eller ringa: 
therese.karlsson.3@student.hv.se, 070-XXXXX 
malin.elgetun@student.hv.se, 0731-XXXXX 
 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Malin Elgetun och Therese Karlsson 
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