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Abstract 

 

The purpose of this study is to find out which understanding pupils from year 5 have about the 

technical development of the light source. The purpose is fulfilled by the issues What 

knowledge do pupils in year 5 show for the technical development of the light source? and 

What knowledge do the pupils in year 5 show about the bulb and energy saving light bulb as a 

component of a technical system? The method chosen is qualitative interviews, ten profound 

interviews totally. The pupils placed five different pictures of light sources in historical range 

throughout the interviews. First they got to describe the technical development of the light 

source and finally the electrical system. The result shows that the pupils have a very good 

knowledge about the technical development of the light source and good knowledge of the 

system behind the bulb and the energy saving light bulb. For the technical development of the 

light source the pupils mentioned differences in material, in use and in how to switch on the 

light. For the electrical system the pupils mentioned components of the electrical systems, 

electric sources and how the energy flows throughout the system. The study shows that the 

pupils have a similar understanding as other related research in technology, understanding that 

also can be related to previous experience and age.  

 

Keywords: pupils understanding, technical development, the light source, technical system, 

electrical system  

  



2 

 

Sammanfattning  

 

Syftet med undersökningen är ta reda på vilken förståelse elever från årskurs 5 har för 

ljuskällans tekniska utveckling. Syftet har uppnåtts med hjälp av frågeställningarna Vilken 

kunskap visar elever i årskurs 5 om ljuskällans tekniska utveckling? och Vilken kunskap visar 

elever i årskurs 5 om glöd- och lågenergiglödlampan som komponent i ett tekniskt system? 

Metoden som valts är kvalitativa intervjuer och innefattar totalt tio olika djupgående 

intervjuer. Under intervjuerna har eleverna fått placera fem olika ljuskällor i historisk ordning, 

med hjälp av dessa bilder har de fått beskriva den tekniska utvecklingen för att tillslut hamna 

på elsystemet. Resultatet visar att eleverna har mycket god kunskap om ljuskällans tekniska 

utveckling och god kunskap om systemet bakom glöd- och lågenergiglödlampan. Vid 

ljuskällans tekniska utveckling kan eleverna nämna material- och användningsskillnader samt 

skillnaden i hur de lyser. När det gäller elsystemet kan de nämna elsystemets delkomponenter, 

elens ursprungskällor samt hur energin färdas i systemet. Undersökningen visar att eleverna 

har en likartad förståelse jämfört med tidigare liknande forskning inom ämnet teknik, 

förståelse som också kan relateras till tidigare erfarenheter och ålder. 

 

Nyckelord: elevers förståelse, teknisk utveckling, ljuskällan, tekniskt system, elsystemet  
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1. Inledning 

 

Jag har aldrig under min tid som lärarstudent uppmärksammat att ämnet teknik varit aktuellt 

under lektioner på verksamhetsförlagd utbildning. När jag själv tänker tillbaka på min 

skolgång och ämnet teknik tänker jag på högstadiet då vi fick koppla el i öppna och slutna 

kretsar. Men teknik är så mycket mer än ett avgränsat ämne, det finns runtomkring oss hela 

tiden. Öppnar vi ögonen ser vi teknik, och en teknisk utveckling i allting. Det är upp till 

skolan att göra eleverna medvetna om tekniken som omger oss och att diskutera historien 

bakom. Samhället är ständigt under utveckling och det krävs en bra förståelse av ett tings 

tekniska historia för en vidare utveckling. Hur fungerar egentligen alla ”prylar” som omger 

oss? Hur är de uppbyggda och vad är de beroende av? Varför är de utformade på ett visst sätt? 

Hur medvetna är vi om tekniken som finns? Jag vill att eleverna ska vara medvetna om 

vardagliga tings tekniska funktion och historia som omger oss och deras historia. Idag finns 

ingen omfattande forskning om elevers tankar kring en artefakts tekniska utveckling ur ett 

historiskt perspektiv. Vilka olika tekniker krävs för olika ljuskällor, för en eld eller en 

glödlampa? Ser eleverna en helhet i utvecklingen ifrån elden till lågenergilamporna, som i sin 

tur är en komponent till elsystemet, samt orsakerna till varför en förändring skett? Var skulle 

vi vara utan lampan? Hur kan ljuskällan förändras i framtiden? Vårt samhälle är uppbyggt 

utav mängder av tekniska artefakter som förändrats över tid och ingår i olika tekniska system. 

Undervisningen i teknik måste ta upp olika tekniska system för att eleverna ska förstå 

sambanden av en teknisk utveckling och konsekvenserna/följderna utav olika teknikval. Det 

handlar om uppbyggnad och fortsatt utveckling av dagens samhälle. Skolan har en läroplan 

som vi måste förhålla oss till. Kursplanen i teknik säger att eleverna i undervisningen ska 

utveckla sin förmåga att se vilka orsaker som ligger bakom en teknikutveckling, vad det är 

som driver den, samt att kunna se tekniken ur ett historiskt perspektiv (Skolverket, 2011).  

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilken förståelse elever i årskurs 5 har av 

utvecklingen av en teknisk artefakt och ett tekniskt system. Detta kan uppfyllas genom att ta 

reda på om eleverna är medvetna om ljuskällans tekniska utveckling, som har utvecklats från 
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en eld till en lågenergilampa och som i sin tur är beroende av elsystemet. Förståelse för 

ljuskällans tekniska utveckling är viktigt eftersom vi dagligen omges av olika ljuskällor och är 

starkt beroende av elsystemet på olika sätt. Tekniken är betydelsefull för vår levnadsätt och 

utvecklas ständigt till det bättre, allt för att uppfylla nya behov. Teknikens betydelse kan även 

ses i nya läroplanen Lgr 11 där den fått större plats.  

 

1.2 Frågeställningar  

 

- Vilken kunskap visar elever i årskurs 5 om ljuskällans tekniska utveckling?  

- Vilken kunskap visar elever i årskurs 5 om glöd- och lågenergilampan som komponent 

i ett tekniskt system idag?  
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2. Bakgrund 

 

2.1  Läroplaner 

 

Tekniken blev obligatorisk för elever på högstadiet i den svenska skolan på 80-talet, lgr 80. 

Tidigare, i Lgr 62 och Lgr 69, fanns endast tekniken med som olika inriktningar och 

tillvalsämne för elever i nionde skolåret. I och med Lpo 94 fick tekniken en egen kursplan 

(Gyberg och Hallström, 2009). I kursplanen, som varit aktuell ända fram tills nya läroplanen 

kom 2010, nämns det att tekniska kunskaper hjälper oss att förstå och använda tekniken som 

finns runt oss. Mål att sträva mot är bland annat att eleven ”Utvecklar sina insikter i den 

tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling och om hur tekniken påverkat och 

påverkar människan, samhället och naturen” (Skolverket, 2000, s 113). Komponenter och 

system nämns som en viktig bit. Dagens avancerade tekniska samhälle ger möjlighet att 

förstås genom teknikens historiska utveckling. I det femte skolåret ska eleven bland annat 

”kunna redogöra för, inom några väl bekanta teknikområden, viktiga aspekter på utvecklingen 

och teknikens betydelse för natur, samhälle, och individ” (Skolverket, 2000, s 115).  

 

I nya kursplanen Lgr 11, som gäller från och med HT-2011 och framåt, för teknik står det att 

tekniska lösningar i alla tider har varit betydelsefulla för människan och för samhällens 

utveckling. Det nämns även att drivkrafterna bakom teknikutvecklingen ofta har varit en 

strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. Ett centralt innehåll i Lgr 11 i teknik 

årskurs 4-6 inom tekniska lösningar samt teknik, människa, samhälle och miljö är: 

 Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller 

rörelse, till exempel larm och belysning. 

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

 Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.  

 Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, vatten- 

och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i system och hur de 

samverkar. 
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 Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till 

detta. 

 Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska 

lösningar (Skolverket, 2011, s 270-271). 

Eleverna ska genom detta innehåll bland annat utveckla sin förmåga att: 

 ”Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer 

 Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över 

tid” (Skolverket, 2011, s 269). 

 

2.2 Teknisk utveckling 

 

2.2.1 Definition av teknisk utveckling hos en artefakt 

Hagberg (2009), som väljer att använda ordet artefakt för ett tekniskt föremål så att inte 

tekniska system ska blandas in, säger att en artefakt finns på en bana som började när den 

första artefakten uppfanns och slutar när den sista varianten blir uråldrig i förhållande till 

sammanhanget den ingår i (ibid.). 

 

2.2.2 Ljuskällans tekniska utveckling  

Elden är det äldsta sättet att få ljus på (Ahlgren och Magnusson, 1996). När elden ”uppfanns” 

ökade chansen för människorna att överleva utanför de mest gynnsamma delarna på jorden.  

Beroendet för en ny teknik skapas lätt. Förr i världen fick en försiktighet iakttas så att inte 

glöden till elden försvann eftersom tändstickan ännu inte uppfunnits. Det var även svårt att 

kontrollera ny teknik, till exempel när en lägereld blev till en stor skogsbrand. I och med 

jordbruket, för 10 000 år sedan, möjliggjordes en spridning av ny teknik och de livsvillkor 

som följde (Sundin, 1991). År 1825 kom stearinljuset i handeln. Att arbeta i denna belysning 

var svårt och alla slags fetter och feta oljor, stearinljusets råmaterial, var dyrt. Det som styrde 

människornas dygnsrytm var solen. Fotogenlampan kom på 1860-talet. Oljeindustrin hade 

upptäckt att ämnet fotogen var lättantändligt. Med hjälp av en tändsticka tänds en veke inuti 

lampan, som suger åt sig av fotogenvätskan. I och med fotogenlampan kunde människorna 

sitta uppe senare om kvällarna (Ahlgren och Magnusson, 1996). 1800-talet var gasens 
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tidsålder. Gasen bildades genom upphettning utan lufttillförsel av trä- eller stenkol. På så sätt 

kunde ljus ges i gatlyktor och inomhusbelysning. Gassystemet utvecklades från första början 

på grund av att fabriker skulle kunna ha skiftarbeten (Sundin, 1991). Gasljuset blev kortvarigt 

i hemmen eftersom den krävde dyr ledningsdragning, var giftig och explosionsfarlig samt 

sotade (Ahlgren och Magnusson, 1996). År 1879 uppfann Thomas Alva Edison en elektrisk 

glödlampa som bestod utav förkolnad bambu- eller bomullsfiber. Edison och hans 

medhjälpare hade inte bara uppfunnit glödlampan, utan även hela elektriska systemet med 

lamphållare, ledningar, generatorer och elmätare. När hela systemet var färdigt, år 1882 i New 

York, startades det första elverket. Tack vare att ett helt system presenterades kunde det 

gasburna belysningssystemet konkurreras ut (Sundin, 1991). Vid sekelskiftet uppfanns lampor 

med metalltråd inuti. Lamporna är fyllda med en ädelgas för att tråden inte ska brinna upp. 

Med den elektriska belysningen har människan kunnat vara oberoende av solens rytm. Den är 

lukt- och rökfri, håller länge samt är väldigt ljusstark (Ahlgren och Magnusson, 1996).  

 

2.2.3 Faktorer som påverkar teknisk utveckling 

Tekniken har alltid varit central i människans liv, användandet blev tidigt en del av att vara 

människa. Vilken teknik som används är beroende av tiden och teknisk tradition är 

förutsättning för nytänkande. Ledstjärnan för en teknisk utveckling är praktisk och ekonomisk 

genomförbarhet. En tekniker vill veta hur medan en vetenskapsman vill veta varför (Sundin, 

1991). Den tekniska utvecklingen måste relateras till människan och hennes samhällen 

eftersom tekniken är gjord av människor. Bakom utvecklandet finns teknikens drivkrafter och 

konsekvenserna för människa och natur som en teknik skapar. En teknisk utveckling leder till 

nya tekniska utvecklingar, som i sin tur skapar förutsättningar för fler. Människan och 

samhället påverkas mer eller mindre utav utvecklingarna (Ginner, 1996). Det finns olika 

motiv bakom en utveckling, funktioner som till exempel estetiska, militära, vårdande, 

kommunikativa och roande. Oftast kommer en ny teknik först och sedan behovet, till exempel 

efter en intensiv marknadsföring (Sundin, 1991). Gyberg och Hallström (2009) nämner något 

de kallar sambandsyta. Det innebär att det finns ett samband mellan teknik och samhället 

(samhället med dess användare, politik, ekonomi, vetenskapliga och tekniska förutsättningar, 

regler och normer) som varierar beroende på tid och situation (ibid.).  
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2.2.4 Förståelse för teknisk utveckling 

Tekniken spelar en allt viktigare roll för vår vardag (Ginner, 1996). Gyberg & Hallström 

(2009) skriver att tekniken och dess förändring påverkar våra liv och vår förståelse för oss 

själva. Hur tekniken utvecklas avgör människans förutsättningar i livet. Teknik finns i de 

flesta verksamheter vi befinner oss i. En avancerad teknik innebär inte bara förbättring utan 

även en risk att bli abstrakt, och därmed svår att förstå (ibid.). Förståelse för teknikens 

utveckling är viktigt i skolan eftersom eleverna är framtiden (Hallström, 2009). Kunskaper 

och erfarenheter i artefakterna förenklar användningen (Hagberg, 2009). Men enligt Ginner 

(2009) så handlar teknik inte bara om enskilda snäva artefakter. Får eleverna se teknik ur ett 

historiskt perspektiv, där samband mellan teknik och kultur, ekonomi, politik med mera 

synliggörs, ökar deras förståelse för samhällsutvecklingen och underlättar förståelsen för 

modern teknik och tekniska system (ibid.). Eftersom modern teknik är väldigt avancerad har 

det visat sig, enligt Lindgren (1996), att grundläggande principer ofta är enklare att förstå och 

upptäcka i äldre teknik. Dessutom kan undervisning i teknikhistoria göras intressant så att en 

nyfikenhet hos eleverna hålls vid liv och att de förstår sin egen plats och roll i tidsaxeln 

(ibid.). Alla elever ska inte bli ingenjörer men alla behöver en god allmänbildning i teknik och 

naturvetenskap.  Eftersom unga människor ska kunna delta och ta ansvar för beslut inom 

politik och näringsliv, både nu och i framtiden, bör den grundläggande drivkraften enligt 

Ginner (2009) vara att höja den tekniska kunskapen hos alla elever. Särskilt användbart för 

detta är historiska kunskaper om teknikens utveckling samt dess samband till människa, 

samhälle och natur (ibid.). Nästan varje artefakt är en del utav ett system och de allra flesta 

mänskliga behov (äta, bo, hålla sig ren, resa och kommunicera) är beroende av ett eller flera 

system i samband med mängder av teknik. En av skolans grundläggande uppgifter är att göra 

samhället begripligt för eleverna (Ingelstam, 1996).  

 

För en förståelse för teknik och tekniskt utveckling är det viktigt att jämförelser i tid och rum 

görs (Ginner, 1996). En utgångspunkt i undervisningen, enligt Hagberg (2009), är att 

värderingar alltid ska vara inbyggda i artefakterna och de tekniska systemen. Samhällets 

tekniska förändring påverkar det människan kan, vill och måste göra. Skolan måste lära 

eleverna att teknik ses som en struktur vilken människan lever av, med och i. Tekniken som 

omger skolan kan ses med något som Hagberg kallar tekniklandskap. Alla artefakter som 

finns i klassrummet och som eleverna bär med sig synliggörs. Tekniklandskap kan jämföras 

med varandra, till exempel dagens skola mot skolan förr eller en skola på afrikanska 
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landsbygden. På så sätt lyfts teknikens ojämnheter fram, den kan vara intensiv och kraftfull på 

ett ställe och enkel och ganska stabil över tid på ett annat, och en utvecklingslinje kan ses. 

Kanske kan även teknikrummet i framtiden diskuteras. Genom detta sätt blir lärandet 

verklighetsbaserat, bland annat så lyfter det fram förhållandet mellan ny och äldre teknik. Den 

egna verkligheten kan jämföras ur ett diakront perspektiv, sitt egna tekniklandskap med andra 

tidperioders (till exempel far- eller morföräldrars) (ibid.). 

 

2.3 System 

 

2.3.1 Definition av system 

Ingelstam (2009) beskriver ett tekniskt system som bestående av två storheter, det finns 

komponenter och sedan samband mellan dessa. Komponenterna och sambandet bildar 

tillsammans en helhet. För att skilja ut systemet från omvärlden finns en systemgräns. Även 

en omgivning finns, den hör inte till systemet, men har ändå på något sätt betydelse (ibid.). 

Hult (1989) tar upp att ett tekniskt system inte alltid är lika synligt som kraftledningar eller 

järnvägsspår. Systemen kan innehålla ett antal händelser som inte alltid har ett tydligt 

sammanhang. Det finns enligt Hult ett centralt problem gällande stabiliteten och känsligheten 

för yttre störningar. Genom alternativa lösningar, då omkoppling i systemen vid störning sker 

automatiskt, kan problemet reduceras. System har alltid funnits, den avgörande skillnaden 

mellan då och nu är snabbheten. Till exempel kan det elektriska storkraftnätet transportera el 

till förbrukare var som helst i landet (ibid.).  

 

Klasander (2010) har valt att beskriva system efter något han kallar systemsignifikanter. 

Dessa utmärkande drag kom han fram till efter att ha studerat fjorton olika författares 

beskrivning av tekniska system. Ett systems tekniska kärna är människan, som konstruerat 

teknik eller tekniska processer. Det är uppbyggt av komponenter som tillsammans med 

delsystem sätts i hierarkisk ordning beroende på utbredning eller funktionsnivå. En artefakt 

ingår i ett större sammanhang eller helhet och ett beroende finns till något annat tekniskt, till 

exempel vardagens artefakter. Det finns en systemgräns och en omgivning vilket innebär att 

ett informationsbyte inom systemet kan ske och kontrolleras men inte över omgivningen. 

Flödet av energi, materia eller information kan vara isolerat, slutet eller öppet mot 
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omgivningen. Ett system kan kontrolleras och återkopplas i allt från ett tydligt väl 

sammanhållet system till ett mer tidsmässigt utdraget system. Systemens karaktär kan 

beskrivas i övergripande funktioner. Det finns även en viss komplexitet eftersom vi inte kan 

överblicka tekniken när den beskrivs som rumsmässigt utsträckt. Datorn är ett exempel på 

detta. Uttryck i systemet kan förändras eller vara beroende av ett tidigare förlopp och då 

kallas det dynamik. Människans olika syften i förhållande till teknikens villkor har påverkat 

hur tekniska system vuxit fram, ett sociokonstruktivistiskt och sociotekniskt perspektiv. I 

komplexa miljöer utvecklas och produceras ofta teknik (ibid.).  

 

2.3.2 Elsystemet 

Jordens energiresurser kommer från förnyelsebar energi (solstrålning, vattenrörelser och 

vindar) och från icke förnyelsebar energi (fossila bränslen och uran). Energin ifrån dessa 

källor utvinns i kärn-, vatten-, vind- och värmekraftverk vid elproduktion. Kärn- och 

vattenkraft är det vi i Sverige använder främst. Ifrån kraftverken färdas elen med hög 

spänning via stora kraftledningar till stora industrier och till energiföretagsanläggningar. Ifrån 

energiföretagen färdas elen med lägre spänning över marken i kraftledningar till landsbygden 

och genom marken till mindre industrier och tätbebyggelse. På landsbygden och i 

tätbebyggelse regleras elen av olika mottagnings- och nätstationer för att sedan fördelas ut till 

olika områden. Elen kommer in till huset genom serviceledningar i marken via ett kabelskåp 

och en elmätare på huset. I huset färdas elen via kablar i väggar, tak och under golv till 

kontakter där lampor med mera ansluts (Malm, 2007). Elsystemet i sin tur är en förutsättning 

för många andra tekniska system, såsom system för transport, telekommunikation och 

vardaglig teknik i hemmet (Summerton, 1998).  

 

2.3.3 Förståelse för system 

Summerton (1998) skriver att teknik som ett system kan betyda olika saker beroende på 

perspektiv. Grundsynen för systemperspektiv är att all teknik kan ses som delar eller 

komponenter som tillsammans utgör en helhet. Enligt Summerton har ett tekniskt system stor 

betydelse för att dagens samhälle som vi lever i ska fungera. Vi är starkt beroende av 

elektriciteten, men alla lägger inte märke till den förrän den är ur funktion eftersom det är då 

behovet gör sig påmint. Tekniska komponenter samverkar och finns i komplicerade tekniska 

system. Enligt Summerton har en forskare under 80-talet vid namn Thomas P. Hughes 
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beskrivit ett tekniskt system som en del av samhället som påverkar dess utveckling. Hughes 

talade även om ett allmänt utvecklingsmönster hos tekniska system: de börjar lokalt vidare till 

regionalt, nationellt och internationellt (ibid.). Blomkvist och Kaijser (1998) påstår att dagens 

tekniska system i vardagslivet inneburit en bekvämlighetens revolution (ibid.). 

 

Orkanen Gudrun förstörde år 2005 elsystemet på många håll (Gyberg och Palm, 2009). I och 

med nya tekniker så blir kunskaper, som tidigare varit självklara, onödiga. Det är lätt att se 

hur en teknik utvecklats, men svårare att förstå hur den ändrat vårt livssätt. Vardagstekniken 

funderas sällan över enligt Ellegård (2009) utan det är först när den slutar fungera den 

uppmärksammas enligt Gyberg och Palm (2009). Förståelsen behöver inte finnas eftersom det 

blir naturligt och nödvändigt (ibid.). Blomkvist och Kaijser (1998) skriver att tekniska system 

blivit osynliga för barn allteftersom de växer upp och fostrats in i den tekniska världen, 

systemen ses som självklarheter. Ett historiskt perspektiv på tekniska system är avgörande för 

den som vill förstå dagens konstruerade värld och kunna påverka framtidens utveckling. För 

förändring av system krävs även en helhetssyn (ibid.). Det är enligt Ingelstam (2009) viktigt 

för förståelsen att veta vad som finns bakom tekniska system. Det finns avsikter och 

strävanden, haverier och lyckoträffar samt nytta och lust. Kunskapen krävs för att kunna 

förbättra tekniken mer utefter behov och som är mindre utgiftskrävande i form av resurser och 

arbete. En förtrogenhet och vana ger kunskap för att se och ta ansvar för tekniska system 

(ibid.).  

 

2.4 Tidigare forskning 

 

2.4.1 Ett ökat intresse för forskning 

Under senare år, räknat från 1998 och femton år tillbaka, har ett ökat intresse för forskning 

kring tekniska system växt fram från många olika håll (Blomkvist och Kaijser, 1998). Enligt 

Hallström (2009) ses tekniska system som centralt i både internationella och nationella 

teknikdidaktiska forskningsöversikter. Thomas P. Hughes har använt en speciell teori för att 

beskriva tekniska system där undervisning på systemnivå kan läggas. De centrala delarna i ett 

stort tekniskt system kan plockas ut för att synliggöra att de är ett system i sig, så kallade 

undersystem (ibid.). Klasander (2010) har gjort en avhandling om hur undervisning om 
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tekniska system används i grundskolan. Han har tittat på hur systemen tas upp i läroplaner, 

skollitteratur och skolundervisning. Resultatet utav handlingen var att tekniska system under 

åren har fått större plats i läroplaner och skollitteratur samt lite större plats i undervisningen. 

Undervisningens fokus i teknik ligger inte så ofta på de tekniska systemen, utan på 

artefakterna, och systemen framställs som något som påverkar omgivningen, inte som något 

som går att påverka (ibid.).  

 

2.4.2 Brist på intresse hos elever 

Följderna av unga människors bristande intresse för teknik och naturvetenskap har blivit att få 

söker sig till utbildningar inom dessa områden. Det bristande intresset brukar då och då lyftas 

(Ginner, 1996). Läraren måste relatera till elevers egna erfarenheter. Det kan vara svårt att 

förmedla tekniken på ett bra sätt eftersom modern teknik är väldigt avancerad och tillräckliga 

kunskaper för att förstå saknas (Hagberg, 2009). Alla värderar tekniken olika och förknippar 

teknik med olika typer av människor (Gyberg, 2009). En studie som Bjelksäter (2011) gjort i 

år 9 visar att en skola inte kunde ta med allt som ingår i teknisk allmänbildning på grund utav 

tidsbrist. Syftet enligt Bjelksäter är att teknikundervisningen ska förmedla en god teknisk 

allmänbildning. Det blev upp till den enskilda läraren att bestämma och planera vad som 

skulle prioriteras högst för eleverna (ibid.).  Läraren har den avgörande förutsättningen 

huruvida elever lär sig om och får intresse för teknik. Läraren måste kunna, vilja och våga 

undervisa i teknik (Riis, 1996). 

 

2.4.3 Inlärning 

Det finns enligt Gyberg och Hallström (2009) fyra olika nivåer som har betydelse för hur 

tekniken förstås. Den första nivån är den diskursiva: hur teknik förstås och definieras, vilket 

också avgör för vilka problem vi ser. Till exempel är förståelsen för fenomenet lampa 

sociokulturellt format vilket betyder att det finns mängder av olika sätt att förstå och 

organisera lampan på. Barn skapar en avancerad och kommunicerbar ordning av lampan 

genom att avgöra om något är en lampa eller inte. Den andra nivån är subjektets disposition: 

olika förutsättningar ger olika förhållningssätt. Till exempel ges flickor och pojkar olika 

förutsättningar vilket ger olika sätt att agera i förhållande till tekniken. Förväntningar och krav 

från omgivningen styr hur individen formas. Den tredje nivån är interaktion: hur används 

tekniken i vår omvärld. Till exempel hur vi lever med elektricitet och har svårt att klara oss 
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utan. Den fjärde nivån är materialitet: tekniken styr och påverkar våra val och möjligheter att 

handla (ibid.).  

 

Lärande och kunnande kan ses som konstruktioner som utförs av tankestrukturer. Synsättet 

som är konstruktivistiskt har tre olika huvudidéer. Den första är idén om jämvikt genom 

självreglering. Vid en störning kan självreglering skapa en jämvikt. Till exempel om en 

elektrisk krets inte fungerar för en elev är denne mer öppen för lärarens teori. Den andra idén 

är tanken att människan till sin natur är nyfiken och vetgirig. När en situation inte förstås störs 

jämvikten, genom tänkande och skapande försöker vi återställa den. Det leder till att vi lär 

oss. Den tredje idén är föreställningen om tankestrukturer. Intelligensen konstruerar 

strukturer. Vi har strukturer lagrade i vår hjärna och när de är aktiva och konstruerar har vi 

begrepp, minnesbilder, perceptioner med mera. Ju äldre vi blir, desto mer integrerade och 

flexibla strukturer krävs för att hålla en jämvikt. Eleverna lär sig det läraren vill eftersom de 

blir vetgiriga och konstruerar strukturer när jämvikten störs. De har lättare att skapa jämvikt 

om den nya kunskapen ligger på ett lagom avstånd ifrån strukturerna de har just då. 

Kunskapen får alltså inte vara för välbekant, det blir för ointressant, eller för obekant, det blir 

för obegripligt. Elever tolkar undervisning utifrån deras tankestrukturer. Det är viktigt att veta 

elevernas utgångsläge i det konstruktivistiska synsättet eftersom uppfattningar om lärandes 

natur, om sig själv, om skolsituationen med mera påverkar. Tankestrukturer påverkar alltså 

vad och hur vi förstår, vad vi iakttar och hur vi handlar (Andersson, 1996). 

 

2.4.4 Tidigare erfarenheter 

Skogh (2011) hänvisar till resultatet av sin egen doktorsavhandling, en longitudinell studie om 

yngre flickors möte med teknik i hem och skola från 2001. Två elevgrupper från två skolor 

följdes under några år. I början av studien kunde få flickor associera begreppet teknik 

spontant till något de själva sysslat med eller till någon särskilt person eller verksamhet. 

Skolorna definierade och undervisade teknik olika vilket ledde till olika uppfattningar av 

ämnet hos flickorna. Undervisning som var enformig begränsade flickornas perspektiv på vad 

teknik är och de associerade först och främst teknikbegreppet med föremål som uppfinningar 

och maskiner eller till yrken som elektriker och uppfinnare. Flickor som varje vecka arbetade 

med teknik på ett varierat sätt associerade teknikbegreppet med tekniska erfarenheter ifrån 

skolan, bland annat genom teknikhistoriska inslag. Skogh reflekterar över om brister inom 
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teknikundervisningen kan vara en orsak till att många elever väljer bort tekniken. Hon skriver 

att det finns ett samband mellan det eleverna fick uppleva om teknik i skolan och den bild 

som de bar med sig av tekniken. Hur elever i Skoghs studie såg på sin egen tilltro av teknisk 

förmåga avgjorde deras förhållande till ämnet. Attityd, handling och resultat har ett möjligt 

samband (ibid.). Blomdahl (2009) skriver att den förståelse som eleverna får kring av vad 

teknik är beror på vilken filosofisk utgångspunkt som väljs (ibid.). Inlärning kan enligt Maltén 

(1995) sättas i följande sammanhang: Inlärning förutsätter förståelse som i sin tur förutsätter 

anknytning till tidigare erfarenheter eller kunskaper. Elever med svårigheter i skolarbetet har 

oftast en negativ självbild. En individ med positiv självbild vidareutvecklas när behov inom 

olika motivationsområden tillfredställs. Det kan till exempel vara behov att uppleva 

kunskapstörst eller känna sig värdefull (ibid.).  

 

Enligt konstruktivism kan fria elevundersökningar leda till att eleven blir medveten om sitt 

eget sätt att tänka och börjar vilja lära sig mera. Experiment med hypoteser är en förberedelse 

för begreppslig förändring. Här gäller det att läraren hjälper eleverna att förändra sina begrepp 

till det bättre genom att vara lyhörd på deras utgångslägen. Detta kräver mycket tid och stöd 

ifrån läraren. Företrädare för konstruktivismen är kunskapsteoretikern Jean Piaget och bland 

annat de kända psykologerna Lev Semenovich Vygotsky och Jerome S. Bruner. Andersson 

påpekar det faktum att vetenskapsmännen kommer från olika delar av världen och ändå är 

överens om att individen har en förmåga att på sitt eget sätt, tillsammans med andra, förstå 

och påverka sin omgivning (Andersson, 1996). De tre forskarna har skapat tre olika kognitiva 

inlärningsteorier. Enligt Vygotsky är det samspelet mellan individen och den sociokulturella 

omgivningen som styr människans utveckling (Maltén, 1995). Kunskap lagras bland annat i 

vetenskapliga begrepp, grupperingar utifrån en abstrakt förståelse. Det innebär att ett barn kan 

tänka på ett begrepp och se det i ett sammanhängande mönster (Stensmo, 1994). Enligt 

Bruner är det den inre motivationen som är drivkraften bakom vårt handlande. Vid inlärning 

är det alltså viktigt att motivationen kommer från eleven själv. Enligt Piaget är det 

människans naturliga livskraft som styr utvecklingen i varje åldersutvecklingsnivå. Det sker 

ett samspel mellan människan, som är medfött nyfiken och aktiv, och omgivningen (Maltén, 

1995).  Piaget anser att orsaker till barns tankeprocesser måste bero på bakomliggande 

mentala strukturer. Ska ett barn kunna minnas något krävs det först att barnet registrerat det, 

och det kräver att det kopplas samman med förståelsen. Att koppla samman något med 

förståelse kallas operativ inlärning. På Piagets tredje utvecklingsnivå (den konkret 
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operationella perioden, 6-12 år) utvecklar barnet en förmåga att tänka logiskt. Förståelsen för 

tid utvecklas som gör att barnet kan tänka i forntid, nutid och framtid. Även förmågan att 

föreställa sig ting och dra slutledningar från en situation till en annan utvecklas. För att kunna 

ha dessa logiska tankar är barnet beroende av sina erfarenheter (Jerlang, 1999). Piagets 

kunskapsteori innebär att kunskap är något som en människa konstruerar utifrån sina egna 

erfarenheter, den är konstruktivistisk. Tänkandet och kunskapen utvecklas lika hos små barn 

som hos de första människorna. Kunskap är ett mentalt redskap för att förstå verkligheten. 

Människan försätter sig i situationer hon inte förstår tack vare nyfikenheten. Jämvikten som 

då störs kan återställas genom tänkande och konstruktion av ny kunskap. Denna process blir 

aldrig färdig eftersom varje kunskap är tillfällig och föränderlig. Kunskap som ingår i ett 

meningsfullt sammanhang kallas operativ kunskap. Människan har alltid någon form 

förförståelse till ett nytt fenomen (Stensmo, 1994).  

 

2.4.5 Ålder och kunskapsnivå 

Davis, Ginns och Mc Robbie (2002) har gjort en studie om elevers förståelse, 92 stycken från 

år 2, 4 och 6, av utvalda tekniska begrepp samt av förändringen i förståelsen över årskurserna. 

Bilderna som intervjuerna handlade om var broar, cyklar och väskor. Forskarna kom fram till 

att det fanns en utveckling i det abstrakta tänkandet relaterat till ålder, en högre ålder gav ett 

mer abstrakt tänkande. De yngre eleverna beskrev objekten enkelt och de äldre eleverna mer 

detaljerat och gjorde kopplingar utöver det de såg, till exempel materialegenskaper (ibid.). 

Barns utveckling vid 7-14 års ålder enligt Steinerpedagogik är viljans utveckling. Här ska 

barn uppleva och lära sig att naturen är skön vilket leder till kreativa inslag i undervisningen 

(Maltén, 1995). Erik Homburger är en annan forskare som bygger vidare på Freuds teorier. 

Enligt Homburgers teori är en grundläggande styrka i utvecklingen för barn i skolåldern, 4:e 

stadiet latens, att få ökad kunskap inom olika områden. Barnet går i det stadiet igenom en kris 

som heter existenskrisen. Barnet ska då utveckla en förståelse att skolan ger barnet 

möjligheter att lära sig behärska metoder för kommande arbete i vuxenlivet. Upplevs krisen 

otillfredsställande utvecklar barnet en känsla av främlingskap för sig själv och sina uppgifter. 

Skolan ställer ofta höga krav på eleven och detta kan bland annat leda till 

inlärningsblockeringar (Jerlang, 1999). 
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Enligt Svensson (2010) krävs det ett mer utvecklat abstrakt tänkande när det gäller tekniska 

system. Svensson har gjort en undersökning om unga och deras relation till teknik som består 

av två studier. Första studien, 24 barn och ungdomar 10 respektive 15 år gamla, handlar om 

sammanhangen mellan tre föremål, mobiltelefonen, glöd- och lågenergilampan samt bananen. 

Andra studien, 18 ungdomar 15 år gamla, handlar om tre system, informations-, energi- samt 

transportsystemet. De medverkande i undersökningen kunde jämföra, se skillnader och 

diskutera relationer mellan föremål och system, något som tidigare inte undersökts. Svensson 

vill med denna studie klargöra att undervisning om tekniska system med utgångspunkt i 

föremål ger ökad förberedelse för människor att leva i ett teknikintensivt samhälle. Hennes 

avhandling visar att unga har kunskaper om tekniska system men att det finns en variation av 

uppfattningar. Hon har delat in vad de unga ansåg var kännetecknande för systemen i 

dimensionerna flöde (förflyttning av något inom systemet), komponentinteraktion (samverkan 

och sammankoppling av systemets olika delar) och systeminteraktion (samverkan med andra 

system samt avgränsning mot omgivningen). Ungas vanligaste tankar om energisystemet var 

att någon form av rörelseenergi kom in i systemet och omvandlades samt förflyttades till vissa 

komponenter, och tillslut kom elen till hemmen. De som urskilde komponenter visade ett visst 

systemtänk, även om inte alla bitar kom med. Den vanligaste uppfattningen om system var att 

det som systemet innehöll skulle användas av dem själva. Detta är betydelsefullt i relation till 

föremål. Svensson delar relationen mellan föremål och system i fem kategorier om föremål 

för användning, föremåls funktion, föremål som en del av en process, föremål som 

komponenter i system samt föremål som en del av systemen. Genom resurs, intention och 

struktur hade de unga olika sätt att förstå tekniska system. Systems struktur kunde ses med ett 

antal komponenter men även som ett system som inkluderar andra system, samhälle och 

natur. Unga som ser teknik som enskilda föremål uppfattar inte något system, de har ingen 

helhet i ett tekniskt systemtänk. De som såg system relaterade främst till stukturen och 

uppbyggnaden (ibid.).  
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3. Metod 

 

3.1 Tillvägagångssätt 

 

För att kunna genomföra syftet om elevers förståelse för utvecklingen kring ett avgränsat 

tekniskt system krävdes att data samlades in och systematiserades. Detta är enligt Alvesson 

och Sköldeberg (2008) viktigt för att kunna genomföra en tolkning. Eftersom resultatet skulle 

kunna tolkas, var data tvunget att vara observerbar. Primärdata bestod av intervjuer. Genom 

intervjuer fås, enligt Johansson och Svedner (2010), en bra överblick över elevers 

förkunskaper inom ett visst ämne. Sekundärdata bestod av litteratur kring tekniska system, 

läroplaner, barns utvecklingsfaser samt tidigare forskning.  

 

3.2 Val av metod 

 

För att ta reda på elevernas förståelse var intervjuerna kvalitativa. Vid kvalitativa intervjuer 

ges en möjlighet att tolka utifrån elevernas eget synsätt eftersom en kvalitativ metod utgår 

från intervjuarnas perspektiv (Alvesson och Sköldberg, 2008). Metoden innebär också 

bestämda frågeområden, där de enskilda frågorna skiljer sig beroende på vad eleven svarar. 

Svarsalternativen är inte heller fasta. (Johansson och Svedner, 2010). Denna metod har valts 

för att få en uppfattning om elevernas förståelse för teknikens utveckling ur ett sammanhang. 

Här passade det att frågorna skiljde sig eftersom eleverna skulle placera bilder utav ljuskällor 

i tidsordning efter egen förmåga. Inslagen var ändå strukturerade för att resultatet skulle 

kunna analyseras på bästa sätt. Klimatet under intervjuerna blev inte så spänt eftersom de 

innehöll bilder som kunde ses och pekas på, vilka även fungerade som en hjälp att få fram 

elevernas tankar. Små anteckningar gjordes även för att eleven inte skulle känna sig studerad.   
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3.3 Procedur, genomförande 

 

För att kunna genomföra undersökningen behövdes 10 elever ifrån årskurs 5. Kontakt togs via 

mejl med en lärare för en klass där ämne och syfte förklarades samt motiverades. Elever och 

lärare var sedan tidigare kända. Information om undersökningen och varför den gjordes 

berättades sedan muntligt i klassen så fort läraren tackat ja. Blanketter till målsman och elever 

delades ut, se bilaga 1. Innan de riktiga intervjuerna ägde rum testintervjuades en elev i 

årskurs 6 samtidigt som en åhörare satt med. Eleven var känd sedan tidigare och det gjorde att 

denne med ärlighet kunde säga vad som var bra och vad som borde tänkas på.  I detta fall 

borde innebörden av ”uppbyggt av” förklaras noggrannare, alltså att inte använda ett ord som 

eleven inte riktigt visste vad det betydde. Åhöraren ansåg att det skulle vara lite mer tydliga 

instruktioner innan intervjun började, så att eleven förstod syftet med undersökningen 

ordentligt.  

 

Intervjuerna skedde enskilt utifrån fem bilder på olika ljuskällor. De ägde rum i ett grupprum 

som tillhör elevernas klassrum. Dörren bestod endast av en skjutdörr och glasfönster fanns ut 

mot klassrummet. Intervjuerna spelades in, se bilaga 2 för intervjuguide. De var mellan 15-25 

minuter långa och skedde under tre olika dagar samma vecka (21, 22 och 24 november under 

vecka 47, 2011). Innan ljudinspelningen startade förklarades samma sak som stod på 

blanketten, se bilaga 1, som eleverna skrev på. Att eleverna skulle säga till så fort de inte 

förstod något påpekades även. Bilderna bestod utav följande: en eld, ett levande ljus 

(stearinljus), en fotogenlampa, en glödlampa och en lågenergilampa (se bilaga 2). Varje elev 

placerade ljuskällorna i historisk ordning och sedan berättade de om varje ljuskällas 

uppbyggnad och hur den skiljer sig ifrån nästkommande. Sedan fick eleverna berätta om vad 

som krävdes för att bild 4 och 5 skulle lysa samt om de hade något mer att tillägga. De fick 

även fundera på en egen vidare ljuskälla eftersom intervjuerna kunde ha väckt intressanta 

tankar de ville dela med sig av. Ingen rättning av bildordning gjordes.  
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3.4 Urval 

 

Urvalet består av tio stycken elever från samma klass i årskurs 5. Skolan där eleverna går 

består av en klass från varje årskurs, från förskoleklass till årskurs 6, och ligger i en mindre 

ort i Mellansverige. Skolan och eleverna valdes för att de är kända sedan tidigare av 

författaren. Nervositet hoppades på att det skulle minska hos eleverna under intervjutillfällena 

då de visste vem som var intervjuaren. Blanketter från de elever (16 stycken) som valde att 

medverka i undersökningen lades i en hög och 10 drogs slumpmässigt. Enligt Alvesson och 

Sköldeberg (2008) gör ett mindre antal intervjuer som är mer djupgående, istället för mängder 

av enkla och ytliga, det enklare att se bakomliggande orsaker. Att se bakomliggande orsaker 

till det synliga är ett positivistiskt synsätt (ibid.).  

 

3.5 Etiska överväganden 

 

Varje forskare ska inför en undersökning fundera över eventuella negativa konsekvenser det 

förväntade resultatet kan ge för deltagarna. Forskningskravet och individskyddskravet skall 

vägas mot varandra. Forskningskravet innebär att kunskap som finns ska utvecklas och 

fördjupas samt att metoder ska utvecklas (Vetenskapsrådet, 2002). Någon tidigare forskning 

om elevers förståelse av utveckling av en teknisk artefakt respektive teknisk system har inte 

funnits, alltså utvecklas och fördjupas detta i och med denna undersökning. 

Individskyddskravet innebär att individer inte får skadas på något sätt, till exempel genom 

förödmjukelse eller kränkning, och har fyra grundläggande huvudkrav. Dessa huvudkrav är 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

3.5.1 Informationskravet 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagare om deras uppgift i 

undersökningen, vilka villkor som gäller för deltagandet, att undersökningen är frivillig samt 

att information som kan tänkas påverka frivilligheten att delta framgår (Vetenskapsrådet, 

2002).  Enligt personuppgiftslagen (10 § Justitiedepartementet L6, 1998) får personuppgifter 

endast användas om den tillfrågade lämnat samtycke. Samtycket innebär att den tillfrågade 



22 

 

först fått information om vad den frivilliga behandlingen gäller och sedan kan ge sitt 

godkännande (ibid.). Projektansvariges namn och förbindelse till institution ska framgå för att 

underlätta kontakten med ansvarig forskare. Syftet med och genomförandet av 

undersökningen ska beskrivas i stora drag. För att motivera till undersökningen ska vinster om 

den nya kunskapen betonas (Vetenskapsrådet, 2002). Undersökningen var frivillig att 

medverka i, vilket enligt Johansson och Svedner (2010) är viktigt att påpeka. Detta framgick 

utav en blankett som skickades ut till elever samt målsman för underskrift. Syftet med 

undersökningen presenterades både muntligt och i blanketten, se bilaga 1. 

 

3.5.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att forskaren måste ha deltagarnas godkännande. Är deltagarna 

under 15 år krävas målsmans underskrift. Deltagarna har rätt att själva bestämma om, hur 

länge och på vilka villkor de ska delta. En medverkan ska kunna avbrytas utan att det medför 

negativa följder. Deltagare som valt att avbryta sin medverkan får inte utsättas för olämplig 

påtryckning eller påverkan. (Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjuerna från denna 

undersökning påbörjades samlades blanketterna in där eleverna och målsman godkännande ett 

deltagande.   

 

3.5.3  Konfidentialitetskravet  

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren har en tystnadsplikt angående etiskt känsliga 

uppgifter om identifierbara personer. Enskilda människor ska nämnas på ett sätt som gör att 

de inte kan identifieras av utomstående. Finns det en risk för att individer oavsiktligt kan 

identifieras ska det förväntade resultatet vägas mot eventuella negativa konsekvenser som kan 

följa (Vetenskapsrådet, 2002). Alla elever i undersökningen är anonyma, även skola och stad. 

Det enda som nämns i undersökningen är att det gäller elever i årskurs 5 i en skola i 

Mellansverige. Detta framgår av blanketten som delades ut.  

 

3.5.4 Nyttjandekravet 

De uppgifter en undersökning ger från deltagarna får endast användas för forskningsändamål 

eller för beslut om åtgärder som direkt påverkar den enskilde, om inte ett speciellt 

medgivande har uttryckts hos den berörda (Vetenskapsrådet, 2002). I blanketten framgick det 
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att intervjun kommer att spelas in, men att det bara var undersökaren som kommer att lyssna 

och att det sedan raderas. 

 

3.6 Analys av data, databearbetning 

 

Syftet med en analys är att ta reda på vad som ligger bakom resultatet (Alvesson och 

Sköldberg, 2008). Meningen med denna undersökning är att få en ökad förståelse för elevers 

kunskap kring en teknisk utveckling, därför räcker det inte bara med att sammanställa 

resultaten. Resultaten har analyserats så att bakomliggande orsaker kan ses. Johansson och 

Svedner (2010) skriver att en analys kan grupperas efter elevernas uppfattningar. Alla 

intervjuer transkriberades och sammanställdes i olika tabeller med elevernas svar som 

utgångspunkt. De olika drag som hittades skapade i sin tur nya kategorier och tabeller. Genom 

detta sätt kunde en god bild ges av elevers förståelse för ljuskällans tekniska utveckling samt 

systemet bakom glöd och lågenergiglödlampan.  

 

3.7 Rapportens giltighet 

 

3.7.1 Vetenskapligt synsätt 

När en undersökning genomförs är det viktigt att ha en medvetenhet om hur olika resultat kan 

tolkas. Ett resultat för ett och samma forskningsområde ser inte exakt likadant ut beroende på 

olika forskare (Alvesson och Sköldberg, 2008). För bästa tolkning har primärdatas resultat har 

därför grupperats fram och tillbaka, och på så sätt gett nya infallsvinklar.  

 

3.7.2 Reliabilitet och validitet 

Resultatet från denna undersökning kan komma att endast vara giltigt under en viss tid, så 

kallad tidsmässig relativism (Alvesson och Sköldberg, 2008). Ett barns inlärningsutveckling 

ser likadan ut men faktorerna som påverkar förändras, såsom elevernas, skolans och 

samhällets olika förutsättningar. Undersökningen är just nu väldigt relevant. Den tar upp 

teknikinnehållet i nya läroplanen, Lgr 11, som ska genomsyra dagens skola. Resultatet visar 

inte ett generellt svar för hur det är med alla elevers förståelse för en teknisk utveckling, men 
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det ger idéer till hur det kan vara och vad som kan tros ligga bakom. Under alla intervjuer 

förekom tre olika störningar i form av att någon kom in i rummet. Eleverna påverkades inte av 

detta eftersom ingen större notis gjordes av det. 

 

För att kunna uppnå kvalitet på en undersökning är det viktigt att forskaren försöker tolka sin 

egen tolkning, eftersom sättet att tänka styr hur resultatet tolkas. (Alvesson och Sköldberg, 

2008). Varför tolkades resultatet på just detta sätt?  Det finns tre olika sätt att se på sanningen, 

vad ett resultat betyder, i en forskning. De är följande: korrespondens (vad motsvarar detta?), 

användning (hur kan det användas?) samt mening (vad betyder det?). Alvesson och 

Sköldeberg beskriver detta som det trilaterala sanningsbegreppet. Alla är lika viktiga i en 

undersökning, men de kan förekomma mer eller mindre (ibid.). När resultatet skulle 

sammanställas användes de tre olika sanningsbegreppen i förhållande till läraryrket. Resultatet 

motsvarar specifika elevers förståelse för den tekniska utvecklingen samt elsystemet. 

Resultatet kan användas för att öka kunskapen för specifika elevers förståelse hos 

yrkesverksamma lärare. Och slutligen betyder resultatet att specifika elever har förståelse för 

ljuskällans tekniska utveckling samt elsystemet på grund utav olika anledningar.  

 

3.7.3 Källkritik 

Ingen tidigare forskning om elever och en teknisk artefakts utveckling har funnits. Den 

forskning, sekundärdata, som relateras till handlar om elever och tekniska system. Något som 

undersökningen också berör. Då det fanns möjlighet har ursprungslitteratur använts, för att 

undvika tolkade versioner av dessa fakta. 

 

3.7.4 Metodkritik 

Undersökningen kan brista beroende på vilka elever som har intervjuats, eventuella elever 

med diagnoser samt elevers olika bakgrund, brister i språk, intressen och så vidare. Elevers 

förutsättningar är väldigt olika. Ett resultat kan visa en hög eller låg genomsnittskunskap 

beroende på intervjuade elever. Ett och samma resultat kan enligt Alvesson och Sköldberg 

(2008) ses ur olika perspektiv beroende på hur syftet, intervjuerna, det egna tycket med mera 

är vinklade. Det är alltså inte säkert att andra forskare får fram exakt samma resultat som i 

denna, även om liknande resultat kommer att nås i liknande undersökningar. Vinklingen 
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ligger på elevers sätt att förstå ett fenomen, ur en kommande roll som lärare. Arbetet ska alltså 

främst kunna användas av verksamma lärare som vill veta mer om hur elever kan förstå en 

teknisk utveckling eller ett tekniskt system.  
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4. Resultat 

 

Syftet med undersökningen var att ta reda på vilken förståelse elever i årskurs 5 har av 

utvecklingen av en teknisk artefakt och ett tekniskt system, i detta fall ljuskällan. Intervjuerna 

startade därför med att eleverna fick lägga olika ljuskällor i historisk ordning. Därefter fick 

eleverna berätta om varje enskild bild, jämföra skillnader bilderna emellan samt berätta vad 

som krävs för att bild 4 och 5 skulle lysa. Ingen rättning av korrekt ordning gjordes. Resultatet 

visar att eleverna har mycket god kunskap om ljuskällans tekniska utveckling och god 

kunskap om glöd- och lågenergilampan som komponent i ett tekniskt system, dock mindre 

god kunskap om själva elsystemet. Under intervjuernas gång relaterade en del elever till sig 

själva som hjälp för att förklara något. 

 

4.1 Förståelse för ljuskällans tekniska utveckling 

 

Den ena frågeställningen var Vilken kunskap visar elever i årskurs 5 om ljuskällans tekniska 

utveckling? Resultatet för denna fråga redovisas i valda bildordningen samt i olika kategorier 

efter vanligaste svaren. Vid denna frågeställning relaterade fyra elever till sig själva. Elev 5 

avgjorde varför bild 5 måste vara nyast:  

Elev 5: ”Jag vet inte, antagligen för att… [tystnad] dom är väll nyare modeller 

antagligen, för jag brukar ofta inte se såna.”  

Intervjuare: ”Okej, du ser mest såna på bild nummer fyra [bild 4]?” 

E5: ”Ja.”  

Elev 10 avgjorde vad bild 3 föreställde: 

Elev 10: ”Hm… det där [pekar på bild 3] ser faktiskt ut som en oljelampa vi har. Ah, 

ungefär. Och den [pekar på bild 4]… båda är glas men den är ju mycket mindre också.”  

Elev 7 förklarade varför bild 5 kräver större sladdar: 

Elev 7: ”Men jag tror man måste ha större sladdar här.” 
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Intervjuare: ”Okej, större sladdar på den [bild 4].” 

E7: ”Ja, men även på den [bild 5] för det var en liten glödlampa vi hade på NO:n.”  

Elev 6 förklarade hur bild 3 fungerade: 

Elev 6: ”Ehm… man… jag vet ju, vi har haft en sån där så var det… det är en spak typ 

eller så här en pinne, som man vrider på tror jag [pekar på bild 3:s av- och påknapp].”   

 

4.1.1 Elevernas valda bildordning 

Bilderna i historisk ordning:  

 

 

 

Antal elever som medverkade under intervjuerna var tio stycken. Eleverna fick börja med att 

lägga bilderna i historisk ordning. Korrekt bildordning gav fem rätt, ett platsbyte av två bilder 

gav ett minus och två platsbyten av fyra bilder gav två minus. Tabellen nedan visar vilken 

historisk bildordning och antalet elever per kombination.  

 

Tabell 1: Elevernas bildordning av ljuskällans tekniska utveckling 

 5 rätt 4 rätt 3 rätt 

Bildplacering 1  2  3  4  5 1  2  3  5 4 1  3  2  4 5 1  3  2  5  4 

Antal elever 4 3 1 2 

 

Den vanligaste bildplaceringen av ljuskällans tekniska utveckling är korrekt ordning (fyra av 

tio elever) och ett byte av ordningen mellan bild 4 och 5 eller bild 2 och 3 (fyra av tio elever). 

1 2 3 4 5 

Eld  

 

Levande ljus 

  

Fotogenlampa 

 

Glödlampa  

 

Lågenergilampa 
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Övriga två elever bytte plats mellan bild 2 och 3 samt 4 och 5. Under intervjuernas gång var 

det endast en elev som uttryckte en eventuell förändring utav bildordningen. Elev 2 var 

tveksam inför 4 och 5 men ändrade aldrig sin första ordning.  

Intervjuare: ”Okej är det lite likt bild nummer 4 [pekar på bild 5]?” 

Elev 2: ”Ja… egentligen kanske de borde byta plats.” 

Intervjuare: ”Ja, du får ändra om du vill.” 

E2: ”Nej jag vet inte för den där är ju starkare [pekar på bild 5].”  

 

4.1.2 Olika skillnader i ljuskällans tekniska utveckling 

Eleverna har en mycket god kunskap om ljuskällans tekniska utveckling. Vid jämförelse 

mellan bilderna/ljuskällorna i den tekniska utvecklingen nämnde eleverna olika material- 

användningsskillnader samt skillnad i hur ljus fås. Totalt sett ur dessa kategorier skiljde sig 

elevernas svar mest vid bild 3. När intervjufrågorna var slut hade eleverna en möjlighet att 

tillägga något. En elev ville berätta mer om den totala tekniska utvecklingen av ljuskällan. 

Intervjuare: ”Är det något mer du vill säga om de här sakerna?” 

Elev 5: ”Att dom har blivit äldre för varje århundrade antagligen, eller ja dom har ju 

blivit äldre ifrån brasa till lampa.” 

Intervjuare: ”Hur menar du då att de har…?” 

E5: ”För, för jättelängesen kanske bara brasan fanns och så har det uppfunnits mer ända 

till nu.” 

Intervjuare: ”Okej, vem är det som har gjort det då?” 

E5: ”Antagligen smarta människor som har uppfunnit saker med gaser och el och ström 

och sånt.” 

Intervjuare: ”Okej, tror du det skulle funka om vi bara hade en brasa idag?” 

E5: ”Antagligen om de inte skulle kommit på de här andra bilderna.” 
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4.1.2.1 Materialskillnader 

Material var en stor skillnad i ljuskällans tekniska utveckling som samtliga elever nämnde. 

Resultatet visar att alla elever ser en teknisk utveckling i materialet på varje bild, baserat på de 

olika ljuskällornas utseende. Se bilaga 3, tabell 2, för vilken elev som svarade vad. Alla elever 

var överens om att skillnaden i material var trä vid bild 1 och stearin vid bild 2. Den största 

skillnaden i svar angående ljuskällans tekniska utveckling skedde vid bild 3, även om 

eleverna var ganska överens. Det var åtta elever som nämnde glas och metall och fem elever 

som nämnde vätska, i form av olja, tändvätska eller något annat rinnande inuti. Ett vanligt 

svar om bild 3, fotogenlampan, kunde vara: 

Elev 6: ”Den där är mer avancerad [bild 3].” 

Intervjuare: ”Är bild nummer tre mer avancerad?” 

E6: ”Ja, alltså det är ju massa grejer och så. Det är ju liksom ingen… eller… det är ju 

plåt, eller metall eller nått sånt där.”  

 

Alla elever svarade att bild 4 och 5 består av glas, metall och/eller plast. Alla utom två elever 

ansåg att det endast var utseendet som skiljde ljuskällorna åt. De två avvikande svaren var vid 

bild 5. En elev nämnde att det finns kvicksilver inuti som är farligt och en annan att det finns 

små skruvar som håller fast glaset. En utav eleverna uttryckte sig följande: 

Elev 8: ”Ja, och så… den där är dubbelt så farlig också [pekar på bild 5].” 

Intervjuare: ”Den där?” 

E8: ”Ah. För att det är här glaset, inuti själva… innanför glaset så är det något som 

kallas kvicksilver som är dödligt.”  

 

4.1.2.2 Skillnader i extrakomponenter för ljus 

Eleverna nämnde i ljuskällans tekniska utveckling skillnader för vad som krävs för att de 

olika ljuskällorna ska lysa. Resultatet visar att eleverna har mycket god kunskap om hur alla 

olika ljuskällorna, utom bild 3 fotogenlampan, kan lysa. Vid bild 1, elden, visade eleverna på 

extra kunskap om hur ljuskällan kan lysa då flera drog paralleller till historien. Se bilaga 3, 

tabell 3, för vilken elev som sa vad. 
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Tabell 3: Elever som nämnde skillnader för hur ljus fås (x = svarat och korrekt, 0 = svarat 

men ej helt korrekt) 

 Bild 

1 2 3 4 5 

Elev 1 X X X X X 

Elev 2 X X 0 X X 

Elev 3 X X X X X 

Elev 4 X X 0 X X 

Elev 5 X X 0 X X 

Elev 6 X X 0 X X 

Elev 7 X X 0 X X 

Elev 8 X X X X X 

Elev 9 X X X X X 

Elev 10 X X 0 X X 

 

Åtta elever uttalade att bild 1 kan tändas med tändstickor och/eller tändare. Två elever 

nämnde även att bränsle och syre behövs utöver något att tända med. Endast en elev sa att 

elden även kunde tändas med ett tändstål och torrt gräs. Sju elever beskrev att bild 1, elden, 

förr tändes med hjälp av två pinnar som snurras i varandra och/eller med flintsten. Ett vanligt 

svar var: 

Elev 3: ”Det beror på vilken tid man är i egentligen [bild 1].” 

Intervjuare: ”Jaha, så det är olika beroende på när man lever?” 

E3: ”På stenåldern kanske man använde flinta och andra stenar för att få eld på trä. Och 

sen lite senare fanns det ju lite andra saker också.”  

 

På bild 2, stearinljuset, svarade alla elever att tändstickor och/eller tändare är det som behövs 

för ljus. Bild 3, fotogenlampan, var det endast fyra elever som hade kunskapen om att 

fotogenlampan tänds med hjälp av tändstickor.  
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Elev 1: ”Antingen så använder man typ tändstickor eller så ehm… man tänder eld på 

veken.” 

Det förekom sex felsvar. Det vanligaste svaret, sex elever, var att snurra på av- och på 

knappen och/eller genom el eller ett batteri som hjälp för att få fotogenlampan att lysa.  

Elev 4: ”Kanske… el eller något sånt.”  

 

Vid bild 4 och 5, glöd- och lågenergilampan, ansåg alla elever att det var el som fick 

ljuskällorna att lysa. Ett svar var: 

Elev 9: ”Ja, de är glas och plast på femman [bild 5]. Och på den [bild 4] så var det ju 

glas och trådar… fast båda måste ha elektricitet.”  

Ett annat svar var: 

Elev 5: ”Och eh… bild fyra [bild 4] går på, den använder man, den går på el. Eller ja, 

den måste ha el i sig för att lysa.” 

 

4.1.2.3 Användningsskillnader  

Några elever nämnde angående ljuskällans tekniska utveckling skillnader i användningssätt. 

Resultatet visar att eleverna tillsammans har ganska stor kunskap om användningsskillnader 

av den tekniska utvecklingen av ljuskällan. De nämner väldigt olika användningsskillnader. 

Eleverna har fått ”rätt” om de nämner något som är korrekt och ”fel” om inget är korrekt. 

Korrekta svar dominerar emot inget svar alls eller felsvar. Se bilaga 3, tabell 4, för vilken elev 

som svarat vad. 
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Tabell 4: Elever som nämnde användningsskillnader (X = svarat, 0 = svarat men ej korrekt, - 

= ej svarat) 

 Bild 

1 2 3 4 5 

Elev 1 - - - - - 

Elev 2 X X X X X 

Elev 3 - X X X 0 

Elev 4 X X X - - 

Elev 5 - X X X X 

Elev 6 X X X X X 

Elev 7 -  - 0 - 0 

Elev 8 - X X X - 

Elev 9 X X X - - 

Elev 10 - X X X X 

 

Tre elever sa att bild 1, elden, finns utomhus. Övriga enskilda svar var att elden kan vara 

vartsomhelst men med bränder och förstöring som följd, att den kan finnas inomhus i en 

kamin och att den lyser starkt. Vid bild 2, stearinljuset, nämndes användningen på flera olika 

sätt. Tre elever sa att den finns inomhus. Tre elever nämnde att det krävs ett skydd, i form av 

underlägg, för att kunna hålla i ljuset.  

Elev 10: ”Jag vet inte, man håller i… det är ett stearinljus och så är det en platta så 

under. Då måste man ju hålla i plattan, eller i stearinljuset.” 

Övriga enskilda svar var att den ger ifrån sig värme, att den används som prydnad, att ljuset 

inte kunde vara nära tak, att den lyser öppet, att ljuslågan går att justera med syretillförsel och 

att den lyser svagt. Vid bild 3, fotogenlampan, har sju elever svarat att den går att bära 

eftersom den inte är beroende av något annat.  

Elev 6: ”Den där kan man bära [bild 3] och den där [bild 5] kan man inte göra det med 

eftersom man måste ha ett eluttag, så man kan få el.” 
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Två elever sa att den finns inomhus som prydnad. En elev nämnde att ljuslågan går att justera 

samt att den är hållbar och därmed inte behöver bytas ut så ofta och en annan att den lyser 

omsluten av glas. Ett felsvar förekom här, en elev sa att den inte kräver så mycket el.  

Elev 7: ”Den där behöver nog inte så mycket el [bild 3] och sen den behöver mer el 

[bild 5].” 

På bild 4, glödlampan, svarade tre elever att den sitter fast på sitt ställe och/eller att den 

skruvas fast. Övriga enskilda svar var att den kan sitta fast i alla sorters lampor, att den är 

bärbar en bit, att den lyser starkt, att glaset i lampan hjälper till att vinkla ljuset, att den kan 

styras med beröring istället för knapp och att den efter ett tag behöver bytas ut. På bild 5, 

lågenergilampan, svarade fyra elever att den sitter fast på sitt ställe och/eller att den inte 

skruvas fast. Övriga svar var att lampan är justerbar och att den inte lyser så starkt. Två 

felsvar var att den kräver mer el och att det är en äldre lampa som fortfarande används för att 

den är så stark.  

Intervjuare: ”Vad är det här för något då [bild 5]?” 

Elev 3: ”Det är en äldre lampa men den är ganska stark så vi använder den fortfarande.” 

 

4.2 Förståelse för elen som ett tekniskt system 

 

Den andra frågeställningen var Vilken kunskap visar elever i årskurs 5 om glöd- och 

lågenergilampan som komponent i ett tekniskt system idag? Alla elever fick under 

intervjuernas gång frågan vad det är för speciellt som krävs för att just bild 4 och 5, 

glödlampan och lågenergiglödlampan, ska lysa. Resultatet redovisas i tre kategorier efter 

vanligaste svaren: vilka delkomponenter elsystemet består av, elens ursprungskällor samt hur 

elen färdas i systemet.  Eleverna har god förståelse för glöd- och lågenergilampan som 

komponent i ett tekniskt system eftersom alla visste att el krävs. Däremot har de begränsade 

kunskaper vad gäller själva systemet. Se bilaga 3, tabell 5 för vilken elev som sa vad. Här 

relaterade två elever till sig själva för att stärka sin förklaring om elsystemet. Elev 7 

förklarade att det finns elkablar i sjön: 

Intervjuare: ”Elen i stolparna då, vart kommer den ifrån?” 
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Elev 7: ”Hm… [tystnad] Eh… jag vet inte men jag vet att ute vid xxx [en plats vid en 

sjö] går det inte att sätta ut stolpar. Jag tror det är något under vattnet som ger el åt andra 

sidan. Från xxx till andra sidan…” 

Intervjuare: ”Så det är något i vattnet? Varför får man inte sätta stolpar där?” 

E7: ”Ja. Det står en skylt att man inte får släppa ankare där eftersom det kan gå hål i 

sladden.” 

Intervjuare: ”Jaha, det är sladdar under vattnet. Vart kommer elen i sladdarna ifrån 

då?” 

E7: ”Dom kommer ju ifrån samma, träpinnarna där det är el ifrån. Jag tror det kommer 

el ifrån dom också.” 

Intervjuare: ”Men stolparna i sin tur då, vart kommer den ifrån från början?” 

E7: ”Hm… [tystnad] Jag vet inte om det kommer… från… jag vet att väderkvarnarna 

också har el i sig som får dem att snurra. Jag tror att den kan vara dem som… de har 

nått med det att göra.”  

Elev 10 förklarade varför elkablar under marken inte kan finnas:  

Elev 10: ”Det skulle kunna ta sig i sladdar under marken fast de skulle vara jobbigt att 

gräva ner alla sladdar. Ah, och om någon annan gräver så kanske man gräver på alla 

sladdar, och då blir det ju ingen el i såna fall.” 

Intervjuare: ”Jaha, då går den sönder.” 

E10: ”Mm… men det kanske inte är det. Då går dom sönder, det är ju många som 

gräver när de bygger nya hus och så.”  

 

4.2.1 Elsystemens delkomponenter 

Eleverna kunde redovisa för olika komponenter i elsystemet bakom glöd- och 

lågenergilampan. Tillsammans nämnde de kablar i väggen via en kontakt, kablar under och 

över marken, ett stopp på vägen och en energikälla.  

 



35 

 

Tabell 5: Elever som nämnde komponenter i elsystemet (x = svarat, - = ej svarat att det finns) 

 Kablar i 

väggen via 

kontakt 

Kablar 

under 

marken 

Kablar ovan 

marken 

Stopp på 

vägen* 

En energikälla 

Elev 1 X X - X X 

Elev 2 X - X - X 

Elev 3 X X X X X 

Elev 4 X X - - X 

Elev 5 X X - X X 

Elev 6 X - X - X 

Elev 7 X X X - X 

Elev 8 X X - X X 

Elev 9 X X - X X 

Elev 10 X - X X X 

*från energikällan, innan elen når husen, finns något stopp i form av till exempel ett elskåp  

Alla delkomponenter eleverna nämnde var korrekta. Alla elever visste att det finns kablar i 

väggen via en kontakt där lampan sätts in i samt någon form av energikälla/ursprungskälla 

som elen kommer ifrån. Sju elever sa att det finns kablar under marken, fem elever sa att det 

finns kablar ovanför marken och sex elever att någon form av stopp finns på vägen. En elev 

resonerade om varför elen inte kan finnas ovanför marken i ett tätbebyggt område: 

Elev 3: ”Ja, typ 3, 4 meter upp såhär. Men det brukar mest vara utanför stan.” 

Intervjuare: ”Utanför stan har de sånt? Och inne i stan har de mest under?” 

E3: ”Ja för där har de avloppet som också rinner.”  

Intervjuare: ”Jaha okej.” 

E3: ”Under marken så får de samsas lite sådär.” 

Intervjuare: ”Jaha det är flera saker som finns i marken där?” 

E3: ”Ja det kan bli farligt o ha ovanför marken i stan om någon öppnar fönstret så är det 

en ledning där.”  
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4.2.2 Elens ursprungskällor 

Alla elever visste att det finns någon form av ursprungskälla som elen kommer ifrån. 

Individuellt sett nämnde sju elever en varsin energikälla (vindkraftverk, kraftverk, blixt eller 

ett ställe som tillverkar el). Tre elever nämnde tre olika energikällor (vatten- och 

vindkraftverk, vågor, elkraftverk och/eller kärnkraftverk).  

 

Tabell 6: Antal energikällor eleverna nämnde 

 Energikälla Antal energikällor 

Elev 1 Vindkraftverk  1 

Elev 2 Kraftverk 1 

Elev 3 Vattenkraftverk, vindkraftverk, vågor 3 

Elev 4 Ett ställe som gör el 1 

Elev 5 Blixtar 1 

Elev 6 Blixtar 1 

Elev 7 Väderkvarnar 1 

Elev 8 Kärnkraftverk, vattenkraftverk, vindkraftverk 3 

Elev 9 Ett ställe som gör el 1 

Elev 10 Elkraftverk, vattenkraftverk, vindkraftverk 3 

 

Eleverna har god förståelse för att någon form av energikälla finns men inte lika god 

förståelse när det gäller hur och av vad elen skapas. Tillsammans nämnde fyra elever att 

vindkraft, vattenkraft och/eller något annat kraftverk skapar el via vind, vatten med mera. Tre 

elever sa att elen kom från ett kraftverk eller något annat ställe, de kunde inte beskriva hur 

elen skapades. Två elever trodde att elen utvinns från blixten och en elev att elen kom ifrån en 

väderkvarn som snurrade av redan skapad el.  

 

4.2.3 Elens väg genom systemet 

Eleverna har ganska god förståelse för hur elen färdas genom systemet till glöd- och 

lågenergilampan. Alla elever ansåg att elen kom ifrån en ursprungskälla. Sex elever ansåg att 

elen sedan går till något stopp på vägen, såsom centraler, företag eller elskåp vidare genom 
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kablar under eller över marken till hus. De övriga fyra eleverna ansåg att elen går ifrån 

ursprungskällan genom kablar under eller över marken direkt till hus.  
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5. Diskussion 

 

5.1 Metoddiskussion 

 

Jag anser att metodvalet är väl valt för syftet att undersöka vilken förståelse elever i årskurs 5 

har om ljuskällans tekniska utveckling samt om systemet bakom glöd- och lågenergilampan. 

Resultatet är tillförlitligt eftersom metodlitteratur lästes på ordentligt. Valet av metod ger den 

bästa verklighetsbild i förhållande till undersökningsområde, i detta fall kvalitativa eftersom 

den enligt Alvesson och Sköldeberg (2008) utgår ifrån intervjuarnas perspektiv. De skriver 

även att ett mindre antal mer djupgående intervjuer, istället för mängder av enkla och ytliga, 

gör det enklare att se bakomliggande orsaker till det synliga, ett positivistiskt synsätt (ibid.). 

Intervjuerna gav bra och djupgående primärdata som kunde knytas an till utvecklingsteorier 

med mera ifrån sekundärdata. Ett positivistiskt synsätt präglar alltså till viss del 

resultatdiskussionen. Jag tror inte att någon annan metod än den valda skulle kunna bidra till 

ett säkrare resultat. Dock skulle det ha varit intressant att intervjua fler elever med samma 

metod för att få fram ett ännu mer tydligare resultat, något som inte kunde genomföras på 

grund av tidsbrist.  

 

Testintervjun som skedde innan de riktiga intervjuerna gjorde att intervjuguiden kunde 

finslipas för bästa resultat. Otydlighet under intervjuernas gång reducerades alltså. Under 

intervjuerna fick eleverna inte bara svara på frågor utan även vara aktiva själva genom att 

placera ljuskällor i historisk ordning. Utgångspunkten i skolan ska vara eleven, även om det 

var jag som bestämde de stora frågeområdena fick eleverna diskutera bilderna efter deras egen 

ordning och svar. På så sätt kunde eleverna känna en trygghet i att få utgå ifrån deras egna 

tankar, inte bara med hjälp av sitt tal utan även med bilder. Den här undersökningen visar 

specifika elevers förståelse för ljuskällans tekniska utveckling samt för systemet bakom glöd- 

och lågenergilampan. Liknande resultat kan komma att hittas då vi styrs av samma läroplan, 

det är dock inget generellt svar eftersom olika elever har olika förutsättningar beroende på 

skola och lärare. Undersökningen följer Vetenskapsrådets (2002) forskningskrav och 

individskyddskrav som innebär att utveckla och fördjupa kunskap som finns samt att inte 

avslöja några medverkandes identiteter. Inga elever kan identifieras i undersökningen, vilket 
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är viktigt eftersom ingen ska behöva känna sig utpekad. Att eleverna var sedan tidigare kända 

gjorde så att eventuell nervositet inför intervjutillfällena reducerades, vilket är en fördel för 

det mest sanna resultatet. Eventuella brister kan ha varit att eleverna vet hur jag tänker, det 

vill säga vilket/vilka svar som förväntades. Jag tänkte kontinuerligt på att ha samma tonläge 

på rösten samt samma kroppsspråk för allt eleverna sa under intervjutillfällena för att inte 

påverka deras svar, en anledning till resultatet anses tillförlitligt. Eftersom det innan varje 

intervju förklarades att syftet var att lära sig mer om hur elever i årskurs 5 tänker samt att rätt 

eller fel svar inte spelade någon roll skapades ett accepterande och ärligt klimat. Vid tre olika 

tillfällen under intervjuerna blev vi störda genom att någon kom in i rummet. Detta påverkade 

inte eleverna eftersom jag själv inte påverkades, jag noterade och svarade på störningen för att 

sedan återgå till det vi pratade om. En störning där eleven inte låter sig påverkas kan ses som 

att de är säkra på det område de diskuterar.  

 

Det är inte bara jag som individuell person som ska kunna ha användning av resultatet, utan 

alla yrkesverksamma lärare. Alvesson och Sköldebergs (2008) tre olika sätt att se på 

sanningen för ett resultat har varit till stor hjälp här (vad det motsvarar, hur det kan användas 

och vad det betyder). Resultatet grupperades efter elevernas uppfattningar, detta enligt 

Johansson och Svedner (2010). Den största kraften i undersökningen har lagts på att analysera 

resultatet, vad är det egentligen som eleverna säger? Eftersom syftet med en analys enligt 

Alvesson och Sköldeberg (2008) är att ta reda på vad som ligger bakom resultatet krävdes en 

tydlighet och struktur. Genom att ha grupperat in och finfördelat elevernas kunskap för 

ljuskällans tekniska utveckling samt för systemet bakom glöd- och lågenergilampan har en 

intressant diskussion kunnat genomföras. Forskare kan, som jag tog upp i metodkapitlet enligt 

Alvesson och Sköldeberg (2008), aldrig få fram exakt samma resultat. En medvetenhet om 

forskares olika sätt att tolka ett resultat har funnits när elevernas tankar sammanställts. För att 

inte missa något eller att påverkas av egna tolkningar började jag med att transkribera 

intervjuerna ordagrant, därefter sammanställa allt eleverna svarat i olika tabeller och slutligen 

funnit mönster och avvikelser som visas i resultatdelen. Eftersom undersökningen tar upp 

teknikinnehållet i nya läroplanen Lgr11 är den mycket aktuell. En ny kursplan ger nya 

intressanta forskningsområden och vinklar.   
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5.2 Resultatdiskussion 

 

5.2.1 Sammanfattning av resultat 

Ser vi på den första frågeställningen Vilken kunskap visar elever i årskurs 5 om ljuskällans 

tekniska utveckling? visar resultatet att elever i årskurs 5 har mycket god kunskap om 

ljuskällans tekniska utveckling. Över hälften av eleverna kan placera ljuskällorna i korrekt 

historisk ordning eller med endast ett platsbyte av två bilder. Eleverna visar goda kunskaper 

av den tekniska utvecklingen då de kan jämföra material, hur ljuskällorna tänds samt hur de 

används. Ser vi på den andra frågeställningen Vilken kunskap visar elever i årskurs 5 om 

glöd- och lågenergilampan som komponent i ett tekniskt system idag? visar eleverna goda 

kunskaper. De visar goda kunskaper på när de visste att elsystemet ligger bakom glöd- och 

lågenergilampan men mindre goda när de var begränsade i sina resonemang för hela 

systemets funktion och uppbyggnad. Vid diskussioner av elsystemet nämnde de några 

delkomponenter, olika ursprungskällor för el och gav en enkel beskrivning av elens väg 

genom systemet. Jag har valt att relatera mycket till litteratur som tar upp vikten av att förstå 

teknik, olika utvecklingsteorier samt tidigare forskning. Detta dels för att undersökningen 

inriktar sig på elevers sätt att förstå och dels för att det inte finns så mycket relevant tidigare 

forskning. 

 

5.2.2 Förståelsen för ljuskällans tekniska utveckling 

Enligt Gyberg och Hallström (2009) är kunskapen om teknik viktig eftersom dess förändring 

påverkar våra liv och vår förståelse för oss själva samt att teknikens utveckling avgör 

människans förutsättningar i livet. Hagberg (2009) anser att skolan måste gynna eleverna att 

se teknik som en struktur som människan lever av, med och i. Kursplanen i teknik, Lgr 11, 

visar detta då eleverna ska kunna se tekniken ur ett historiskt perspektiv (Skolverket, 2011). 

Resultatet visar att elever i årskurs 5 kan se teknik ur ett historiskt perspektiv eftersom de har 

goda kunskaper om ljuskällans tekniska utveckling. De kunde på flera olika sätt nämna hur 

tekniken utvecklats vid varje ny ljuskälla, material- och användningsskillnader samt skillnad i 

hur ljus fås. Både Ginner (2009) och Lindgren (1996) säger att förståelsen för dagens teknik 

ökas genom att se tekniken ur ett historieperspektiv. Elevernas goda kunskap för glöd- och 

lågenergilampan kan alltså förklaras med att eleverna hade en god förståelse för de tidigare 

ljuskällorna elden och stearinljuset.  
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5.2.3 Förståelsen för elsystemet 

Blomkvist och Kaijser (1998) tar upp att tekniska system i vardagslivet inneburit en 

bekvämlighetsrevolution och Ellegård (2009) att kunskaper som tidigare varit självklara blir 

onödiga i och med nya tekniker. Gyberg och Palm (2009) och Summerton (1998) tar båda upp 

att en teknik inte uppmärksammas förrän den slutar fungera. Dessa författares resonemang 

kan alltså stärka att eleverna i undersökningen inte såg allt i elsystemet. Blomkvist och 

Kaijser (1998) tar upp att tekniska system blir osynliga för barn eftersom de fostras in i den 

tekniska världen där teknik ses som en självklarhet, enligt Gyberg och Palm (2009) behöver 

förståelsen helt enkelt inte finnas där eftersom det blir naturligt. Dagens teknik är enligt 

Gyberg och Hallström (2009) ofta väldigt avancerad och kan därmed bli för abstrakt, detta 

visar sig i undersökningen genom att eleverna inte hade lika lätt att förstå sig på elsystemet 

som för ljuskällans tekniska utveckling. Ingelstam (2009) menar att en förtrogenhet och vana 

ger kunskap för att se och ta ansvar för tekniska system. I jämförelse med hans åsikter kan vi 

anta att eleverna i undersökningen helt enkelt inte har denna förtrogenhet och vana som krävs 

för att förstå elsystemet.  

 

Undervisning om tekniska system ger enligt Svensson (2010) en ökad förberedelse för 

människor att leva i ett teknikintensivt samhälle. Hennes undersökning visar att elever kan 

jämföra, se skillnader och diskutera relationen mellan föremål (mobiltelefonen, glöd- och 

lågenergilampan) och system (informations-, energi- och transportsystemet) i en variation av 

uppfattningar. Det kännetecknande enligt eleverna om systemet var förflyttning av något 

inom systemet, komponentinteraktionen och systeminteraktionen (ibid.). Undersökningens 

resultat stämmer bra in med hennes eftersom eleverna också sa hur energin förflyttar sig 

genom systemet och vilka olika komponenter systemet består av. Det var dock bara en elev 

som nämnde något annat system, avloppet. Elev 3 sa att elsystemet samsas med detta under 

marken. Elevernas vanligaste föreställning om energisystemet i Svenssons (ibid.) 

undersökning var att någon form av rörelseenergi kom in i systemet och omvandlades samt 

förflyttades till vissa komponenter för att tillslut komma till hemmen. Detta stämmer bra in på 

mitt resultat, eleverna visste att elen kom från någon form av energikälla för att sedan färdas 

igenom några komponenter vidare till husen. Precis som i Svenssons (ibid.) studie visade 

undersökningen att eleverna har ett visst systemtänk där inte alla komponenter nämndes. 



42 

 

Eleverna var begränsade i resonemangen kring elsystemet, men visade ändå på en god 

förståelse för elsystemet som helhet. Summerton (1998) säger att grundsynen för 

systemperspektiv är att all teknik kan ses som delar eller komponenter, som tillsammans utgör 

en helhet. Eleverna relaterade glöd- och lågenergilampan till elsystemet så som i Svensson 

(ibid.) studie där föremål som komponenter i system nämndes. Den bit av undersökningen 

som tog upp elsystemet stämmer alltså ganska bra överens med hennes resultat. Anledningen 

till att hon fick fram mer resultat än den här undersökningen tror jag beror på att hela hennes 

undersökning var fokuserad på system och den här endast en bit av ett system.  

 

5.2.4 Elevers olika sätt att förstå 

Människan har enligt Piaget i Stensmo (1994) alltid någon form av förförståelse till ett nytt 

fenomen. Till exempel så kommer eleverna som nämnde blixten ha denna förförståelse för 

elens ursprungskälla tills undervisningen berör ämnet. De har ingen kunskap om elens 

ursprungskällor men de kan ändå uttrycka att de på något sätt har en förståelse att elen skapas 

någonstans. 

 

Gyberg och Hallström (2009) tar upp fyra olika nivåer som har betydelse för hur teknik 

förstås. Det är hur vi förstår något, vilket förhållningssätt vi har, hur tekniken används i 

vardagen samt hur tekniken styr våra val och möjligheter i vardagen (ibid.). I resultatet tycker 

jag eleverna visar dessa olika nivåer. Det framgår hur eleverna förstår ljuskällans utveckling 

och systemet bakom glöd- och lågenergilampan. I vissa fall relaterar även eleverna till sig 

själva, de ger konkreta exempel på hur de förstår något. Förhållningssättet visas genom att 

eleverna befinner sig olika nära tekniken, det märks att en del elever har fått mer 

förutsättningar för att förstå tekniken och en del mindre eftersom de mer eller mindre 

ingående kan beskriva varför något är som det är. Hur tekniken används i vardagen och hur 

tekniken styr deras val och möjligheter syns i och med att eleverna endast beskriver 

elsystemet begränsat. De behöver helt enkelt inte ha all kunskap för att förstå hur elsystemet 

fungerar, eftersom det är så naturligt att elektriciteten finns där. Detta kan stärkas, som 

tidigare nämnt, med bland annat Blomkvist och Kaijser (1998) och Gyberg och Palm (2009). 

Ljuskällans tekniska utveckling som eleverna var väldigt säkra på tyder på att det är något 

som ligger närmare dem, alltså interaktionen (hur tekniken används i vardagen) som Gyberg 

och Hallström (2009) tar upp som en nivå i förståelsen. Enligt det konstruktivistiska synsättet, 
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som Andersson (1996) tar upp, har vi tankestrukturer som påverkar vad och hur vi förstår. 

Kunskap får inte vara för långt bort så att den blir abstrakt men heller inte för nära så den blir 

ointressant. Tankestrukturerna blir mer integrerade och flexibla ju äldre vi blir för att hålla 

jämvikten. Eftersom elever vill ha en jämvikt i sin kunskap blir de vetgiriga och vill lära sig 

mer samt är mer öppna för lärares teorier när jämvikten inte stämmer (ibid.). Undervisningen 

eleverna haft kan alltså ha tagit upp elsystemet noggrant, men att det helt enkelt blev för 

abstrakt för dem så att de endast lärde sig de största komponenterna. Tankestrukturerna om 

elsystemet kan alltså komma att utvecklas ju äldre eleverna blir, då eleverna känt att de vill ha 

en jämvikt i deras kunskap och att kunskapen ligger på lagom avstånd ifrån dem själva.  

 

Inlärning och ålder kan ses som samverkande. Enligt Piagets utvecklingsnivå vid 6-12 års 

ålder, som Malten (1995) tar upp, utvecklas barnet en förmåga att tänka logiskt. Här utvecklas 

förståelsen för tid som gör att barnet kan tänka i forntid, nutid och framtid (ibid.). Eleverna i 

undersökningen, som är 11-12 år gamla, visar på sin utvecklade förståelse för tid när de kan 

beskriva ljuskällans tekniska utveckling. De har särskilt förståelse för att elden förr tändes 

med stenar eller pinnar, och att den idag tänds med tändare eller tändstickor. Enligt Vygotsky, 

som Stensmo (1994) tar upp, så kan barn tänka på ett begrepp och se det i ett 

sammanhängande mönster. Eleverna i undersökningen fick ljuskällan som begrepp och som 

vi sedan diskuterade runt för att se deras förståelse. Av resultatet att döma såg eleverna 

ljuskällan i ett sammanhängande mönster när de kunde placera bilderna i historisk ordning 

samt beskriva den tekniska utvecklingen på flera olika sätt (material, användning och 

antändningen). De kunde se att elsystemet krävs för att glöd- och lågenergilampan, 

sammanhanget var tydligt beskrivet. Studien som David, Ginns och Mc Robbie (2002) har 

gjort om elever ur år 2, 4 och 6 stärker resonemanget om ålder och förståelse då de fann att 

det fanns en utveckling i det abstrakta tänkandet relaterat till ålder. De yngre eleverna beskrev 

objekt på broar, cyklar och väskor enkelt och de äldre beskrev mer detaljerat när de bland 

annat gjorde materialkopplingar. Resultatet från eleverna i år 5 visar att de ligger på ungefär 

samma nivå eftersom även de nämnde material i ljuskällans tekniska utveckling. Sambandet 

mellan ålder och förståelse visas även i Svenssons (2010) studie om unga och deras relation 

till teknik då det krävs ett mer utvecklat abstrakt tänkande när det gäller tekniska system. 
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5.2.5 Tidigare erfarenheter 

Enligt Piaget, i Stensmo (1994), är kunskap något som människan konstruerar utifrån sina 

egna erfarenheter. Dessa erfarenheter är barnet beroende av, enligt Piaget i Jerlang (1999), för 

att kunna ha logiska tankar. Hagberg (2009) menar att kunskaper och erfarenheter i 

artefakterna förenklar användningen. Eleverna har god kunskap om artefakter de använder, 

såsom eld, stearinljus, glöd- och lågenergilampan. Flera relaterade även till sig själva, alltså 

deras tidigare erfarenheter av artefakterna. Kunskapsglappet låg främst vid bild 2 och 3, där 

eleverna blandade ihop ordningen mellan stearinljuset med fotogenlampan. Detta kan bero på 

att fotogenlampan inte existerar i elevernas vardag såsom de övriga och därmed antog att den 

var äldre än stearinljuset som de faktiskt fortfarande använder. Vid bild 1, elden, kunde över 

hälften av eleverna göra historiska jämförelser i hur elden tänds. Elevernas goda kunskaper 

för vilken teknik som kan användas för att tända elden kan komma ifrån 

historieundervisningen eleverna har under sin skolgång. Sten-, brons-, järnåldern med mera är 

väldigt centrala bitar som eleverna får lära sig om, alla är tidsepoker där människans beroende 

av elden belyses. Förståelsen eleverna visar i resultatet kan alltså bero på utgångspunkten i 

deras tidigare undervisning, som enligt Blomdahl (2009) är avgörande, samt om de har fått 

relaterat till tidigare erfarenheter, som enligt Maltén (1995) är en förutsättning. Även Skoghs 

(2011) studie visar på ett samband mellan kunskap och erfarenheter då det eleverna fick 

uppleva i skolan var den bild de bar med sig av tekniken. Flickor som hade enformig 

undervisning såg teknik ur ett begränsat perspektiv och kunde associera ämnet till få saker. 

Flickor som hade mer undervisning såg teknik ur ett större perspektiv och kunde associera 

ämnet till fler saker (ibid.).  

 

5.2.6 Teknikens ökade plats  

Min egen bild av tekniken ifrån grundskolan består endast av att koppla ihop elektriska 

kretsar och av resultatet att döma verkar eleverna få mer teknikundervisning än vad jag hade, 

vilket är positivt. Eleverna bör få mer kunskap om teknik och Ingelstam (1996) påpekar att en 

av skolans grundläggande uppgifter är att göra samhället begripligt. Ginner (2009) säger att 

teknikens utveckling i ett historiskt perspektiv är särskilt användbart när det gäller att ge 

elever allmänbildning i teknik, så eleverna kan delta i och påverka beslut gällande politik och 

näringsliv i framtiden. Jag har haft svårt att hitta tidigare relevant forskning om elever och 

teknisk utveckling. Jag har hittat lite forskning om tekniska system eftersom det enligt 

Blomkvist och Kaijser (1998) och Hallström (2009) blivit mer centralt inom forskningen de 
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senaste 20 åren. Klasanders (2010) avhandling visar att även tekniska system i skolan fått mer 

plats i läroplaner och skollitteratur samt lite större plats i undervisning under de senaste åren. 

Hans avhandling visar däremot att fokusen i undervisningen inte så ofta ligger på de tekniska 

systemen, utan på de enskilda artefakterna (ibid.). Att döma av resultatet i denna 

undersökning där eleverna har mer kunskap om ljuskällans tekniska utveckling än om 

elsystemet stämmer hans resultat bra in. En möjlig förklaring till varför brist i kunskapen 

finns hos eleverna skulle kunna vara att undervisningen i deras skola inte lägger så mycket 

fokus på elsystemet. Varför läggs inte större vikt vid tekniska system då, om de fått större 

plats i både läroplaner och skollitteratur? Det kan bero på att lärare har svårt att förmedla 

kunskapen på ett bra sätt. Enligt Hagberg (2009) är det svårt för lärare att undervisa i teknik 

eftersom den ofta är väldigt avancerad och tillräckliga kunskaper för att förstå saknas. En 

annan förklaring kan vara tidsbrist, som Bjelksäter (2011) visar i sin studie. En skola kunde 

helt enkelt inte ta med allt som ingår i teknisk allmänbildning på grund av tidsbristen, och det 

blev upp till den enskilda läraren att bestämma och planera vad som skulle prioriteras högst 

för eleverna (ibid.). Men som Riis (1996) påpekar, läraren har den avgörande förutsättningen 

för hur elever lär sig samt får intresse för teknik och måste därför kunna, vilja och våga 

undervisa.  

 

5.3 Slutsatser 

 

Frågeställningarna Vilken kunskap visar elever i årskurs 5 om ljuskällans tekniska utveckling? 

samt Vilken kunskap visar elever i årskurs 5 om glöd- och lågenergiglödlampan i ett tekniskt 

system idag? har genom denna undersökning besvarats. Resultatet visar att elever i årskurs 5 

har en mycket god kunskap för ljuskällans tekniska utveckling samt god kunskap för 

elsystemet bakom glöd- och lågenergiglödlampan. Eleverna kan vid ljuskällans tekniska 

utveckling nämna skillnader i material, hur ljuskällorna tänds samt hur de används. Över 

hälften av eleverna kan placera bilderna av ljuskällorna i korrekt historisk ordning eller med 

endast ett platsbyte av två bilder. Vid elsystemet kan eleverna nämna att det finns bakom glöd 

och lågenergilampan. De är begränsade vad gäller systemets funktion och uppbyggnad, där de 

nämner delkomponenter, några ursprungskällor samt enkelt hur energin flödar genom 

systemet. I förhållande till den tidigare forskning jag funnit stämmer resultatet. Förståelsen 



46 

 

eleverna har genom deras kunskap om ljuskällans tekniska utveckling kan också relateras till 

olika sätt att förstå teknik, tidigare erfarenheter och ålder. 

 

5.4 Reflektion 

 

Tack vare denna undersökning har jag fått större förståelse för hur viktigt det är att sätta sig in 

i elevers tankar och förförståelse för något. Som lärare är det viktigt att ta reda på elevers 

tidigare förståelse och kunskaper. Är läraren lyhörd för elevers utgångslägen så kan, enligt 

konstruktivismen i Andersson (1996), fria elevundersökningar som experiment leda till att 

eleverna blir medvetna om sitt eget sätt att tänka och börja vilja lära sig mera. Motivation är 

”a och o” i skolan och den måste enligt Bruner, i Maltén (1995), komma från eleven själv. Det 

är viktigt att elever får sina behov inom olika motivationsområden tillfredställda eftersom det 

enligt Maltén (1995) leder till en positiv självbild, de måste få uppleva kunskapstörst. Elever 

som har svårigheter med skolarbetet har oftast en negativ självbild (ibid.). Homburger, som 

bygger vidare på Freuds teorier enligt Jerlang (1999), säger att barn som inte upplever 

existenskrisens tillfredsställande kan utveckla en känsla av främlingskap för sig själv och sina 

uppgifter. Detta menar jag stärker vikten av att ta reda på elevers förståelse för ett fenomen. 

Undervisningen kan då läggas på rätt nivå så alla känner en kunskapstörst och motivation. 

Studier som tar reda på elevers förståelse för något, som denna undersökning, kan alltså 

hjälpa till att reducera elevers negativa självbild. Vikten av förståelse för teknisk utveckling 

har diskuterats men hur kan undervisningen genomföras då? Hagberg (2009) nämner 

tekniklandskap som en metod där teknik förr och nu synliggörs. Mer idéer till undervisningen 

och ökad kunskap hos lärare om teknik anser jag skulle bidra till ökad teknisk förståelse hos 

eleverna. Undersökningen kan användas i läraryrket för att visa hur viktigt det är att elever har 

förståelse för den tekniska utvecklingen. Det negativa är att det inte finns någon tidigare 

liknande undersökning att jämföra med. Undersökningens resultat säger inte ”så här är det för 

alla elever” utan mer ”så här kan det vara, och det kan bero på si eller så”. Alla har sitt 

perspektiv på saker, precis som jag, men jag hoppas att undersökningen kan bidra till en ökad 

reflektion över teknikens betydelse i ett större sammanhang hos läsarna.  
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5.5 Framtida forskning 

 

Det finns mängder av fortsatta intressanta forskningar att göra efter denna undersökning och 

som kan bidra till en ökad förståelse för ämnet teknik och elevers förståelse. Det skulle vara 

intressant att jämföra en liknande undersökning med resultatet från denna eller att på olika sätt 

vinkla syftet med ljuskällan som utgångspunkt. Till exempel skulle elevers förståelse för 

människans olika levnadsvillkor beroende på vilken ljuskälla som uppfunnits, ett mer 

sociokulturellt perspektiv, kunna undersökas. Elevers förståelse för någon annan betydelsefull 

teknisk utveckling eller något annat tekniskt system som ligger dem nära skulle också vara 

intressant.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Till förälder/vårdnadshavare 

Mitt namn är Caroline Quist och är lärarstudent på Karlstads Universitet. Jag håller just nu på 

med examensarbetet, inriktning teknik, och skulle behöva intervjua några elever. Syftet med 

undersökning handlar om att öka kunskapen om elevers förståelse för området teknik i år 5.  

 

Intervjuerna kommer att äga rum, med en elev i taget, under vecka 47. Jag kommer att spela 

in intervjuerna (det är bara jag som kommer att lyssna på dem och inspelningarna raderas 

sedan). Alla uppgifter kommer att vara anonyma, d.v.s. inga namn på vare sig skolan, orten, 

pedagoger eller elever kommer att nämnas i mitt arbete. 

 

För att kunna genomföra denna undersökning (som givetvis är frivillig att delta i) behöver jag 

er förälders/vårdnadshavares godkännande. Var vänlig fyll i nedanstående talong och lämna 

in till xxx snarast.  

 

Med vänlig hälsning  

Caroline Quist 

Caroquis100@student.kau.se  

 

 

 

Mitt barn får delta i undersökningen  

Jag vill inte att mitt barn deltar i undersökningen 

 

Elevens namn:  ..................................................................................................  

Förälders/vårdnadshavares underskrift:  .............................................................  

mailto:Caroquis100@student.kau.se


53 

 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

1. Låt eleven placera ljuskällorna i rätt tidsordning då de uppfanns. Den som uppfanns 

först till den som uppfanns sist, vänster till höger.  

2. Gå igenom varje ljuskälla, börja med första bilden och fortsätt i den ordning eleven 

lagt bilderna. Hur fås ljus på denna bild? Hur är ljuskällan uppbyggd?   

3. Titta på hur ljuskällorna utvecklats från steg till steg, den tekniska utvecklingen av 

ljuskällan. Alla bilder ska jämföras med nästkommande bild. Vad är skillnaden mellan 

denna bild och nästa?  

4. Peka på glödlampan. Vad är det för något speciellt som krävs för att glödlampan ska 

fungera till skillnad från till exempel elden eller stearinljuset? Vart finns elsystemet?  

5. Låt eleven fundera på en fortsatt ljuskälla i framtiden. Hur skulle en ljuskälla kunna se 

ut när eleven är vuxen?  

 

Bilderna består utav: 

En eld  ett levande ljus (stearinljus)  en fotogenlampa  en glödlampa  en 

lågenergilampa.  

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 
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Bilaga 3, tabell 2-5 

 

Tabell 2: Materialskillnaden eleverna nämnde för ljuskällans tekniska utveckling 

 Bild 

1 2 3 4 5 

Elev 1 trä stearin 
vätska 

utseende 

Utseende, 

glas och 

metall 

Utseende, 

glas och 

metall 

Elev 2 Trä Stearin 
Metall, 

koppar, glas 

Utseende, 

glas och 

metall 

Utseende, 

glas och 

metall 

Elev 3 Trä Stearin 
Vätska, 

tråd 

Utseende, 

glas, metall, 

plast 

Utseende, 

glas, metall, 

plast 

Elev 4 Trä 
Stearin, 

utseende 

Järn, glas, 

utseende 

Utseende, 

glas, plast, 

järn 

Utseende, 

glas, plast, 

järn 

Elev 5 Trä Stearin 

Glas, koppar, 

metall, olja, 

gas, 

Glas, metall 
Glas, plast, 

metall 

Elev 6 Trä Stearin 
Metall, järn, 

glas 

Utseende, 

glas, järn 

Utseende, 

glas 

Elev 7 Trä Stearin Glas, metall 
Utseende, 

metall, glas 

Utseende, 

metall, Glas 

Elev 8 Trä Stearin 
Glas, metall, 

tändvätska 

Består av 

olika 

Består av 

olika, 

kvicksilver 

Elev 9 Trä Stearin Glas, metall 

Utseende, 

glas, metall, 

trådar 

Utseende, 

glas, plast 

Elev 10 Trä Stearin 
Glas, metall, 

vätska 

Utseende, 

glas, metall, 

trådar, 

Utseende, 

glas, plast, 

skruv, 
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Tabell 3: Skillnader för hur ljus fås eleverna nämnde för ljuskällans tekniska utveckling 

 Bild 

1 2 3 4 5 

Elev 1 

Tändstickor 

Bränsle, syre, 

värme 

Tändstickor 
Tändstickor 

 
El El 

Elev 2 

Pinnar och 

flintsten 

Tändstickor 

och tändare 

Tändstickor 

Batteri, 

snurrar på 

av- och 

påknappen 

El El 

Elev 3 

Pinnar och 

flintsten 

 

Tändstickor 

och Tändare 
Tändstickor El El 

Elev 4 Tändstickor Tändstickor El El El 

Elev 5 
Pinnar och 

flintsten 

Tändare och 

tändstickor 

Snurrar på 

av- och 

påknappen 

Batteri, el El 

Elev 6 

Tändstickor 

och tändare 

Pinnar och 

flintsten 

Tändare och 

tändstickor 

Snurrar på 

av- och 

påknappen 

El El 

Elev 7 

Pinnar och 

flintsten 

Tändare och 

tändstickor 

Tändare och 

tändstickor 

Snurrar på 

av- och 

påknappen 

El El 

Elev 8 

Tändstickor 

Pinnar, 

tändstål och 

torrt gräs 

Tändstickor 

och tändare 

Tändstickor 

och 

snurrar på 

av- och 

påknappen 

El El 

Elev 9 

Tändstickor 

och tändare 

 

Tändstickor 

och tändare 
Tändstickor El El 

Elev 10 

Syre, bränsle 

Tändstickor 

och tändare 

Pinnar 

Tändare och 

tändstickor 

Snurrar på 

av- och 

påknappen 

El El 
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Tabell 4: Användningsskillnader elever nämnde för ljuskällans tekniska utveckling 

 Bild 

1 2 3 4 5 

Elev 1      

Elev 2 
Utomhus 

Kamin 

Ger mer 

värme 

Inomhus 

Vandra  
Lyser starkt 

Lyser inte 

lika starkt 

Elev 3  
Prydnad 

Ej nära tak 

Vandra 

Prydnad 

Glaset i 

lampan 

vinklar ljuset 

Skruvas fast 

 

Äldre men 

stark 

Sätts fast 

Elev 4 Utomhus 
Inomhus 

lyser öppet 
Lyser stängd   

Elev 5  
Skydd för att 

hålla i 
Går att hålla i 

Kan gå iväg 

med en bit 

Badrum 

Går inte att 

gå iväg med, 

sitter fast 

Elev 6 
Går att göra 

varsomhelst 
Inomhus Går att hålla i  

Skruvar fast 

Sitter fast 

Skruvar ej 

fast 

Sitter fast 

och är rörlig 

Elev 7    Kräver lite el  
Kräver mer 

el 

Elev 8  

Går att 

justera 

ljuslågan 

med syre 

Går att 

justera 

ljuslågan 

med syre 

Går att hålla i 

Behöver inte 

bytas ut så 

ofta 

Kan styras 

med 

beröring, 

(toutch-

funktion) 

Sitter fast 

Behöver 

bytas ut 

 

Elev 9 
Lyser 

starkare 

Lyser 

svagare 

Skydd för att 

hålla i  

Går att hålla i   

Elev 10  
Skydd för att 

hålla i  
Går att hålla i  

Sitter i alla 

lampor 

Sitter i stora 

lampor 
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Tabell 5: Elens väg genom olika komponenter enligt eleverna 

 Kablar i 

väggen via 

kontakt 

Kablar 

under 

marken 

Kablar ovan 

marken 

Stopp på 

vägen 

En energikälla 

Elev 1 
Från kablar i 

marken 
Från stopp  

Från 

vindkraftverk 

Vinkraftverk 

Från vind 

Elev 2 Från stolpar  
Stolpar från 

kraftverk 
 Kraftverk 

Elev 3 
Från marken 

och ovanför 

Plast och 

järn leder 

ström 

Från elskåp 

Från elskåp 
Elskåp 

Från verk 

Vattenkraftverk 

Vindkraftverk 

Vågor 

Ger el 

Elev 4 Från mark 
Från där de 

gör el 
  Där de gör el 

Elev 5 Från mark Från företag  
Företag  

Från blixt 

Under marken 

från blixtar 

Elev 6 

Från 

ledningar 

genom luft 

 

 

Elledningar 

Via luft in i 

ställningar på 

tak 

Från blixt 

 
Blixtar i 

rymden 

Elev 7 Från mark 
Mark från 

stolpar 

Stolpar från 

väderkvarnar 
 

Väderkvarnar 

som snurrar av 

el 

Elev 8 Från mark 

Mark 

Från 

elstationer 

 

Via mark 

från 

kraftverk 

Kärnkraftverk 

Vattenkraftverk 

Vindkraftverk 

De skapar 

ström via vind 

Elev 9 Från mark 
Trådar från 

elcentraler 
 

Elcentraler 

Från där de 

gör el 

Där de gör el 

Elev 10 Från stolpar  
Stolpar från 

någonstans 

Någonstans 

vidare från 

kraftverk 

Elkraftverk 

Vattenkraftverk 

Vindkraftverk 

gör el via vin 

 


