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Abstract

The value of iterative design in technology education
in secondary school

Tobias Laaksonen

This thesis aims to test whether students learn 
more technology, and become more interested in 
technology, by designing in iterative processes 
versus linear ones. The thesis has been 
conducted as a five-week field study, in which 
technology teachers have been provided with a 
teacher’s manual, lesson plans and teaching 
material especially adapted to a school project 
with iterative design as working method. 
Students and teachers have evaluated the 
project afterwards through an online survey. In 
total, seven teachers and approximately 300 
students have participated in the field study.

The thesis’ results can be summarized in the 
following conclusions;

Students learn more, and become more 
interested in technology, if the education is 
conducted as team assignments in which the 
students use iterative design
There is a difference between how much boys 
and girls perceive having learned from the 
iterative way of designing. Boys, to a higher 
degree than girls, think that they learn more from 
iterative design than from linear.
There are also interesting results worth 
discussing further;

The study suggests that it is important for 
students’ learning that the teacher is having fun 
teaching.
There are no differences between boys and girls 
or different ages regarding how much fun the 
students had designing iteratively. 
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Sammanfattning	
Detta examensarbete syftar till att testa om elever lär sig mer teknik, samt blir mer 
teknikintresserade, tack vare att konstruera i en iterativ designprocess kontra en linjär. 
Arbetet har genomförts i form av en fem veckor lång fältstudie, där tekniklärare har 
tillhandahållits en lärarhandledning, lektionsplaneringar och undervisningsmaterial 
speciellt anpassat för ett undervisningsprojekt med iterativ design som arbetsform. 
Elever och lärare har efteråt utvärderat projektet i webbenkätform. Totalt har sju 
lärare och ca 300 elever deltagit i fältstudien. 

Examensarbetets resultat kan sammanfattas i följande slutsatser; 

• Elever lär sig mer, och blir mer teknikintresserade, om teknikundervisningen 
bygger på grupparbeten i vilka eleverna använder iterativ design. 

• Det finns en skillnad i hur mycket killar och tjejer uppfattar att de lärt sig av 
det iterativa arbetssättet. Killar tycker i större utsträckning än tjejer att de lär 
sig mer av iterativ design än av linjär. 

Dessutom finns två intressanta samband som är värda att diskutera vidare; 

• Studien antyder att det är viktigt för elevers lärande att läraren tycker att det är 
roligt att undervisa. 

• Det finns inga skillnader mellan killar och tjejer, eller mellan elever i olika 
årskurser, vad gäller hur roligt man tyckte att det var att designa iterativt.  
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1. Bakgrund	
Produktutveckling i näringslivet sker i stort sett alltid i iterativa processer, där 
ingenjörer får en idé, testar idén med hjälp av en prototyp av något slag, testar och 
utvärderar prototypen, får en idé om hur man kan förbättra, testar en ny version, 
utvärderar, osv. På grund av tidsbrist och begränsade resurser är dock så sällan fallet i 
teknikutbildning i skolan, utan eleverna arbetar i linjära processer där en specifik 
designidé testas och utvärderas utan möjlighet att därefter utveckla idén. Många 
lärares erfarenhet är att detta leder till minskat teknikintresse, särskilt bland de elever 
som upplever att de misslyckas med designen och då inte får möjlighet att förbättra 
den. Det är olyckligt om teknikutbildningen misslyckas med att skapa intresse för 
teknik, eftersom samhället blir mer och mer teknikintensivt för varje dag. Detta 
avspeglas också i den svenska läroplanens kursplan för teknik. I det första stycket 
anges teknikämnets två viktigaste uppdrag, att hjälpa eleverna att utveckla kunnande 
samt att bidra till ökat teknikintresse; 

Undervisningen	i	ämnet	teknik	ska	syfta	till	att	eleverna	utvecklar	sitt	tekniska	
kunnande	och	sin	tekniska	medvetenhet	så	att	de	kan	orientera	sig	och	agera	i	
en	teknikintensiv	värld.	Undervisningen	ska	bidra	till	att	eleverna	utvecklar	
intresse	för	teknik	och	förmåga	att	ta	sig	an	tekniska	utmaningar	på	ett	
medvetet	och	innovativt	sätt. (Skolverket, 2011)	

2. Syfte		
Syftet med detta examensarbete har med anledning av ovanstående bakgrund varit att 
analysera och diskutera vilka vinster som kan finnas med att driva teknikundervisning 
i grundskolan i form av iterativa designprocesser. Avsikten har varit att testa om 
elever lär sig mer teknik, samt blir mer teknikintresserade, tack vare att konstruera i 
en iterativ designprocess kontra en linjär dito. 
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3. Relevanta	befintliga	teorier	
Det finns flera forskare som har berört områden i anslutning till detta område. Nedan 
följer en kort genomgång av ett urval av dessa, samt en syntes av deras teorier. 

Piaget:	Konstruktivism	

Jean Piaget började under förra seklets första hälft uttrycka idéer kring konstruktivism 
(se t.ex. (Piaget, 1948)). Han menar då kortfattat att varje individ skapar sin egen 
kunskap utifrån egna erfarenheter och egna experiment. Kunskapen kan inte komma 
utifrån, utan måste konstrueras av varje individ. Han är naturligt utifrån det en 
förespråkare av active learning, eller ”den funktionella psykologins fader” John 
Deweys learning by doing (se t.ex. (Piaget, 1948)) och menar att den enskilt 
viktigaste förbättringen av vetenskapsundervisning är att elever måste ges 
förutsättning att experimentera, i bemärkelsen experimentera fritt snarare än att följa 
en detaljerad instruktion. 

Shernoff:	Engagemang	

Snarlika tankar uttrycker David Shernoff, som menar att det inte går att lära sig på 
djupet utan att vara engagerad i det man försöker lära sig. Med att vara ”engagerad” i 
en uppgift menar Shernoff då att man simultant måste uppleva koncentration, intresse 
och glädje1 av uppgiften. (Shernoff, 2013, s. 12). Shernoff är också överens med 
Piaget om att konstruktivism är bra, och menar att skolor inte använder metoder med 
utgångspunkt i konstruktivistiska tankar i tillräckligt stor utsträckning.  

Shernoff visar i en studie att elever utifrån definitionen ovan var mycket mer 
engagerade i skolarbetet när 

• De upplevde att de var dugliga på det de gjorde. 
• De utmanades (på en för sig själv rimlig nivå). 
• Uppgiften kändes relevant och viktig. 
• De hade kontroll över sin situation. 
• Aktivitetsnivån var hög. (Shernoff, 2013, s. 85) 

Studien visar vidare att 

• Upplevelse av utmaning och relevans har stor inverkan på koncentration och 
intresse (t.ex. prov, test, matteuppgifter) – det kallar Shernoff för akademisk 
intensitet. 

• Upplevelse av duglighet, kontroll och aktivitet har stor inverkan på glädje 
(t.ex. bildlektion, TV, filmer) – det kallar Shernoff positivt emotionellt 
gensvar. 

• Vissa aktiviteter i skolan saknar både akademisk intensitet och positivt 
emotionellt gensvar, framför allt lärarens föreläsningar. 

                                                
1 eng. enjoyment 
2 !!-test är en metod för hypotesprövning som visar hur sannolikt det är att utfallet av ett test är 
naturligt fördelad. Se t.ex. (Blom, 1998). 
3 Reflektionen saknar signifikans i avseendet att antalet lärare är så litet. Dock är skillnaden mellan 
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• Exempel på aktiviteter som har både akademisk intensitet och positivt 
emotionellt gensvar är individuellt arbete i datavetenskap och 
grupplaborationer i vetenskapliga ämnen. Denna typ av aktivitet är av största 
vikt för elevernas lärande. (Shernoff, 2013, s. 92) 

Papert:	Konstruktionism	

Seymour Papert bygger vidare på Piagets konstruktivism och introducerar begreppet 
konstruktionism. Han håller med Piaget (och alltså också sedermera Shernoff) om att 
var och en konstruerar sin egen kunskap i sig själv, och att det sker bäst vid praktiska 
övningar. Han adderar också att detta sker allra bäst i en kontext där den som lär sig 
håller på och konstruerar eller uppfinner något verkligt med användning i den 
verkliga världen. (Papert & Harel, 1991) 

Resnick:	Iterativ	design	

Mitchel Resnick påstod 2007 i All I Really Need to Know (About Creative Thinking) I 
Learned (By Studying How Children Learn) in Kindergarten att i dagens samhälle 
som karakteriseras av osäkerhet och snabba förändringar är förmågan att tänka 
kreativt nyckeln till framgång och glädje. Eftersom oväntade situationer kommer att 
uppstå kontinuerligt i allas våra liv är det viktigaste för dagens barn och unga att lära 
sig att tänka kreativt. Han introducerade därför idén att de iterativa processer som 
uppträder naturligt i leken på förskolor lämpar sig synnerligen väl för utbildning även 
i högre åldrar – en spiralprocess i vilken barnen tänker ut en idé på vad de ska göra, 
gör något baserat på idén, leker med sin skapelse, delar sin lek med andra, och sedan 
tänker ut hur de kan göra leken ännu bättre, och så vidare. Det är när denna 
spiralprocess förekommer i samband med att man bygger prototyper som gradvis blir 
mer avancerade vi kallar det för iterativ design. Resnick åskådliggör förloppet i Figur 
1. (Resnick, 2007) 

 
Figur 1: Förskolans naturliga lärprocess 
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Syntes	av	relevanta	teorier	

Ovanstående teorier pekar sammantaget på att en extra bra teknikundervisning bör 
bygga på grupparbeten där eleverna lär sig genom att uppfinna, och att de bör göra 
detta i form av iterativ design. Med extra bra teknikundervisning förstås här att 
eleverna lär sig det de är tänkta att lära sig, och att de blir intresserade av att lära sig 
mer.  

En översikt över dessa teorier åskådliggörs i Figur 2. 

 

 
Figur 2: Syntes av relevanta teorier 

 

Examensarbetets	hypotes	–	forskningsfråga		

Detta examensarbete syftar alltså till att undersöka om dessa forskares teorier 
stämmer, dvs. om uppfinning och konstruktion i form av iterativ design i grupp 
faktiskt ger mer lärande och starkare teknikintresse än andra undervisningsformer. 
Forskningsfrågan kan då uttryckas: 

Jämfört	med	annan	teknikundervisning:	lär	sig	elever	mer,	och	blir	mer	
teknikintresserade,	om	teknikundervisningen	bygger	på	grupparbeten	i	vilka	
eleverna	använder	iterativ	design	för	att	uppfinna	något	verkligt	med	verklig	
användning?	
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4. Metod	

Metodbeskrivning	

För att på ett så bra sätt som möjligt kunna svara på forskningsfrågan genomfördes en 
fältstudie där lärare testade iterativ design med sina teknikklasser. Lärarna 
tillhandahölls en pedagogisk planering som de arbetade utifrån (se Bilaga: 
Lärarhandledning på s. 23), lektionsfiler de visade för eleverna (se Bilaga: 
Lektionsfiler på s 29) samt fysiskt material som är speciellt lämpat för just 
grupparbeten med iterativ design som arbetsform. Projektet och arbetssättet 
utvärderades i enkätform av både lärare och elever. Dessa fick då svara på ett antal 
frågor som anknyter till examensarbetets forskningsfråga, alltså utvärdera om de lärde 
sig mer, och blev mer teknikintresserade av denna arbetsform än andra de upplevt i 
skolan. Enkätsvaren analyserades därefter såväl matematiskt som kvalitativt. 
Eftersom undersökningsansatsen kan sägas vara prövning av en hypotes genom 
empirisk analys kan metoden beskrivas som en kombination av empirisk induktion 
(Rienecker & Jørgensen, 2002) och matematisk analys. 

Examensarbetets upplägg framgår översiktligt i Bilaga: Projektöversikt. 

Diskussion	kring	metoden	–	mätfel		

Generellt har undersökningsmetoden förutsättning att ge svar på forskningsfrågan. 
Dock måste man vid tolkning av resultatet vara medveten om följande brister i 
metoden. 

• Elevernas kunskaper efter testet mäts de facto inte, utan eleverna (och lärarna) 
tillfrågas bara om de har lärt sig mer än under annan snarlik undervisning. Det 
som mäts är därmed elevernas uppfattning om sitt lärande snarare än det 
faktiska lärandet. Eventuellt riskerar elever att övervärdera det de senast lärde 
sig i förhållande till tidigare inhämtade kunskaper. 

• Elevutvärderingen genomfördes i verktyget kahoot (se www.kahoot.it). Syftet 
med det var att få hög svarsfrekvens, genom att eleverna skulle uppleva det 
positivt att delta i utvärderingen. Elevernas utvärdering sker därmed anonymt, 
men alla elever svarar på samma fråga samtidigt, och alla (inkl. läraren) kan se 
vilka svar som är vanligast. Även om läraren inte vet vilken elev som svarat 
vad kan detta ändå påverka elevernas svar, eftersom de eventuellt inte 
upplever full anonymitet. Dessutom kan den elev som sneglar på grannens 
dator enkelt se vad denne svarar, eftersom hela klassen svarar på frågorna 
simultant. Det kan eventuellt också påverka elevernas svar. 

• Urvalet av testande lärare begränsades av tillgängliga kontakter i lärarkåren. 
Det innebär att alla testande lärare arbetar med årskurs 7 – 9. Det kan därför 
vara vanskligt att dra slutsatser om hur yngre respektive äldre barn upplever 
iterativ design utifrån denna studie. 
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• De lärare som deltar i undersökningen har anmält sig frivilligt. Det är därför 
sannolikt att de har ett större intresse för undervisningsmetoden än den 
genomsnittlige läraren. Det kan i sin tur ha medfört att dessa lärare är extra 
engagerade i just denna undervisning, vilket kan ha gett ett mer positivt utfall 
än vad som annars varit fallet. 

• Av de totalt ca 300 eleverna som ingått i testlärarnas klasser har 135 
genomfört utvärderingsenkäten, dvs. svarsfrekvensen är ca 45 %. Denna 
relativt låga svarsfrekvens skulle normalt kräva en bortfallsanalys eftersom 
risken finns att de som inte deltagit i enkäten är sådana elever som inte 
uppskattade undervisningen, men eftersom enkätfrågorna är formulerade som 
jämförelser med annan undervisning bedöms risken för bristande reliabilitet på 
grund av svarsfrekvensen vara låg. 
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5. Strawbees	 	
Projektet genomfördes med den för iterativa designprocesser väl anpassade produkten 
Strawbees. Strawbees är en educational construction toy som är särskilt framtagen för 
att snabbt kunna bygga tredimensionella prototyper av fackverkstyp med olika 
egenskaper, samt för att snabbt och enkelt kunna ändra en prototyp.  

Beskrivning	av	produkten	ur	ett	tekniskt	perspektiv		

Strawbees är en utbildningsleksak som är framtagen för att fungera som fästpunkt 
mellan standardsugrör och därmed utgöra utgångspunkt för att bygga fackverk. Den 
utgörs av en cirkulär bricka (”2” i Figur 3) med ett hål (”8” i Figur 3) i, samt en eller 
flera länkande armar (”3” i Figur 3). De länkande armarna har inte konstant bredd, 
utan har en midja (”10” i Figur 3). 

 
Figur 3: Strawbee med en länkande arm 
(Thorstensson, 2015) 

Tabell 1: Förklaring av Strawbees delar 

Förklaring Figur 3 – urval av delar 

1 Strawbee 

2 Ring 

3 Länkande arm 

8 Hål 

9 Stam 

10 Midja 
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Strawbees är av sådan dimension att ett sugrör kan omsluta en Strawbees länkande 
arm, men inte utan att klämmas ihop, vilket medför att friktion skapas mellan 
Strawbeen och sugröret (se Bild 1 och Figur 5).  

Friktionen kan förstärkas genom att sugröret pressas samman i Strawbeens midja 
genom att man för på en annan Strawbee och skapar ett friktionslås. Detta möjliggörs 
av att hålet i Strawbeens bricka har mindre diameter än den länkande armens bredd på 
det bredaste stället, men större diameter än den länkande armen har vid midjan 
(!! > ! > !! i Figur 3), se Bild 2. (Thorstensson, Uppfinnare, 2015) 

Vidare är hålet i Strawbeens bricka just större än ett standardsugrör, vilket möjliggör 
leder med försumbar friktion runt och längs en axel, se Bild 3. (Thorstensson, 
Uppfinnare, 2015) 

 
Bild 1: Sugrör och Strawbee 
sammanlänkade 

 
Bild 2: Friktionslås med 
hjälp av extra Strawbee 

 
Bild 3: Hålets innerdiameter 
är just större än sugrörets 
ytterdiameter 

 

 

Figur 4: Strawbee med två länkande armar 
(Thorstensson, 2015) 

 
Figur 5: Strawbee och sugrör sammanfogade 
(Thorstensson, 2015) 

Strawbees kan sammanfogas till leder genom att föra en Strawbees länkande arm 
genom två eller flera andra Strawbees hål. Eftersom  !! > ! i Figur 3 kräver detta att 
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de Strawbees som ska länkas samman kläms ihop så att brickan kröks och hålet blir 
ovalt i planet vinkelrätt mot Strawbeen som sammanlänkar. Eftersom materialet 
endast töjts elastiskt strävar det efter att återgå till sin ursprungliga form, vilket skapar 
friktion genom klämkraft. I midjan är dock den sammanlänkande Strawbeens bredd 
mindre än diametern på hålen på de sammanlänkade (! > !! i Figur 3), vilket 
medger mekanisk koppling utan friktion eftersom hålen då tillåts återfå sin 
ursprungliga cirkulära form. Denna nod tar inte upp moment i någon riktning, varför 
den kan liknas vid en approximation av en kulled.  Se Bild 4. (Thorstensson, 
Uppfinnare, 2015) 

Vill man istället skapa en mindre rörlig vinkel kan den länkande Strawbeens arm 
föras runt de två länkade Strawbees och in i sig själv, vilket klämmer de två 
sammanlänkade Strawbees mot varandra och skapar friktion, se Bild 5. Noden tar då 
upp moment i planet som spänns upp av de tre (eller flera) brickorna. (Thorstensson, 
Uppfinnare, 2015) 

 
Bild 4: Mekanisk koppling med låg friktion 

 
Bild 5: Koppling med höge friktion – Strawbees 
klämda mot varandra 

En Strawbee med två länkande armar (Figur 4), slutligen, kan föra över moment över 
en axel. (Thorstensson, Uppfinnare, 2015) 

Detta innebär sammantaget att man med Strawbees och sugrör kan bygga statiska och 
dynamiska fackverk med noder som tar upp moment runt ingen, en eller två axlar.   
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Beskrivning	av	produkten	ur	ett	pedagogiskt	perspektiv		

Den process Resnick (2007) beskriver är iterativ till sin natur och kräver därför 
utbildningsmaterial som är enkelt att skapa snabbt med och som möjliggör 
modifieringar enkelt och snabbt. Strawbees är en educational construction toy som 
passar särskilt väl till just iterativa processer tack vare nedanstående egenskaper. 

Det är enkelt att att skapa snabbt med Strawbees eftersom; 

• Den inte kräver något lim eller liknande. 
• Det bara finns ett fåtal sätt att koppla samman sugrör och Strawbees. 
• Det är enkelt att koppla samman sugrör och Strawbees. 

Det är enkelt att ändra Strawbees-konstruktioner efter hand eftersom; 

• Komponenterna sitter endast fast i varandra mekaniskt 
• Nya Strawbees är enkla att addera till befintliga noder 
• Sugrören är enkla att förkorta eller byta ut. 

Det är enkelt att konstruera statiska eller dynamiska strukturer och att ändra leder för 
att ge sina konstruktioner olika egenskaper.  
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6. Resultat	
Nedan presenteras resultatet av de enkäter som följde efter testperioden. Endast ett 
urval av frågor redovisas – de frågor som inte är kopplade till iterativ design 
utelämnas. För en fullständig uppräkning av vilka frågor som ställdes i enkäterna, se 
Bilaga: Enkät till elever på s. 41 och Bilaga: Enkät till lärare på s. 43. 

Resultat	av	elevenkät	

En översikt över hur eleverna upplevde att designa iterativt med Strawbees ges i Figur 
6 av medelvärdena på respektive fråga i elevenkäten. Man kan konstatera att eleverna 
generellt är positiva till sin upplevelse av iterativ design. De tyckte att det var roligt 
att designa iterativt, de lärde sig mer än de brukar av annan undervisning, och de är 
mer intresserade av att lära sig mer om teknik än de brukar vara efter annan 
teknikundervisning. 

Frågorna besvarades på en fyrgradig skala, dvs. ett neutralt medelvärde skulle vara 
2,5. 

 
Figur 6: Medelvärden per fråga 

En mer nyanserad bild ges av frekvensen på varje svarsalternativ per fråga. Dessa 
framgår av Figur 7. 

 
Figur 7: Frekvens elevsvar 
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Skillnader	mellan	könen	
På ett par områden framträder skillnader mellan könen i hur man upplevde det att 
jobba med iterativ design.  

Lärande	
På frågan om huruvida eleverna lärde sig mer eller mindre när de jobbade med iterativ 
design än de brukar göra när de jobbar med linjär design svarar killar oftare än tjejer 
att de ”lärde sig mycket mer av att jobba iterativt”. 
Tabell 2: Observerade och förväntade frekvenser på enkätfråga om lärande 

Lärde du dig mer eller mindre när du jobbade iterativt än du 
brukar när du bara provar en idé? 

Observerade 
frekvenser 

Förväntade 
frekvenser 

Tjej Kille Tjej Kille 

Jag lärde mig mycket mer av att jobba iterativt 13 25 21,7 16,3 

Jag lärde mig lite mer av att jobba iterativt 35 15 28,5 21,5 

Jag lär mig lite mer när vi provar en enda idé 15 10 14,3 10,7 

Jag lär mig mycket mer när vi provar en enda idé 10 5 8,6 6,4 

!!-test2 ger resultatet 0,68 %, dvs. det är 99,32 % sannolikhet att det faktiskt är en 
skillnad mellan hur ofta tjejer svarar ”Jag lärde mig mycket mer av att jobba iterativt” 
jämfört med hur ofta killar svarar så. 

Teknikintresse	
Vidare finns en skillnad i hur intresserade tjejer och killar blev av att lära sig mer om 
teknik och konstruktion. Här svarar killar i större utsträckning än tjejer att det är en 
större skillnad i hur intresserade de är jämfört med hur intresserade de brukar vara, 
men skillnaden gäller åt båda hållen. Tjejer är i större utsträckning än killar ungefär 
lika intresserade av att lära sig mer som de brukar vara efter teknikprojekt. 
Tabell 3: Observerade och förväntade frekvenser på enkätfråga om teknikintresse 

Är du sugen på att lära dig mer om teknik, och bygga andra 
konstruktioner? 

Observerade 
frekvenser 

Förväntade 
frekvenser 

Tjej Kille Tjej Kille 

Mycket mer sugen än jag brukar vara efter teknikprojekt 20 19 22,5 16,5 

Lite mer sugen än jag brukar vara efter teknikprojekt 29 18 27,1 19,9 

Lite mindre sugen än jag brukar vara efter teknikprojekt 16 4 11,5 8,5 

Mycket mindre sugen än jag brukar vara efter teknikprojekt 7 12 10,9 8,1 

!!-test ger resultatet 3,80 %, dvs. det är 96,20 % sannolikhet att killar faktiskt i större 
utsträckning än tjejer är antingen mycket mer eller mycket mindre intresserade av att 
lära sig mer än de brukar vara efter teknikprojekt. 

                                                
2 !!-test är en metod för hypotesprövning som visar hur sannolikt det är att utfallet av ett test är 
naturligt fördelad. Se t.ex. (Blom, 1998). 
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Tester	som	inte	gett	signifikanta	skillnader	
Skillnader mellan grupper är uppenbart intressant att studera, men lika intressant kan 
vara att veta att respondenterna är en homogen grupp i andra avseenden. Följande 
tester har också gjorts, utan att visa på någon skillnad mellan grupper av elever. 

• Inga signifikanta skillnader mellan elever i olika årskurser avseende hur roligt 
de tyckte projektet var. 

• Inga signifikanta skillnader mellan elever i olika årskurser avseende hur 
mycket roligare iterativ design är jämfört med linjär. 

• Inga signifikanta skillnader mellan elever i olika årskurser avseende hur 
mycket mer än man lärde sig av iterativ design kontra linjär. 

• Inga signifikanta skillnader mellan elever i olika årskurser avseende hur 
mycket mer teknikintresserad man blev av iterativ design kontra linjär. 

• Inga signifikanta skillnader mellan könen vad gäller hur roligt de tyckte att 
projektet var. 

• Inga signifikanta skillnader mellan könen vad gäller hur mycket roligare 
iterativ design är jämfört med linjär. 

• Inga signifikanta skillnader mellan könen vad gäller hur man upplever att få så 
lite instruktion. 

Resultat	av	lärarenkät	

Fem av sju lärare svarade på lärarenkäten, som var utformad snarlikt elevenkäten. 
Detta utgör en för liten datamängd för att vara ett signifikant analysunderlag, men det 
finns ändå några intressanta reflektioner att göra och diskutera. 

 
Figur 8: Frekvens lärarsvar 

Man kan konstatera att lärarna upplever att elevernas engagemang var starkare för 
iterativ design än det brukar vara för linjärt, samt att de tror att elevernas 
teknikintresse stärks mer av iterativ design. Dock är inte lärarna överens med eleverna 
om att de lärde sig mer av iterativ design än de brukar av linjär. 
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En intressant reflektion, även om den saknar statistisk signifikans3, är att eleverna 
som går på den skola där läraren svarade att det är roligare att driva undervisning med 
hjälp av linjär design än iterativ, avviker åt det negativa hållet både avseende hur 
intresserade de blivit av fortsatta studier och hur mycket de lärde sig.  

 	

                                                
3 Reflektionen saknar signifikans i avseendet att antalet lärare är så litet. Dock är skillnaden mellan 
elevernas svar på den aktuella skolan och på övriga skolor statistiskt signifikant på 99 % -nivå 
respektive 94 % -nivå för de två frågorna. 
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7. Analys	
Den viktigaste slutsatsen att dra från denna studie är den som svarar på 
forskningsfrågan; 

Jämfört	med	annan	teknikundervisning:	lär	sig	elever	mer,	och	blir	mer	
teknikintresserade,	om	teknikundervisningen	bygger	på	grupparbeten	i	vilka	
eleverna	använder	iterativ	design	för	att	uppfinna	något	verkligt	med	verklig	
användning?	

Övergripande	slutsats	

Både elever och lärare svarar att de uppfattar att elever blivit mer teknikintresserade 
av detta projekt än de brukar bli av andra, snarlika, projekt. Eleverna tycker också att 
de lärt sig mer i detta projekt än de brukar göra i andra, något som lärarna inte håller 
med om (men de tycker inte heller tydligt tvärtom). Därför kan från denna 
undersökning dras slutsatsen att;  

Elever	lär	sig	mer,	och	blir	mer	teknikintresserade,	om	teknikundervisningen	
bygger	på	grupparbeten	i	vilka	eleverna	använder	iterativ	design.	

Alltså stärker denna studie uppfattningarna som de författare som bygger upp 
referensramen förfäktar. Iterativ design i grupp stärker lärande. 

Vad gäller den delen av forskningsfrågan som rör Seymour Paperts 
konstruktionistiska åsikt, att lärande stärks om elever får designa något verkligt med 
verklig användning, har denna undersökning inte lyckats mäta detta. 

Skillnader	mellan	könen	–	lärande		

Vidare konstateras att; 

Det	finns	en	skillnad	i	hur	mycket	killar	och	tjejer	uppfattar	att	de	lärt	sig	av	det	
iterativa	arbetssättet.	Killar	tycker	i	större	utsträckning	än	tjejer	att	de	lär	sig	
mer	av	iterativ	design	än	av	linjär.	

Vad detta beror på är intressant att reflektera kring. Det är möjligt att svaret finns i 
Mats Björnssons Kön och skolframgång (2005). Björnsson menar i allmänhet att 
skolan är flickornas arena, medan pojkar har fullt upp att balansera mellan kraven från 
skolan och att vara cool inför kompisar (och om man är duktig i skolan är man inte 
cool). Bland annat noterar Björnsson att pojkar visserligen får mer uppmärksamhet 
från lärarna än flickor, men att den typiskt är tillsägelser snarare än stöttning (Kelly, 
1998 i (Björnsson, 2005)).  

Dock refererar Björnsson till Karlsson (2003) som menar att skillnader mellan könen 
minskar när ansvaret för lärandet förflyttas från läraren till eleverna. Det skulle alltså 
kunna vara så att killarna tycker att den undervisningsmiljö som skapas i detta 
iterativa designprojekt är behaglig eftersom den är lite friare, och de får ta lite större 
ansvar själva. Deras större engagemang skulle i så fall kunna leda till ökat lärande.  
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Å andra sidan – kanske är svaret så enkelt att killar övervärderar sin egen förmåga till 
inlärning (Skolverket, 2004 b i (Björnsson, 2005)). ”Svenska pojkar ligger markant 
över det internationella genomsnittet när det gäller tilliten till den egna förmågan till 
inlärning. Flickor i Sverige har däremot den näst sämsta självtilliten av de i 
Skolverkets studie undersökta länderna.” (Björnsson, 2005, s. 45). Dock borde de i så 
fall även övervärdera sitt lärande och sin prestation i andra teknikprojekt än just detta, 
och det de har svarat på är ju om de lärt sig mer av detta projekt än de brukar göra av 
andra projekt. 

Oavsett anledning är det faktum att killar upplever att de lär sig mer ett steg i rätt 
riktning i förhållande till den könsobalans Björnsson (2005) beskriver. Ökat upplevt 
lärande bör leda till ökat engagemang, vilket bör leda till ökat lärande, vilket bör leda 
till ökat engagemang, osv. Vill man jämna ut skillnaderna mellan könen i skolan kan 
alltså mer iterativ design vara en väg att gå. 

Skillnader	mellan	könen	–	intresse		

Intressant är också att; 

Killar	är	antingen	mycket	mer	eller	mycket	mindre	intresserade	av	fortsatt	
teknikundervisning	efter	iterativ	design	jämfört	med	efter	andra	teknikprojekt,	
medan	tjejer	i	större	utsträckning	är	ungefär	lika	intresserade	som	de	brukar	
vara	efter	teknikprojekt.	

Utifrån resonemanget om skillnader mellan killars och tjejers självuppfattning ovan är 
det naturligt att tänka att killar skulle vara mer intresserade av fortsatt 
teknikundervisning efter detta projekt än vad tjejer är, men varför är killarna också 
mer benägna att vara mycket mindre intresserade av fortsatt teknikutbildning än de 
brukar vara efter andra projekt? En tolkning av detta skulle kunna vara att killar 
tenderar att svara mer extremt än tjejer, alltså att tjejer generellt är lite försiktigare 
med sina utsagor (även i enkäter), men i så fall borde svaren på de andra 
enkätfrågorna följa samma mönster, och så är inte fallet. Här finns en statistiskt 
signifikant skillnad, men den avskrivs som ett nonsenssamband. 

Skillnader	mellan	skolor	–	lärarens	påverkan	

Eleverna på den skola där läraren svarat att det är lite roligare att bedriva 
undervisning i form av linjär design än iterativ har i mindre utsträckning än övriga 
elever angett att de lärt sig mer och blivit mer teknikintresserade av detta projekt än 
av andra. Att lärarens skicklighet vad gäller att lära ut är den enskilt mest påverkande 
faktorn för elevers lärande är väl känt, bl.a. har John Hattie fastslagit det i sin 
populära metastudie Synligt lärande för lärare (2012), men här antyds som 
komplement till detta att det är viktigt för elevernas lärande att läraren har roligt och 
är engagerad.  

Notabla	likheter	mellan	kön	och	över	åldrar	

I Skolinspektionens rapport 2014:04 granskas kvaliteten på teknikundervisningen på 
22 grundskolor i Sverige, och bland mycket annat kommer man fram till att elevernas 
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upplevelse av teknik som ett intressant, viktigt och roligt ämne sjunker från ÅK 5 till 
ÅK 9, och särskilt för flickor – se Figur 9. 

 
Figur 9: Elevers upplevelse av teknikämnet som intressant och roligt sjunker med ålder (Skolinspektionen, 
2014, s. 22) 

Därför är det intressant att notera att det i denna studie inte finns några påvisbara 
skillnader i hur roligt man tyckte att projektet var, vare sig mellan könen eller mellan 
årskurser. Detta antyder att iterativ design är vägen att gå för att öka teknikintresset 
samt upplevelsen av att teknik är viktigt och roligt.  

Generalisering	av	slutsatser	

Detta projekt har tre tydliga karakteristika – det bedrevs i gruppform, det var praktiskt 
till sin natur, och iterativ metodik användes. Mitt grundantagande är att elever är 
relativt vana vid att arbeta i grupp i olika ämnen, och att de är vana vid praktiska 
arbeten både i teknik och i andra ämnen. Grundantagandet är dock att de inte är 
speciellt vana vid att arbeta iterativt, varför relevanta slutsatser rör sig kring det 
området. Frågan är dock om man kan generalisera slutsatserna till andra typer av 
iterativa arbetsformer än just design av fackverk. 

Vad gäller den aspekten på arbetsformen att ansvar läggs över på eleverna, och 
läraren strävar efter att agera mer som en guide/coach till processen, bör slutsatserna 
vara generaliserbara. Samma sak med att eleverna kan justera och förfina under 
arbetets gång – det bör kunna göras i andra ämnen med samma resultat. Således borde 
elever, särskilt killar, uppfatta att de lär sig mer än vanligt också om undervisning i 
andra ämnen skulle bedrivas iterativt. Och elever bör också generellt bli mer 
engagerade och intresserade av det de arbetar med i skolan om de arbetar iterativt. 
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8. Rekommendationer	för	vidare	forskning	
Det hade varit önskvärt att kunna undersöka om elevers engagemang och lärande blir 
starkare när de uppfinner något med verklig användning jämfört med något som 
skapas med lärandet som självändamål. Det vore intressant att genomföra en studie 
där en grupp elever genomför ett projekt snarlikt detta – alltså grupparbete med 
iterativ design där deras skapelse saknar verklig användning – och en annan grupp 
genomför ett grupparbete med iterativ design där det de skapar har verklig 
användning. Förhoppningsvis kommer någon att genomföra en sådan studie i 
framtiden. 

Det är intressant att eleverna i den skola där läraren tyckte att linjär design är roligare 
att undervisa än iterativ lärde sig mindre och blev mindre intresserade av fortsatta 
teknikstudier än övriga elever. Många har troligen själva en känsla, både utifrån 
erfarenhet av att undervisa och utifrån att ha varit elev, av att lärarens engagemang för 
ämnet är den absolut avgörande faktorn i hur intressant eleverna tycker att ämnet är. 
Engagemang är svårt att mäta, men med utgångspunkt i Shernoffs (2013) studie på 
elevers engagemang borde en liknande studie på lärares engagemang kunna göras. 
Förhoppningsvis kan den då också mäta elevers lärande för att söka efter samband 
mellan lärarens engagemang och elevers lärande. 
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Bilaga:	Enkät	till	elever	
1. Hur tyckte du att det var att göra det här projektet? 

� Jättetråkigt 
� Ganska tråkigt 
� Ganska kul 
� Jättekul 
 
2. Hur roligt var det att jobba med strawbees jämfört med andra material du byggt med i 
skolan? 

� Andra material är mycket roligare 
� Andra material är lite roligare 
� Strawbees är lite roligare 
� Strawbees är mycket roligare 
 

3. Hur enkelt var det att bygga med strawbees jämfört med andra material du byggt med i 
skolan? 
� Det är mycket enklare att bygga med andra material 
� Det är lite enklare att bygga med andra material 
� Det är lite enklare att bygga med andra material 
� Det är mycket enklare att bygga med Strawbees 
 

4. Iterativ design betyder att man ändrar det man designar under projektets gång, alltså att 
man testar, upptäcker fel, ändrar, testar igen, upptäcker  
fel, ändrar, osv. 

Nu följer några frågor om iterativ design. 

� OK, jag fattar 
� Huh? 
 

5. Hur roligt var det att designa iterativt jämfört med att bara prova en enda idé? 
� Det är mycket roligare att prova en enda idé 
� Det är lite roligare att prova en enda idé 
� Det är lite roligare med iterativ design 
� Det är mycket roligare med iterativ design 
 

6. Lärde du dig mer eller mindre när du jobbade iterativt än du brukar när du bara provar en 
idé? 
� Jag lär mig mycket mer när vi provar en enda idé 
� Jag lär mig lite mer när vi provar en enda idé 
� Jag lärde mig lite mer av att jobba iterativt 
� Jag lärde mig mycket mer av att jobba iterativt 
 

7. Är du sugen på att lära dig mer om teknik, och bygga andra konstruktioner? 
� Mycket mindre sugen än jag brukar vara efter teknikprojekt 
� Lite mindre sugen än jag brukar vara efter teknikprojekt 
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� Lite mer sugen än jag brukar vara efter teknikprojekt 
� Mycket mer sugen än jag brukar vara efter teknikprojekt 
 

8. Var det bra eller dåligt att ni fick så lite instruktion innan ni började? 
� Jättedåligt, jag visste inte hur jag skulle börja 
� Ganska dåligt, det var svårt att komma igång bra 
� Ganska bra, det var bra att vi fick börja bygga direkt 
� Jättebra, jag lärde mig mer av att prova mig fram 
 

9. Vilken årskurs går du i? 
� Årskurs 7 
� Årskurs 8 
� Årskurs 9 
 

10. Är du tjej eller kille? 
� Tjej 
� Kille 
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Bilaga:	Enkät	till	lärare	
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Bilaga:	Projektöversikt	

	


