
 Beteckning:________________ 

 

 

Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap 

TekNO 

Ida Hammarling 

Vt-2009 

15 hp B-nivå 

      

Lärarprogrammet 210 hp 

Examinator: Lars T. Andersson  Handledare: Edvard Nordlander 

 



   

 

 



   

 

Sammanfattning 
Syftet med studien är att se om grundskollärare i en kommun i Uppsala län tar tillvara på den 

tillgång som TekNO kanske kan vara samt se hur lärare och elever ser på TekNO. Metoderna 

som använts är enkät och kvalitativ intervju. Studien bygger på frågeställningarna: 

-  Hur marknadsförs TekNO?  

-  Känner lärare i en viss kommun i Uppsala län till projektet TekNO? 

- Använder sig lärare i kommunen av TekNO? 

- Vad tycker lärarna om TekNO? 

- Vad tycker eleverna om TekNO? 

Resultatet visar att lärare och elever har positiva åsikter om TekNO:s arbete och att de lär sig 

nya saker av TekNO. Flertalet lärare i studien som undervisar i teknik och naturvetenskap vet 

vad TekNO är och har arbetat med något tema tillsammans med TekNO genom skolbesök. 

Samtliga lärare som har fått skolbesök av TekNO vill ha besök igen. Nittiosju procent av 

eleverna vill ha besök av TekNO igen. Undersökningen visar att lärare och elever anser att 

TekNO är ett positivt inslag i undervisningen.  
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1 INLEDNING 
 

Teknik är ett ämne som är relativt nytt i den svenska kursplanen. Under min utbildning har jag 

fått uppfattningen att pedagoger tycker att teknik är ett svårt ämne och att de inte har 

tillräckligt med resurser för att arbeta med det. TekNO är ett projekt som arbetar för att 

stimulera intresset för naturvetenskap och teknik i grundskolan. Namnet på projektet är en 

förkortning som står för ämnena teknik och naturorientering. TekNO åker ut till skolor vars 

kommuner ingår i projektet och undervisar i teknik och naturvetenskap för barn i åldern 6-15 

år. För att bli inspirerad och se hur det kan gå till att arbeta med teman i teknik och 

naturvetenskap har jag undersökt hur arbetet med TekNO fungerar. Syftet med studien är att 

undersöka om pedagoger tar vara på den resurs som TekNO kanske kan vara för de 

kommuner som ingår i projektet, samt se hur lärare och elever ser på TekNO. För att avgränsa 

arbetet har en kommun i Uppsala län valts ut för att vara med i undersökningen.   

 

1.1 Bakgrund  

TekNO är ett projekt som startades år 2002 med syftet att öka intresset för teknik och 

naturvetenskap. Målgruppen för projektet är barn och ungdomar i åldern 6-15 år. När 

projektet startade var det ett samarbete mellan Uppsala Universitet, Uppsala kommun, Tierps 

kommun, Östhammars kommun, Svenskt Näringsliv Uppsala län och Regionförbundet. Sedan 

starten har vissa ändringar gjorts vilket innebär att Östhammars kommun inte är med i 

projektet längre, medan Enköpings kommun och Älvkarleby kommun har tillkommit.  

Idén med TekNO var att ha en mobil verksamhet som kommer ut till skolorna. TekNO:s 

projektledare åker ut till skolor och arbetar med praktiska temaarbeten tillsammans med 

elever och lärare. Det finns åtta olika teman, Aggregationstillstånd, Blandningar och 

lösningar, El och energi, Luftmotstånd, Legorobotar, Mekanismer, Bioteknik och Kriminal 

lab. Dessa teman har utvecklats sedan projektet startade genom att TekNO:s styrgrupp har 

haft träffar och diskuterat vad som fungerat bra och vad som inte fungerat bra. Med tiden har 

de saker som inte fungerat bra tagits bort och nya saker har lagts till.  Alla teman har en 

rekommenderad ålder för att gruppen ska få arbeta med ett tema som ligger inom den 

proximala zonen, det vill säga det ska inte vara för svårt eller för lätt. Vid önskemål kan även 

ett nytt tema skapas tillsammans med läraren. Läraren kan till exempel ha önskemål om ett 

arbetsområde som ska passa barn i en viss ålder och kunna utföras i de lokaler som finns 

tillgängliga. Eleverna får genom besöket möjlighet att praktiskt prova på att arbeta med teknik 

och naturvetenskap som kopplas till elevernas vardag. Målen för besöken är att skapa 

inspiration och väcka barnens lust till teknik och naturvetenskap. Genom besöken visar man 

även lärare enkla metoder att arbeta med teknik och naturvetenskap utan att det behöver bli 

dyrt och krångligt. Projektledaren försöker även att inspirera lärare att följa upp besöket med 

TekNO genom att till exempel föreslå hur de kan arbeta vidare med temat och om det 

eventuellt kan göras något studiebesök i anknytning till temat.  

TekNO arbetar inte bara med skolbesök utan är även en viktig del i skapandet av ett nätverk 

mellan lärare i kommunen. TekNO anordnar träffar för lärare i varje kommun där lärarna får 

dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper för att lära och inspirera varandra. På dessa 

träffar får lärare möjlighet att diskutera kring ämnena naturvetenskap och teknik. De berättar 

för varandra vad de har gjort i sin undervisning, vad som fungerat bra och vad som har 

fungerat mindre bra. De ger tips och idéer till varandra. Vid dessa träffar brukar det även 
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finnas med praktiska inslag som till exempel experiment så att lärarna får förslag på 

aktiviteter de kan göra med eleverna.  

1.1.1 TekNO:s olika teman 
De teman som finns i kemi är Aggregationstillstånd och Blandningar och lösningar. I temat 

Aggregationstillstånd lär sig barnen att ämnen kan förekomma i fast-, flytande- och gasform. 

Undersökningar görs för att se om det går att ändra ämnens fryspunkt och kokpunkt. I temat 

Blandningar och lösningar får eleverna bland annat pröva vad som löser sig i vatten, göra 

”slime” och undersöka olika ämnens uppsugningsförmåga. Dessa teman vänder sig till elever 

i årskurs ett till sex.  

 

De teman som finns i fysik är Luftmotstånd och El och energi. I temat Luftmotstånd får 

eleverna bland annat bygga och prova raketer och fallskärmar. Temat rekommenderas från 

förskoleklass till årskurs fem. I temat El och energi experimenterar eleverna med bland annat 

lampor, sladdar och batterier. De lär sig vad en sluten krets, seriekoppling och 

parallellkoppling är för något. Barnen får även bygga hus i kartong och koppla belysning till 

det. Detta tema passar bra för elever i årskurs tre till sex.  
 

De teman som finns i teknik är Legorobotar och Mekanismer. I temat Legorobotar bygger 

eleverna legorobotar anpassade till de uppdrag deras robot har fått. De får prova sig fram och 

arbeta mycket med problemlösning. Temat vänder sig till elever i årskurs fyra till nio. I temat 

Mekanismer arbetar eleverna med rörelseöverföringar. De får titta på hur olika saker som rör 

sig med hjälp av mekanismer fungerar och de får göra till exempel sprattelgubbar. Temat 

rekommenderas till årskurserna tre till sex.  

 

I biologin finns temana Bioteknik och Kriminal lab. I Bioteknik lär sig eleverna om cellen och 

DNA. Temat rekommenderas till årskurserna förskoleklass till årskurs nio. I Kriminal lab får 

eleverna i uppdrag att lösa en mordgåta. Temat rekommenderas från årskurs sju till nio.   

 

1.1.2 TekNO:s ledning 
Sedan 2009-01-01 övergick ledningen av TekNO till Regionalt pedagogiskt kunskapscentrum 

även kallat RegPed. Centret arbetar för att utveckla och förbättra utbildning efter de behov 

och krav som finns. Regpeds råd som består av representanter för kommuner i Uppsala län 

och Uppsala Universitet träffas och diskuterar bland annat ekonomi, hur man ska gå vidare 

med projektet och om man ska utveckla projektet. Utöver rådet finns även en styrgrupp 

bestående av fyra av representanter som sitter i rådet.  

 

1.1.3 Vem betalar? 
Ett projekt som TekNO är inte gratis att starta och driva. Det är flera grupper som betalar för 

att finansiera projektet, nämligen kommunerna som deltar, Uppsala universitet och 

Regionförbundet i Uppsala Län. En kommun kan välja att vara delaktig på olika nivåer 

beroende på hur mycket pengar man vill satsa på TekNO, nivåerna är uppdelade i A, B, C och 

D.  

 

I nivå A får kommunen ta del av TekNO:s teman det vill säga materialet i temalådorna för en 

årskostnad av 50 000 kronor.  

I nivå B får kommunen ta del av TekNO:s temalådor och ha ett fordon på halvtid för en 

årskostnad av 85 000 kronor.  

I nivå C får kommunen ta del av TekNO:s temalådor och ha ett fordon på heltid för en 

årskostnad av 120 000 kronor.  
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I nivå D får kommunen ta del av TekNO:s temalådor, ha ett fordon på halvtid samt en 

projektledare från universitetet på halvtid för en årlig kostnad av 410 000 kronor.  

 

Nätverket som TekNO hjälper till att bygga upp mellan lärare som undervisar i teknik och 

naturvetenskap har alla kommuner som är med i projektet tillgång till. De kommuner som har 

nivå A, B och C får själva ordna en projektledare, detta innebär att de olika projektledarna 

arbetar på lite olika sätt.  

 

1.1.4 Hur kan ett skolbesök se ut? 
För att få en bild av hur TekNO arbetar kommer nedan en beskrivning av hur det kan gå till 

inför och under ett skolbesök. De olika kommunerna i TekNO arbetar inte alla på helt samma 

sätt, så här följer ett exempel på hur det kan se ut i kommunen som ingår i den här 

undersökningen.  

 

Det börjar med att läraren skickar en ansökan om att han eller hon vill ha besök av TekNO 

samt vilket tema läraren anser passa klassen. I det här exemplet tas temat El och energi upp. 

Projektledaren hör sedan av sig till läraren och bokar en tid för besöket samt en tid för en så 

kallad förträff. Vid förträffen går projektledaren och läraren igenom de förväntningar som 

finns om temaarbetet samt gör en planering och diskuterar vilka material som kommer att 

behövas. Efter förträffen gör projektledaren en sammanställning av vad som bestämts och 

skickar ett schema samt en lista på vad som eventuellt behöver tas med av eleverna och vilket 

material som kan vara bra att ta fram inför TekNO besöket. Exempel på hur dessa dokument 

kan se ut finns i bilaga 1 och 2.  

 

Projektledaren har tillgång till en bil där materialet förvaras. I bilen finns lådor med material 

sorterade efter de olika temana. Före skolbesöket går projektledaren igenom materialet i det 

aktuella temat för att se att allt finns med eller om något behöver kompletteras. Väl framme 

vid skolan börjar projektledaren dagen med att presentera sig för klassen och berättar vad 

TekNO är för något och vad förkortningen står för. Sedan börjar projektledaren prata med 

eleverna om el. Eleverna får berätta om sina erfarenheter av el. ”Vad används el till?” ”Vad 

finns det för saker som går på el?” och så vidare. När eleverna sagt det de vill säga får de titta 

på en film där dockan Skurt (bekant från TVs barnprogram) pratar om el på ett enkelt och 

roligt sätt. Projektledaren är på besök under två dagar och eleverna hinner prova på många 

olika aktiviteter som lär dem om el. För att få en bild av vilka aktiviteter barnen får göra se 

bilaga 2. Vid slutet av dag två får eleverna fylla i en utvärdering om vad de tycker om 

TekNO. När projektledaren är ute på besök är uppdraget inte bara att skapa ett intresse för 

teknik och naturvetenskap hos barnen utan även att uppmuntra lärare att arbeta vidare i 

ämnena. Projektledaren ger förslag på övningar läraren kan göra i framtiden för att följa upp 

temat och ger förslag på var klassen kan göra studiebesök.  

 

1.2 Litteraturgenomgång 

 

1.2.1 Teknik och naturvetenskap 
Många anser att teknik är tillämpad naturvetenskap trots att de olika ämnena söker svar på 

olika frågor (Ginner & Mattsson, 1996). Naturvetenskapen förklarar och ställer upp teorier 

om hur allt hänger samman och ställer frågan ”varför är det så här?” medan teknik löser 

praktiska problem och ställer frågan ”hur får vi det här att fungera?” (Ginner & Mattsson, 

1996).  
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Det debatteras emellanåt om ungdomars bristande intresse för teknik och naturvetenskap 

(Ginner & Mattsson, 1996). Det diskuteras varför så få ungdomar söker sig till de tekniska 

och naturvetenskapliga utbildningarna på gymnasiet och vad man kan göra åt det. Oron finns 

att det kan få till följd att det blir brist på arbetskraft i dessa ämnesområden. (Ginner & 

Mattsson, 1996). ”Mer formler än verklighet” är en undersökning om ungdomars attityder till 

teknik och naturvetenskap (Ginner & Mattsson, 1996, s. 72) I rapporten dras följande 

slutsatser:  

- Elevernas intresse för naturvetenskap och teknik påverkas i hög grad av 

grundskollärarnas sätt att undervisa  

- Läromedlen behöver moderniseras och de bör sätta in naturvetenskapen och tekniken 

i ett brett och relevant sammanhang  

- Skolledarna bör uppmärksamma vikten av utvecklingsarbete inom undervisningen i 

naturvetenskapliga och tekniska ämnen. (Ginner & Mattsson, 1996, s. 73) 

 

1.2.2 Lpo-94 och kursplaner 
Skolan arbetar för att alla elever ska känna till och förstå grundläggande begrepp och 

sammanhang inom naturvetenskap och teknik. I skolan får eleverna ett underlag för att i 

framtiden välja fortsatt utbildning. Det är lärarens uppdrag att medverka till och utveckla 

kontakter med företag och organisationer som kan vara en tillgång i skolans arbete. Genom att 

samarbeta med företag kan skolan visa elever olika möjligheter till fortsatt utbildning och visa 

på alternativ till karriärer. (Utbildningsdepartementet, 1998)  

 

Kursplanen är uppdelad så att det finns en plan för naturvetenskapen som helhet där de olika 

ämnena vävs ihop och kompletterar varandra. Sedan finns det även en kursplan för varje 

naturvetenskapligt ämne. De tre naturvetenskapliga ämnena är biologi, kemi och fysik. 

Människan har ett behov av att få veta svaret på frågor som rör den egna existensen, livet och 

vår plats i universum. I naturvetenskapen försöker man få fram svaren på det. 

Naturvetenskapen försöker göra naturen och alla processer som sker i naturen begriplig. 

”Naturvetenskapliga studier tillfredställer lusten att utforska naturen och ger utrymme för 

upptäckandets glädje.”(Skolverkets Kursplan i naturvetenskap) 

Människan försöker hela tiden hitta nya lösningar för att underlätta vardagen och hitta på nya 

lösningar till fysiska problem vi har omkring oss. Syftet med teknikundervisningen är att öka 

förståelsen av hur tekniken fungerar och hur den förändrar våra livsvillkor. I samhället finns 

det allt fler tekniska föremål och teknikundervisningen ska försöka göra den tekniken 

bergriplig och synlig för eleverna. De tekniska föremålen är allt från enkla redskap i hemmet 

till komplicerade datasystem. Som medborgare i dagens samhälle behöver man en viss teknisk 

kunskap för att kunna använda sig av den teknik som finns runtomkring oss. Då utvecklingen 

går fort behöver man även kunna utvidga denna kompetens för att anpassa sig till det nya. 

Den tekniska utvecklingen har konsekvenser för människan, samhället och naturen. Den nya 

tekniken har påverkat vår tillvaro på många sätt, den har till exempel förändrat många 

människors arbetsliv och fritid. (Skolverkets Kursplan i teknik) 

1.2.3 Naturvetenskap 
Syftet med att undervisa i naturvetenskap är att hjälpa människor att förstå omvärlden 

(SjØberg, 2005). Barn blir ofta extra motiverade och engagerade när de känner att vuxna 

intresserar sig för barnens arbete och erfarenheter (Harlen, 1996). I naturvetenskap är ofta 

problemlösning ett bra arbetssätt och det är bra att ställa frågor som stimulerar barnens egen 

aktivitet och tankegångar. Barnen känner tillfredställelse av att få upptäcka och söka svar på 
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sina frågor och därigenom skapas en positiv inställning till forskning (Harlen, 1996). För att 

problemlösning ska öka elevers lärande och leda till en ökad förståelse behöver eleverna ha 

möjlighet att själva helt eller delvis bestämma hur de vill lösa problemet (Dimenäs, 1996).  

 

Sjölander i Technichus (Fagerström (red.) 2000) påpekar att det för att öka intresset för 

naturvetenskap krävs något komplement till skolans undervisning, något som på ett enkelt och 

praktiskt sätt kan ge positiva upplevelser i naturvetenskap. Enligt Dimenäs (1996) tycks det 

inte finnas tillräckligt med konkret undervisning som visar elever deras inflytande över sitt 

eget lärande. Detta leder ofta till att eleverna blir ointresserade. Därmed är det viktigt att 

lärarens val av metod och innehåll resulterar i att eleverna känner sig delaktiga - det ökar 

chansen att de blir intresserade (Dimenäs, 1996).  

 

1.2.4 Teknik 
Tekniken har en allt större roll i samhället och allt fler processer styrs via datorer (Ginner & 

Mattsson, 1996). Idag behöver alla människor kunna lösa enklare tekniska problem eller 

åtminstone kunna undersöka vad problemet är. En viss teknisk bildning behövs för att 

praktiskt klara av vardagen. Ginner och Mattson (1996) definierar teknik så här: 

”Teknik är allt det människan sätter emellan sig själv och sin omgivning för att uppfylla olika 

behov samt de kunskaper och färdigheter hon utvecklar och förvaltar i denna problemlösande 

process” (s. 22) 

Internationella studier har visat att teknikundervisning som är praktiskt upplagt för yngre 

elever på ett positivt sätt kan påverka deras intresse och förståelse för naturvetenskap när de 

blir äldre (Ginner & Mattsson, 1996). 

 

1.2.5 Samarbete med näringslivet 
Enligt Ginner och Mattsson (1996) behöver skolan och företagen utveckla ett samarbete som 

är betydligt mer aktivt än idag. Studiebesök kan ge elever en uppfattning av hur arbetet inom 

en industri går till, hur produktionen fungerar och hur en industriarbetares arbetsdag kan se ut 

(Ginner & Mattsson, 1996). Enligt Stegermark är ”Grunden för att utveckla samverkan 

mellan skola och företag att främja en dialog mellan dem som är verksamma i skolan och 

dem som är verksamma i företag i närsamhället” (Fagerström (red.) 2000, s. 115). 

1.3 Frågeställningar 

 

1) Hur marknadsförs TekNO?  

2) Känner lärare i en viss kommun i Uppsala län till projektet TekNO? 

3)Använder sig lärare i kommunen av TekNO? 

4)Vad tycker lärarna om TekNO? 

5)Vad tycker eleverna om TekNO? 

 

2 METOD 

2.1 Urval 

 

En kommun i Uppsala län valdes ut för undersökningen. Projektledaren i den aktuella 

kommunen kontaktades och gick med på att medverka i undersökningen och visa hur arbetet 

med TekNO går till. Av projektledaren har jag sedan fått kontaktuppgifter till andra personer 
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som arbetar med TekNO, en utvecklingsledare i kommunen och Magnus Wallenborg som är 

huvudprojektledare.  

 

2.1.1 Lärare 
TekNO har barn och ungdomar i åldern sex till femton år som målgrupp. Baserat på detta har 

undersökningen försökt nå ut till alla lärare i kommunen som undervisar elever i grundskolan. 

Den första metoden som användes för att få kontakt med de olika rektorsområdena i 

kommunen var att gå in på deras hemsida för att få e-postadresser till de berörda. Ett mejl 

skickades till de olika rektorsområdena och de tillfrågades om de ville vara med i 

undersökningen. Efter en veckas väntetid hade ett rektorsområde svarat att det gick bra att 

lämna enkäter hos dem. För att göra en tillförlitlig undersökning kände jag att fler 

rektorsområden behövde vara med i studien. Rektorer i kommunen kontaktades via telefon för 

att se om de ville vara med i undersökningen. Efter många telefonsamtal och ytterligare några 

mejl gick sex skolor med på att delta i undersökningen. Från dessa skolor fick jag sammanlagt 

tillbaka tjugosex ifyllda enkäter. Bortfallet har varit stort, det arbetar betydligt fler än tjugosex 

grundskollärare i kommunen. Detta kan bero på att lärarna varit upptagna och inte tagit sig tid 

till att svara på enkäten. Fler svar kanske hade kommit tillbaka om jag hade varit ute och 

träffat fler lärare ansikte mot ansikte. Då kanske enkäten prioriterats högre.  

 

Intervjuer har gjorts med fyra lärare. Två av dessa fick jag kontakt med via projektledaren. De 

två andra lärarna har jag träffat i samband med skolbesök. Efter skolbesöket fick de ett mejl 

med en förfrågan om att ställa upp i en intervju. De fyra lärarna arbetar på tre olika skolor. 

Ytterligare sex lärare har kontaktats via mejl. Dessa svarade dock inte, vilket kan bero på att 

de inte använder sin e-post eller att de inte haft tid.  

 

2.1.2 Elever 
Sju elever i årskurs två, tre och fem har intervjuats för att undersöka vad de tycker om 

TekNO. Jag har följt med en projektledare på fyra stycken skolbesök. I det första besöket låg 

fokuset på att se på hur arbetet med TekNO kan gå till. Inför de tre andra besöken fick lärarna 

till eleverna dela ut ett brev till några av elevernas föräldrar. I brevet tillfrågades föräldrarna 

om tillstånd att intervjua deras barn, se bilaga 3. Under skolbesöken var föräldrar till två av 

barnen på besök under den aktuella dagen. Föräldrarna tillfrågades om jag fick intervjua deras 

barn med syftet att undersöka vad barnet tyckte om TekNO, vilket gick bra. I en av skolorna 

framgick det att de inte lämnat ut brevet till föräldrarna. Två vårdnadshavare kontaktades 

dock under dagen och tillfrågades om tillstånd att intervjua deras barn, vilket gick bra. 

Härigenom finns en muntlig överenskommelse med fyra vårdnadshavare och skriftlig med tre.  

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

I arbetet har metoderna enkätundersökning och intervjuer använts. Nedan följer lite allmänna 

fakta om dessa metoder. Därefter följer en beskrivning av vilka metoder som använts till 

frågeställningarna.  

 

Intervjun är en bra metod om man vill undersöka människors inställningar och attityder till 

något (Johansson & Svedner, 2006). Vid kvalitativa intervjuer är frågeområdena bestämda på 

förhand. Frågorna kan dock varieras beroende på vilka svar de intervjuade ger (Johansson & 

Svedner, 2006). Något som utmärker kvalitativa intervjuer är att frågorna är enkla och går 

rakt på sak (Trost, 2005). Trots att frågorna ofta är korta kan man få innehållsrika svar (Trost, 

2005). Intervjuer kan ha olika standardiseringsgrad. Med standardisering menas till vilken 

grad situationen och frågorna är den samma för de intervjuade. Vid hög grad av 
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standardisering ser förhållandena likadana ut för alla intervjuade. Vid låg grad av 

standardisering kan intervjuerna se mer olika ut, frågorna och frågeföljden anpassas efter den 

intervjuade och intervjuerna kan ske i olika sorters miljöer. (Trost, 2005)  

 

Enkäter ger en bred information men svaren ger ingen djupare kunskap om den aktuella 

frågeställningen (Johansson & Svedner, 2006). Enkätundersökningar passar bra för 

undersökningar som söker svar på faktabaserade frågor om människor, men inte för att ge 

ingående information om deras inställningar och attityder (Johansson & Svedner, 2006). En 

enkät bör inte vara för lång och den ska i första hand ha frågor med fasta svarsalternativ. Som 

framsida på enkäten ska en text formuleras där det ska framgå vem som gjort enkäten, syftet 

med undersökningen, att deltagande är frivilligt, att deltagarna kommer att vara anonyma, 

samt vart man kan vända sig för att få mer information om undersökningen. Valet av metod 

för att skicka ut enkäterna samt för att få tillbaka svaren är viktigt för att hålla bortfallet lågt. 

(Johansson & Svedner, 2006)  

 

Hur TekNO marknadsförs och hur det praktiska arbetet med TekNO går till har undersökts 

genom att intervjua människor som arbetar med TekNO. Frågan berörs även i intervjuer med 

lärare genom att i intervjuerna fråga hur de kom i kontakt med TekNO.  

 

Frågeställningar som berör lärares kontakt med och tankar om TekNO besvaras genom att 

lämna enkäter till så många grundskollärare som möjligt som arbetar i kommunen och genom 

att intervjua några lärare.  

 

För att få svar på vad eleverna tycker om TekNO har kvalitativa intervjuer gjorts. Jag har även 

av projektledaren fått tillgång till resultaten från deras utvärderingar av TekNO som eleverna 

fyller i efter skolbesöken.  

 

I arbetet har metoderna enkätundersökning och intervjuer använts. Med triangulering menas 

att man använder sig av flera metoder för att komma fram till svaren på sina forskningsfrågor 

(Trost, 2005). Genom triangulering kan man använda sig av både kvantitativa och kvalitativa 

metoder. I kvantitativa metoder skulle man något förenklat kunna säga att man får med siffror 

i sitt resultat (Trost, 2005). Medan man i kvalitativa metoder mer söker efter svar på attityder 

och inställningar. Kvalitativa undersökningar går ner på djupet och undersöker orsaker (Trost, 

2005). I examensarbetet har både kvalitativa och kvantitativa metoder använts, enkäten är 

kvantitativ och intervjuerna är kvalitativa.  

 

2.3 Procedur och analysmetoder 

 

2.3.1 Intervju med projektledare 
För att få information om hur arbetet med TekNO går till har jag intervjuat en projektledare 

som arbetar med TekNO. Intervjun ägde rum hemma hos projektledaren och spelades in med 

en diktafon. I ett telefonsamtal med projektledaren några dagar före intervjun fick jag 

klartecken att spela in vår planerade intervju med en diktafon. Då jag inför intervjun bara 

hade de fakta som finns på TekNO:s hemsida fanns många frågetecken om hur arbetet med 

TekNO fungerar i praktiken. Jag hade inför intervjun skrivit upp några områden att prata om. 

Några av dessa områden var: 

- Hur startades TekNO? 

- Hur finansieras arbetet? 

- Hur marknadsförs TekNO? 
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Efter intervjun har jag lyssnat igenom den inspelade intervjun och skrivit upp den information 

som känns viktig att ha med i arbetet. Utifrån information från intervjun med projektledaren 

och utifrån det jag lärt mig genom att vara med på skolbesök har sedan en text om hur arbetet 

med TekNO fungerar utformats. Det är den texten som finns i bakgrunden till examensarbetet 

(se kap 1.1)  

 

Projektledaren som jag har pratat med har dock inte arbetat med TekNO från starten så till 

vissa frågor hänvisades jag vidare till andra som arbetar eller har arbetat med projektet.  

 

2.3.2 Intervju med utvecklingsledare 
För att få en förståelse för ledningen av TekNO har en utvecklingsledare intervjuats. Tid och 

plats för intervjun bestämdes via e-post. Intervjun ägde rum på utvecklingsledarens kontor 

och dokumenterades med en diktafon. Några av de frågor som ställdes till utvecklingsledaren 

var, vilken roll denne har i TekNO:s ledning och vad som görs med utvärderingarna som 

projektledaren lämnar in. Efter intervjun lyssnades diktafonen av och sedan skrevs användbart 

material ned i ett dokument på datorn. Utifrån det dokumentet har avsnittet om TekNO:s 

ledning, som finns i bakgrunden, utformats (se kap 1.1). 

 

2.3.3 Intervju med Magnus Wallenborg  
Magnus Wallenborg är huvudprojektledare för TekNO och ansvarar för samordningen av 

projektet. Han söker bland annat efter nya resurser till TekNO. Första kontakten togs via 

telefon och vi bestämde tid för möte. Vi träffades på ett café och Magnus Wallenborg fick 

svara på frågor angående hur TekNO arbetar. Under intervjun beslutade vi att jag skulle 

skicka min text om TekNO till honom när jag skrivit klart för att se om jag missuppfattat 

något. Utifrån intervjun med Magnus Wallenborg har texten om TekNO, som finns i 

bakgrunden av examensarbetet, kompletterats (se kap 1.1)  

 

2.3.4 Enkäter 
För att undersöka om lärare känner till TekNO, om de haft besök av TekNO och vad de tycker 

om TekNO har en enkätundersökning gjorts. I enkäten undersöks även hur lärare tycker att 

det är att undervisa i teknik och naturvetenskap. Anledningen till detta är att jag har fått en 

känsla av att lärare tycker att det är svårt att undervisa i teknik och vill se om det stämmer. 

Enkäten är gjord med tanken att den ska vara lätt att fylla i så att så många lärare som möjligt 

tar sig tid att fylla i den. Sålunda är de flesta frågorna i enkäten förknippade med fasta 

svarsalternativ. Några öppna frågor finns dock då det är svårt att utforma frågor med 

svarsalternativ för att se vad lärarna tycker om TekNO, utan att göra frågorna ledande.  

 

Enkäterna har administrerats på olika sätt. Jag har kopierat upp enkäten och erbjudit mig att 

åka ut med enkäterna till skolorna och hämta upp dem när de är ifyllda. Vissa skolor har dock 

föredragit att få enkäten via mejl och själv ansvara för att skriva ut den och lämna den till 

lärarna. De mindre skolorna har skickat de ifyllda enkäterna till större skolor med internpost 

där jag senare hämtat dem.   

 

Bearbetning av enkäterna har gått till så att resultaten av frågor med fasta svarsalternativ har 

lagts in i ett exceldokument för att få en överblick av materialet. De öppna frågorna har jag 

gått igenom och undersökt beträffande likheter och skillnader i svaren. Särskilt fokus har lagts 

på om flera lärare fokuserat på samma saker. Enkäten ligger som bilaga 4.  

 



 9 

2.3.5 Elevintervjuer 
Sju intervjuer med elever har gjorts. Alla dessa har genomförts i samband med att TekNO har 

varit där på skolbesök. Intervjuerna har ägt rum i slutet av skolbesöket. För att inte störa 

eleverna under aktiviteterna. Intervjuerna har ägt rum på lite avskilda platser i närheten av 

klassrummet för att eleverna inte ska bli störda av de övriga klasskamraterna. Jag har vid alla 

intervjuer utgått från samma frågor, men beroende på vad jag har fått för svar har 

följdfrågorna sett lite olika ut. Vid mina intervjuer har standardiseringen varit relativt låg. Jag 

har anpassat mina frågor efter de intervjuade och vi har befunnit oss i lite olika miljöer.  

De frågor jag har utgått från är: 

- Finns det någonting du tycker är bra med TekNO? 

- Finns det någonting du tycker är dåligt med TekNO? 

- Varför tror du att TekNO startades? 

- Brukar ni ha teknik i skolan? 

- Brukar ni ha NO i skolan? 

Under intervjuerna antecknades elevernas svar. När jag har tittat på resultatet av intervjun har 

svaren gåtts igenom fråga för fråga. Utifrån detta har resultaten sammanställts genom att se 

om eleverna haft samma åsikter eller om de skiljt sig åt.   

 

2.3.6 TekNO:s egen utvärdering 
Vid varje skolbesök som projektledaren gör får eleverna fylla i en utvärdering om vad de 

anser om TekNO:s besök. Jag har fått ta del av den utvärdering som är gjord i den aktuella 

kommunen för undersökningen. I utvärderingen är resultaten uppdelade i olika 

ålderskategorier Då jag i min undersökning inte valt ut någon särskild ålder att fokusera på, 

har resultaten sammanställts för alla elever i kommunen som fått besök av TekNO. I TekNO:s 

utvärdering har även lärare skrivit kommentarer om vad de tyckt om skolbesöken. Dessa 

kommentarer har studerats och finns med i resultatet.  

 

2.3.7 Lärarintervjuer 
Intervjuer med lärare fyra lärare har gjorts för att undersöka lärares tankar och synpunkter om 

TekNO. Intervjuerna har ägt rum i respektive personalrum. Tillstånd från lärarna har erhållits 

för att få spela in intervjuerna med diktafon. Frågorna som ställts till lärarna har behandlat 

samma ämnen, men formulerats lite olika och kommit i olika ordning beroende på vilka svar 

lärarna har lämnat. De områden jag frågat lärarna om är: 

- Grunden för kontakt med TekNO 

- TekNO:s skolbesök 

- Lärdomar  

- Nätverksträff 

- Vad kan bli bättre? 

Efter intervjuerna har jag lyssnat på en intervju i taget och skrivit ned svaren i dokument på 

datorn. I resultatet har jag gjort en sammanfattning av svaren jag fått från lärarna. För att på 

ett enkelt sätt kunna jämföra lärarnas svar redovisas alla lärares sammanfattade svar om ett 

område tillsammans i resultatet, för att sedan gå vidare till nästa område.   

2.4 Etik 

I syfte att hålla kommunen, alla lärare och elever anonyma nämns inga namn förutom Magnus 

Wallenborg i undersökningen. Av denna anledning skriver jag inte heller ut namnen på 

projektledaren eller utvecklingsledaren, då det skulle avslöja var studien är gjord. Jag har 

inför intervjuerna med de vuxna frågat om det går bra att spela in intervjun med en diktafon. 

Efter intervjuerna när jag skrivit ned det väsentliga som sagts i intervjun har jag raderat 
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inspelningarna. De intervjuade elevernas vårdnadshavare har godkänt att deras barn ställer 

upp på intervju och de har blivit informerade om syftet med studien. Jag har valt att 

dokumentera intervjuerna med eleverna genom att själv föra protokoll för hand. Tanken är att 

undvika att något annat barn kommer med i studien av misstag, till exempel att någon annans 

röst kommer med på inspelningen om jag skulle använt mig av diktafonen.  

3 RESULTAT 

3.1 Hur marknadsförs TekNO?  

 

Intervju med projektledare 

Projektledaren behöver inte göra så mycket reklam för TekNO för att alla redan känner till 

projektet. Projektledaren skickar ut en påminnelse om TekNO till alla som TekNO haft 

kontakt med och arbetat med. Påminnelsen kommer via mejl och i den kan det finnas 

information om nätverksträffar och andra nyheter om TekNO. Det skrivs även ibland om 

TekNO i kommunens nyhetsblad som går ut till alla lärare i kommunen, för att påminna om 

att TekNO finns och uppmuntra lärare att ansöka om skolbesök. Projektledaren hinner inte 

åka ut till alla som skickar in ansökan om skolbesök. Om det finns skolor eller lärare som inte 

har sökt tidigare, så får de besök i första hand. Projektledaren vill att alla elever ska få möta 

TekNO någon gång under sin skoltid.  

 

3.2 Känner lärare i en viss kommun i Uppsala län till projektet TekNO? 

Använder sig lärare i kommunen av TekNO? Vad tycker lärarna om TekNO? 

 

3.2.1 Enkät 
Lärarna fick börja med att svara på vilken ålder det är på barnen de undervisar. Resultatet 

visar att de lärare som svarat på enkäten arbetar med barn i olika åldrar jämt fördelade från 

sex till femton år.  

 

En övervägande del av lärarna känner till TekNO. Av de tjugosex besvarade enkäterna var det 

endast två lärare som inte känner till TekNO. Dessa två lärare har fyllt i att de inte undervisar 

i naturvetenskap eller teknik. Den ena läraren undervisar i trä- och metallslöjd och anser att 

det är mycket teknik i ämnet, men att det är aningen smalt.  

 

Sexton av de tjugosex lärarna har fått skolbesök av TekNO. Vid skolbesök har temana 

Robolab, Kriminal lab, Mekanismer, Blandningar och lösningar, Luftmotstånd och El och 

energi behandlats. Ingen lärare som besvarat enkäten har arbetat med temana 

Aggregationstillstånd eller Bioteknik. Fördelningen mellan de olika temana framgåt av 

diagram 1. 
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Diagram 1: Fördelning av TekNO-tema i aktuell kommun.  

 

Sju lärare har följt upp arbetet som genomförts under skolbesöket. Detta har de gjort på olika 

sätt:  

- ”Vi följde upp arbetet genom att köpa fem robotar till vår skola” 

- ”Vi skrev loggböcker som följdes upp efter besöket. Raketer mm gjordes också 

efteråt” 

- ”Vi pratar om det i klassen och försöker få in erfarenheten i den ordinarie 

undervisningen” 

- ”Vi pratade mer om energi i klassen” 

- ”Vi gjorde klart vissa praktiska jobb och skrev om vad vi gjort” 

- ”Vi fick blodad tand. Mer NO! Experiment. Vi fick även idéer till berättelseskrivning, 

bild o.s.v.” 

- ”Genom att fortsätta på de övningar TekNO börjat med” 

Orsaker som lärare angett till att skolbesöket inte följdes upp är de haft för mycket annat 

inplanerat under den perioden. Fyra lärare angav att skolbesöket inte följdes upp, en svarade 

”Vet ej” och två lärare svarade inte på frågan.  

 

De flesta lärarna som har fått skolbesök tycker att de lärt sig något nytt. Saker de uppger att de 

lärt sig är: 

- ”Att barnen har ett tekniskt sinne som man kan använda sig av” 

- ”Jättemycket. Tips på hur man kan arbeta. Har även fått många tips om hur man kan 

jobba vidare sen” 

- ”Jag tycker att allt inom TekNO är intressant. Man lär sig lite om programmering samt 

teknik” 

- ”Alla små (och kan tyckas oansenliga) experiment, som att blåsa upp en ballong och 

släppa den! Sedan prata om VAD som händer! Eller ballongen på sugrör på ett snöre, 

en jättekul lek också.” 

- ”Tips på hur jag kan förbättra min undervisning, förhållningssätt gentemot barnen och 

ämnet. AHA-upplevelser” 
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- ”Massor! Att det är lättare än vad man trott från början. Det är inte ”farligt” - mycket 

jobb! Utan tvärtom – lätt och roligt! (Men visst – man måste tänka till lite extra, köpa 

lite saker – så lite mer jobb blir det.)  

Många ”svaga” elever ”glänser”. Visar upp sin duktiga sida. Roligt att se. 

Man lär sig hur mycket som helst! (svårt att precisera) vissa saker jag har lärt mig av 

TekNO har jag säkert glömt… att det är just TekNO jag har lärt mig det ifrån” 

- ”Som sagt, det har gått några år, men vid tillfällena (2ggr) har jag förstås lärt mig av 

experimenten. Tyvärr verkar inte kunskapen sitta kvar” 

- ”Ja, det gör man alltid. Kan inte nu ge något specifikt” 

- ”Ja, många nya övningar” 

Samtliga lärare som har fått besök av TekNO vill ha besök av TekNO igen.  

 

Åtta lärare känner till TekNO men har inte fått något skolbesök av TekNO. Av dem har tre 

anmält intresse för skolbesök men ännu inte fått något. Två av dem ska dock få besök av 

TekNO i maj. Den största orsaken till att TekNO inte kommit på skolbesök är att lärarna som 

besvarat enkäten inte undervisar i teknik och naturvetenskap. En lärare uppger att han eller 

hon inte har anmält om intresse för att få skolbesök.  

 

I enkäten fick lärare svara på hur de tycker att det är att undervisa i naturvetenskap och i 

teknik, se diagram 2 och 3. Resultatet visar att de flesta lärarna tycker att det är lätt eller 

ganska lätt att undervisa i naturvetenskap. Inom teknikämnet är det fler som tycker det är 

svårt eller ganska svårt att undervisa. Gemensamt för de båda ämnena är att en övervägande 

del av lärarna anser att det krävs ganska mycket eller mycket arbete att undervisa i ämnet. Av 

de tjugotre lärare som har svarat på frågan anser femton lärare att det känns viktigt att 

undervisa i naturvetenskap medan endast tolv anser att det känns viktigt att undervisa i teknik. 

Inga lärare anser dock att ämnena är oviktiga.  

 

 
Diagram 2: Lärares uppfattning om att undervisa i naturvetenskap. 
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Diagram 3: Lärares uppfattning om att det är att undervisa i teknik.  

 

Sist i enkäten fick lärare dela med sig av övriga synpunkter. Där tar en lärare upp att han eller 

hon bara har hört positiva saker om TekNO från lärare och elever. Läraren skriver även att 

barnen tycker det varit för lite TekNO. En annan lärare skriver att TekNO är toppen och 

verkligen behövs. Läraren tycker att det är härligt med en satsning på NO och Teknik. Andra 

synpunkter som givits är att det är väldigt roligt när TekNO kommer. Barnen är mycket 

positiva. Det är roligt att barn som inte är så duktiga ”med böcker” kan få glänsa med 

praktiska och tekniska kunskaper. Teknik och NO är två populära ämnen som fångar barnen 

lätt. Det är roligt och utvecklande för både lärare och elever.  

 

3.2.2 TekNO:s egen utvärdering 
I TekNO:s egen utvärdering har lärare skrivit kommentarer om vad de tyckt om skolbesöken. 

Flera lärare har positiva kommentarer om TekNO. Exempel på dessa är: 

- ”En trevlig och lärorik dag för både vuxna och barn” 

- ”Vi är helnöjd” 

- ”Tack för ett intressant besök!” 

- ”Väcker intresse för kemi hos många elever som kanske inte tycker att kemi är så 

intressant annars, i den vanliga undervisningen. Bra upplägg och bra diskussioner” 

Det finns även saker som lärarna tycker kan bli bättre. En lärare tycker att det skulle varit 

bra att ha med något extra material för de elever som blir klara fort.  

 

3.2.3 Lärarintervjuer 
För att bevara lärarnas anonymitet benämns lärarna som lärare 1, 2, 3 respektive 4. Alla lärare 

är utbildade. Tre av lärarna är utbildade grundskollärare och en av dem, lärare 4, är utbildad 

förskollärare.  

 

Hur kom du i kontakt med TekNO från början? 

Lärare 1 kom i kontakt med TekNO genom att någon informerade om projektet via mejl eller 

brev. Hon läste om konceptet och såg att det kommer en utomstående person till klassen och 

har med sig material. Hon tyckte det verkade bra för att någon annan kommer in, så att det 
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blir annorlunda för barnen. Det blir ett avbrott i vardagen för barnen och läraren får se barnen 

från ett annat håll. Hon sammanfattar avslutande frågan genom att konstatera att hon kom i 

kontakt med TekNO via en inbjudan.  

 

Lärare 2 kom i kontakt med TekNO genom information som kom via mejl eller post.  

 

Lärare 3 kom från början i kontakt med TekNO genom att det var en annan klass i hennes 

arbetslag som fick ett skolbesök. Sedan fick hon information om TekNO via mejl med 

information och instruktioner om hur man anmäler sig. Hon skickade in en anmälan och 

projektledaren hörde av sig och talade om att hennes klass skulle få besök. Lärare 3 hade hört 

att det var flera lärare som anmält att de ville ha besök men som inte hade fått det, så hon är 

glad att hon fått besök.  

 

Lärare 4 fick information om TekNO via kommunen. Informationen beskrev att man kunde 

ansöka för att få skolbesök och att TekNO kommer ut och arbetar med ett tema i klassen. 

Första kontakten med TekNO fick hon när hennes egna barn fick besök i sin klass.  

 

TekNO:s skolbesök 

Lärare 1 har haft besök av TekNO för fyra-fem år sedan och varit med på teman som 

luftmotstånd, robolab och mekanik. Hon tycker att besöken enbart har varit positiva. När de 

började med NTA i kommunen var hon lite orolig för att TekNO skulle försvinna men hon 

konstaterar nu att det inte blivit så. NTA och TekNO är två helt skilda projekt. Det hon tycker 

är bra med besöken är att det kommer in en annan pedagog – ”det blir lite nytt och fräscht”. 

Hon konstaterar att det har varit toppen. Lärare 1 känner att hon har lärt sig saker från 

skolbesöken. Vid skolbesöken har de till exempel tillverkat raketer av toarullar och barnen har 

tyckt att det har varit jättekul. Sedan diskuterade barnen det som hände. Lärare 1 konstaterar 

att man kan bygga lektioner på väldigt enkla saker. Hon säger att inget är för enkelt; det går 

att bygga lektioner på nästan ingenting men ändå få det intressant för barnen. Lärare 1 berättar 

om att hon lärde sig mycket då de skulle programmera legorobotar. Det var ”klurigt”, berättar 

hon, och tror att hon idag inte skulle komma ihåg hur man gjorde.  

 

Lärare 2 har haft besök av TekNO och arbetat med temana luftmotstånd och el och energi. 

Hon säger att hon är jättefrälst i TekNO. Hon är utbildad svenska/SO lärare, men i skolan 

förväntas det av henne att hon även undervisar i de naturvetenskapliga ämnena. I början var 

hon lite rädd och undrade om hon skulle klara det. Hon lade ämnet på en högre nivå än hon 

hade behövt. Det hon har lärt sig mest av TekNO och NTA är att man med små medel kan 

göra väldigt mycket ”klurigt” som har med teknik och naturvetenskap att göra. Med NTA får 

man en låda med allt material och med TekNO kommer en pedagog med allt material. Hon 

säger att hon blir mycket mer positiv till att våga prova själv när hon sett andra arbeta med 

materialet. Lärare 2 trycker på att det går att göra mycket med enkla medel. Genom 

skolbesöket har lärare 2 blivit sporrad att fortsätta med arbetet själv och lärt sig saker om sig 

själv som pedagog. Hon har lärt sig att det går att prata en hel lektion om vilka mekaniska 

saker som finns hemma. Barnen kan mycket mer än vad man tror. För många barn som har 

det svårt i skolan går det väldigt bra i de praktiska ämnena där kan de glänsa lite grann. 

Praktiska ämnen betyder väldigt mycket för många barn och kanske framförallt för dem som 

har det lite svårare i skolan.  

 

Lärare 3 har haft besök av TekNO och arbetat med temat blandningar och lösningar. 

Elevernas lektioner brukar vara ganska korta, så det är roligt med en hel temadag. Hon tycker 

att TekNO är jättebra och säger att barnen tycker att det är väldigt roligt, men det är intensivt 
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och det märks att barnen blir trötta. Skolbesöket har följts upp genom att klassen tittade vidare 

på några experiment som påbörjats under skolbesöket. Eleverna har även fått information om 

fler recept på experiment som de kan göra hemma. Lärare 3 har lärt sig av skolbesöket att 

genom att se experimenten få tips på vad man kan göra med barnen. Hon säger att 

projektledaren även gett henne tips på vad de kan arbeta vidare med i klassen, vilket hon 

tycker är bra.  

 

Lärare 4 har haft besök av TekNO flera gånger och arbetat med teman som mekanik och 

luftmotstånd. Hon tycker att skolbesöken är jättebra. Genom att det är någon annan som 

kommer in och undervisar blir det nytt och spännande för barnen.  Bra att de har med sig 

materialet. Efter skolbesöket arbetade några få elever vidare med temat när de var på 

fritidshemmet. Några andra större uppföljningar gjordes dock inte efter skolbesöket. Lärare 4 

berättar att de tidigare har varit bättre på att följa upp besöken men vid det sista skolbesöket 

fanns det redan mycket planerat på fritidshemmet, till exempel att tillverka maskeradmasker. 

Lärare 4 anser att man som vuxen aldrig kan bli fullärd och att hon genom TekNO har fått 

knep på hur hon ska få vissa saker att fungera bättre i undervisningen. Hon tycker att det är 

bra att barnen får se att hon inte kan allt, men samtidigt är det skönt att ha någon annan där 

som stödja.  

 

Varför bestämde du dig för att du ville ha skolbesök? 

Lärare 1 säger att hon bestämde det bara för att hon vet att det är så ”himla” bra. Hon brukar 

skriva till projektledaren att det går bra med vilket ämne som helst, ifall det är något tema det 

finns platser kvar på. Hon vet att det är bra. Första gångerna var det för att det lät intressant 

och hon var nyfiken på vad det var för något. Lärare 1 har aldrig blivit besviken på TekNO. 

Nu anmäler hon klassen eftersom hon vet av erfarenhet att det är bra.  

 

Lärare 2 säger att allting som ger nya idéer och ny kraft är välkommet. Det ger ny kraft när 

det kommer någon utifrån. Hon säger att det nog är därför man hakar på och testar nya saker.  

  

Lärare 3 hade hört från andra lärare att de var väldigt nöjda med TekNO. Så när hon fick 

mejlet med information om TekNO skickade hon in en anmälan direkt.  

 

Lärare 4 har ansökt om skolbesök för att hon ville ha hjälp så att tekniken inte skulle 

försvinna, men även för att barnen ska få arbeta mera praktiskt så att det inte bara blir det 

teoretiska och skolinriktade. Det går att få in många ämnen i ett TekNO-tema, och barnen 

tränar samarbetsförmågan och finmotoriken.  Lärare 4 tycker att tekniken ofta är ett ämne som 

försvinner bort. Ofta arbetar man bara med det en gång, trots att det finns med i läroplanen. 

Hon konstaterar att hon ofta ser att det brister i teknikundervisningen då hon gör sin egen 

utvärdering och ser att de inte arbetat tillräckligt med teknik. De har haft ”pillardagar” då 

barnen fått ta med sig saker hemifrån som de fått skruva isär och titta på hur de fungerar. Det 

barn som inte kan, inte vill eller inte har fantasin för att arbeta på det sättet, får dem prova 

några gånger kan detta kanske ändras. De barn som inte tycker om att läsa och skriva måste få 

ett ämne som de kan glänsa i, så att allas förmågor och styrkor får synas i skolan.  

  

TekNO:s nätverksträffar 

Lärare 1 har varit med på nätverksträffar. Hon säger att om man har tur så har man inte något 

annat inbokat så man kan vara med på mötet. De gånger hon har varit med tycker hon att det 

har varit jättebra. Hon berättar att de på mötet pratar om vad de arbetat med inom teknik och 

naturvetenskap. De ger varandra tips om vad som fungerat bra och varningar om vad som inte 
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har fungerat bra. Problemet är att det finns så mycket inbokat, så det kan vara svårt att hinna 

med att gå på träffarna.  

 

Lärare 2 har inte varit på någon nätverksträff med TekNO men hon vet vad det är. Hon 

berättar istället om träffar hon varit på med NTA, som även det syftar till att knyta kontakter 

lärare emellan. Hon säger att de sitter runt bordet och berättar för varandra vad de gjort, vad 

som har gått bra och vad som gått mindre bra. Man ger varandra tips och idéer och sporrar 

varandra.  

 

Lärare 3 visste inte att TekNO arbetar med att skapa ett nätverk mellan lärare.  

 

Lärare 4 har varit med på nätverksträffar. Där har hon fått information om hur andra har 

arbetat med TekNO och fått tips om vad som varit bra. Sedan brukar de även göra något 

praktiskt. Lärare 4 berättar att de gjorde badsalt på förra träffen. Det var en bra sak som hon 

kunde göra med barnen på fritidshemmet. På träffarna ger lärarna tips till varandra om bra 

litteratur. Lärare 4 berättar att det var på gång att starta en mejllista med TekNO för att kunna 

tipsa varandra om bra saker. Det har dock inte fungerat så bra och hon tror att det beror på att 

lärare har så fullt upp så de inte tar sig tid att lägga in tipsen i mejlen.  

 

Finns det någonting som skulle kunna göra TekNO bättre?  

Lärare 1 tycker att TekNO skulle bli bättre genom att öka frekvensen på besöken. Hon tror att 

många skolor känner att de får väldigt få besök. Lärare 1 tycker att det skulle vara bra om hon 

visste att de skulle få ett skolbesök per termin. Hon inte kommer på något annat som kan blir 

bättre. Hon anser att det är ett bra upplägg och att det görs proffsigt.  

 

Lärare 2 tror att TekNO skulle kunna bli bättre om de fick mera resurser. Då finns mer tid för 

projektledarna för att åka ut på skolbesök. Hon tycker att det vore en rättighet att alla skulle få 

skolbesök och att det vore en förbättring.  

 

 Lärare 3 tycker att TekNO är jättebra och kan inte komma på något som kan göra det bättre.  

 

Lärare 4 tycker att det som skulle kunna göra TekNO bättre är något mer tema för de yngre 

barnen. Hon har inget förslag på vad det skulle vara för tema. Hon tycker dock att det är 

viktigt att barnen får prova på nya saker så det inte blir upprepningar.  

3.3 Vad tycker eleverna om TekNO? 

 

3.3.1 Intervju med elever 
Finns det någonting du tycker är bra med TekNO? 

Alla sju elever svarade att det fanns bra saker med TekNO. Fokuset hamnade på att det var 

roligt att göra saker och de räknade upp alla saker de gjort som de tyckt varit roliga. En elev 

nämnde även att det var bra för att man lär sig mycket.  

 

Finns det någonting du tycker är dåligt med TekNO? 

Fem elever svarade att det inte fanns något dåligt med TekNO. En elev tyckte att det var 

dåligt att de inte fick ”göra sånt som sprängs”. En elev tyckte det var jobbigt att man blev 

smutsig och visade fram sitt finger som var grönt av karamellfärg.  

 

Varför tror du att TekNO startades? 

Tre elever svarade att de inte visste.  
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De andra svarade: 

”För att få reda på nya saker”  

”För att man ska lära sig”  

”För att hitta på saker”  

”För att man ska kunna lära sig mycket i olika ämnen, natur och teknik och sånt” 

 

Brukar ni ha teknik i skolan? 

Tre elever svarade att de inte brukar ha teknik i skolan. En elev visste inte om de brukar ha 

teknik i skolan. En elev svarade att de brukar ha lite teknik i skolan och på följdfrågan ”vad 

gör ni då?” svarade eleven vet inte. En elev berättade att de brukade ha teknik på idrotten, 

”någon sorts avslappning”. En elev berättade att de hade haft en ”meckardag” då de fick 

skruva sönder saker för att se hur de fungerar.  

 

Brukar ni ha NO i skolan? 

Alla sju elever svarade att de brukar ha NO i skolan. När de fick frågan om vad de brukar 

göra på NO-lektionerna blev många tysta till en början. Efter lite betänketid svarade de så här: 

”Vi jobbar med stenåldern” 

”Dinosaurier, rymden, stenåldern” 

”I NO har vi jobbat med naturen” 

”stenåldern” 

”rymden” 

”Eget arbete” 

”Vet inte det är så mycket. Vi har jobbat med Norden och gjort experiment med …… ” 

 

3.3.2 TekNO:s egen utvärdering 
I samband med skolbesöken görs en utvärdering av TekNO där eleverna får svara på frågor 

om TekNO. I TekNO:s egen utvärdering, som jag fått från projektledaren, har tio stycken 

klasser medverkat. I dessa tio klasser har sammanlagt 276 elever svarat på utvärderingen. 

Resultatet av TekNO:s utvärdering visar att 269 av de 276 eleverna vill ha besök av TekNO 

igen. Det är alltså sju elever som inte vill ha besök av TekNO igen.  

 

Frågorna i TekNO:s utvärdering skiljer sig lite beroende på vilken årskurs eleverna går i. 

Elever från förskoleklass upp till trean har svarat på om TekNO gör dem glada, alla 76 elever 

svarade ja på detta. Eleverna i årskurs fyra till och med nio har svarat på om de är nöjda med 

TekNO. En övervägande del är nöjda med TekNO, av de 200 eleverna var det fyra elever som 

inte var nöjda med TekNO. I utvärderingen får eleverna även svara på vad de tycker är bra 

med TekNO samt vad de tycker kan blir bättre. Eleverna har skrivit mycket på frågan vad de 

tycker är bra med TekNO medan bara några få har svarat på vad de tycker kan bli bättre. När 

eleverna skriver om vad som har varit bra fokuserar de på saker. Exempel på fokusområden är 

arbetssättet, roliga aktiviteter och lärdomar. Nedan följer några av de kommentarer som finns 

i utvärderingen angående vad som är bra med TekNO: 

- ”Man får lära sig saker om el och att bygga hus. Det var kul” 

- ”Har lärt mig att plast inte innehåller el” 

- ”Roligt och kul. Bra att veta vad TekNO betyder. Roligt att samarbeta” 

- ”När man jobbade fick man använda fantasin. Man förstod vad man gjorde. Betyg 10 

av 10” 

- ”Man lärde sig mycket och det var roligt och jobbigt” 

- ”Att man får prova själv” 

- ”Det var kul för att man inte gör det så ofta, det var ovanligt. Det är bra att man får 

testa saker så kanske man är mer säker på vad man ska välja för linje” 
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- ”Det var roligt att få lära sig saker om teknik. Det får vi aldrig göra i skolan” 

- ”Det var bra för det var lite knepigt” 

- ”Man fick använda hjärnan” 

- ”Att man fick testa hur en polisutredning fungerar. Dom fick NO att blir roligt. 

KANON” 

- ”Att man fick undersöka mycket. Mycket tänkande” 

- ”TekNO gör skolarbetet roligare” 

 

Det finns även vissa saker som eleverna tycker att TekNO kan bli bättre på. Eleverna tar upp 

att de vill få mer tid, att det blev för mycket väntetid, att materialet krånglar, svårighetsgrad 

och andra saker de vill göra med TekNO. Några kommentarer om vad som kan bli bättre är: 

- ”Mer tid, en dag till hade varit kul” 

- ”Att få bygga robotar” 

- ”Bygga ett jordklot” 

- ”Bilarna, vi hade lite otur med våran” 

- ”Ibland fick man vänta länge. Roligare legobitar” 

- ”Mera utmaningar” 

- ”Lite för svårt” 

3.4 Sammanfattning av resultatet 

 

Hur marknadsförs TekNO?  

Projektledaren i kommunen behöver inte marknadsföra TekNO så mycket för att lärare redan 

känner till TekNO. Projektledaren hinner inte med att göra skolbesök hos alla lärare som 

ansöker om besök. Om projektledaren känner att det kommer in för få ansökningar ordnas det 

så att det kommer en notis om TekNO i nyhetsbladet som kommer ut till alla lärare i 

kommunen. Projektledaren håller kontakten med lärare hon eller han har träffat genom att de 

får mejl med inbjudningar till nätverksträffar och övrig information om TekNO.  

 

Känner lärare i en kommun i Uppsala län till projektet TekNO? 

De allra flesta lärarna i kommunen känner till TekNO. Det var två av de tjugosex lärarna som 

besvarat enkäten som inte visste vad TekNO var för något. Dessa två lärare anger även att de 

inte undervisar i ämnena teknik och naturvetenskap. Mer oklart är det om lärarna känner till 

att TekNO även arbetar för att bygga upp ett nätverk mellan lärarna, Tre av de fyra lärarna 

som intervjuats kände till detta. 

 

Använder sig lärare i kommunen av TekNO? 

Många av lärarna i kommunen använder sig av TekNO. Flera lärare har ansökt om skolbesök 

utan att de har fått något för att projektledaren inte hinner ut till alla. 

 

Vad tycker lärarna om TekNO? 

Lärarna är övervägande positiva till TekNO. Alla som har fått besök av TekNO vill ha besök 

igen. I utvärderingen som TekNO gjort om skolbesöken har många lärare skrivit positiva 

kommentarer om TekNO och intervjuer med lärare att lärarna tycker om TekNO. Flertalet 

lärare tycker att de har lärt sig nya saker genom att samarbeta med TekNO. De tar bland annat 

upp att det går att undervisa med väldigt enkla medel och att de får tips på aktiviteter att göra 

med barnen. När TekNO är ute på skolbesök får barnen arbeta praktiskt och prova på att 

själva hitta lösningar till problem. Flera lärare lyfter att detta gör så att vissa barn som brukar 

ha det svårt med de teoretiska ämnena i skolan får visa något de är bra på när TekNO är på 
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besök. Det finns vissa saker lärarna tycker kan bli bättre med TekNO, t.ex. att det skulle vara 

bra med fler teman till de yngre barnen och att TekNO kommer ut på fler skolbesök. 

 

Vad tycker eleverna om TekNO? 

Även eleverna är positiva till TekNO, de tycker att det är roligt och flera säger att allt med 

TekNO är bra. Eleverna har svarat mycket på frågan vad de tycker är bra med TekNO medan 

bara några få har svarat på vad de tycker kan bli bättre. Saker elever tycker är bra med TekNO 

är arbetssättet, roliga aktiviteter och lärdomar.  

4 DISKUSSION 

4.1 Slutsatser 

 

TekNO marknadsförs genom att projektledaren behåller kontakten med de lärare som kommit 

i kontakt med TekNO. Lärare får via mejl information om nyheter i projektet. För att få nya 

kontakter med lärare skrivs det om TekNO i kommunens nyhetsblad som går ut till alla lärare.  

 

De flesta lärare som har varit med i studien känner till TekNO. Endast två av de tjugosex 

lärarna vet inte vad TekNO är för något. Projektledaren hinner inte göra skolbesök hos alla 

lärare som ansöker om besök. Alltså fungerar marknadsföringen av TekNO:s skolbesök i den 

aktuella kommunen bra. När det gäller skolbesök försöker många av lärarna i kommunen 

samarbeta med TekNO. Dock det finns inte tillräckligt med resurser för att projektledaren ska 

hinna komma ut till alla. Mer oklart är hur marknadsföringen av TekNO:s nätverk fungerar. 

Intervjuerna med lärarna visar att tre av de fyra lärarna känner till att TekNO arbetar för att 

bygga upp ett nätverk mellan lärare. Det är för få intervjuade lärare för att säga något om 

lärarna i kommunen känner till TekNO:s nätverk. 

 

Anledningar till att lärare ansöker om att få besök av TekNO är: 

- För att det är bra.  

- För att det ger ny kraft när någon kommer utifrån med nya idéer 

- För att tekniken inte ska försvinna 

- För att barnen ska få arbeta praktiskt 

 

Lärare i undersökningen är väldigt positiva till TekNO. De har nästan uteslutande bara 

positiva kommentarer om projektet. Lärarna samarbetar med TekNO av olika anledningar. En 

anledning som jag anser att det är viktigt att en lärare uppmärksammat är att 

teknikundervisningen i skolans vardag har inget eller väldigt lite utrymme. Ämnet teknik 

finns med i kursplanen och det finns mål som eleverna ska nå upp till i teknik. Syftet med 

undervisning i teknik är att öka förståelsen för hur teknik fungerar och hur tekniken kan 

förändra våra livsvillkor (Skolverkets kursplan i teknik). Intervjuerna med barnen visar att de 

har en otydlig bild av tekniken i skolan. Tre elever svarar att de inte har någon 

teknikundervisning och andra är osäkra på vad teknikundervisning innebär. En elev har 

uppmärksammat att de på idrotten har teknik, dock inte den teknik som avses här. Endast en 

elev ger ett tydligt exempel på att de har arbetat med teknik. Eleven berättade att de haft en 

”meckardag” då de skruvade sönder saker för att se hur de fungerar. Alarmerande är det dock 

att det var den enda gången eleven haft teknik. Av detta resultat ifrågasätter jag hur det står 

till med teknikundervisningen i skolan? Får barnen endast teknikundervisning vid enstaka 

tillfällen? Är det så att många barn inte får någon teknikundervisning alls eller synliggörs den 

inte? Lärare 4 antyder att de kommer fram vid hennes egna utvärderingar att tekniken är ett 

ämne som får för lite plats. Ofta har de bara en temadag då de arbetar med teknik. Läraren 
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menar att TekNO hjälper till att lyfta tekniken. När TekNO är på besök kan läraren se hur 

vissa elever som annars kan ha det svårt i skolan får visa upp sina starka sidor. Flera lärare tar 

upp att elever som är duktiga på praktiska saker, men har det lite svårare för teoretiska 

lektioner, får lyckas och synas på ett bra sätt när TekNO är på besök.  

 

”Mer formler än verklighet” är en undersökning om ungdomars attityder till teknik och 

naturvetenskap (Ginner & Mattsson, 1996, s. 72) I rapporten dras bland andra följande 

slutsatser:  

- Elevernas intresse för naturvetenskap och teknik påverkas i hög grad av 

grundskollärarnas sätt att undervisa  

- Läromedlen behöver moderniseras och de bör sätta in naturvetenskapen och tekniken 

i ett brett och relevant sammanhang (Ginner & Mattsson, 1996, s. 73) 

Elevernas intresse påverkas av undervisningsmetoden och under TekNO:s skolbesök är 

intresset stort. TekNO arbetar på ett sätt så att barnen får arbeta praktiskt och prova på att 

själva hitta lösningar till problem. Projektledaren har hela tiden en dialog med eleverna och de 

pratar om hur eleverna kommer i kontakt med temat i vardagslivet. Både elever och lärare är 

väldigt positiva till TekNO. Kan det vara så att TekNO har hittat ett arbetssätt som utvecklar 

undervisningen i ett steg i rätt riktning? TekNO:s undervisning stämmer även bra överens 

med vad Harlen (1996) tycker är viktigt för undervisning i naturvetenskap. Barn blir ofta extra 

motiverade och engagerade när de känner att vuxna intresserar sig för barnens arbete och 

erfarenheter (Harlen, 1996). I naturvetenskap är ofta problemlösning ett bra arbetssätt och det 

är bra att ställa frågor som stimulerar barnens egen aktivitet och tankegångar (Harlen, 1996). I 

litteraturen går det att se att praktisk undervisning är att föredra i ämnena teknik och 

naturvetenskap. Sjölander i Technichus (Fagerström (red.) 2000) påpekar att det för att öka 

intresset för naturvetenskap krävs något komplement till skolans undervisning, något som på 

ett enkelt och praktiskt sätt kan ge positiva upplevelser i naturvetenskap. Internationella 

studier har visat att teknikundervisning som är praktiskt upplagt för yngre elever på ett 

positivt sätt kan påverka deras intresse och förståelse för naturvetenskap när de blir äldre 

(Ginner & Mattsson, 1996).  

 

TekNO:s arbetssätt går väl ihop med undervisningstips som finns i litteraturen. Lärare i 

studien anser att TekNO:s praktiska undervisningsmetoder är bra för många elever. Eleverna 

tycker att det är roligt och lär sig nya saker när TekNO är på besök. Men vad händer sedan? 

Studien tyder på att mindre än hälften av lärarna följer upp besöken. De allra flesta lärare 

svarar att de lärt sig något av TekNO. Min fundering är då: När använder de sig av dessa nya 

kunskaper om de inte följer upp arbetet? För att behålla intresset hos eleverna kanske den 

praktiska undervisningen behöver bli ett återkommande moment.  

 

Ingen av lärarna i studien svarar att de följt upp skolbesöket med ett studiebesök. Enligt 

läroplanen är det lärarens uppdrag att medverka till och utveckla kontakter med företag och 

organisationer som kan vara en tillgång i skolans arbete (Lpo-94). Genom att samarbeta med 

företag kan skolan visa elever olika möjligheter till fortsatt utbildning och visa på alternativ 

till karriärer (Lpo-94).  Enligt Ginner och Mattsson (1996) behöver skolan och företagen 

utveckla ett samarbete som är betydligt mer aktivt än idag. Studiebesök kan ge elever en 

uppfattning av hur arbetet inom en industri går till, hur produktionen fungerar och hur en 

industriarbetares arbetsdag kan se ut (Ginner & Mattsson, 1996).  

 

Syftet med den här studien var att undersöka om lärare tar tillvara den tillgång som TekNO 

kanske kan vara, samt att se hur lärare och elever ser på TekNO. Flertalet lärare i studien vill 

samarbeta med TekNO, så till viss del tar de vara på TekNO som en tillgång. De skulle dock 
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kunna ta bättre tillvara på de kunskaper de får av TekNO genom att arbeta med att följa upp 

skolbesöken mer. Studien ger en klar bild av att lärare och elever ser TekNO som ett positivt 

inslag i undervisningen.  

4.2 Tillförlitlighet 

 

Urvalet av lärare representerar lärare som undervisar i alla olika årskurser på grundskolan. 

Det framgår av resultatet i enkäten att lärarna som har svarat undervisar både i de högre 

åldrarna och i de lägre åldrarna. Urvalet av elever representerar elever i olika åldrar i och med 

att TekNO:s egen utvärdering har gjorts i alla årskurser. Dock har urvalet vid intervjuerna av 

både lärare och elever varit något mer begränsat, då alla lärare och elever som intervjuats 

befinner sig i de lägre årskurserna. Det innebär att jag kanske fått andra resultat om jag 

intervjuat lärare och elever i de högre årskurserna.  

 

Studien bygger på flera metoder för att öka tyngden i resultatet och härigenom öka 

tillförlitligheten. De olika metoderna ger en enad bild av att både lärare och elever är positiva 

till TekNO.  

 

En brist har hittats i enkätfrågan ”Har din klass fått besök av TekNO?” Jag hade för avsikt att 

undersöka om lärarna fått besök av TekNO. Denna fråga blir då missvisande då den bara talar 

om huruvida den klass som läraren undervisar i nuläget har fått besök av TekNO. När jag har 

administrerat enkäterna har jag försökt vara flexibel vid distribution och insamling. Det har 

skett både via post, mejl och att jag har kommit ut till skolorna. Detta tror jag i efterhand kan 

ha försämrat studien, då jag inte vet till hundra procent hur många enkäter som faktiskt har 

nått ut till lärarna och på så vis är det svårt att bestämma exakt bortfall. Kanske skulle även 

pressen att svara på enkäterna blivit större om jag träffat lärarna och själv gett dem enkäterna.  

 

I efterhand dyker funderingen upp om hur många lärare som känner till att TekNO arbetar 

med att bygga upp ett nätverk. Var läraren jag intervjuade en av de få eller en av många som 

inte visste om det? En fråga om detta i enkäten skulle kunnat ha givit svar på om lärarna i 

kommunen tar vara på den möjligheten till samarbete med TekNO.  

 

Det kan tyckas att jag i diskussionen har för lite material för att ifrågasätta 

teknikundervisningen i kommunen. Det är en lärare som tar upp brister i 

teknikundervisningen och tre elever som med klarhet säger att de inte har någon 

teknikundervisning. Lärare 4 i studien undervisar inte någon av de intervjuade eleverna. Detta 

innebär att det framgår brister i teknikundervisningen på tre olika skolor. Följaktligen tycker 

jag då att det finns en poäng i att ta upp detta till diskussion.  

 

Överlag anser jag att tillförlitligheten i studien är god, men det finns vissa brister i 

undersökningen. Jag har fått svar på mina frågeställningar och jag har nått mitt syfte med 

studien.  

4.3 Praktisk tillämpning och förslag till fortsatt forskning 

 

Jag har genom att vara med och se hur TekNO arbetar blivit inspirerad till hur man kan 

undervisa i teknik och naturvetenskap på ett roligt sätt. Det behöver inte vara svårt och det går 

att använda mycket material i form av vardagliga saker som finns omkring oss. Lärare kan 

lära sig mycket och bli inspirerade till hur enkelt det kan vara att undervisa i dessa ämnen 

genom att arbeta med TekNO. Projektledaren har en förmåga att fånga barnen med materialet 
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och pratar mycket med barnen om teknik och naturvetenskap som finns i vardagen. Genom att 

ta del av min studie kan TekNO få respons över hur deras arbete i kommunen fungerar. I detta 

arbete kan de även hitta detaljer i sitt arbete som kan förbättras. Kommunen kan genom 

studien se att satsningen på TekNO upplevs som positiv av lärare och elever.  

 

Vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur man kan förbättra TekNO:s kontakt med 

lärarstudenter. Inför det här arbetet hade jag inga kunskaper om TekNO men jag har lärt mig 

mycket när jag följt med ut på skolbesök. I min yrkesroll som förskollärare vill jag kunna ta 

vara på barnens intressen och funderingar och detta är något projektledaren lyckas bra med. 

Trots att temat är förutbestämt lyckas projektledaren få alla barnen intresserade. Det finns 

även en utvärdering som gjorts av Bo Johansson (2008) om TekNO som visar att samarbetet 

med lärarstudenter inte fungerar optimalt. Studien visar att många lärarstudenter inte känner 

till TekNO.  

 

Det skulle vara intressant att undersöka om det skulle fungera att göra ett liknande projekt 

som TekNO med förskolan som målgrupp. Finns behovet av ett sådant projekt? Är det några 

ämnen i förskolan som förskollärare tycker är svåra eller skulle vilja ha stöd i? Det har inte 

varit aktuellt inom TekNO att ha förskolan som målgrupp. Syftet med TekNO är att öka 

intresset för teknik och naturvetenskap. Genom att starta ett liknande projekt med förskolan 

som målgrupp skulle det kanske skapa ett intresse för teknik och naturvetenskap i en tidig 

ålder. Naturvetenskapen eller åtminstone naturkunskapen har en relativt stark position inom 

förskolan. Det finns många böcker om undervisning i naturvetenskap däremot är de betydligt 

färre om undervisning i teknik. Vid eftertanke håller dock barnen på mycket med teknik när 

de går på förskolan men det namnges inte som teknik. De allra flesta förskolor har tillgång till 

klossar och kapplastavar som barnen bygger med. Om det skulle namnges som teknik skulle 

det kunna ändra barnens inställning till teknik? Därmed inte sagt att allt barnen arbetar med 

ska namnges som ett ämne. Genom att ibland lyfta ämnen som teknik, som kan uppfattas som 

svårt, kanske ämnet inte känns lika svårt och främmande för barnen. Om ett projekt liknande 

TekNO skulle startas upp och ha förskolan som målgrupp skulle det kanske synliggöra 

tekniken i en tidig ålder. Många av pedagogerna kanske inte själva ser att de arbetar med 

teknik tillsammans med barnen. Om en utomstående pedagog kommer in och visar hur enkelt 

det kan vara med teknik kanske det kan påverka andra pedagogers inställning till teknik. 

Drygt hälften av alla lärare i den här studien tycker att det är svårt eller ganska svårt att 

undervisa i teknik. Kanske kan ett projekt ändra på den uppfattningen. I den här studien 

framgår inte om de som tycker att undervisning i teknik är svårt eller ganska svårt har fått 

besök av TekNO. Det skulle vara intressant att undersöka om TekNO ändrar lärares 

inställning till undervisning i teknik och naturvetenskap. Om så är fallet tycker jag att ett 

projekt med förskolan som målgrupp skulle vara intressant att starta upp.  

 

Det finns mycket att göra med teknik och naturvetenskap redan i förskolan. Genom att baka 

med barnen kan man få in kemi i verksamheten. Genom att vara med barnen när de bygger 

går det att lyfta tekniken. De större barnen inom förskolan skulle till exempel kunna få 

uppdrag att bygga en bro. Det går att undersöka friktion genom att se hur en leksaksbil tar sig 

fram olika på olika material. Alla de här aktiviteterna kan förskollärare göra med barnen i 

förskolan. På många förskolor utförs även dessa aktiviteter. Kanske kan de behövas 

ytterligare något för att synliggöra den pedagogik som bedrivs i förskolan.  

 

Flera elever i denna studie svarar att de inte har någon teknikundervisning i skolan. Kan det 

bero på att den inte synliggörs? Arbetar lärare med teknik enligt kursplanen? Det skulle vara 

intressant att undersöka.  
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Avslutande funderingar 
I den här studien har det kommit fram att lärare och elever ser TekNO som ett positivt inslag i 

undervisningen. Eleverna i studien ger en bild av att ämnet teknik har en liten eller ingen plats 

i undervisningen. När TekNO är på besök lyfts tekniken. TekNO hinner dock inte göra 

skolbesök i alla klasser varje år. Projektledaren hinner med cirka ett skolbesök i veckan. Då 

finns det en risk att de elever som inte får något skolbesök inte får någon undervisning i 

teknik. Vilka följder får det för deras teknikintresse i framtiden? Vad skulle hända med 

teknikundervisningen om TekNO läggs ned?  

 

Det är inte bara projektet TekNO som ett projekt skapats för att öka intresset för teknik och 

naturvetenskap. Andra projekt är:  

- Naturvetenskap, Teknik och Entreprenörskap i Sundsvalls skolor (NTE) 

- Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) 

- Naturvetenskap och teknik (NOT) 

 

Region Gävleborg har nyligen beviljat Hudiksvall kommun 70 000 kronor för att göra en 

förstudie för projektet ”Science Bus”(Region Gävleborg). Tanken med projektet är att en 

buss, inredd med material för att utföra experiment, ska åka ut till skolor med syftet att öka 

intresset för naturkunskap, fysik, kemi, biologi, IT och matematik. Bussen stannar på en skola 

i en till två veckor och intresserade elever får möjlighet att upptäcka naturvetenskap och 

teknik. Om förstudien visar ett behov av projektet och det fungerar att genomföra kan 

projektet eventuellt börja sin verksamhet med bussbesök i Gävle hösten 2010. (Region 

Gävleborg) 

 

”Science Bus” liknar projektet TekNO. Från början hade även TekNO planer på att ha 

materialet i en buss. Det visade sig dock vara mer praktiskt med en bil på grund av olika 

orsaker. En buss kostar mer pengar och det finns en risk för inbrott som kan förstöra 

verksamheten.  

 

Är olika projekt lösningen på problemet med att få barn och ungdomar intresserade av 

naturvetenskap och teknik? Hur ska arbetet med projekten gå till för att de inte bara ska bli ett 

avbrott i vardagen för lärare och elever, utan ge långvariga resultat?  
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BILAGOR 
Bilaga 1 

Planering för TekNO-besök  

El & Energitemat 

 

Förberedelse för er att göra eller plocka fram:  

 Dela in barnen i lämpliga grupper. Åk 4 i 3-4st/grupp, åk 5 i 4 

grupper till legobygget 

 TV med DVD så att vi kan se SKURT om El 

 Anteckningsmaterial, NO-skrivbok om det finns? 

 

Hus med 4:orna så behövs en del 

 Färgat papper av alla olika kvalitéer till husen 

 Skokartong eller kopieringspapperskartong, räcker med en per 

grupp men det brukar vara bra att alla tar med sig en kartong 

 Papperslim, limpistol – det brukar gå åt en del  

 Färgpennor/flaskfärg 

 Tejp 

 Tapeter, fråga om de har därhemma eller efter en tapetkatalog 

från färgaffären  

 Piprensare, tyg, träspill = allt typ av pysselmaterial  

 

Övrigt material som sladdar, lampor och lamphållare har jag med mig. 

 

Tisdag 8.00 – 14.00 

Vi börjar med att prata om vad elektricitet är. Vad använder man det 

till och hur får man fram elektricitet. Tittar på filmen. 

 

Vi får se hur vi gör när vi labbar. Vi provar i helklass. Jag tror att 

det kommer att fungera. Går det inte så får vi lösa det på något sätt 

det också. 

 

Vi jobbar på efter planeringen och bryter för rast och lunch när det 

passar. Vi får vara lite flexibla, vi kanske ändrar efter någon rast. 

Under slutet av tisdagen borde vi ha labbat färdigt och vi sätter 

igång med husbygge och legobygge. Det kanske är bäst att jag sätter 
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igång 5:orna så kan de bygga med energilegot och sedan sätter jag 

igång 4:orna som bygger hus med lampa i. Blev det rörigt?! Här 

kanske det skulle vara bra med två lokaler. Visst var en av grupperna 

väldigt liten? De kanske kan sitta i ett mindre rum?! 

 

Jag är övertygad om att vi kan lösa det praktiska på plats.  

 

På onsdagen kan jag vara kvar hos er till 13.00 

 

Be 4:orna ta med skokartonger, toarullar, tapeter, tyger till husen. 

  

Det brukar vara uppskattat att 5:orna får visa upp energilegot, hur 

det fungerar mm. Det borde vi få till någon gång under onsdagen. 

 

Innan vi slutar ska barnen få utvärdera TekNO-besöket. 

 

Jag bifogar en planering som kanske kan vara till hjälp för dig så att 

se vad jag kommer att ta upp under dagarna. 

 

Husbygget kommer att ta tid, men det arbete kanske inte ryms i den 

tid som vi har tillsammans utan förutsätter att ni färdigställer husen 

själva.  

 

Bästa hälsningar 
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Bilaga 2 

TekNO Elektricitet 

 

 Brainstorm: varför behöver vi elektricitet? 

     Vad använder vi den till?       

 

 Titta på filmen SKURT 

 

 Människor som ledare 

    Bilda en ring och illustrera ledningsförmågan, kycklingen 

                   Öppen och sluten krets 

                   Olika materials ledningsförmåga 

 

 Batterier och ledare 

                   Visa en ledare, metall och skyddshölje 

                    Hur fungerar ett batteri 

                    Visa hur elektronerna rör sig mellan batteriets poler

      genom en ledare. Slut på elektroner = batteriet slut 

 

 Batterier och lampa 

                    Eleverna ska få en 3,5 V lampa att lysa med hjälp av ett

     4,5 V batteri. Rita och beskriv. 

     Dela ut sladden, batteri och lampa. Rita och beskriv. 

 

 Kopplingsschema 

1,5 V batteri och två sladdar. Visa hur man ritar ett 

kopplingsschema med sladd, batteri och glödlampa. 

Eleverna ritar hur de kopplat.  

 

Koppla två lampor med tre sladdar, batteri. Rita 

kopplingsschema 

 

 

 Seriekoppling 

    Vad händer om vi skruvar ur en lampa? 

    Kan man seriekoppla hur många lampor som helst? 
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    När används seriekoppling? 

    För och Nackdelar med seriekoppling? 

 

 Parallellkoppling 

    Vad händer om vi skruvar ur en lampa? 

    Kan man parallellkoppla hur många lampor som helst? 

    När används parallellkoppling? 

    För och nackdelar med parallellkoppling 

 

 Strömbrytare 

    Visa hur en strömbrytare fungerar 

    Var finns det strömbrytare? 

    Visa symbolen 

 

 Elsäkerhet 

    Vad är viktigt att tänka på? 

    Vad får man absolut inte göra? 

                   

Om vi hinner provar vi att använda summer 
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Bilaga 3 

 

Hej! 

Mitt namn är Ida Hammarling och jag läser sista terminen på lärarprogrammet i Gävle. Jag 

håller nu på att skriva mitt examensarbete som handlar om TekNO. Vecka 14 kommer TekNO 

att besöka Ert barns klass och jag kommer vara med och se hur det fungerar. Jag skulle vilja 

intervjua några elever för att höra med dem vad de tycker om TekNO.  

 

Jag undrar nu om jag kan få Er tillåtelse att intervjua Ert barn? All medverkan är frivillig och 

kan när som helst avbrytas om Ni eller Ert barn så önskar. Informationen jag får kommer 

endast att användas till forskning. Allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt. 

Detta innebär att jag i rapporten kommer att använda påhittade namn för att barnen ska få vara 

anonyma.  

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

 

Ida Hammarling 

 

Vid frågor går det bra att kontakta mig på telefonnummer 0735-064435 

E-mail: ida_pluttan@hotmail.com 

 

 

mailto:ida_pluttan@hotmail.com
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Medgivande för intervju av minderårig 
Härmed ger vi föräldrar tillstånd till Ida Hammarling att intervjua vårt barn i samband med 

studier inom lärarutbildningens examensarbete. 

 

Barnets namn:   ........................................................................................ 

 

 

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

(Ort och datum) 

 

 

 

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

Namnteckning (förälder 1)   Namnteckning (förälder 2) 

 

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

Namnförtydligande (förälder 1)  Namnförtydligande (förälder 2) 
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Bilaga 4 

 

Hej! 

Mitt namn är Ida Hammarling. Jag läser sista terminen på lärarprogrammet vid Högskolan i 

Gävle och skriver nu mitt examensarbete som handlar om TekNO. 

 TekNO är ett projekt som arbetar för att stimulera intresset för teknik och naturvetenskap i 

skolan.   Jag är intresserad av att undersöka vad lärare inom har för tankar om TekNO och om 

de känner till TekNO. För att få svar på mina funderingar har jag valt att göra en enkät 

undersökning.  

Jag hoppas nu att Ni kan hjälpa mig genom att svara på min enkät. Jag är intresserad av vad 

alla lärare har för tankar om TekNO, så även om Ni inte undervisar i naturvetenskap eller 

teknik är jag tacksam om ni svarar på enkäten.  

Allt deltagande är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas om Ni så önskar. Alla som 

deltar i undersökningen kommer vara anonyma och det finns inte med frågor om vilken Ni är 

eller var Ni arbetar. En fråga om vilken ålder det är på Era elever finns dock med. Jag är 

nämligen intresserad av att se om det finns skillnader i användandet av TekNO i de olika 

årskurserna.  

Jag kommer även att slumpvis välja ut några lärare för att intervjua dem, detta för att få en 

djupare bild av vilka tankar de har om TekNO. Även här är allt deltagande självklart frivilligt.  

Ifyllda enkäter lämnas till expeditionen senast den 16 april 

 

Vid frågor får Ni gärna höra av Er till mig via telefon eller mejl. 

Mejladress: ida_pluttan@hotmail.com 

Mobil: 0735-064435 

 

Jag hoppas att Ni vill vara med och hjälpa mig i min undersökning 

Vänliga hälsningar från 

Ida Hammarling 

 

Min handledare är professor Edvard Nordlander, tel. 026/648806, 070/6421700, enr@hig.se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ida_pluttan@hotmail.com
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1. Vilken ålder är det på barnen i din klass? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Känner du till TekNO? 

       Ja 

 Nej 

3. Har din klass fått besök av TekNO? Om svaret är nej kan du gå direkt ner till fråga 8 

Ja 

Nej 

4. Vilket tema arbetade ni med när TekNO var på besök?(om Ni haft fler besök går det 

bra att fylla i fler alternativ) 

Aggregationstillstånd 

Blandningar och lösningar 

El och energi 

Luftmotstånd 

Robolab 

Mekanismer 

Bioteknik 

Kriminal laboration 

Annat 

5. Följdes arbetet med TekNO upp och i så fall hur? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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6. Har du som lärare lärt dig något nytt när TekNO varit på besök och i så fall vad? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Vill du ha besök av TekNO igen?  

Ja 

Nej 

8. Varför har du inte haft besök av TekNO? 

Anmält men ej fått besök 

Vet ej vad TekNO är 

Vill ej ha besök av TekNO 

Jag undervisar inte i de ämnena  

Jag har fått besök av TekNO 

Annat______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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9. Hur tycker du att det är att undervisa i ämnet naturvetenskap? (Det går bra att välja 

flera alternativ) 

Det är lätt att undervisa i ämnet 

Det är ganska lätt att undervisa i ämnet 

Det är ganska svårt att undervisa i ämnet 

Det är svårt att undervisa i ämnet 

Det krävs mycket arbete att undervisa i ämnet 

Det krävs ganska mycket arbete att undervisa i ämnet 

Det krävs ganska lite arbete att undervisa i ämnet 

Det krävs lite arbete att undervisa i ämnet 

Det känns viktigt att undervisa i ämnet 

Det känns oviktigt att undervisa i ämnet 

Jag undervisar inte i naturvetenskap 

 

10. Hur tycker du det är att undervisa i ämnet teknik?  (Det går bra att välja flera 

alternativ) 

Det är lätt att undervisa i ämnet 

Det är ganska lätt att undervisa i ämnet 

Det är ganska svårt att undervisa i ämnet 

Det är svårt att undervisa i ämnet 

Det krävs mycket arbete att undervisa i ämnet 

Det krävs ganska mycket arbete att undervisa i ämnet 

Det krävs ganska lite arbete att undervisa i ämnet 

Det krävs lite arbete att undervisa i ämnet 

Det känns viktigt att undervisa i ämnet 

Det känns oviktigt att undervisa i ämnet 

Jag undervisar inte i teknik 

 

 

Övriga synpunkter 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Stort tack för Er hjälp! 


