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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka pedagogers uppfattning av arbete med Skellefte-

tekniken som metod för inlärning av naturvetenskap och teknik. Skellefte-tekniken bygger på ett 

material, en ”låda” som inbjuder elever i årskurserna ett till sex att experimentera och undersöka, 

samtidigt som elevernas arbete förutsätter samarbete. För att få reda på hur de vuxna användarna 

uppfattar Skellefte-tekniken har intervjuer med pedagoger aktiva i arbetet med Skellefte-tekniken 

genomförts. I uppsatsen har jag kommit fram till att de pedagoger som arbetar med Skellefte-

tekniken i huvudsak är positiva till metoden, de reflekterar över det sociala samspelet men dock 

inte över hur det faktiskt även innebär värdegrundsarbete. Pedagogerna lyfter fram bristen på 

teori och tillfälle till diskussioner som Skellefte-teknikens svaghet. Genom den tidigare 

forskningen och uppsatsens teoretiska perspektiv kan man dra slutsatsen att inlärning generellt 

sett gynnas av det sociala samspelet.  Däremot har de intervjuade pedagogerna inte kunnat uttala 

sig om huruvida inlärningen gynnas av detta samspel i användningen av Skellefte-tekniken. 

 

Nyckelord: 

Skellefte-tekniken, undervisning, teknik, naturvetenskap, socialt samspel 
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1. Inledning 

Under verksamhetsförlagd utbildning på olika grundskolor, i första hand år ett till sex, kom jag i 

kontakt med ett antal pedagoger som uttryckte en negativ syn på den naturvetenskapliga 

undervisningen, NO-undervisning. På skolorna innefattar NO i de yngre åldrarna i stort sett 

endast biologistudier, exempelvis om djur eller växter. Pedagogerna menar att ämnen som teknik, 

fysik och kemi är alltför komplicerade att lära ut till de yngre eleverna. Själva har de kanske inte 

tillräckliga ämneskunskaper och någon menar att tala om begrepp som atomer och molekyler är 

bortkastad tid då ”en del elever inte ens vet vad en kniv eller en deg är”. En annan pedagog 

uttryckte att ”NO-undervisningen struntar jag i, det är viktigare att skapa en bra grupp”. Hon 

menade att i de tidigare åldrarna är arbetet med SO och värdegrund viktigast för att etablera en 

trygghet i klassrummet och en gemensam respekt. Självklart behövs även dessa komponenter för 

att eleven skall fungera i samhället, men behöver man verkligen utesluta NO-undervisningen eller 

begränsa den till biologistudier? Detta var en fråga som jag ställde mig när jag kom i kontakt med 

undervisningsmaterialet Skellefte-tekniken. Detta material behandlar ämnena fysik, kemi, teknik 

och biologi.  
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2. Bakgrund 

Naturvetenskaplig utveckling är viktig för samhället. Industrialiseringen har utvecklats under de 

senaste två århundradena och format hur vårt levnadssätt ser ut idag – en förändring som bidragit 

till det demokratiska samhälle vi lever i och som våra barn ska fostras in i (Sundin 1991). 

Naturvetenskaplig kunskap och förståelse är således nödvändig för att kunna leva i samhället, att 

förstå dess utveckling och att kunna medverka i dess förändring (Elgström & Riis 1990, 

Kursplanen för Teknik 2000, Andersson 2008). 

 

Intresset för naturvetenskap och teknik har falnat hos barn och ungdomar. Riis lanserade 1992 

begreppet ”den organiserade oron” i (Riis 2009). Det finns vad hon kallar en organiserad oro 

bland näringsföreträdare, politiker, olika intresseorganisationer och många vuxna i allmänhet 

inför ungas bristande intresse för naturvetenskap och teknik men också över framtiden; 

samhällets utveckling i förhållande till den naturvetenskapliga och den tekniska utvecklingen.  

Man är alltså orolig över att det minskande intresset leder till att vi inte kommer att ha tillräckligt 

med naturvetare, tekniker och ingenjörer som med sin forskning och sina nya idéer kan hjälpa till 

i samhällets utveckling och bibehålla svensk tekniks framgång och industrins framanda och 

utvecklingsmöjligheter (Jonek 2009).  Riis avser med ”organiserad” att samhället på olika sätt 

vidtar åtgärder för att ändra det man oroar sig för, i detta fall lågt intresse hos unga för teknik och 

naturvetenskap. För att bearbeta detta problem tillsatte regeringen 2008 en teknikdelegation som 

skulle arbeta med att finna lösningar. I delegationens uppgifter ingick det att visa på behovet för 

naturvetenskap- och teknikutbildning, stärka lärare och utbildningen, öka samverkan mellan skola 

och arbetsliv samt öka intresset hos barn och ungdomar (Jonek 2009, s 68). Delegationen 

sammanställde också de olika projekt och metoder som den gången fanns för att lära ut 

naturvetenskap och teknik i skolorna. Däribland fanns Skellefte-tekniken, en metod för att lära ut 

teknik i skolåren ett till sex.  

 

Ett skäl till att barn och ungdomar tappar intresset för naturvetenskap och teknik ligger i att 

undervisningen inte alltid är verklighetsförankrad och enligt traditionen ges det endast litet eller 

inget utrymme för diskussioner, utan NO-undervisning innefattar ofta ”rätt eller fel” (Jonek 

2009).  Barn lär sig genom kommunikation, utrymme för samspel och just kommunikation är 

därför a och o i all undervisning (Säljö 2005).  NO-undervisning som i sig skulle kunna vara 

perfekt lämpad för just samspel genom exempelvis laborationer och experiment är idag ofta inte 
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det. För att förstå samhällets utveckling och få in värdegrund, demokrati och kommunikation i 

NO-undervisningen är det viktigt att konkretisera undervisningen, skapa meningsfullhet och en 

koppling till barnens vardag (Sjøberg 2000). Socialisationsinnehållet i NO- och 

teknikundervisning borde bli bättre. Ett samhälleligt sammanhang i naturvetenskaplig 

undervisning skulle kunna bidra till konkretiseringen, verklighetsförankringen av ämnena (ibid). 

 

Jag har tidigare nämnt den organiserade oron för hur framtidens samhälle kommer te sig om vi 

har för få naturvetare och ingenjörer. Denna kris är egentligen inget nytt. Liknande slutsatser med 

satsningar på skolan och NO-undervisning har gjorts tidigare som bland andra Elgström & Riis 

(1990) har påpekat. Under kalla kriget rådde ett slags tekniktävling mellan de stora staterna Sovjet 

och USA. När Sovjet 1957 lyckats skicka upp sin rymdsond Sputnik och därmed slog 

amerikanarna startades en satsning i USA på att förbättra undervisning i teknik och 

naturvetenskap och ungas kunskaper i dessa ämnen.  Man samlade forskare som tog fram nya 

material för inlärning av naturvetenskapliga ämnen, så kallad ”lådteknik” – färdiga uppgifter med 

beskrivning åt såväl pedagogen som eleven. Men satsningar på de pedagogiska metoderna för att 

använda lådorna eller på lärarkompetens var få och användningen av lådorna gav inte det goda 

resultat som många hade hoppats på (Elgström & Riis 1990). Dock finns denna typ av 

”lådteknik” kvar än idag.   

 

Skellefte-tekniken är ett modernt exempel på lådteknik. Detta finner vi även inom NOT-

projektet och NTA-projektet (se nedan) som är två svenska initiativ för att främja lärandet i 

naturvetenskap och teknik samt hjälpa till att kompetensutveckla lärarna och öka intresset för 

undervisningen i ämnena. Det statliga NOT-projektet för naturvetenskap och teknik syftade till 

att bibehålla och stimulera intresset för naturvetenskap och teknik. Barn och ungdomar var 

målgruppen och organisationen runt projektet var en samarbetsgrupp från Skolverket och 

Högskoleverket. Organisationen, som dominerades av kvinnor, gjorde bland annat satsningar på 

naturvetenskap- och teknikcenter och didaktiska lärarkurser i naturvetenskapliga ämnen. 

Grundtanken bakom NOT-projektet var att naturvetenskapliga och tekniska kunskaper är 

nödvändiga för samhällsutvecklingen. En helhetssyn av samhället innebär en öppenhet för 

naturvetenskap och teknik. En allmänbildning i dessa ämnen stärker samhällsutvecklingen 

(Sjøberg 1999). I likhet med teknikdelegationen, forskaren Svein Sjøberg och kursplanen för 

teknik menar alltså NOT-projektet att naturvetenskaps- och teknikundervisning behövs för att 

man ska förstå, kunna utveckla och utvecklas i samhället.     
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NTA-projektet, Naturvetenskap och teknik för alla, syftade även det till att stimulera intresset för 

naturvetenskap och teknik.  NTA-projektet skapades av Ingenjörsvetenskapsakademin, de ville 

öka allmänbildningen inom ämnena fysik, kemi, biologi och teknik och att fler skulle välja en 

naturvetenskaplig eller teknisk linje på gymnasienivå (Schoultz m.fl, u.å.). Man ville alltså att 

intresset för naturvetenskap och teknik skulle stärkas och bibehållas, vilket i sin tur skulle minska 

oron för framtiden.  Utvärderingar av de båda projekten pekar på att eleverna lär sig och att deras 

intresse ökar för naturvetenskapen (Sjøberg 1999, Schoultz m.fl, u.å.).   I utvärderingen av NTA-

projektet lyfter man fram lärarens roll och hur viktigt hens intresse och kunskaper i ämnena är. 

Schoultz m.fl. påpekar även vikten av att koppla ämnet till samhällsfrågor och till ett större 

sammanhang för att eleverna ska uppleva en helhet och meningsfullhet i undervisningen. 

 

Båda projekten syftade alltså till att stimulera elevernas attityder gentemot naturvetenskap och 

teknik, projekten strävade också i likhet med Skellefte-tekniken mot elevsamarbete och 

problemlösning. Däremot verkar Skellefte-teknikens mer teknikinriktade material vara mer 

vardagsförankrat än NTA-projektets. Denna iakttagelse har jag gjort efter att ha arbetat med 

NTA-lådor i förskoleklass, årskurs ett och två.  
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3. Beskrivning av Skellefte-Tekniken 

 
Björn Asplund som är grundare av Skellefte-tekniken startade denna i samband med att 

läroplanen lpo-94 kom. Han och hans kollegor, som tillsammans utvecklade Skellefte-tekniken, 

ville förändra NO-undervisningen genom att skapa ett intresseväckande och verklighetsbaserat 

undervisningsmaterial. Enligt den egna hemsidan släpptes Skellefte-tekniken som ett 

undervisningsmaterial efter sex års utvecklingsarbete.  Skellefte-tekniken har funnits ute i skolor 

sedan 1998 och består av ett lådmaterial samt ett arbetssätt som ska utveckla elevernas sociala 

samspel. Ett syfte med utvecklandet av Skellefte-tekniken var att underlätta lärandet i NO och ett 

annat syfte att ge eleverna en möjlighet att utveckla sin förmåga till samarbete och 

hänsynstagande samt att ge dem uppgifter kopplade till deras vardag och verklighet. Skaparna av 

Skellefte-tekniken menar att den lättar arbetsbördan för pedagoger dels genom det färdiga 

materialet, dels genom att pedagogerna i sin lärarroll har chansen att ta ett steg tillbaka och 

observera eleverna.  För att arbetet ska fungera så bra som möjligt menar Asplund att Skellefte-

tekniken inte ska vara en fristående del i skolan. Arbetsmetoden med socialt samspel ska även 

kunna genomsyra andra ämnen än de naturorienterade. 

 

 Materialet är framtaget för grundskolans årskurs ett till sex.  Lådorna med de laborativa 

övningarna innefattar ämnena teknik, kemi, fysik och biologi och behandlar främst naturlagar. På 

Skellefte-teknikens hemsida säger man att: ”Energibegreppet är centralt för oss. Så vi utgår från 

hur naturlagarna styr energin omkring oss och vilka konsekvernser de orsakar”. (http://www.bja-

asplund.com/lgr/lgr11.html). Det finns olika uppsättningar lådor utifrån elevernas ålder, en 

uppsättning för årskurs ett, en för årskurs två etc. Uppgiften för eleverna kan exempelvis vara att 

bygga ett torn, identifiera olika verktyg eller koppla batterier så lampor lyser.  Uppgifterna är 

verklighetsförankrade och materialet går att få tag på utanför skolan, vilket ger en möjlighet för 

eleverna att även experimentera hemma.  Exempel på material som förbrukas och som kan 

behöva ersättas i lådorna är gummisnoddar, glödlampor eller batterier, detta material går att köpa 

in på exempelvis Clas Ohlson.  

 

 Mål och färdigheter som tränas för Skellefte-tekniken anknyter direkt till läroplanens och 

kursplanernas mål och färdigheter. Asplund har gett en målbeskrivning för vilka mål och 

färdigheter som tränas för var och en av de olika lådorna och dessa mål anknyter till läroplanens 
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uppnåendemål, men alla uppnåendemål i kursplanen för NO samt teknik i Lgr-11 uppfylls inte 

genom att enbart använda Skellefte-tekniken.  

 

 Den metodik som ska utveckla elevernas sociala samspel innebär att eleverna arbetar i par av 

samma kön och utvecklingsnivå för att lösa uppgifterna. Elevparen ska isoleras under 

lektionstillfället för att undvika att de ”rantar runt”. Varje lektion innebär arbete med en ny låda 

och samma elevpar ska arbeta med alla lådorna. Eleverna ska skapa trygga relationer till sin 

”labbpartner” och det är viktigt att se till att den egna kompisen har det bra. De ska även skapa 

en trygghet och tilltro till sig själva och lita på sin förmåga att hitta svar utan facit. Läraren ska 

inte gå in och hjälpa eleverna utan finnas som stöd i bakgrunden. En rutin för arbetet med 

Skellefte-tekniken är att läraren ska bygga upp tydliga strukturer för vad som ska göras under 

lektionstimmen; det är en förutsättning för att skapa arbetsro. Det finns dock stor frihet i arbetet 

med själva problemlösningen (lådan) där även samspelet mellan eleverna sker. Lektionen inleds 

med att lådor delas ut till elevparen, därefter arbetar de med denna låda och löser tillsammans 

uppgiften. Problemlösandet har det största utrymmet under lektionen och då eleverna är klara går 

de vidare till sin dokumentation vilken de gör individuellt. Skellefte-tekniken har även en 

utarbetad städpolicy. Eleverna får städträning, tid avsätts för detta varje lektionspass, alla ansvarar 

för att städning ska ske och att allt finns i sin låda när lektionen är slut. Elevernas 

dokumentationer har de användning av vid senare tillfälle då ett skriftligt prov på elevernas 

kunskaper kan genomföras. Provet behöver dock inte ges som ett skriftligt prov, fokus är inte på 

rätt eller fel och svaren kan man lika gärna gå igenom med hjälp av en gemensam diskussion i 

klassen.  

 

De pedagoger som undervisar i Skellefte-tekniken går en pilotutbildning som sker under tre 

dagar. Den första dagen presenteras materialet, metoden och organisationen. Dag två handlar om 

gruppdynamik och det sociala samspelet. Man får också träning i att arbeta bort vad som kallas 

för ”missriktad kreativitet”, och detta syftar till att minska mobbing på skolan.  Efter de två första 

dagarna kommer piloterna tillbaka till skolan och startar upp arbetet med Skellefte-tekniken i sin 

klass. Dag tre sker som en uppföljning och ger pedagogerna fortbildning i NO-ämnena mer 

generellt. Efter utbildningens två första dagar köper man material, en uppsättning lådor räcker till 

en klass under ett läsår. Efter det att pedagogerna som gått pilotutbildningen startat upp detta i 

sin klass kan de utbilda övriga kollegor i att arbeta med Skellefte-tekniken, enskilda kurser om 

Skellefte-teknikens grundtankar finns även att tillgå, dock kan skolorna bara köpa materialet om 

pedagoger gått hela pilotutbildningen. 
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 (http://www.bja-asplund.com/skellefte-tekniken/fakta/den-langa-versionen.htm, 2010-04-20).   
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4. Litteraturöversikt  

Naturvetenskaps och teknikundervisning i de yngre skolåren 

Björn Andersson (2008) skriver att man i naturvetenskap för de yngre åldrarna har det som sitt 

främsta syfte att skapa och stimulera ett intresse för NO. Detta ska ske genom att eleverna får 

upptäcka, undersöka och uppleva. Men detta upptäckande måste ske i konkreta situationer i ett 

vardagssamband för att eleverna ska kunna bilda sig sådana begrepp som är nödvändiga för en 

förståelse av NO. 

  I SCIS, Science Curriculum Improvement Study, en amerikansk kurs i naturvetenskap för 

åldrarna 6-13, presenteras tre faser: exploration, invention och discovery (Driver 1986).  I dessa tre faser 

lär man ut naturvetenskap till de yngre åldrarna. Eleven får i fas ett, exploration, utforska olika 

uppgifter och tolka dessa utifrån sin egen syn på världen och naturvetenskapliga fenomen. I fas 

två, invention, introducerar pedagogen ett annat sätt att tänka på som ger en lösning på elevens 

uppgift i fas ett. I tredje fasen, discovery, får eleven möjlighet att upptäcka och lösa 

naturvetenskapliga fenomen med hjälp av det nya synsättet. Det handlar om att ge eleverna medel 

för att utveckla sin förståelse och komma bort från sina tidigare föreställningar. Ett liknande 

resonemang för Rosalind Driver när hon påpekar att eleverna oftast försöker förklara obekanta 

saker med sådant de vet. De behöver få verktyg i tidig ålder för att utveckla den vetenskapliga 

förståelsen (Driver, 1986). I undervisningen i de yngre åldrarna med det upptäckande och 

utforskande arbetssättet ser man ofta att elever återgår till sin första uppfattning om hur saker 

och ting fungerar och den naturvetenskapliga förklaringen och verkligheten glöms bort vilket kan 

vara en anledning till att intresset för dessa ämnen inte bibehålls (Driver 1986, Andersson 2001). 

För att intresset ska kunna stimuleras måste eleverna finna uppgifterna meningsfulla och 

intressanta. Undervisningen ska ta eleverna ut ur klassrummet och ge upplevelser av verkliga 

företeelser (Harlen & Qualter 2009). 

Elevers intresse och motivation för lärande i naturvetenskap och teknik 

Om man tittar på barn i grundskolans yngre åldrar så finner man ett naturligt intresse och en 

nyfikenhet på naturvetenskap och teknik. Det finns en vilja att förstå och fundera över olika 

sammanhang och funktioner (Harlen 1996). Små barns fascination för lampor som släcks och 

tänds, barns frågor om ”varför fåglar kan flyga” eller ”varför himlen är blå” är olika exempel på 

detta. 
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Elevers intresse för naturvetenskap och teknik skiljer sig mellan pojkar och flickor. Störst skillnad 

ser man i teknik och fysik där pojkarna enligt undersökning från SAS, Science and Scientists, har 

ett större intresse än flickor (Sjøberg 2000). SAS-undersökningen gäller dock för elever i 

gymnasiet. I de yngre åldrarna är intresset jämnare; elektricitet, djur och natur samt magnetism är 

några fenomen och områden som eleverna intresserar sig för och finner spännande, det gäller 

både pojkar och flickor (Harlen & Qualter 2009).  Riis (1988) visade i en stor kvantitativ studie 

med ca 19000 elever i grundskola och gymnasieskola att skillnaden inom kunskaper i NO till 

pojkars fördel var nästan obefintlig bland 10-åringar men att tydliga skillnader gick att se från 

elever i 11-12 årsåldern. 

 

När det gäller att motivera eleverna är vardagsförankringen viktig för att skapa meningsfullhet i 

lärandet. Att eleverna uppfattar undervisningen som meningsfull leder till att de förstår och kan 

gå från yttre motivation till inre motivation i sitt lärande, en förändring av attityder som gynnar 

elevens utveckling (Driver 1986) Attityden förändras i och med att eleven anser kunskapen i sig 

vara en belöning för arbetet i skolan (ibid). Utveckling gynnas även av samarbete med 

problemlösningar och det sociala samspelet där eleverna kan lära tillsammans och av varandra 

(Jakobsson 2001, Williamsson 2006). 

 

Björn Andersson (2008) skriver att den tidigare läroplanen, Lgr 80 med kursplaner, visar tydligt 

att naturvetenskap har två huvudsakliga uppgifter: att skapa ett intresse och kunskap runt 

naturvetenskap och att förstå sin omvärld. Skolan ska ge en överblick och förståelse av 

sammanhang och engagera elever i olika frågor. ”Detta klarar inte naturvetenskapen, samarbete 

måste ske med andra ämnen.” säger Andersson (s 14). Han menar att för att få en helhetssyn av 

sin omvärld behövs en sammanhängande undervisning som är meningsfull för eleven. Att förstå 

sin omvärld handlar inte bara om att förstå naturvetenskap eller samhällskunskap var för sig. 

Naturvetenskapen kan tillsammans med andra ämnen bidra till att våra elever får den förståelse 

för omvärlden, demokrati och de grundläggande värden som läroplanen också hänvisar till. 

Integration mellan ämnen kan ske på många olika sätt men gemensamt för alla är att de 

tillsammans kan skapa en helhet. Ett exempel på integration är STS, science and technology in society. I 

STS-undervisning strävar man mot att integrera kunskap om naturen, om tekniken och om 

samhället i omvärlden. Det tekniska och naturvetenskapliga innehållet är satt i ett socialisations- 

och samhällsperspektiv som ska ge eleverna en bättre förståelse för vardagslivets fenomen 

(Jakobsson  2001, Sjøberg 2000).  Undervisningen utgår från t.ex. aktuella samhällsdebatter, det 
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kan exempelvis gälla diskussionen om växthuseffekten eller om genmanipulerade grönsaker. För 

att utveckla förståelse om omvärlden krävs det att eleverna utvecklar en förståelse inom alla 

ämnen, så att de ska kunna se helheten, menar Andersson (2008). 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

Teorier om inlärning och samarbete 

 

I grundskolans yngre åldrar ska grunden för elevernas fortsatta inlärning och utveckling läggas. 

Detta gäller inte bara kärnämnen utan även i orienteringsämnena SO och NO. Att starta 

naturvetenskaplig undervisning i ett tidigt skede är att fånga elevernas intresse, ta vara på det de 

tycker är spännande. För att främja elevernas fortsatta utveckling i naturvetenskap och teknik bör 

man ta till vara på deras intresse i de tidiga skolåren. Det är större chans att eleverna bibehåller ett 

intresse om de får undervisning i de lägre åldrarna. Där har man en möjlighet att motivera dem 

och förbättra deras attityder gentemot ämnena (Harlen 1996, Harlen & Qualter 2009). 

 

Genom att ta reda på elevers förkunskaper och erfarenheter kan man bygga upp en undervisning 

som motiverar dem vilket i sin tur gör det intressant för dem. Viktigt med all undervisning är att 

den kopplar till elevernas egna intressen och erfarenheter. Utan koppling till elevernas egen 

vardag blir innehållet lätt meningslöst för dem (Säljö 2000). Därför är det viktigt att 

socialisationsinnehållet i NO- och teknikundervisning förstärks. Brister på detta har man 

upptäckt i NO- och teknikundervisning.  

 

Jag har tidigare nämnt att en av Teknikdelegationens utgångspunkter var att intresset falnar för 

naturvetenskap och teknik, man tror där att det delvis beror på att det inte finns något utrymme 

för diskussioner i naturvetenskap utan att undervisningen ofta handlar om givna svar.  Om man 

då ser till teorier om lärande så menar den sociokulturella teoritraditionen att lärande sker i en 

viss form av kommunikation och samspel med andra. Det sociokulturella perspektivet med 

Vygotskijs teorier och Säljö som en svensk forskare i Vygotskijtraditionen framhåller just att 

lärandet sker i samspel med andra. Med språket som redskap utgör kommunikation och socialt 

samspel de viktigaste förutsättningarna för vår kunskapsutveckling (Säljö 2000). För barns lärande 

innebär detta att man lär sig bäst i samspel med ett äldre barn eller en vuxen som då besitter mer 

kunskaper. I detta samspel lär sig den yngre dels genom att imitera den äldre dels också genom 

diskussion och omprövande av argument och idéer. Detta är vad som menas med att nå den 

potentiella utvecklingszonen (Zaretskii 2009). När barnet arbetar i samspel med någon som 

besitter mer kunskap kan detta leda till att barnet själv kan lösa uppgiften, barnet har då gått från 
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sin givna utvecklingszon till den potentiella, det vill säga hen kan med hjälp nå längre än annars 

(Bråten 1998). 

 

Det samarbete som Vygotskij hävdar är det bästa för elevens utveckling, och som ”the zone for 

proximal development” dvs. den potentiella utvecklingszonen syftar på kallas även för peer tutoring 

(Damon & Phelps, 1989).  Peer tutoring är alltså då eleven lär sig av eller tillsammans med en äldre 

elev eller en elev som har kommit längre i sin kunskapsutveckling. Genom detta samarbetssätt 

menar man att eleverna ökar sin förståelse genom att de tillsammans löser en uppgift. 

Arbetssättet är även av värde för den elev som kommit längre i utvecklingen, hen får en större 

förståelse genom att få sätta ord på sina kunskaper och utveckla sitt tänkande genom att förklara 

så den andra eleven förstår. Den elev som i detta fall är lärlingen/novisen lär sig av sin kamrat 

genom att fråga och ifrågasätta och når då med hjälp av kamraten en förståelse och nya 

kunskaper. Detta inlärningssätt ger inte bara den yngre och den äldre eleven en möjlighet att 

utvecklas utan stärker även bådas självförtroende, respekt för andra och ökar deras motivation 

(ibid).  

 

Jakobsson (2001) beskriver i sin avhandling olika typer av samarbete. Samarbete som fungerar bra 

är samarbete som ger perspektivbyte, asymmetriskt samarbete och samarbete som ändrar 

attityder (s 236). I den första typen av samarbete uppkommer skilda åsikter, vid en diskussion om 

dessa kan eleverna få nya perspektiv som leder till nya förståelser och uppfattningar. 

Asymmetriskt samarbete är en form av peer tutoring, där elever med olika utvecklingsnivå 

samarbetar. Det leder till att båda utvecklar sina kunskaper men på olika sätt; den ena genom att 

förklara och tänka så den andra ska förstå, och den andra genom frågor och revidering av tidigare 

kunskaper. Den tredje samarbetsformen utvecklar inte direkt kunskaperna men är ändå viktigt. I 

samarbetet som ändrar elevernas attityder utvecklas elevernas syn på lärande och metakognitivt 

tänkande, dvs. att eleverna kan sätta ord på hur och vad de lärt sig. I de typer av samarbete som 

Jakobsson beskriver finner man att samarbete fungerar bra mellan barn med olikheter i 

utvecklingen, kunskapssynen och sin vardagsuppfattning. Detta kan tyda på att lika barn inte 

alltid leker bäst. Elevers olika utvecklingsnivåer och världsbilder hjälper lärandet och deras 

förståelse framåt. Jakobsson i likhet med Vygotskij har kommit fram till att samarbete gynnar 

elevernas lärande. Vygotskij ”fokuserar på vikten av att barn ges möjlighet att samarbeta och lära 

av varandra, och att lärandet främjas av ett samarbete mellan barn” menar Williams (2006, s 46).  

Forskning som gjorts på samarbete och barns lärande visar alltså på att samarbete stärker 

elevernas lärande (Johnson & Johnson 1994, Jakobsson 2001).   
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6. Syfte och frågeställningar 

Det finns flera forskningsansatser som behandlar undervisning och lärande i de 

naturvetenskapliga ämnena och teknik vilka en del presenteras i den tidigare forskningen i 

litteraturöversikten. Denna forskning pekar i sin tur på att undervisning som väcker elevernas 

intresse för natur och teknik är den som är verklighetsbaserad, ger utrymme för samtal och 

problemlösning och socialt samspel. Uppsatsens teoretiska perspektiv utgår från det 

sociokulturella perspektivets syn på att inlärning sker bäst i kommunikation och samspel med 

andra. Skellefte-tekniken har valts ut av den uppsjö material för NO-undervisning för att just 

denna metod fokuserar på det sociala samspelet och för att det är ett modernt exempel på 

”lådteknik” för att utveckla naturvetenskaplig undervisning. Jag har valt att i denna uppsats 

undersöka pedagogers åsikter då jag mött pedagoger med åsikten att NO inte skulle vara ett lika 

viktigt skolämne som till exempel SO då det gäller att utveckla elevernas sociala samspel.  De 

utvalda intervjupersonerna jobbar aktivt med Skellefte-tekniken som metod för inlärning av 

naturvetenskap och teknik.  

 

 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka pedagogers erfarenhet och uppfattning av arbete med 

Skellefte-tekniken som metod för inlärning av naturvetenskap. 

 

Frågeställningar  

 Hur arbetar pedagogerna med Skellefte-tekniken? 

 Vad anser pedagogerna om Skellefte-tekniken som metod? 

 Hur menar pedagogerna att Skellefte-tekniken kan integrera socialt samspel och 

kommunikation i NO-undervisningen? 
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7. Metod 

Metod för datainsamling 

Esaiasson (2007) presenterar en modell för hur intervjuer kan genomföras och de intervjuer jag 

genomfört utgår från hans modell för kvalitativ intervju. 

 

Intervjuerna är exempel på både respondent- och informantundersökning. 

Respondentundersökning eftersom jag är intresserad av pedagogernas personliga åsikter om 

Skellefte-tekniken och hur de upplever sina elevers utveckling och hur de tycker att elevernas 

intresse för NO-ämnena främjas. De intervjuade är även informanter då jag vill veta hur de 

arbetar med Skellefte-tekniken och det sociala samspelet som metoden förespråkar på de olika 

skolorna. Intervjuerna är kvalitativa då de syftar till att få den intervjuade att beskriva sin 

verklighet så att jag som intervjuare förstår den och kan tolka den med ”rätt glasögon”.  

 

 Urval 

Från Skellefte-teknikens hemsida har jag fått reda på vilka grundskolor som arbetar med tekniken. 

När det gällde val av kommun gjorde jag ett bekvämlighetsval dvs. jag vände mig till en kommun 

i min närhet. Intervjuerna har utförts i en medelstor stad i Mellansverige.  Jag har sedan via e-post 

och telefonsamtal hört av mig till dessa skolor för att komma i kontakt med pedagoger som vet 

vad det handlar om. Av sju kontaktade skolor har jag fått kontakt med fem. Dock blev en av 

intervjupersonerna sjuk och det resulterade i att ett intervjutillfälle uteblev. Jag har genomfört 

intervjuer med sex pedagoger insatta i Skellefte-tekniken på olika kommunala grundskolor. De 

intervjuade pedagogerna är alla kvinnor och uppskattningsvis mellan 25-45 år. De har arbetat 

inom skolan mellan två och elva år.  På en skola har jag intervjuat två pedagoger, båda klasslärare 

i årskurs två, på övriga skolor har en pedagog intervjuats. De intervjuade är klasslärare i åk två, 

fyra, fem och en förskollärare som undervisar i Skellefte-tekniken i årskurs fem. 
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Tabell. De intervjuade pedagogerna och deras erfarenhet 

 

Jag har valt ut pedagoger som aktivt valt att arbeta med just Skellefte-tekniken därför att den 

fokuserar på det sociala samspelet. Pedagoger som valt bort Skellefte-tekniken eller valt att inte 

fortsätta arbetet med denna anser jag inte ligger i fokus för denna uppsats då jag ämnar ta reda på 

hur pedagogerna upplever att Skellefte-tekniken fungerar som metod för NO-undervisning och 

hur den tar hänsyn till det sociala samspelet. Att bara intervjua pedagoger som faktiskt har arbetat 

med Skellefte-tekniken ger mig en övervägande positiv syn på arbetet med Skellefte-tekniken. I 

intervjuerna har jag dock genom uppföljningsfrågorna frågat efter både styrkor och svagheter i 

metoden.   
 

 Genomförande 

Jag formulerade en intervjuguide (se bilaga 1) som är kopplad till mina forskningsfrågor. Guiden 

formulerar de tematiska frågorna. Inledningsvis ställde jag dock ett antal uppvärmningsfrågor för 

att etablera en god stämning och kontakt. Uppföljningsfrågor har getts då jag som intervjuare 

sökt ett mer utvecklat svar. Jag har även använt mig av direkta frågor då jag behövt svar på något 

väsentligt jag ansett inte har kommit upp i intervjun (Esaiasson 2007). 

 

Några huvudfrågor ur intervjuguiden:  

 Hur arbetar ni med metoden? 

 Hur fungerar elevsamarbetet?  

 Får demokrati och värdegrundsfrågor utrymme i undervisningen?  

 Anser du att uppgifterna är meningsfulla och verklighetsförankrade? 

 Upplever du att eleverna är intresserade av NO/teknik? 

Pedagog Erfarenhet av arbete i 

skolan 

Kort: 2-5 år 

Medellång 6-9 år 

Lång: 9-11 år 

Årskurs vid tidpunkt 

för intervjun 

Erfarenhet av 

Skellefte-tekniken 

Kort: 1-3 terminer 

Medellång:3-6 

terminer 

Lång: 6-8 terminer 

A Lång 2 Kort 

B Kort 2 Kort 

C Kort 2 Kort 

D Medellång 5 Lång 

E Lång 4 Medellång 

Förskoleklasslärare Lång 5 Lång 
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Varje intervju har tagit mellan 20 och 40 minuter att genomföra beroende på vilka svar som getts. 

Alla intervjuer har spelats in med hjälp av ett röstupptagningsprogram i min mobiltelefon. 

Anledningen till att jag använt den i stället för en bandspelare är att den har varit mer lättillgänglig 

och att kvaliteten på ljudupptagningen troligen skulle bli bättre. Det fanns även en möjlighet att 

lägga in materialet i datorn för en snabbare genomlyssning.  

 

 Etik 

Jag har tagit hänsyn till forskningsetiska principer. Främst rör det individskyddskravet och de fyra 

huvudfrågorna inom detta: information, samtycke, konfidentiellitet och nyttjandekravet.   

Innan intervjuerna har pedagogerna informerats om syftet med forskningen och syftet med 

intervjuerna.  Denna information skedde redan då jag först tog kontakt med intervjupersonerna, 

jag skrev att jag var intresserad av att höra om arbetet med Skellefte-tekniken, teknikens fokus på 

samspel och värdegrundsfrågors utrymme i teknikundervisningen. De intervjuade har alltså blivit 

tillfrågade i förväg och har varit medvetna om att resultaten av intervjuerna används i ett 

examensarbete. 

 

 Intervjupersonerna har även blivit tillfrågade om de vill vara anonyma eller om jag har deras 

tillåtelse att nämna dem i arbetet. För att få de intervjuades samtycke har det transkriberade 

materialet skickats ut för samtycke inför publiceringen av rapporten. Inga etiskt känsliga frågor 

berörs men skyddande av pedagogernas identitet har ändå skett i resultatet.  Det har även varit 

helt fritt för deltagarna om de vill medverka eller ej. De inspelade intervjuerna har inte hanterats 

av någon utomstående.  

(http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml, 26042010, Esaiasson 2007) 

 

Databearbetning och analys 

 
Intervjuerna har som sagt transkriberats i sin helhet. De renskrivna intervjuerna har sedan 

jämförts med varandra för att finna likheter och olikheter i svaren. Jag har koncentrerat mig på 

positiva och negativa synpunkter i intervjusvaren för att få fram båda sidor av Skellefte-tekniken. 

Svaren har jag kategoriserat i fyra områden utifrån intervjuguiden. Områdena är pedagogernas 

syn på Skellefte-tekniken, arbetet med det sociala samspelet, om demokrati och 

värdegrundsarbete fått något utrymme i undervisningen och om pedagogerna bedömer att 

elevernas intresse för teknik och NO stärkts. 

http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml
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 Metodreflektioner 

Som metod valde jag att arbeta med kvalitativa intervjuer eftersom jag ville få en inblick i arbetet 

med Skellefte-tekniken utifrån pedagogernas perspektiv. Jag anser att jag med hjälp av 

intervjuerna har nått mitt syfte och fått svar på de formulerade frågeställningarna, men med hjälp 

av observationer hade jag troligen kunnat bilda mig en ytterligare uppfattning och förståelse av 

Skellefte-tekniken som metod. 

 

 Jag har haft tur med välvilliga pedagoger som gärna ställt upp och alla sex har godkänt den 

transkriberade intervjun. Däremot var det inte helt lätt att få tag i dessa personer och av sju 

kontaktade skolor fick jag som sagt positiv respons från bara fem. De resterande två arbetade inte 

med Skellefte-tekniken eller hörde inte av sig tillbaka. De sju pedagogerna kontaktades först via e-

post men då väntetiden blev för lång valde jag att ta kontakt med dem via telefon.   

 

Intervjuguiden var till stor hjälp under utförandet av intervjuerna. Resultatets generaliserbarhet är 

knappast hög eftersom antalet intervjuade är lågt och de intervjuade kommer från en och samma 

kommun. Jag startade arbetet med en positiv syn på Skellefte-tekniken och med hjälp av 

intervjuerna har jag fått en möjlighet att vara mer kritisk vilket har hjälpt detta arbete framåt.   
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8. Resultat och analys 

De pedagoger jag intervjuat arbetar som sagt med Skellefte-tekniken i grundskolans tidigare 

åldrar. Det är fem klasslärare på fyra olika skolor och en förskollärare på en femte skola. Jag har 

valt att kalla de intervjuade för lärare A, B osv. Jag har delat in frågorna utifrån intervjuguiden i 

fyra kategorier som presenteras en och en med följande analys. De intervjuades syn på Skellefte-

tekniken som metod, Skellefte-tekniken och det sociala samspelet, Skellefte-tekniken i 

förhållandet till demokrati och värdegrundarbetet samt Skellefte-tekniken som intresseväckare.  

 

De intervjuades syn på Skellefte-tekniken som metod 

De intervjuade pedagogerna har kommit i kontakt med Skellefte-tekniken genom olika satsningar 

på naturvetenskap och teknik som skolorna fastnat för. Förskolläraren har ett personligt 

engagemang för naturvetenskaps- och matematikundervisning och har tillsammans med en annan 

pedagog på sin skola startat en arbetsgrupp för teknik och naturvetenskap då resurser erbjudits 

till just dessa ämnen.  Flera av skolorna är med i något som man kallar Teknonätverket och har 

genom detta kommit i kontakt med Skellefte-tekniken och fått möjlighet att söka pengar till 

materialet. Gemensamt för alla skolor är att de arbetar med tekniken en gång i veckan. Hur länge 

de arbetat med metoden skiljer sig från skola till skola, men det är mellan ett och fyra läsår.  Alla 

intervjuade personer har gått pilotutbildningen, några har gått hela och andra varit där under 

utbildningens sista dag. De är alla positiva till utbildningen de fått. ”Utbildningen lägger mycket fokus 

på det sociala samspelet och introducerar tänket runt Skellefte-teknikens metod.”  – Lärare A. ”Utan 

utbildningen hade jag inte vågat starta något, den klargör arbetsschemat som i början gjorde mig mörkrädd.” – 

Lärare D (Arbetsschemat finns som bilaga 2 i denna uppsats.) 

 

På tre av skolorna har de pedagoger som gått pilotutbildningen även introducerat Skellefte-

tekniken för andra lärare och klasser på skolan. Lärare E har uppfattningen att kollegor som ej 

fått en förklaring eller introduktion till lådorna och arbetsschemat inte tycker att detta är något 

för dem. Det är en uppfattning hon delar med flera av de intervjuade pedagogerna.  ”Då man 

kommer på att allt redan är färdigt, exempelvis materialet, syfte och förklaringar blir många pedagoger mer 

positiva till metoden.” – Lärare B  
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De intervjuade pedagogerna upplever arbetet med Skellefte-tekniken som positivt; de tycker 

metoden till större del är bra, det är varierande övningar som tränar olika förmågor hos eleverna. 

Uppgifterna ligger på en lagom nivå och det färdiga materialet gör det enklare att bedriva den 

praktiska undervisningen. De anser att eleverna utvecklar sin förmåga att våga pröva saker, 

upptäcka saker och att utveckla sin självständighet. De har också utvecklat en tilltro till sig själva, 

de tänker efter innan de ber om hjälp och kan ta hjälp av sina kamrater. Dock anser flera av 

pedagogerna att man måste komplettera Skellefte-tekniken med teoretisk undervisning, gå in 

närmre på olika förklaringar. Lärare C saknar utrymme för diskussioner och frågor under arbetets 

gång, hon känner sig för passiv i den lärarroll som Skellefte-tekniken förespråkar.  De intervjuade 

pedagogerna är till stor del positiva till Skellefte-tekniken som metod men flera lyfter fram att de 

saknar teori och förklaringar inom lektionstillfällena, de beskriver hur de får komplettera med 

teori senare. 

 

Analys av synen på Skellefte-tekniken som metod 

Utifrån intervjuerna kan man dra en slutsats att de pedagoger som arbetar med Skellefte-tekniken 

ute på skolorna ofta är som en lärare uttryckte sig ”Tekniktanterna” på skolan. Detta återfinns 

hos alla fem skolor, lärarna som arbetar med metoden är även engagerade i annan 

naturvetenskaplig undervisning. Det är pedagoger som valt en satsning på dessa ämnen då det 

erbjudits från skolstyrelsen. Det personliga intresset spelar dock också en roll för det engagemang 

lärarna lagt ner i arbetet med naturvetenskap och teknik. 

Att man från början ser på Skellefte-tekniken som krånglig och bökig med lådor och det specifika 

arbetsschemat (se bilaga 2) är till nackdel för metoden. Det krävs av Skellefte-teknikens 

upphovsmän att man verkligen kommer ut och demonstrerar tekniken för att ett intresse ska 

väckas hos pedagogerna. Att en utbildning krävs för att arbeta med tekniken kan ses både positivt 

och negativt för skolorna. De pedagoger som går pilotutbildningen får utbildning inte bara för att 

undervisa i metoden men också verktyg för att motverka exempelvis mobbing.  Skolan måste 

dock sätta in resurser för att täcka kostnader för vikarie för den pedagog som går utbildningen. 

Den utbildning pedagogen får ger dock möjligheter för denna att själv vidareutbilda övriga 

pedagoger på skolan i Skellefte-teknikens metod. 

 Pedagogerna har en positiv helhetsyn på metoden men anser att det finns brister i delar av den. 

De måste komplettera med teori för att mer ingående gå in på exempelvis begreppet och 

fenomenet ytspänning. Eftersom eleverna arbetar med en låda i taget kommer teorin vara mer 
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kopplad till Skellefte-teknikens praktiska uppgift om ytspänning för en del av eleverna, de som 

hunnit med just den lådan. I teorin måste man som pedagog ändå skapa egna praktiska exempel 

som visar ytspänning för eleverna.  En annan kritik gentemot Skellefte-tekniken var att det inte 

finns utrymme för frågor och diskussion under lektionen. Eleverna kan diskutera i sina 

pargrupper men i en sådan diskussion har eleverna kanske inte fått de rätta redskapen för att 

utveckla en förståelse för exempelvis det experiment de ska genomföra. Utrymme för diskussion 

och frågor finns inte under den lektionstimme Skellefte-tekniken har i veckan. Provet som 

avslutar varje uppsättning lådor ger visst utrymme för diskussioner och frågor men detta används 

ibland som ett skriftligt prov där eleverna individuellt med hjälp av sin dokumentation svarar på 

frågor runt de uppgifter lådorna har innehållit under en viss termin. Den tidigare forskningen 

beskriver att många elever går tillbaka till sitt ursprungliga tänkande och uppfattning om 

vetenskapliga förhållanden även efter de kommit i kontakt med det vetenskapliga språket och 

kunnat få en förståelse av den vetenskapliga verkligheten (Andersson 2001, Driver 1986.) Detta 

är något man skulle kunna motverka om teorin och praktiken hänger ihop, det 

verklighetsförankrade experimenterandet behöver sin förklaring och vice versa för att elevernas 

förståelse ska bestå och inte återgå till elevens ursprungliga uppfattning (Andersson 2001).  Man 

skulle kunna säga att Skellefte-tekniken är en typ av ”snuttifiering” (Riis 1985) av NO och teknik. 

Man presenterar många små delar, försöker få med så mycket som möjligt men det blir ofta ytligt 

och inte särskilt ingående. Det positiva i att uppgifterna redan är färdiga att dela ut till grupperna 

vilket sparar arbetstid för lärarna, går förlorad då lärarna måste komplettera med teori och 

konkreta exempel för de elever som ej arbetat med just den lådan.  

 

Skellefte-tekniken och det sociala samspelet 

Vikten av fokus på socialt samspel har nått fram till alla pedagoger som arbetar med tekniken, 

stor vikt läggs ju även vid detta under pilotutbildningen. Alla de intervjuade följer de riktlinjer för 

gruppindelning av eleverna Skellefte-tekniken menar är nödvändig för att arbetet ska fungera. Det 

vill säga eleverna är indelade så att de arbetar med en elev av samma kön och i samma 

utvecklingsnivå. ”Så ska man göra, en del lärare gör tvärtom men för att inte de starkare ska ta över eller 

dominera har vi lika grupper.” – Lärare A. Björn Asplund som grundat och byggt upp Skellefte-

tekniken argumenterar för gruppindelningen på liknande sätt som Lärare A, han menar att 

grupper med elever av samma kön och utvecklingsnivå motverkar att någon elev tar över och att 

detta minskar besserwisserutveckling (www.bja-asplund.se, 050210). På skolorna arbetar samma 

elever i par under hela läsårets arbete med Skellefte-tekniken. På en del skolor har man bytt 
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partner vid nästa uppsättning lådors start. På skolor där man inte hunnit arbeta särskilt länge med 

Skellefte-tekniken har man inte funderat över om man ska byta par eller inte. Det kan bero på hur 

eleverna utvecklats menar man på en skola.  

”Problem uppstår då arbetet i grupperna inte fungerar, därför är det viktigt att tänka genom 

noggrant innan man skapar grupperna eftersom de ska arbeta tillsammans en lång tid. Det är inte meningen att 

man ska gå in och lösa konflikter. Det sociala samspelet ska bidra till en trygghet i gruppen och således en 

arbetsro under lektionerna där eleverna inte rantar runt”. Lärare D. Lärare C ser dock ett problem med 

gruppindelningen, hon menar att man i de svagaste grupperna kan få gå in med språkhjälp och att 

det där kan finnas problem med elevernas förståelse.  

På en skola har de intervjuade pedagogerna haft problem med ett elevpar, där har man inte delat 

på paret utan lite extra stöd går till dem då arbetet med lådorna ska sättas igång. Man upplever 

också på denna skola att samarbetsformen går att ta till vara på vid andra lektionstillfällen. De 

tillämpar tekniken vid andra grupparbeten. Skellefte-tekniken ska kunna integreras i andra ämnen 

och skolaktiviteter och det är inte bara på denna skola man tar till vara på detta. Förskolläraren 

som jag intervjuat arbetar mycket med socialt samspel på skolan, hon menar att arbetet med det 

sociala samspelet pågår hela tiden, det är som en del av den sociala träning elever i de yngre 

åldrarna genomgår. ”I årskurs 1 handlar Skellefte-tekniken mycket om att lägga grunden för arbetet och de 

tydliga rutinerna. Jag var i början noga med att följa anvisningarna för gruppindelning men nu när eleverna är lite 

äldre och de vet vad lektionerna går ut på har jag parat ihop dem som behöver social träning med mer starka 

elever.” Förskolläraren. Den förändringen har fungerat bra anser hon, det syns bland annat i 

elevernas dokumentation. Hon anser att det blivit lite lugnare i gruppen och att kunskapsnivån 

har stigit hos de svagare eleverna.  

 

Analys av synen på socialt samspel 

Skellefte-tekniken innebär att det sociala samspelet ska ske i grupper där lika elever arbetar. Detta 

är inte förenligt med det sociokulturella perspektivet och som ju har ett ursprung hos Vygotskijs 

teori om den potentiella utvecklingszonen. Man menar att lärandet ska ske i samspel med andra 

men att detta gynnas då elever arbetar i grupper eller par med olika utvecklingsnivå (Bråten 1996, 

Säljö 2001). Det förvånar mig lite att en metod för undervisning skapad i samband med en 

läroplan från mitten av 1990-talet inte förespråkar en gruppindelning som bygger på en 

sociokulturell teori då detta är det forskningen menar främst utvecklar och stärker elevernas 

lärande. Andra exempel på gruppindelning där man exempelvis delat in elever i segregerade 
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grupper, exempelvis tysta flickor, har visat på att detta inte främjar deras utveckling (Pramling 

Samuelsson & Williams 2000). Jag frågade Lärare A som sa att många pedagoger gör tvärtom, 

alltså parar ihop elever med olika kön och i olika utvecklingsnivå, om de själva försökt med detta 

sätt på skolan. De hade inte provat detta på denna skola, endast en av pedagogerna har valt att, 

efter att eleverna blivit bekanta med Skellefte-tekniken, ändra gruppindelningen. Detta visar på 

ett samband mellan att ju längre man arbetat med Skellefte-tekniken desto mer benägen är man 

att förändra den och utveckla den till sin egen. Detta samband stärks av att Föreskoleklassläraren 

jag intervjuat också gjort justeringar i tekniken och bytt elevpar för att få det att fungera bättre för 

henne i klassrummet. 

 

Det kan tyckas att man är bunden till läromedlet och metoden och Björn Asplunds riktlinjer för 

hur man ska arbeta för att undervisningen ska fungera. Det man får i ett färdigt läromedel är inte 

bara verktyg för undervisningen utan även en kunskapssyn från upphovsmannen. I Skellefte-

teknikens fall är delar av tänket runt metoden helt i enlighet med läroplanen och det 

sociokulturella perspektivet medan vissa delar inte är det. Fokus på det sociala samspelet och att 

arbeta i grupp verkar delvis vara fokus på lugn och ro. Uttrycket att eleverna inte ska ”ranta runt” 

återkommer både i intervjuerna och på Skellefte-teknikens hemsida. 

   

 

Skellefte-tekniken i förhållande till demokrati och värdegrundarbete 

På flera av de fem skolorna har man diskuterat värdegrundsfrågor, exempelvis hur man är en bra 

kompis, innan man startat arbetet med Skellefte-tekniken. ”Samarbetspratet behövs, eleverna måste 

träna för att bli bättre, träningen får de genom att praktiskt samarbeta. Där tycker jag Skellefte-tekniken 

fungerar riktigt bra.”– Lärare D. Arbetet med värdegrunden ligger som förarbete innan tekniken 

men återfinns även i metoden. Arbete med att motverka mobbing och besserwisserbeteende 

finns i tekniken. ”Det eleverna lär sig i och med den sociala träningen och samarbetet återfinns i 

värdegrundsarbetet” Lärare B. Hon menar att barnen lär sig respektera varandra, deras olika åsikter 

och därmed utvecklar sin förmåga att argumentera. I samarbetet tränar de också på de 

demokratiska värderingar skolan styrs av.  Dock finns det inget uttalat utrymme för demokrati 

eller värdegrundsarbete inkluderat i arbetet med Skellefte-tekniken. Pedagogerna menar att det 

finns där eftersom det finns överallt i skolan. 
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Analys av demokratiskt och värdegrundinriktat arbete i teknikundervisning 

Det sociala samspelet som jag skrivit om tidigare kanske inte främjar elevernas 

kunskapsutveckling i detta fall men däremot kan man se att eleverna utvecklar sin sociala förmåga 

och en förmåga att respektera varandra och ta hand om varandra, vilket i sin tur skulle kunna 

bidra till att gruppen stärks. Värdegrundsarbetet behöver finnas på en skola men har ingen uttalad 

plats i något ämne. Men i dessa samarbets- och samspelssammanhang behöver det komma på tal 

för att arbetet ska fungera. Respekten för olika individer och deras sätt att tänka på är ju en 

förutsättning för samspel och kommunikation. Demokratiska värderingar återfinns i såväl 

samhällorienterande ämnen som naturorienterande. Dessa värderingar är ju någonting som bidrar 

till att vi får en ytterligare förståelse för samhället som både de samhällsorienterande ämnena, 

naturvetenskapen och tekniken syftar till.  Enligt Williams (2006) är det sociala samspel och 

kommunikation som sker då elever samarbetar bra för deras utveckling av värdegrundsfrågor och 

demokrati. Genom samarbete och samspel kan de lära sig respektera varandra och utveckla 

empati. Att lära tillsammans är ett bra redskap för att skapa en positiv utveckling både för lärande 

och för det sociala. Detta värdegrunds- och demokratiarbete som då äger rum i det sociala 

samspelet verkar utifrån intervjuerna inte få mycket utrymme i arbetet med Skellefte-tekniken, det 

mesta arbetet med värdegrunden sker innan eleverna ska starta samarbete.  Detta verkar snarare 

tränas omedvetet eller utan vidare reflektion av de intervjuade. 

 

  

Skellefte-tekniken som väckare av elevernas intressen 

Jag har frågat de intervjuade pedagogerna om de anser att Skellefte-tekniken väcker elevernas 

intresse för teknik och naturvetenskap. De har ansett att materialet ligger på en bra nivå, bortsett 

från i årskurs ett då de skriftliga instruktionerna kan vara svåra att ta sig genom för vissa elever. 

Pedagogerna har märkt ett särskilt intresse för elektricitetsexperimenten, magnetism och de spel 

som specifikt tränar elevernas sociala samspel. På en av skolorna där arbetet pågått under flera 

läsår berättar den intervjuade pedagogen att det alltid är ett positivt bemötande från eleverna då 

det är dags att sätta igång med en ny uppsättning lådor. De vet dock inte om eleverna har 

bibehållit sitt intresse då de flyttat upp i grundskolans senare del. 
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Analys av Skellefte-tekniken som intressestimulerare 

Skellefte-tekniken innehåller delar av det som gör undervisning intressant för eleverna; konkreta 

uppgifter som är förankrade i elevernas vardag, samarbete och interaktion med klasskamraterna. 

Dock saknas det mer utrymme för frågor och diskussion som exempelvis teknikdelegationen 

efterlyser inom naturvetenskap och teknik. Uppgifterna är varierade och i sådan grad att de både 

ger eleverna en utmaning men också något de kan klara av. I de mål Skellefte-tekniken satt upp 

för eleverna finns vardagstekniken med som en del. Dock finns ingen koppling till 

samhällskunskap och en vidare förståelse för samband mellan samhällets utveckling och 

teknikens. (http://www.bja-asplund.com/skellefte-tekniken/malsidan.htm, 07052010) De 

intervjuade ser större intresse för vissa lådor, exempelvis de som handlar om magnetism. Flera av 

pedagogerna upplever att eleverna går in på lektionerna med en förväntan och tycker att det är 

spännande att få utföra experiment.  

 

http://www.bja-asplund.com/skellefte-tekniken/malsidan.htm


 

 

29 

 

9. Diskussion 

Vid kontaktandet av intervjupersoner verkar det vara främst kvinnor som valt att arbeta med 

Skellefte-tekniken. Kvinnor dominerar visserligen arbetsmarknaden i undervisning i de yngre 

skolåren, vilket kan vara en förklaring. Kanske finns det ett samband mellan det som 

undersökningen av SAS pekar på; att intresset för NO och teknik skiljer sig stort mellan pojkar 

och flickor i gymnasieåldern, att de kvinnor som valt att arbeta med Skellefte-tekniken inte fått 

samma erfarenhet av teknik i vardagen och under uppväxten som många män. Kvinnliga 

pedagoger känner sig kanske ha ett större behov av hjälp och stöd i NO-undervisningen på grund 

av just detta samband. För mäns del kanske det ligger en prestige i att inte söka hjälpmedel för 

undervisning i NO och teknik, att det på något sätt ska finnas i deras påstådda natur i just 

egenskapen av att de är män. De pedagoger jag intervjuat uttalar sig dock att de är ”tekniktanter” 

vilket tyder på att de har ett intresse för NO och teknik. Björn Asplund föreslår att de pedagoger 

skolan skickar till pilot-utbildningen ska vara ”metodiskt uthålliga” –  fokus ska vara på eleverna 

och deras sociala mönster, inte på teoretisk kunskapsförmedling. Är kvinnor mer ”metodiskt 

uthålliga” än män i sin lärarroll? 

 

Bristen på utrymme för teori kritiserar dock mina intervjupersoner och en av dem känner sig inte 

alls bekväm i lärarrollen Asplund föreslår vilket skulle kunna vara en anledning att inte fler väljer 

att arbeta med Skellefte-tekniken. I intervjuerna kom det inte fram om pedagogerna tog till vara 

på den möjligheten Skellefte-teknikens metod ger, att ta ett steg tillbaka och observera. Kanke är 

det denna möjlighet en av pedagogerna istället upplever som passiv och inte en möjlighet till 

reflektion. Detta kan vara något för Asplund att trycka mer på i utbildningen. 

 

De intervjuade uttryckte sig däremot positivt om det färdiga lektionsmaterialet och utbildningen 

de gått innan arbetet på skolan startades.  Jag frågar mig själv i analysdelen om Skellefte-metoden 

är värd att satsa på, ett värde i fortbildningen är att pedagogerna som går utbildningen har 

möjlighet att själv vidareutbilda sina kollegor. Denna ringar-på-vattnet-princip väger antagligen 

upp för kostnaden av vikarier samt bidrar till utvecklingen av NO-undervisningen i och med 

diskussioner och erfarenhetsutbyte i lärargruppen. Ett annat värde som pedagogerna uppskattat 

är tidssparandet i och med det färdiga materialet. Men finns det något utrymme att göra metoden 

till sin egen, måste man följa den till punkt och pricka?  
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 Ett samband jag dragit utifrån mina intervjuer är att ju längre man arbetat med Skellefte-tekniken 

desto mer vågar man frångå de specifika gruppindelningarna. Detta kan även ha att göra med hur 

väl man som pedagog köper Björn Asplunds kunskapssyn som kommer på köpet på grund av 

den metod Skellefte-tekniken grundas på. Att elever ska arbeta i så homogena par som möjligt, 

han menar att man genom detta ger eleverna störst utvecklingsmöjlighet. Detta är en syn på 

lärandet som inte verkar ha tagit hänsyn till det sociokulturella perspektivet som ju menar att barn 

i olika utvecklingsnivåer har mer nytta av sitt samspel då de båda utvecklar färdigheter och 

förmågor (Bråten 1996, Säljö 2001).  Däremot känns själva idén om det sociala samspelet 

influerat av ett sociokulturellt perspektiv. Det är rimligt att anta att Björn Asplund har kommit i 

kontakt med ett sociokulturellt synsätt då det är en mycket utbredd teori om lärande som funnit 

sedan 15-20 år tillbaka. Anledningen till att han inte verkar ha beaktat det i Skellefte-tekniken kan 

vara att han som erfaren pedagog arbetat fram en metod i sin undervisning som fungerar väl för 

honom. Han har kanske sett att det i hans klassrum funnits starka elever med 

”bessewissertendenser” som tagit upp utrymmet för de svagare och på så sätt valt att dela upp 

eleverna i homogena pargrupper. Björn Asplunds intresse för utvecklingen av NO-undervisning 

har troligen gjort att han valt att arbeta fram och dela med sig av metoden som fungerar väl för 

honom. Vikten av engagerade och intresserade pedagoger lyfts fram i utvärderingen av NTA-

projektet. Så hur kan skolpolitikerna stödja dessa engagerade pedagoger som kan ha förmågan att 

ta fram fungerade undervisningsmaterial och har en vilja att utveckla undervisningen? En satsning 

på pedagoger som utvecklar lektionsmaterial kanske kan vara mer värdefullt för skolans 

utvecklingsarbete än att exempelvis forskare inom NO och teknik som inte har en pedagogisk 

utbildning utvecklar lektionsmaterial? Detta är en skolpolitiskt viktig fråga – men den får besvaras 

i en annan undersökning. 
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10. Slutord 

Utifrån min undersökning av pedagogers uppfattningar av Skellefte-tekniken som 

inlärningsmetod i naturvetenskap och teknik anser jag att vidare forskning med hjälp av 

observationer och elevintervjuer skulle kunna ge ett djupare perspektiv av Skellefte-tekniken som 

metod. Det praktiska materialet med koppling till elevernas vardag är jag liksom de intervjuade 

personerna positiv till, det är enklare att ha färdiga uppsättningar praktiskt lektionsmaterial men 

som sagt svårt att få en vidare teoretisk förklaring av det praktiska då eleverna arbetar med olika 

lådor.  För att Skellefte-tekniken ska vara så bra som möjligt tycker jag att man behöver mer 

utrymme för frågor och diskussion och en koppling mellan teknik och samhälle. För att locka 

unga till tekniken och naturvetenskapen tror jag man behöver satsa mer på de aktuella problem 

världen står inför såsom global uppvärmning, hållbar utveckling etc.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

 

1. Hur kom du först i kontakt med Skellefte-tekniken? När skedde det? 

 

2. Om du skulle beskriva Skellefte-tekniken för någon som aldrig hört talas om den, hur skulle 

du då säga? 

 

3. Har du/ni gått pilotutbildningen?, Vad anser ni om den? 

 

4. Hur arbetar ni med metoden?, Ligger fokus på samspel? 

 

5. Hur fungerar elevsamarbetet? Roterare man arbetspartner? 

 

6. Får demokrati och värdegrundsfrågor utrymme i undervisningen? På vilket eller vilka sätt? 

Hur mycket utrymme kan det handla om? 

 

7. Anser du att uppgifterna är meningsfulla och verklighetsförankrade? 

 

8. Anser du att det är en bra metod för att lära ut teknik och NO? 

 

9. Är eleverna intresserade av NO/teknik? 

 

10. Hur ser intresset ut, vad är de mest engagerade i? 

 

11. Är Skellefte-tekniken en fristående del eller kan metoderna integreras i andra ämnen? 
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Bilaga 2 

 

Arbetsschema Skellefte-tekniken 

 

 

 


