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Sammandrag 
Det står mycket ambitiöst skrivet i grundskolans läroplan och kursplan för ämnet teknik, men 
hur är det ute på skolorna? Denna studie söker utröna hur det står till med teknikämnet på 
grundskolorna i Västerås. Som utgångspunkt används lokala kursplaner och motsvarande do-
kument från dessa skolor. Vi har sedan undersökt planernas omfattning och innehåll, samt 
jämfört planerna med den nationella kursplanen. 
 
55 skolor har undersökts. Bortfallet uppgår till 51%. Ca 44%, har lokal plan för teknik. Med 
korrektion för ojämn fördelning av bortfallet kan dock denna siffra i värsta fall vara så låg 
som 22%. Omfattningen (räknad i antal ord) av de lokala arbetsplanerna i teknik varierar 
mycket. 
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1. Inledning och problemområde 
Som lärarstudent kommer man under utbildningens gång flera gånger i kontakt med skolla-
gen, Lpo 94 och grundskoleförordningen. Utifrån dessa lär man sig mycket om den lokala ar-
betsplanen och kravet på att en sådan ska finnas på varje skola. Den lokala arbetsplanen ska 
beskriva hur skolan ska arbeta för att uppnå de mål som riksdag och regering har bestämt. Det 
föreföll därför lämpligt att undersöka hur måluppfyllelsen ser ut för tekniken som skolämne. 
Efter en del studier insågs att detta redan hade blivit undersökt, och inriktningen på studien 
fick då ändras. 
 
Det står skrivet i grundskoleförordningen att skolan ska ha en arbetsplan. Våra erfarenheter är 
dock att det i vissa fall inte ens finns någon arbetsplan eller att arbetsplanen inte innehåller al-
la ämnen. Vi ville därför undersöka hur det såg ut på skolor, såväl kommunala som friskolor, i 
Västerås kommun. 
 
I den fortsatta uppsatsen beskrivs först studiens syfte, därefter metodval, teoretisk bakgrund, 
resultat, diskussion och slutsatser. Slutligen ges förslag till fortsatt arbete.  

2. Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka förekomsten av lokala arbetsplaner/kursplaner för 
skolämnet teknik (eller innefattande skolämnet teknik) på grundskolor i Västerås och jämföra 
dessa med varandra och med den nationella kursplanen. 
 
Arbetet började med en fundering om hur väl målen för ämnet teknik i läroplanen och den na-
tionella kursplanen uppfylls i verkligheten. Under vår VFU har vi vid ett flertal tillfällen fått 
intrycket att så inte alltid är fallet. Vi beslutade oss därför att undersöka detta närmare. I detta 
syfte studerade vi dels hur målen ser ut, dels hur de mäts, och dels mätresultaten. Vi fann att 
det i tidigare forskningsrapporter och i ett flertal av skolverkets inspektionsrapporter fastsla-
gits att det, på ett flertal skolor, är så att målen inte uppfylls. Att undersöka måluppfyllelsen 
som sådan var således av mindre intresse; detta var redan väl undersökt. Vi beslöt då att istäl-
let fokusera på bakom måluppfyllelsen liggande faktorer, undersöka dem närmare, och se vil-
ken betydelse respektive faktor har för måluppfyllelsen. Så småningom utkristalliserades de 
lokala arbetsplanerna som en intressant faktor värd att studera närmare. 
 

3. Metod 
Vi ville för det första ha tillgång till skolornas lokala arbetsplaner i teknik för att kunna 
studera deras innehåll. För det andra ville vi ha inblick i hur aktuella de var och hur viktiga. 
För att få svar på detta ställde vi frågor om hanteringen av dem. 
 
Vid analysen av skolornas planer har en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod an-
vänts; kvantitativ så till vida att vi beräknat de relativa andelarna skolor som har en plan re-
spektive inte har en plan, och mätt antal ord med mera i de planer vi fått; kvalitativ så till vida 
att vi försökt, med Stukáts (2005) ord, tolka och förstå dem, dvs. gjort en kvalitativ analys av 
innehållet i dem. Detta kan möjligen i någon mån påstås vara en litteraturstudie, om man ser 
de lokala arbetsplanerna som litteratur. De olika planerna är obestridligen olika källor, och 
som Dimenäs (2007) skriver, är det så att frågorna belyses genom att flera källor ställs 
bredvid varandra och analyseras avseende likheter och skillnader. Att kombinera olika 
metoder, vilket vi gjort, kallar Stukát för metodtriangulering. 
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Stukát (2005) menar att man inom den kvantitativa metodiken samlar in fakta för att kunna få 
fram ett generaliserbart resultat. Forskaren analyserar för att finna mönster och dra slutsatser. 
Att med kvantitativ metodik analysera de lokala arbetsplanerna är bara möjligt till en viss 
gräns. Det är möjligt att räkna antalet skolor som har en plan och antalet skolor som inte har 
det; det är möjligt att göra beräkningar av planernas storlek uttryckt i t.ex. antal ord, och 
jämföra dem; osv. För att kunna göra en djupare analys av ”hur bra” planerna är behöver man 
på något vis tolka deras innehåll och jämföra det med nationell läroplan och kursplan, dvs. 
använda någon form av kvalitativ metodik för dokumentanalys.  
 
Det var önskvärt med ett så stort underlag som möjligt för att resultatet skulle kunna 
generaliseras, vilket är viktigt vid kvantitativa undersökningar, enligt Stukát (2005). Att 
besöka samtliga skolor i Västerås kommun och intervjua personal bedömdes som en alltför 
tidsödande metod, varför telefonintervjuer istället användes. En ännu mer tidsbesparande 
metod hade varit att skicka mail till samtliga skolor, men det bedömdes som sannolikt att 
svarsfrekvensen då skulle bli för låg. Detta med stöd från Wallén (1996), som skriver att det 
är viktigt att det externa bortfallet, dvs. mängden av personer/instanser man inte får svar ifrån 
inte blir för stort. 
 
Vi använde oss av korta telefonintervjuer. Vi började med att ringa till rektorer på skolorna. I 
många fall blev vi hänvisade till teknikansvarig lärare eller annan lärare. När vi fick tag i rätt 
person genomförde vi en kort telefonintervju (se bilaga 1) samt bad att få en kopia på den 
lokala arbetsplanen, om sådan fanns. I många fall fick vi inte svar direkt i telefon utan istället 
senare via e-post. 
 
Skolornas planer är offentliga dokument, men eftersom vi varit angelägna att få en så öppen 
dialog som möjligt med tillfrågad skolpersonal har vi valt att inte lämna ut vilka skolor som 
har en plan och vilka som inte har det. 

3.1 Urval 
Studien omfattade alla grundskolor, såväl kommunala som friskolor, i Västerås. (Se bilaga 2.) 

4. Teoretisk bakgrund och litteratur 
Här nedan beskrivs studiens teoretiska bakgrund och hänvisningar ges till därtill hörande 
litteratur. Teknik som skolämne belyses och det diskuteras huruvida målen i läroplan och 
kursplan uppfylls, och vilka faktorer som påverkar möjligheten att uppfylla målen. 

4.1 Skolämnet teknik 
Mattsson (2002) skriver att teknik introducerades i läroplanen i Sverige för första gången år 
1962. Det var då ett tillvalsämne och kallades teknisk orientering. 1980, i Lgr 80, blev teknik 
för första gången ett obligatoriskt ämne, men utan egen ämnesdefinition och kursplan, en del 
av de naturorienterade ämnena. Det hölls en femdagars fortbildning för lärarna för att de skul-
le klara av att undervisa i teknik, mer utbildning blev det inte för lärarna. 
 
Då detta skrivs gäller Lpo 94. I Lpo94 finns det, som Pilmalm & Rask (2006) påpekar, strä-
vansmål och uppnåendemål, vilka inte utgör klara riktlinjer för vad som ska finnas med i un-
dervisningen. För att få veta något om det måste man läsa den nationella Kursplan för ämnet 
teknik, i vilken framgår mål att sträva mot, mål att uppnå i år 5 och 9, betygskriterier, och hur-
dan ämnets karaktär ska vara. 
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Det är inte specificerat hur många timmar teknikundervisning som ska ges i olika år, vad som 
är fastslaget i Kursinformationssystemet för skolan är att man i biologi, fysik, kemi och teknik 
sammanlagt ska ha 800 klocktimmar totalt i hela grundskolan.  
 
Mattsson (2002) har studerat hur lärarstudenter ser på teknikämnet och kommit fram till att de 
anser att de först och främst ser dess praktiska sida, att de har en stark önskan att sätta in tek-
niken i meningsfulla sammanhang, men att kopplingen till teorin är något vag och att de har 
svårt att se kopplingen mellan mål och undervisning. Vidare skriver hon att eleverna tycker att 
teknik är roligt och att det är bra med praktiskt arbete med byggande och konstruktion, men 
att teori är tråkigt. 
 
Teknikföretagen (2005) anser att teknikämnets status ska höjas, och att lärare i grundskolan 
därför omgående måste få möjlighet till fortbildning i teknikämnet. Vidare anser de att det 
måste finnas en teknikansvarig lärare på varje grundskola, och att skolan måste börja med tek-
nikundervisning redan under de första skolåren. De föreslår även att Skolverket gör en natio-
nell utvärdering av teknikämnet. 
 

4.1.1 Lokal- och läromedelstillgång 
Hermansson m.fl. (2004) skriver om material och lokaler att teknikundervisningen sällan kan 
bedrivas på sina egna villkor, utan måste anpassa sig till andra ämnens strukturer och lokaler, 
t.ex. no-ämnen och slöjd, och att tillgången på material till teknik är begränsad.  
 
Mattsson (2000) fann att det inte används mycket teknikspecifika läromedel i teknikundervis-
ning utan det läromedel som används är ofta fysikböcker eller stenciler. 
 
I telefonsamtal med några lärare i teknik för år 7 – 9 har erfarits att Puls Teknik används som 
läromedel på ett flertal skolor i Västerås, bl.a. Gideonsbergsskolan och Skiljeboskolan. Hur 
det ser ut för de lägre åren har vi inte undersökt. Det är dock inte möjligt att avgöra om detta 
är en indikation på att läget förbättrats sedan Mattsson gjorde sin undersökning eller om skill-
naden beror på att vi använt geografiskt skilda undersökningsområden. 
 
Blomdahl (2007) visar i sin undersökning av två F-5-skolor att teknikundervisningen för de 
yngre åren i grundskolan bedrivs i det egna klassrummet. Skolorna i undersökningen kopplar 
projektarbetet till fritidshemmet genom att exempelvis baka något av mjölet från studiebesö-
ket vid kvarnen. 
 
Under vår VFU har det erfarits att teknikundervisningen på åtminstone en år 7-9-skola i Väs-
terås bedrivs i en speciell tekniksal. Den teknik som bedrivs i de lägre åldrarna sker ganska 
ofta i det egna klassrummet eller i ett grupprum. 

4.1.2 Arbetssätt 
Blomdahl (2007) fann vid sin undersökning av två F-5-skolor att man arbetade med teknikäm-
net bl.a. i form av studiebesök och genom diskussion kring tidningsartiklar, film, samt design 
och konstruktion. Ena skolan arbetade i temaprojekt med teknik: redskap och maskiner för 
säd och vall, respektive rymden. Bonden kan få väderinformation tack vare satelliterna. 
Vidare fick eleverna testa att skissa på en idé för att skjuta upp en petflaska i luften. Den and-
ra skolan hade tivoli och bilar som sina teknikprojekt. Eleverna skulle bl.a. bygga bilar. 
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Vi har under vår VFU erfarit att teknikundervisning på en år 7-9-skola i Västerås innehåller 
moment såsom brokonstruktion, tornbyggnad, tenngjutning, montering av teknikbyggsats en-
ligt anvisning, samt design och konstruktion av valfritt föremål. Elevernas frihet begränsades 
något av det material som fanns tillgängligt. 
 
Teknikundervisningen i år 1-3 består till stor del av arbete med miljöfrågor. Tekniken är inget 
ämne som uppmärksammas som teknik utan är flytande in i andra ämnen. Vid samtal med oli-
ka lärare om de arbetar med teknik eller inte har vi fått veta att de har haft en teknikdag på 
skolan. Under denna dag arbetade eleverna med bland annat experiment av olika slag. 

4.1.3 Ämnesintegrerad teknik 
Blomdahl (2007) fann i sin undersökning att teknikundervisningen till viss del integrerades i 
andra ämnen som engelska, matematik, musik, slöjd och svenska.  
 
I grundskolans tidigare år är teknik inte ett separat ämne, utan undervisning i teknik ska här 
ske integrerat med andra ämnen. Erlandsson & Lavesson (2006) hänvisar till (Sjøberg 2000), 
som skriver ”Att ämnena integreras är en fördel för elevernas inlärning, om man i undervis-
ningen får se en tillämpning i det rätta sammanhanget så underlättar det förståelsen.” I 
grundskolans senare år däremot (år 7 – 9) är teknik ett separat ämne. (Att ämnet är integrerat 
med andra ämnen i de tidigare åren och ett separat ämne i de senare åren är dock inte unikt för 
teknikämnet utan gäller de flesta ämnen i grundskolan.) 

4.2 Uppfylls målen i läroplan och kursplan? 
Detta arbete började med en fundering om hur väl målen för ämnet teknik i läroplanen Lpo 94 
och den nationella kursplanen uppfylls i verkligheten, ute på skolorna. Under vår VFU har vi 
vid ett flertal tillfällen fått intrycket att så inte alltid är fallet. Vi beslutade oss därför att under-
söka detta närmare.  
 
För att kunna studera hur det står till med måluppfyllelsen behöver man studera dels hur må-
len ser ut, dels hur de mäts, och dels mätresultaten.  

4.2.1 Hur målen i läroplan och kursplan ser ut 
I läroplanen Lpo 94, står på s. 10 följande mål att uppnå i grundskolan, vilka relaterar till 
teknik: 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola… känner till 
och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de naturvetenskap-
liga, tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena,… 
har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande,… känner till förutsättningarna 
för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska sammanhang,… har för-
ståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön,… kan använda 
informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande 

 
I kursplanen för ämnet teknik i grundskolan finns som mål att sträva mot uppsatt att eleven 

• utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling och om 
hur tekniken påverkat och påverkar människan, samhället och naturen, 

• utvecklar förtrogenhet med i hemmet och på arbetsplatser vanligt förekommande redskap 
och arbetsmetoder av skilda slag samt kännedom om den teknik som i övrigt omger oss,  
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• utvecklar förmågan att reflektera över, bedöma och värdera konsekvenserna av olika tek-
nikval,  

• utvecklar förmågan att omsätta sin tekniska kunskap i egna ställningstaganden och prak-
tisk handling,  

• utvecklar intresset för teknik och sin förmåga och sitt omdöme vad gäller att hantera tek-
niska frågor. 

Vidare skall eleven, enligt kursplanen, vid slutet av det femte skolåret: 

• kunna redogöra för, inom några väl bekanta teknikområden, viktiga aspekter på utveck-
lingen och teknikens betydelse för natur, samhälle och individ,  

• kunna använda vanligt förekommande redskap och tekniska hjälpmedel och beskriva de-
ras funktioner,  

• kunna med handledning planera och utföra enklare konstruktioner. 

Vid slutet av det nionde skolåret skall eleven, enligt kursplanen: 

• kunna redogöra för viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen, både förr och nu, och an-
ge några tänkbara drivkrafter bakom denna, 

• kunna analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur, samhälle 
och individens livsvillkor,  

• kunna göra en teknisk konstruktion med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande stöd 
och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar, 

• kunna identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system genom att 
ange de ingående komponenternas funktioner och inbördes relationer. 

4.2.2 Hur måluppfyllelsen mäts 
Den enskilde elevens betyg ska vara ett mått på hur väl eleven uppfyller målen i kursplanen. 
På varje skola kan man sedan mäta procenten elever som får respektive inte får slutbetyg i 
ämnet. Detta mätetal föreslår Myndigheten för skolutveckling att skolorna själva använder 
som ett kvalitetsmått på sin verksamhet. (Se Myndigheten för skolutveckling, Kvalitetsarbete 
och ledning, Kvalitetsarbete, BRUK). 

 
Är då betyget verkligen en spegling av hur väl eleven uppfyller målen i kursplanen? Eller kan 
det ibland vara så att betygen bara är en summering av betyg på de olika arbetsmomenten man 
lokalt har bestämt ska ingå i kursen? Gör det i så fall någon skillnad? Det torde bero på hur 
väl den lokala kursplanen täcker det som står i den nationella. Således är det intressant att un-
dersöka denna täckning. 
 
Grundskolorna i Sverige är ålagda att årligen inkomma med kvalitetsrapporter, i vilka de själ-
va bedömer kvaliteten på undervisningen. Dessa rapporter torde innehålla ett visst mått av 
subjektivitet, eftersom det uppenbarligen ligger i skolans – dvs. personalens – intresse att 
framhålla att den gör ett bra arbete.  
 
Skolverkets inspektioner är statens sätt att på ett mer objektivt sätt, med hjälp av inspektörer 
som inte har någon knytning till den skola som inspekteras, mäta kvaliteten på undervisningen 
i skolorna. Resultaten av dessa mätningar kan man läsa i skolverkets inspektionsrapporter. 
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Ett problem när det gäller betyg i teknik kan utläsas ur Mattssons rapport Tekniktankar 
(2000): betyget ges ofta integrerat i block med betyget för NO. Tekniken blir osynliggjord. 

4.2.3 Mätresultat och slutsats 
Vi fann att det i tidigare forskningsrapporter och i ett flertal av skolverkets inspektionsrappor-
ter fastslagits att det, på ett flertal skolor, är så att målen inte uppfylls. I Skolverkets inspek-
tionsrapport för Sala (2005) går det att läsa under rubrikerna ”kritikområden”/” pedagogisk 
verksamhet och undervisning” att: ”Undervisningen i teknik (Hedens skola), … bedrivs inte 
på ett sådant sätt att eleverna har möjlighet att uppnå kursmålen”. I Skolverkets inspektions-
rapport från inspektion av skolor i Trollhättan augusti 2006 – januari 2007 skrivs om en skola 
att ” Eleverna får ingen undervisning i hem- och konsumentkunskap eller i teknik före utgån-
gen av årskurs 5 vilket medför att eleverna inte ges möjlighet att nå målen i ämnena i årskurs 
5”. 
 
Teknikföretagen (2005) fann att teknikämnets mål inte uppnås: nästan 30 procent av lärarna i 
deras undersökning underkände teknikundervisningen på sin skola, och knappt 20 procent an-
såg att deras skola uppnådde de mål som finns för teknikämnet i år fem. Vidare skrev de att 
”bryter vi ner resultaten per skolår kan vi konstatera att siffrorna blir sämre ju längre ner i åld-
rarna vi kommer”. Hermansson m.fl. (2004) konstaterar också att teknikundervisningen inte all-
tid bedrivs i enlighet med läroplanen. 
 
Att undersöka måluppfyllelsen som sådan var således av mindre intresse; detta var redan väl 
undersökt. Vi beslöt då att istället fokusera på bakom måluppfyllelsen liggande faktorer, 
undersöka dem närmare, och se vilken betydelse respektive faktor har för måluppfyllelsen. 

4.3 Vilka faktorer påverkar möjligheten att uppfylla målen? 
Nedan diskuteras faktorer som påverkar möjligheten att uppnå målen i teknikämnet: 

• Förekomsten av nationella prov 
• Rektors/skollednings inställning till ämnet 
• Lärarnas engagemang 
• Lärarnas kompetens 
• Lärarlaget 
• Den lokala arbetsplanen för ämnet 
• Läromedel 
• Övriga faktorer 

 

4.3.1 Förekomsten av nationella prov 
Förekomsten av nationella prov i ett ämne är i sig en signal – en tydlig sådan, eftersom den 
ges på svensk riksnivå – att ämnet är viktigt. 
 
Det finns i dag inga nationella prov i teknik. Detta ger uppenbart en negativ signal vad 
beträffar teknikämnets status. Att, som Teknikföretagen (2005) skriver, regeringen har uttalat 
att kunskap inom naturvetenskap och teknik är avgörande för landets fortsatta välstånd är 
positivt för teknikämnet, men det kan förmodligen inte uppväga bristen på nationella prov i 
ämnet. 
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4.3.2 Rektors/skollednings inställning till ämnet 
Eftersom det är rektor som leder (eller åtminstone ska leda) den pedagogiska verksamheten på 
skolan har rektors inställning till ämnet troligen ganska stort inflytande på hur undervisningen 
i ämnet blir. Om rektor känner varmt för ämnet är det sannolikt att lärarna lägger ner mer ar-
bete på det än om rektor signalerar att ämnet är oviktigt. 
 
Teknikföretagen (2005) fann att ”mer än hälften av Sveriges rektorer anser att teknikämnet 
borde ha något större eller mycket större utrymme än idag.” 
 
Hermansson m.fl. (2004) pekar på att stödet från skolledningen vad gäller lärarnas deltagande 
i utbildning/fortbildning i teknikämnet är dåligt. De pekar också på för små ekonomiska resur-
ser, t.ex. små fortbildningsbudgetar.  
 
Pilmalm & Rask (2006) fann en rektor som inte tyckte att det behövdes en separat kursplan 
för teknikämnet. (Han/hon lät dock efter påtryckningar från lärarna upprätta en sådan.) 

4.3.3 Lärarnas engagemang 
Eldsjälar har en förmåga att lyckas även om förutsättningarna i omgivningen är mindre bra. 
En i övrigt styvmoderligt behandlad undervisning i ett ämne kan trots allt bli bra om den lära-
re som utför den verkligen brinner för sitt arbete. Mattsson (2000) skriver att lärarna anser att 
det är viktigt att teknikämnets status höjs. 
 
Teknikföretagen (2005) fann stor vilja hos lärarna att förbättra sin teknikundervisning. Nio av 
tio önskar sig mer stöd/fortbildning. De efterlyser personer som kan teknikämnet på ett sådant 
sätt att de kan ge inspiration och kunskapsöverföring. 
 
Erlandsson & Lavesson (2006) fann i sin undersökning att ”alla lärarna anser det viktigt att 
eleverna får undervisning i teknik i de tidiga skolåren”. Teknikföretagen (2005) kom också 
fram till att lärarna anser att teknikämnet är viktigt. ”Sextio procent av lärarna anser att gene-
rella teknikkunskaper är mycket viktiga för elevernas framtid”, skriver teknikföretagen. 
 
Hermansson m.fl. (2004) fann att teknikämnet ofta är personberoende. Tekniklärarrollen är 
ensam och lider av brist på tradition, skriver Hermansson m.fl. Stödet från kollegor är dåligt – 
tekniklärare har svårt att få gehör för sina idéer och sitt synsätt bland kollegorna. Vidare ser 
de ett problem i att många lärare inte betraktar teknikämnet som skiljt från övriga no-ämnen. 
”Många ger uttryck för att ämnet skall betraktas som tillämpad naturvetenskap, vilket 
begränsar ämnets möjligheter och saknar stöd i kursplanen för ämnet.” Mattsson (2000) ger 
en liknande bild: teknikämnet ses inte som ett eget ämne utan exempelvis som en del av 
fysikämnet. 

4.3.4 Lärarnas kompetens 
Lärarens pedagogiska kompetens (inklusive ledarkompetens) och ämneskompetens spelar stor 
roll. För att kunna bedriva en bra undervisning i teknik bör läraren ha utbildning i detta. Tek-
nikföretagens (2005) undersökning visade att 30% av lärarna känner sig osäkra i att undervisa 
i teknik, 40% av lärarna är missnöjda med sin undervisning, och mer än hälften av lärarna 
anser sig ha dålig eller ganska dålig kunskap om kursplanen för teknikämnet. Erlandsson & 
Lavesson (2006) fann att ”de lärare som vi har intervjuat har fått lite eller ingen utbildning i 
teknik”, och Hermansson m.fl. (2004) konstaterar att det inom teknikämnet finns stora brister 
inom detta område. Många lärare, särskilt de som ska undervisa i teknik i de lägre års-
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kurserna, saknar sedan tidigare både ämnesteoretisk och ämnesdidaktisk utbildning inom tek-
nikämnet, och det finns brister när det gäller fortbildning:  
 

• Fortbildningens omfattning inom naturvetenskap, miljö och teknik är begränsad eller 
mycket begränsad.  

• Organisationen för fortbildning liksom kopplingen till nationella och lokala styrdoku-
ment är generellt svag.  

• Ämnesdidaktik saknas vanligen i fortbildningsinnehållet.  
• Högskolekurser anlitas i förhållandevis liten utsträckning.  

 
Hermansson m.fl. påpekar vidare att det är kommunerna som i egenskap av arbetsgivare an-
svarar för att skolans personal har nödvändig kompetens. 

4.3.5 Lärarlaget 
Ett väl fungerande lärarlag är av största betydelse för undervisningens kvalitet och i synnerhet 
för planeringen och samordningen. Dock skapas lokala arbetsplaner i specifika ämnen vanli-
gen genom samarbete mellan lärare i ett och samma ämne, även om de hör till olika lärarlag. I 
de fall där teknikundervisningen bedrivs integrerat med undervisning i andra ämnen är det i 
uppenbart att lärarlaget har stor betydelse. 

4.3.6 Den lokala arbetsplanen för ämnet 
Vi har i vår undersökning använt båda begreppen ”lokal arbetsplan” och ”lokal kursplan”. Det 
förefaller som om det i en del fall råder förvirring beträffande begreppen. På en del av de sko-
lor vi kontaktade fanns ämnesspecifika bitar i den lokala arbetsplanen, på andra skolor låg så-
dana bitar istället i lokala kursplaner. På några av skolorna låg dessa bitar i dokument om lo-
kala strävansmål. Vad gäller då egentligen? 
 
I Skollagen, kapitel 2, paragraf 8 står det skrivet att: 
 

I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan 
som visar hur kommunens skolväsende skallgestaltas och utvecklas. Av skolpla-
nen skall särskilt framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå 
de nationella mål som har satts upp för skolan. 

 
Under Startsida / Om skolväsendet / Grundskolan / på skolverkets webbplats skriver man att: 
 

Varje kommun ska fastställa en skolplan som visar hur kommunens skolor ska 
organiseras och utvecklas. Läroplanen, skolplanen och kursplanerna ger sedan 
utrymme för den enskilda skolans rektor, lärare och elever att anpassa innehåll, 
organisation och arbetssätt till lokala förhållanden. Planeringen av detta 
fastställs i skolans arbetsplan. 

 
I Grundskoleförordningen (Sveriges riksdag, Lagar, Svensk författningssamling, Grundskole-
förordningen, (1994:1194) återfinns följande i kapitel 2, paragraf 23 under rubriken 
”Arbetsplan”: 
 

För genomförandet av de fastställda målen för utbildningen skall det finnas en 
arbetsplan. 
Arbetsplanen skall utarbetas under medverkan av lärare och övrig personal 
samt företrädare för eleverna och deras vårdnadshavare. 
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Rektorn beslutar om arbetsplanen. 
Arbetsplanen skall kontinuerligt följas upp och utvärderas. 

 
Skolverket skriver på sin webbplats, under rubriken ”Exempel på planering”, följande om den 
lokala arbetsplanen: 
 

Mål att sträva mot ligger till grund för planering av ämnet. Den struktur och or-
ganisation man väljer på skolan utgör ett underlag för en lokal arbetsplan och 
utifrån denna kan lärare tillsammans med eleverna planera kursens innehåll, 
alltså vilket "stoff" som skall väljas för att nå målen. Grunden för elevmedver-
kan är att det förs en dialog med elever när mål konkretiseras. 

 
Teknikföretagen (2005) konstaterar att teknikundervisningen i skolorna i hög grad sker utan 
arbetsplaner. ”Två av tre lärare vet inte om det finns någon, eller använder sig inte av en ar-
betsplan för teknikämnet.” Å andra sidan fann Pilmalm & Rask (2006) lokala kursplaner för 
teknik på alla skolor de undersökte. På en av skolorna fanns dock ingen separat kursplan för 
teknikämnet utan det var integrerat i kursplanen för NO-ämnena. Här bör nämnas, att Pil-
malms och Rasks undersökning var av betydligt mindre omfattning än Teknikföretagens. 

4.3.7 Läromedel 
Läromedel innehåller i regel en lärarhandledning. Det förekommer att lärarhandledningen i 
läromedlet helt ersätter den lokala arbetsplanen, helt enkelt därför att detta spar arbete för 
lärarna. 

4.3.8 Övriga faktorer 
Pilmalm & Rask (2006) noterar att om eleverna håller på med teknik på fritiden så påverkar 
det teknikundervisningen positivt. 
 
Intressanta studiebesök torde även påverka teknikundervisningen positivt. 
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5. Resultat 
Nedan sammanfattas resultatet av studien. Detta följs av en mer utförlig presentation av resul-
tatet, skola för skola. För varje skola har angivits vilka år den omfattar, huruvida det finns en 
lokal arbetsplan i teknik eller om teknikämnet är inkluderat i arbetsplan för exempelvis NO, 
hur planen tagits fram, vem som tagit fram planen, hur den uppdateras, vem som ansvarar för 
planen. Planens innehåll analyseras och en jämförelse mellan målen i den lokala planen och 
målen i den nationella planen görs. 
 

5.1 Sammanfattning av resultat 
I Västerås kommun, inklusive Skultuna kommundel, fanns enligt kommunens hemsida 48 
kommunala grundskolor och 9 friskolor, dvs. totalt 57 grundskolor. Vi valde emellertid att 
inte ta med en specialskola för autistiska barn, vilket resulterar i 56 skolor att undersöka. 
Sedan visade det sig under rundringningen att en av de kommunala skolorna var nedlagd, 
vilket gör att det totala antalet skolor vi undersökt är 55. 
 
Tabell 1: Kvantitativ analys, sammanfattande statistik. 

Statistik 
uppdaterat 11 
december 

 

Antal planer vi fått 12 22% 

Antal som vi väntar på plan/mail från 12 22% 

Antal som inte har någon plan 15 27% 

Antal som vi ej fått tag på 15 27% 

Antal oklar status 1 2% 

Summa 55  

  
Det totala bortfallet utgöres av de skolor som vi inte lyckats få tag på trots många gånger upp-
repade försök, de skolor som vid telefonpåringning lovat sända oss en plan men sedan ej gjort 
det (trots påminnelser), och en skola som uppger att den har en lokal plan, men att den är un-
der uppdatering och att det således inte finns någon giltig plan och inte heller någon av tidiga-
re datum, eftersom den är under uppdatering. Det totala bortfallet uppgår således till  
15 + 12 + 1 = 28 skolor, dvs. hela 51%. 
 
Om vi antar att bortfallet är jämnt fördelat, dvs. att det består av lika många skolor med 
respektive utan arbetsplaner, så blir resultatet sammanfattningsvis att 12 skolor av 27, dvs. ca 
44%, har lokal plan för teknik. 
 
Om vi å andra sidan antar att bortfallet delvis beror på att rektorer och lärare drar sig för att 
erkänna att de inte har en lokal plan för teknik, så torde den faktiska andelen skolor som har 
en lokal plan för teknik vara betydligt lägre än 44%. Det kan dock inte vara lägre än 12 av 55, 
dvs. 22%. 
 
Omfattningen av lokala arbetsplaner i teknik varierar mycket, vilket nedanstående tabell visar. 
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Tabell 2: Omfattningen av lokala arbetsplaner i teknik. (Tabellen är ordnad efter planernas storlek.) 

Skola År Antal ord per (läs-)år 
C F-3 6 
H F-6 8 
A 1-6 14 
J F-9 15 
K 1-9 28 
F F-9 29 (exkl. betygskriterier, 46 med) 
B 4-9 34 (exkl. betygskriterier, 82 med) 
E 1-5 67 
G F-9 77 (exkl. betygskriterier, 246 med) 
L F-9 94 
I F-9 143 
D 1-9 173 (inkl. nationella mål och kriterier) 
Medelvärde 
(avrundat) 

 57 

Median  31,5 
Den 
nationella 
kursplanen 

1-9 186 (inkl. nationella mål och kriterier) 

 
En intressant fråga är om de lokala arbetsplanerna ska ses som komplement till den nationella 
kursplanen eller om man ska kräva att de innefattar den nationella kursplanen. Här har olika 
skolor troligen resonerat olika, vilket i någon mån framgår i jämförelserna nedan. 

5.2 Jämförelse av lokala arbetsplaner i teknik 

5.2.1 Skola A  
Skolan är en grundskola från år 1-6 och de har lokala kursplaner i flera ämnen. Tekniken 
ingår i kursplanen för naturorienterande ämnen och finns som egen rubrik från år 3. 
 
Den lokala kursplanen arbetades fram utifrån tidigare material och kursplaner av personal på 
skolan. Den ändras ca 1 gång/år och då går personalen igenom och ser över den samt gör 
eventuella ändringar. Det är rektorn som bär ansvaret för de lokala kursplanerna. 
 
Innehåll 
Kursplanen är sex sidor lång men tyvärr ej så välfylld som man skulle kunna önska. De 
naturorienterande ämnena är skrivna om i följande ordning biologi, kemi, fysik och teknik.  
 
Kursplanen är uppdelad med arbete för år 1-2 och sedan för resterande skolår. Miljö är en 
återkommande rubrik men det står inget specifikt vad man ska arbeta med. Exempel på hur 
kursplanen ser ut för år 3: 
 

•  Teknik 
- Teknik från förr – kopplat till forntiden och till luft och tryck 

 
Som framgår av exemplet ovan är det fråga om korta fraser utan någon form av detaljering. 
Totalt är det endast sju sådana fraser. Att jämföra den lokala kursplanen med den nationella 
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kursplanen och med denna jämförelse som grund avgöra om skolan kan uppnå målen för tek-
nik är omöjligt. 

5.2.2 Skola B  
Skolan är en friskola och har elever från år 4-9. De har en punktlista med nio punkter mål för 
år 7 och en punktlista med sex punkter för år 8. Målen har arbetats fram av skolans 
teknikansvarige lärare. Målen uppdateras nästan årligen och detta sker i samråd med övriga 
tekniklärare. Även betygskriterier för G, VG och MVG för år 8 ingår i planen. Det yttersta 
ansvaret har rektor på skolan. 
 
Innehåll 
Exempel år 7: 

• Följa skyddsanvisningar och känna till risker vid teknisk bearbetning 
• Känna till och kunna använda de vanligaste verktygen, redskapen, apparaterna och 

maskinerna som finns i skolan och hemma 
 
Exempel år 8: 

• Välja och använda rätt verktyg i vardagen 
• Göra en teknisk konstruktion med hjälp av en ritning, skiss eller liknande och kunna 

beskriva hur den är uppbyggd/fungerar 
 
Jämförelse mellan målen i den lokala planen och de i den nationella planen 
Eftersom det här rör sig om en år 4 - 9-skola behöver vi jämföra med uppnåendemålen för bå-
de år 5 och år 9. I den dokumentation vi fått ta del av saknas dock mål i teknik för år 4 – 6; 
endast för år 7 och år 8 har lokala mål i teknik definierats. 
 
Det första nationella målet för år 5 är att ”eleven skall kunna redogöra för, inom några väl 
bekanta teknikområden, viktiga aspekter på utvecklingen och teknikens betydelse för natur, 
samhälle och individ”. 
 
I den lokala planen hittar vi följande mål för år 7 ”veta hur tekniken påverkar/påverkat män-
niskan/samhället/naturen inom några områden” vilket till viss del kan kopplas till det första 
nationella målet för år 5. När det gäller ”viktiga aspekter på utvecklingen” passar det lokala 
målet för år 7 in nämligen ”kunna lite om olika uppfinningar och när de blev uppfunna”. 
Observera dock att dessa mål är för år 7 och således inte riktigt kan motsvara nationella mål 
för år 5. 
 
Det andra nationella målet för år 5 är att ”eleven skall kunna använda vanligt förekommande 
redskap och tekniska hjälpmedel och beskriva deras funktioner”. 
 
Här finns två lokala mål för år 7 respektive 8 med god överensstämmelse: ”känna till och kun-
na använda de vanligaste verktygen, redskapen, apparaterna och maskinerna som finns i sko-
lan och hemma” respektive ”välja och använda rätt verktyg i vardagen”. Observera dock att 
dessa mål är för år 7 respektive 8 och således inte riktigt kan motsvara nationella mål för år 5. 
 
Det tredje nationella målet för år 5 är att ”eleven skall kunna med handledning planera och 
utföra enklare konstruktioner”. 
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Här skulle eventuellt lokala mål för år 7 och 8 kunna passa in, men vi väljer att istället passa 
in dem med det tredje nationella målet för år 9 nedan, vilket är en vidareutveckling av detta 
mål. 
 
Det första nationella målet för år 9 är att ”eleven skall kunna redogöra för viktiga faktorer i 
den tekniska utvecklingen, både förr och nu, och ange några tänkbara drivkrafter bakom 
denna”. 
 
Detta mål har en direkt motsvarighet i de lokala målen för år 8: ”Redogöra för några viktiga 
faktorer i den tekniska utvecklingen både förr och nu och ange några drivkrafter bakom den-
na”. 
 
Det andra nationella målet för år 9 är att ”eleven skall kunna analysera för- och nackdelar när 
det gäller teknikens effekt på natur, samhälle och individens livsvillkor”. 
 
Även detta mål har en direkt motsvarighet i de lokala målen för år 8: ”Analysera för- och 
nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur, samhälle och individ”. 
 
Det tredje nationella målet för år 9 är att ”eleven skall kunna göra en teknisk konstruktion 
med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är 
uppbyggd och fungerar”. 
 
Detta mål motsvaras av följande lokala mål:  

• För år 7: Kunna rita och måttsätta enkla ritningar och läsa en enkel ritning 
• För år 8: Göra en teknisk konstruktion med hjälp av en ritning, skiss eller liknande och 

kunna beskriva hur den är uppbyggd/fungerar 
• För år 7: Kunna lösa enkla problemlösningsuppgifter och konstruktionsuppgifter 
• För år 7: Kunna följa och förstå en teknisk beskrivning och kunna utföra…(här fattas 

text i dokumentet)  
 
Det fjärde nationella målet för år 9 är att ”eleven skall kunna identifiera, undersöka och med 
egna ord förklara några tekniska system genom att ange de ingående komponenternas 
funktioner och inbördes relationer”. 
 
Något lokalt mål som motsvarar detta finner vi inte. 

5.2.3 Skola C  
Skolan är från förskoleklass upp till år 3. Deras lokala arbetsplan beskriver skolan och deras 
tankar och mål med värdegrundsarbete, miljö, portfolioarbete med mera. Planen kom till 
genom diskussioner i personalen och den uppdateras cirka en gång om året. Rektor är den 
som har huvudansvaret för planen. 
 
Vidare har skolan strävansmål för NO och det förefaller vara dessa som motsvarar en lokal 
arbetsplan i teknik med flera NO-ämnen. Dessa strävansmål handlar om vad eleven skall 
kunna i teknik efter år 3, och är som följer: 
 

Eleven skall efter år 3: 
- kunna, med handledning, planera och utföra enklare konstruktioner 
ex. bygga tredimensionella figurer av tandpetare och ärtor, lerfigurer, tornbygge 
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Jämförelse mellan målen i den lokala planen och de i den nationella planen 
Att ”kunna, med handledning, planera och utföra enklare konstruktioner” är ett av de tre natio-
nella uppnåendemålen i teknik för år 5, och man kan således konstatera att skolan har som lo-
kalt mål att i år tre ha uppnått ett av de tre nationella uppnåendemålen för år 5. 

5.2.4 Skola D 
Detta är en friskola som återfinns på flera orter. Den lokala kursplanen i teknik är framtagen 
för moderskolan som finns på annan ort, i ett ESU-projekt genomfört med hjälp av pengar 
från företag. Den innehåller även lokala betygskriterier. Det är tänkt att den ska uppdateras 
årligen. Inom samma projekt har man även tagit fram tekniklådor för olika åldersgrupper.  
 
Planen gäller alltså i dagsläget inte för skolan i Västerås, men eftersom det är tänkt att den 
inom en nära framtid ska gälla även för skolan i Västerås väljer vi att i alla fall redovisa den.  
 
Innehållet och jämförelse mellan målen i den lokala planen och de i den nationella planen 
Planen är mycket fyllig, hela 5 sidor. Den innehåller ett inledande avsnitt om ämnets syfte och 
roll i utbildningen, vilket oavkortat tagits från den nationella kursplanen, och en timplan där 
det framgår att teknik i år 1 - 3 är integrerat med NO, SO och bild, och att det i år 4 – 9 är 
integrerat med NO. Vilka läromedel som ska användas är angivet. De nationella målen att 
sträva mot är ordagrant återgivna i den lokala kursplanen och ej utvecklade eller bearbetade. 
De nationella uppnåendemålen för år 5 och år 9 är också återgivna, och här har man för varje 
mål angivit hur det ska uppnås i den lokala undervisningen. Exempel: 
 

Nationella Uppnåendemål år 5: 
Kunna redogöra för, inom några väl bekanta teknikområden, viktiga aspekter på 
utvecklingen och dess betydelse för natur, samhälle och individ, 
 
På skolan uppnår vi detta genom att eleverna får lära sig om vattnets kretslopp. 
Hur det renas genom marken och i reningsverket. Hur vattnet lagras i vattentorn 
och hur det genom ledningar kommer till kranarna i hushållet. Skolan besöker 
kontinuerligt teknikföretag, museer samt andra samhällsinstitutioner av teknisk 
betydelse. 

 
Vidare har man för vart och ett av skolåren 1 – 5 angivit vad eleverna ska göra och lära sig, 
med listor på enskilda aktiviteter som exempel, t.ex.  
 

År 1: Eleven får undersöka och använda olika material för att formge och göra 
konstruktioner. 
           Använda sig av enkla handverktyg på ett säkert sätt.  
           Lära sig att känna igen enkla konstruktioner i vardagslivet  
 
Exempel på experiment: fordon, hissar, broar, byggnader pappersklocka, 
kartongbil, min leksak, legostad. 

 
För uppnåendemålen år 9 har man nöjt sig med att lista avsnitt i kursboken, vilka motsvarar 
de olika målen. 

5.2.5 Skola E 
Vi har inte fått veta något om ansvar och uppdatering av denna skolas planer. 
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Skolan har separat lokal kursplan i teknik bestående av tydligt, i konkreta termer angivet vad 
elever ska kunna respektive känna till i år 1 – 3 respektive 4 – 5. Exempelvis ska de i år 1 – 3 
lära sig skriva en enkel text på datorn samt skriva ut den, bygga en enkel konstruktion med 
hjälp av t ex lego, mekano eller tangram, och använda enkla handverktyg t.ex. sax, linjal, och 
hammare. 
 
Jämförelse mellan målen i den lokala planen och de i den nationella planen 
Eftersom det här rör sig om en 1 - 5-skola är det uppnåendemålen för år 5 vi jämför med: 
 
Det första nationella målet är att ”eleven skall kunna redogöra för, inom några väl bekanta 
teknikområden, viktiga aspekter på utvecklingen och teknikens betydelse för natur, samhälle 
och individ”. 
 
Detta motsvaras i de lokala målen för år 1 – 3 av att eleven skall känna till hjulets utveckling 
och några vanliga produkters utveckling – om man med produkters utveckling avser deras 
teknikhistoria snarare än hur de konstrueras och designas.  
 
I del lokala målen för år 4 – 5 motsvaras de av att eleven skall känna till någon känd uppfin-
nare och dennes verk samt utvecklingen inom media genom åren, och av att eleven skall kun-
na ge exempel på några svenska uppfinningar och redogöra för på vilket sätt de påverkat män-
niskors vardag, ge exempel på hur olika färdsätt har utvecklats genom tiderna, samt kunna nå-
got om telefonens utveckling. 
 
Det andra nationella målet är att ”eleven skall kunna använda vanligt förekommande redskap 
och tekniska hjälpmedel och beskriva deras funktioner”. 
 
Att ”eleven skall kunna använda vanligt förekommande redskap och tekniska hjälpmedel” 
motsvaras i de lokala målen för år 1 – 3 av att eleven skall kunna tända en tändsticka, själv 
öppna datorn och gå in i ett program via programhanteraren skriva en enkel text på datorn 
samt skriva ut den, och använda enkla handverktyg t ex sax, linjal, hammare. Där står även att 
eleven skall känna till hur man stänger av datorn hur man använder en telefon och telefonka-
talog, samt hur olika vardagliga tekniska hjälpmedel fungerar – men observera att känna till 
inte är detsamma som att kunna använda. 
 
I del lokala målen för år 4 – 5 motsvaras detta att ”eleven skall kunna använda vanligt före-
kommande redskap och tekniska hjälpmedel” av att eleven skall kunna byta en glödlampa, 
byta batteri, skriva och redigera en text på datorn, spara ett arbete på datorn, stänga av datorn, 
använda telefon och telefonkatalog, samt hantera de apparater man har på skolan för ljud och 
bild. 
 
Att eleven även ska kunna beskriva funktionen hos vanligt förekommande redskap och teknis-
ka hjälpmedel motsvaras inte av något lokalt mål för år 1 – 3. Däremot finns ett par motsva-
rande mål för år 4 - 5: att eleven skall kunna cykelns delar och dess funktioner, samt att ele-
ven skall kunna redogöra för olika typer av vardagliga tekniska hjälpmedel. 
 
Bland målen för år 4 – 5 återfinns även att eleven skall känna till säkringar och proppar samt 
deras funktion, känna till brandvarnarens funktion, samt känna till något om tekniska hjälp-
medel som finns för att skydda miljön – men att känna till något är inte detsamma som att 
kunna beskriva dess funktion. 
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Det tredje nationella målet är att ”eleven skall kunna med handledning planera och utföra 
enklare konstruktioner”. 
 
Detta motsvaras i de lokala målen för år 1 – 3 av att eleven skall kunna bygga en enkel kon-
struktion med hjälp av t ex lego, mekano eller tangram. I de lokala målen för år 4 – 5 motsva-
ras det av att eleven skall kunna göra en ritning och utifrån den göra en konstruktion. 

5.2.6 Skola F 
Skolan har lokala kursplaner i olika ämnen, dock ingen separat för teknik. Det finns en lokal 
kursplan för naturorienterande ämnen (NO) och i dess inledande text står explicit att na-
turorienterande ämnen är biologi, fysik, kemi och teknik. I de lokala kursplanerna ingår även 
lokala betygskriterier. 
 
Vad beträffar planens tillblivelse och underhåll samt ansvar för den har vi fått veta att mate-
matik- och NO-lärarna uppdaterar den och att det gjordes förra året men ej ska göras i år. 
 
Innehållet 
Planen för NO innehåller lokalt definierade mål att sträva mot och mål att uppnå år 5 och år 9, 
samt betygskriterier för VG och MVG1. Vad som är teknik och vad som inte är det är en fråga 
om gränsdragning. ”Att se hur den mänskliga kulturen påverkar och omformar naturen” före-
faller vara teknik. Att eleverna ”utvecklar intresset för teknik och sin förmåga och sitt omdö-
me vad gäller att hantera tekniska frågor” är helt klart teknik. Bland de i dokumentet angivna 
målen att uppnå i år 9 är ”ha kunskap om naturliga kretslopp och om energins flöde genom 
olika naturliga och tekniska system på jorden” helt klart teknik och ganska konkret. 
 
Jämförelse mellan målen i den lokala planen och de i den nationella planen 
Eftersom det här rör sig om en F - 9-skola behöver vi jämföra med uppnåendemålen för både 
år 5 och år 9: 
 
Det första nationella målet för år 5 är att ”eleven skall kunna redogöra för, inom några väl 
bekanta teknikområden, viktiga aspekter på utvecklingen och teknikens betydelse för natur, 
samhälle och individ”. 
 
Detta motsvaras i de lokala målen att uppnå för år 5 närmast av att eleven skall ”ha kunskap 
om hur människans nyfikenhet inför naturvetenskapliga fenomen lett till samhälleliga fram-
steg”. 
 
Det andra nationella målet för år 5 är att ”eleven skall kunna använda vanligt förekommande 
redskap och tekniska hjälpmedel och beskriva deras funktioner”. 
 
I del lokala målen att uppnå för år 5 finns ingen direkt motsvarighet. Närmast kommer att ele-
ven skall ”utveckla intresset för teknik och sin förmåga att hantera tekniska frågor”.  
 
Det tredje nationella målet för år 5 är att ”eleven skall kunna med handledning planera och 
utföra enklare konstruktioner”. 
 

                                                 
1 Ordningen i dokumentet är som följer: Mål att sträva mot, mål att uppnå år 9, betygskriterier för VG, 
betygskriterier för MVG, mål att uppnå år 5. Det framgår inte explicit vilket år kriterierna gäller. Några kriterier 
för G finns inte explicit angivna, varför vi antar att dessa är identiska med mål att uppnå. 
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Detta motsvaras i de lokala målen att uppnå för år 5 närmast av att eleven skall ”kunna utföra 
enkla systematiska observationer, experiment och konstruktioner samt jämföra sina förutsä-
gelser med resultatet”. 
 
Det finns två lokala mål till att uppnå år 5 som delvis kan hänföras till ämnet teknik. Dessa 
behandlar miljö, hälsa och resurshushållning och kan inte relateras till något av de nationella 
målen. 
 
Det första nationella målet för år 9 är att ”eleven skall kunna redogöra för viktiga faktorer i 
den tekniska utvecklingen, både förr och nu, och ange några tänkbara drivkrafter bakom 
denna”. 
 
Detta motsvaras i de lokala målen att uppnå för år 9 närmast av att eleven skall ”ha kunskap 
om hur naturvetenskapens upptäckter har påverkat vår kultur och världsbild”. Detta om man 
är införstådd med att naturvetenskapliga upptäckter orsakar teknisk utveckling. 
 
Det andra nationella målet för år 9 är att ”eleven skall kunna analysera för- och nackdelar när 
det gäller teknikens effekt på natur, samhälle och individens livsvillkor”. 
 
Att eleven skall ”ha kunskap om hur naturvetenskapens upptäckter har påverkat vår kultur och 
världsbild” motsvarar i någon mån även detta nationella mål. Det lokala målet att eleven skall 
”vara medveten om för- och nackdelar med naturvetenskapens utveckling” är en mer direkt 
motsvarighet – återigen förutsatt att man är införstådd med att naturvetenskapliga upptäckter 
orsakar teknisk utveckling. 
 
Det tredje nationella målet för år 9 är att ”eleven skall kunna göra en teknisk konstruktion 
med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är 
uppbyggd och fungerar”. 
 
Det finns ingen motsvarighet till detta nationella mål i de lokala målen att uppnå för år 9. För 
att hitta ett motsvarande lokalt mål får man ta till ett av de lokala målen för år 5: att eleven 
skall ”kunna utföra enkla systematiska observationer, experiment och konstruktioner samt 
jämföra sina förutsägelser med resultatet”. 
 
Det fjärde nationella målet för år 9 är att ”eleven skall kunna identifiera, undersöka och med 
egna ord förklara några tekniska system genom att ange de ingående komponenternas 
funktioner och inbördes relationer”. 
 
Någon direkt motsvarighet till detta nationella mål hittar man inte i skolans lokala mål för år 
9. Till en del täcks det av det lokala målet att eleven skall ”ha kunskap om naturliga kretslopp 
och om energins flöde genom olika naturliga och tekniska system på jorden”. Men observera 
att i det lokala målet är det bara energiflödet genom systemen eleven ska ha kunskap om. 
 
Det finns ytterligare ett lokalt mål att uppnå år 9: att eleven skall ”kunna använda sina kun-
skaper om naturen, människan och hennes verksamhet som argument för ståndpunkter i frågor 
om miljö, hälsa och samlevnad”. Detta har ingen direkt motsvarighet bland de nationella må-
len. 
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5.2.7 Skola G 
Skolan har en lokal arbetsplan, lokala betygskriterier och s.k. målpapper, där mål att uppnå 
finns angivna. Man har ett målpapper för varje ämne och grupp2/klass. 
 
Framtagning, uppdatering och ansvar 
 Lärarna bestämmer ett tema3 på läroplans-strävansmålsnivå och planerar en upplevelse för 
eleverna. Utgående från upplevelsen och den följande diskussionen skapas ett målpapper för 
varje ämne, för varje grupp. Eleverna är alltså klart delaktiga i uppsättandet av målen. Ansva-
rig för målpapperet är läraren i respektive ämne för resp. grupp. Målpapperen uppdateras inte 
utan man har ett nytt för varje nytt tema.  
 
Innehållet 
Målpapperet innehåller konkreta mål, såsom ”eleven ska få nödvändiga baskunskaper när det 
gäller energiteknik gällande vattenkraft” och ”eleven ska göra en tekniks konstruktion med 
fokus på området vatten, med hjälp av skiss eller ritning” (mål för en åtta). Målen anpassas ef-
ter elevernas förutsättningar. För en ”stökig” sjua angavs snarare aktiviteter än mål i målpap-
peret, t.ex. var ett av målen för gruppen ”bygga en bro av glasspinnar”. 
 
Jämförelse mellan målen i den lokala planen och de i den nationella planen 
Här jämförs målpapper för en sjua och en åtta med de nationella målen för år 9. Eftersom var-
je grupp har sitt eget målpapper och vi endast erhållit två målpapper, ett för en åtta och ett för 
en nia, kan förfarandet jämföras med stickprovstagning. 
 
Det första nationella målet för år 9 är att ”eleven skall kunna redogöra för viktiga faktorer i 
den tekniska utvecklingen, både förr och nu, och ange några tänkbara drivkrafter bakom 
denna”. 
 
Detta återfinns, något förenklat, som ett mål i målpapperet för en åtta: ”eleven ska kunna 
redogöra för viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen” 
. 
Det andra nationella målet för år 9 är att ”eleven skall kunna analysera för- och nackdelar när 
det gäller teknikens effekt på natur, samhälle och individens livsvillkor”. 
 
I målpapperet för en åtta återfinns tre stycken motsvarande mål, alla inom det för perioden ak-
tuella temat vatten: 

• Eleven ska få vana vid att kritiskt granska energiutnyttjande i olika former 
• Eleven ska få det tekniska perspektivet då det gäller resursutnyttjande och miljö gäl-

lande vattenkraft 
• Eleven ska få nödvändiga baskunskaper när det gäller energiteknik gällande vatten-

kraft 
 
Det tredje nationella målet för år 9 är att ”eleven skall kunna göra en teknisk konstruktion 
med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är 
uppbyggd och fungerar”. 
 

                                                 
2 En grupp kan vara 20-25 elever. 
3 Man har ett tema på hösten för hela skolan och 1-2 på våren, ett för F-5 och ett annat för år 7-9. 
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Detta motsvaras i målpapperet för en åtta av att ”eleven ska göra en teknisk konstruktion, med 
fokus på området vatten, med hjälp av skiss eller ritning”. I det lokala målet framgår ej 
explicit att eleven ska kunna beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar. 
 
Det fjärde nationella målet för år 9 är att ”eleven skall kunna identifiera, undersöka och med 
egna ord förklara några tekniska system genom att ange de ingående komponenternas 
funktioner och inbördes relationer”. 
 
Någon direkt motsvarighet till detta nationella mål hittar man inte i de lokala målpapper vi 
fått. I någon mån täcks de dock av de tre målen vilka motsvarar det andra nationella målet: 

• Eleven ska få vana vid att kritiskt granska energiutnyttjande i olika former 
• Eleven ska få det tekniska perspektivet då det gäller resursutnyttjande och miljö gäl-

lande vattenkraft 
• Eleven ska få nödvändiga baskunskaper när det gäller energiteknik gällande vatten-

kraft 
 
Det andra målpapperet vi fick som exempel är för en ”stökig” sjua. I det uttrycks målen på en 
lägre nivå: 

• Vi tar genom en diskussion reda på vad teknik egentligen är. 
• Bygga ett torn av tidningspapper. 
• Bygga en bro av glasspinnar. 

De målen motsvarar inte något av de nationella målen. 

5.2.8 Skola H  
Skolan är en grundskola från förskoleklass till år 6 och de har lokala kursplaner, dock ingen 
enskild för teknik. De lokala kursplanerna har uppkommit genom att olika lärare har tagit 
fram var sin del och sedan fick alla lärare kontrollera dessa för att sedan föra samman dem. 
Kursplanen är rektors ansvar och den ska uppdateras en gång per läsår. Den lokala kursplanen 
handlar om vad de ska arbeta med i varje årskurs för att nå de nationella målen. 
 
Innehåll 
Kursplanen är uppbyggd med angivelser för vad eleven ska kunna respektive känna till för 
varje skolår. Den börjar med mål som eleverna ska ha uppnått efter skolår fem.  
Exempel: 

� kunna utföra enkla systematiska observationer och experiment samt 
jämföra sina förutsägelser med resultatet 

� ha kunskap om resurshushållning i vardagslivet och om praktiska 
åtgärder som syftar till resursbevarande 

� ha inblick i hur en argumentation i vardagsanknutna miljö- och 
hälsofrågor kan byggas upp med hjälp av personliga erfarenheter och 
naturvetenskapliga kunskaper. 

 
Vidare har skolan kunskapsmål som går in mer specifikt på vad eleven ska kunna samt vad 
eleven ska känna till. Exempelvis så ska barnen i förskoleklass kunna: 

• behärska teknik genom att bygga saker med hjälp av kaplastavar eller lego. 
• sätta ihop material, klippa och klistra. 

 
År 1 har kunskapsmål som exempelvis: 
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• uttrycka och utveckla idéer genom samtal, teckningar och modeller. 
• känna igen enkla konstruktioner i vardagslivet t ex fordon, datorer, hissar, broar 

m.m 
 
Jämförelse mellan målen i den lokala planen och de i den nationella planen 
Eftersom det här rör sig om en F - 6-skola behöver vi jämföra med uppnåendemålen för både 
år 5 och år 9: 
 
Det första nationella målet för år 5 är att ”eleven skall kunna redogöra för, inom några väl 
bekanta teknikområden, viktiga aspekter på utvecklingen och teknikens betydelse för natur, 
samhälle och individ”. 
 
Bland de lokala kunskapsmålen återfinner vi här för år 3: ”värme och eld och dess betydelse 
för människan”, vilket passar väl in. Vi återfinner även för år 1 ”bondgårdsdjuren och 
tekniska hjälpmedel samt deras betydelse på en bondgård”, vilket kan passa in om vi antar att 
man arbetar med exempelvis utvecklingen från handmjölkning till maskinmjölkning. 
 
Det andra nationella målet för år 5 är att ”eleven skall kunna använda vanligt förekommande 
redskap och tekniska hjälpmedel och beskriva deras funktioner”. 
 
Det lokala kunskapsmålet för år 3 ”värme och eld och dess betydelse för människan” kan pas-
sa in om vi antar att eleverna här får lära sig olika sätt att tända eld och/eller att sköta värme-
källor. 
 
Det tredje nationella målet för år 5 är att ”eleven skall kunna med handledning planera och 
utföra enklare konstruktioner”. 
 
Bland de lokala kunskapsmålen motsvaras detta av två mål för förskoleklassen: ”sätta ihop 
material, klippa och klistra” och ”behärska teknik genom att bygga saker med hjälp av kapla-
stavar eller lego”. 
 
Det första nationella målet för år 9 är att ”eleven skall kunna redogöra för viktiga faktorer i 
den tekniska utvecklingen, både förr och nu, och ange några tänkbara drivkrafter bakom 
denna”. 
 
Bland de lokala kunskapsmålen hittar vi här bara två mål, för år 3 respektive år 1, vilka i stör-
re respektive mindre grad passar in:  

• ”värme och eld och dess betydelse för människan” – eftersom elden uppenbarligen va-
rit en viktig faktor i den tekniska utvecklingen och ändrat våra levnadsvillkor 

• ”bondgårdsdjuren och tekniska hjälpmedel samt deras betydelse på en bondgård” – ef-
tersom hela samhället försörjs av böndernas produktion och Sverige var ett bondesam-
hälle så sent som för något hundratal år sedan 

Vi kan dock ifrågasätta det rimliga i att matcha lokala kunskapsmål i år 1 och 3 mot nationella 
mål för år 9. 
 
Det andra nationella målet för år 9 är att ”eleven skall kunna analysera för- och nackdelar när 
det gäller teknikens effekt på natur, samhälle och individens livsvillkor”. 
 
Det lokala kunskapsmålet för år 6 ”ge jorden en chans (miljöförstöring)” passar uppenbart väl 
in här. Även de lokala målen för år 4 ”kommunens vatten- och avloppssystem” och ”energi 
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och miljö” samt målet för år 3 ”värme och eld och dess betydelse för människan” passar in 
om man förutsätter att man analyserar dessas miljökonsekvenser. 
 
Även det lokala kunskapsmålet för år 3 ”genomföra enkla experiment och dra slutsatser” 
passar in eftersom det handlar om att dra slutsatser, dvs. träna analys av konsekvenser av 
teknik. 
 
Det tredje nationella målet för år 9 är att ”eleven skall kunna göra en teknisk konstruktion 
med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är 
uppbyggd och fungerar”. 
 
Här kan förskoleklassens kunskapsmål ”behärska teknik genom att bygga saker med hjälp av 
kaplastavar eller lego” passa in eftersom det handlar om konstruktioner. Även kunskapsmålet 
för år 1 att ”uttrycka och utveckla idéer genom samtal, teckningar och modeller” kan passa in 
här eftersom teckningar och modeller kan fungera som enklare ritningar. Vi kan dock 
ifrågasätta det rimliga i att matcha lokala kunskapsmål i förskoleklass och år 1 mot nationella 
mål för år 9. 
 
Det fjärde nationella målet för år 9 är att ”eleven skall kunna identifiera, undersöka och med 
egna ord förklara några tekniska system genom att ange de ingående komponenternas 
funktioner och inbördes relationer”. 
 
Det förefaller sannolikt att detta, åtminstone i någon mån, ryms inom ramen för följande 
lokala kunskapsmål för år 6: ”elektriciteten, dess generering, elektriska kretsen, strömstyrka 
och spänning”, och även följande mål för år 4: ”kommunens vatten- och avloppssystem”, 
”energi och miljö” samt ”vattnets kretslopp”. 
 
När det gäller att kunna identifiera tekniska system kan kunskapsmålet för År 1: ”känna igen 
enkla konstruktioner i vardagslivet t ex fordon, datorer, hissar, broar m m” passa in. Dock är 
det ett långt hopp mellan år 1 och år 9. 

5.2.9 Skola I  
Skolan är en grundskola från förskolan upp till år 9. De har kriterier för teknikundervisningen 
och dessa är framtagna av tekniklärarna på skolan. Lärarna utgick ifrån den nationella kurs-
planen och kriterierna uppdateras varje år. Enligt vad som går att utläsa i skolans kriterier för 
tekniken är det enbart i högstadiet man har teknik, nämligen i år 7 och år 8. 
 
Innehåll 
Kriterierna är väl fyllda och uppbyggda i stapelform. Från vänster hittar vi först stapeln med 
de nationella uppnåendemålen. Till höger om dem har skolan skrivit sina uppnåendemål. 
Vidare står exempel på arbetsuppgifter och sedan vad eleven måste kunna för att få ett visst 
betyg. 
 
Exempel ur skolans uppnåendemål:  
 

Eleven skall: 
* ha kännedom om vad som är teknik 
* ha kännedom om teknikens historia 

 
Exempel på arbetsuppgifter för att nå ovanstående mål:  
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Eleven ska: 
* ta reda på vad som kan vara teknik 
* lära sig namnen på vanliga verktyg 

 
Jämförelse mellan målen i den lokala planen och de i den nationella planen 
Eftersom det här rör sig om en F - 9-skola behöver vi jämföra med uppnåendemålen för både 
år 5 och år 9. Skolan har i sin lokala plan själv gjort jämförelsen mellan sina lokala mål i 
teknik för år 7 och 8 och de nationella målen för år 9 och överensstämmelsen är, vad vi kan 
bedöma, god. Observera dock att skolan inte har några lokala mål alls för teknik år F – 6 
(åtminstone inte i de dokument vi fått ta del av). 

5.2.10 Skola J 
Skolan har lokala kursplaner (man använder den rubriken) specifika för teknik, en för vardera 
år 1-3, 4-6, och 7-9. Den skapades utgående från en så kallad röd tråd genom hela skolgången 
år F-9 och tvärs grupp/ämne. Rektor är ansvarig för kursplanerna. De uppdateras årligen. 
 
Innehållet 
I kursplanerna har man delat upp teknik i ämnesområden, exempelvis teknikhistoria, kon-
struktion, tekniska hjälpmedel, teknikens effekter. Uppdelningen är inte helt konsekvent utan 
det förefaller som om samma område namngivits olika i de olika kursplanerna.  
 
Kursplanen innehåller konkreta mål, exempelvis ska förskoleklassen ha ”arbetat med lego, 
klossar eller annan konstruktionslek”, och eleverna ska efter år 3 ” ha kännedom om några av 
de tekniska redskap som människan utvecklat från stenålder till nutid”. 
 
Jämförelse mellan målen i den lokala planen och de i den nationella planen 
Eftersom det här rör sig om en F - 6-skola behöver vi jämföra med uppnåendemålen för både 
år 5 och år 9: 
 
Det första nationella målet för år 5 är att ”eleven skall kunna redogöra för, inom några väl 
bekanta teknikområden, viktiga aspekter på utvecklingen och teknikens betydelse för natur, 
samhälle och individ”. 
 
Detta mål har ingen direkt motsvarighet i den lokala kursplanen för teknik. Dock kan man till 
viss del tänka sig att målet för år 3 ”ha kännedom om några av de tekniska redskap som män-
niskan utvecklat från stenålder till nu-tid” indirekt leder till kännedom om teknikens betydelse 
och viktiga aspekter på dess utveckling. Mer direkt passar det lokala målet för år 7-9: ”arbeta 
med verktygsteknisk utveckling och uppfinningarnas påverkan på samhället såväl samtida 
som historiskt sett” men observera att detta lokala mål inte är tänkt att uppnås år 5 utan först 
under år 7 – 9. 
 
Det andra nationella målet för år 5 är att ”eleven skall kunna använda vanligt förekommande 
redskap och tekniska hjälpmedel och beskriva deras funktioner”. 
 
Här passar direkt ett av de lokala målen för år 5: ”kunna använda och förklara funktionen hos 
några vardagliga tekniska hjälpmedel”. Även ett av de lokala målen för år 3 stämmer i någon 
mån, beroende på hur man tolkar frasen ”ha kännedom om”: ”Ha kännedom om några av de 
tekniska redskap som människan utvecklat från stenålder till nutid”. 
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Det tredje nationella målet för år 5 är att ”eleven skall kunna med handledning planera och 
utföra enklare konstruktioner”. 
I de lokala målen finns för förskoleklassen att barnen ska ha ”arbetat med lego, klossar eller 
annan konstruktionslek” vilket absolut passar in i de nationella målen. Senare i år 4 och 5 ska 
eleven ”göra några enkla konstruktioner efter beskrivning” vilket också stämmer väl överens 
med det nationella målet. 
 
Det första nationella målet för år 9 är att ”eleven skall kunna redogöra för viktiga faktorer i 
den tekniska utvecklingen, både förr och nu, och ange några tänkbara drivkrafter bakom 
denna”. 
 
Att ”kunna lite om den tekniska historien” och ”känna till lite olika uppfinningar” för år 6 är 
ett lokalt mål med en ganska vag formulering. Att ”kunna lite” respektive ”känna till lite” 
motsvarar inte ”kunna redogöra för” i motsvarande nationella mål. Dock stämmer dessa 
lokala mål ganska bra överens med det nationella. 
 
Att i år 7-9 ”arbeta med verktygsteknisk utveckling och uppfinningarnas påverkan på 
samhället såväl samtida som historiskt sett” torde leda till viss insikt i viktiga faktorer i den 
tekniska utvecklingen och dess drivkrafter. 
 
Det andra nationella målet för år 9 är att ”eleven skall kunna analysera för- och nackdelar när 
det gäller teknikens effekt på natur, samhälle och individens livsvillkor”. 
 
Det lokala målet för år 7-9 ”kunna förklara påverkan på vår samtid ur ett konstruktivt 
perspektiv” stämmer ganska väl överens med det nationella målet men är lite vagt formulerat. 
 
Det tredje nationella målet för år 9 är att ”eleven skall kunna göra en teknisk konstruktion 
med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är 
uppbyggd och fungerar”. 
 
I de motsvarande lokala målen saknas själva utförandet av den tekniska konstruktionen. Att 
skapa, läsa och förstå ritningar ingår däremot i de lokala målen för år 6 att ”kunna skapa och 
förstå konstruktions-ritningar” respektive för år 7-9 att ”kunna skapa och förstå konstruktions-
ritningar och utifrån beskrivningar förstå uppbyggnaden”. 
 
Det fjärde nationella målet för år 9 är att ”eleven skall kunna identifiera, undersöka och med 
egna ord förklara några tekniska system genom att ange de ingående komponenternas 
funktioner och inbördes relationer”. 
 
Om man begränsar sig till att förstå och förklara system man har ritningar till så uppfyller 
följande lokala mål för år 7 - 9 det nationella: ”Kunna skapa och förstå konstruktionsritningar 
och utifrån beskrivningar förstå uppbyggnaden”. 

5.2.11 Skola K 
Skolan är en skola från år 1 – 9. Den har lokal arbetsplan och lokala kursplaner i olika ämnen, 
men ingen separat kursplan i teknik. Det närmaste vi hittat är kursplan för naturkunskap.  
 
De lokala kursplanerna utvärderas och uppdateras årligen. Grunden till dem togs ursprung-
ligen fram av rektor. 
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Innehållet 
Naturkunskap delar man på skolan in i fyra områden: zoologi, botanik, fysik och kemi, samt 
ekologi - miljö. Man betonar framför allt de ekologiska aspekterna. Teknik återfinner vi under 
de två rubrikerna fysik och kemi respektive ekologi - miljö. 
 
Det är inte lätt att fastslå vad som är teknik och vad som är något annat. Explicit omnämns 
teknik under rubriken Fysik och kemi med orden ”flickors och pojkars intresse för teknik ska 
stimuleras”. Vidare står under samma rubrik att ”Det finns böcker om uppfinningar och om 
hur saker fungerar tekniskt sett”, vilket ganska tydligt är teknik. Grundläggande begrepp i me-
kanik, elektricitet och magnetism kan innebära ganska mycket teknik, beroende på vilka expe-
riment som görs. Under rubriken Ekologi – miljö kan vi, med lite god vilja och beroende på 
vad som faktiskt görs på lektionerna, skymta teknik bakom fraserna ”den enskilda människan 
har ett ansvar för miljön”, ”globala och lokala miljöproblem”, och ”kunskap om olika krets-
lopp”. Hur farliga kemikalier i hemmet är märkta kan väl sägas vara teknik. ”Olika energial-
ternativ och deras inverkan på miljön” är ganska tydligt teknik. 
 
Jämförelse mellan målen i den lokala planen och de i den nationella planen 
Eftersom det här rör sig om en år 1 - 9-skola behöver vi jämföra med uppnåendemålen för 
både år 5 och år 9. Vi hittar dock bara ett nationellt mål för vilket skolan har någon 
motsvarighet i sin lokala kursplan för naturkunskap, nämligen det andra målet för år 9: att 
”eleven skall kunna analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekt på natur, 
samhälle och individens livsvillkor”. Detta motsvaras i den lokala naturkunskaps-kursplanen 
av följande:  
 

Eleverna ska få kunskap om olika kretslopp De ska få insikt i att "ingenting försvinner, 
allting sprids" 
 
Mellanstadiet läser om olika energialternativ och deras inverkan på miljön. Diskussioner 
förs om vad som kan göras för att påverka miljön minimalt i negativ riktning, och hur man 
kan återvinna material.  
 
Eleverna gör självvalda studiebesök på företag för att se hur konkret miljöarbete bedrivs. 

 
I den lokala kursplanen hittar vi följande om teknik som inte motsvarar något nationellt mål: 
”Flickors och pojkars intresse för teknik ska stimuleras” 

5.2.12 Skola L 
Skolan är från F-9 och har en lokal kursplan i teknik. Denna är i sin helhet baserad på Lego 
teknik, med fokus på förnyelsebar energi. Den förefaller vara gjord enligt klipp- och klistra-
metoden utgående från handledningar för Lego teknik. Ansvarig för den är teknikansvarig 
lärare. Uppdatering sker årligen. 
 
Jämförelse mellan målen i den lokala planen och de i den nationella planen 
Eftersom det här rör sig om en F - 9-skola behöver vi jämföra med uppnåendemålen för både 
år 5 och år 9: 
 
I den lokala kursplanen för teknik finns ingen motsvarighet till de två första nationella målen 
för år 5 (de som behandlar viktiga aspekter på utvecklingen och teknikens betydelse respekti-
ve att ”eleven skall kunna använda och beskriva vanligt förekommande redskap och hjälpme-
del”). 
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Det tredje nationella målet för år 5 är att ”eleven skall kunna med handledning planera och 
utföra enklare konstruktioner”. 
 
Detta motsvaras i den lokala kursplanen av följande: 
 

Konstruera: Lära av att göra innebär konstruktion av modeller och idéer. LEGO 
övningar erbjuder tre typer av konstruktion:  
1) öppen undersökning, eleverna gör sina egna modifieringar till enkla modeller för att 
detta sedan ska leda dem till förståelse av olika principer. 
2) vägledd undersökning, där eleverna följer instruktioner, steg för steg, för att bygga 
modeller 
… 
eleverna gör egna modeller 
… 
Designa en lösning  
Utvärdera en design  
Vidarutveckla en design   
Färdigheter i problemlösning  

 
Det första nationella målet för år 9 är att ”eleven skall kunna redogöra för viktiga faktorer i 
den tekniska utvecklingen, både förr och nu, och ange några tänkbara drivkrafter bakom 
denna”. 
 
Till detta mål finner vi ingen motsvarighet i skolans lokala kursplan. 
 
Det andra nationella målet för år 9 är att ”eleven skall kunna analysera för- och nackdelar när 
det gäller teknikens effekt på natur, samhälle och individens livsvillkor”. 
 
I den lokala kursplanen finns inget motsvarande. Det som kommer närmast är att eleverna ska 
”undersöka energibegreppet, energikällor, elektricitet och miljö” och ”utforska tre förnyelse-
bara energikällor: sol, vind och vatten”.  
 
Det tredje nationella målet för år 9 är att ”eleven skall kunna göra en teknisk konstruktion 
med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är 
uppbyggd och fungerar”. 
 
På samma sätt som för det tredje målet för år 5 motsvaras detta i den lokala kursplanen av föl-
jande: 
 

Konstruera: Lära av att göra innebär konstruktion av modeller och idéer. LEGO 
övningar erbjuder tre typer av konstruktion:  
1) öppen undersökning, eleverna gör sina egna modifieringar till enkla modeller för att 
detta sedan ska leda dem till förståelse av olika principer. 
2) vägledd undersökning, där eleverna följer instruktioner, steg för steg, för att bygga 
modeller 
… 
eleverna gör egna modeller 
… 
Designa en lösning  
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Utvärdera en design  
Vidarutveckla en design   
Färdigheter i problemlösning  

 
Det fjärde nationella målet för år 9 är att ”eleven skall kunna identifiera, undersöka och med 
egna ord förklara några tekniska system genom att ange de ingående komponenternas 
funktioner och inbördes relationer”. 
 
Till detta mål finner vi ingen närmare motsvarighet i skolans lokala kursplan, möjligen kan 
”undersöka energibegreppet, energikällor, elektricitet och miljö” och att eleverna sedan ge-
nom att reflektera över vad de byggt ska komma fram till kunskaper som leder till att man kan 
koppla samman detta till mer komplexa system innehålla några aspekter av detta.  
 

6. Diskussion och slutsatser 

6.1 Begreppsförvirring 
Det råder en viss begreppsförvirring då en del skolor har ämnesplanering i det dokument de 
kallar sin lokala arbetsplan medan andra skolor bestämt hävdar att den lokala arbetsplanen 
motsvarar målen att sträva mot i läroplanen och istället har ämnesplanering i lokala kursplaner 
eller i lokala måldokument. Här nedan använder vi begreppet lokala arbetsplaner i teknik 
för att beteckna skolans egna dokument för mål att uppnå inom ämnet teknik. Det har även i 
något fall varit svårt att avgöra om en viss skola ska anses ha en lokal arbetsplan i teknik. Ska 
t.ex. en skola som bara redovisar betygskriterier anses ha en lokal arbetsplan i teknik? Ska 
detta avgörande i så fall bero på om kriterierna är detaljerade eller inte? Om en skola bara re-
dovisar mål att uppnå, så är ju dessa mål de facto kriterier för betyget G, och således kan de 
jämställas med betygskriterier. Det innebär att en plan som bara innehåller mål att uppnå är att 
jämställa med en plan innehållande bara betygskriterier (och till och med är sämre än en plan 
som innehåller bara betygskriterier, men för både G, VG och MVG). Således skulle man teo-
retiskt sett kunna underkänna en plan innehållande bara uppnåendemål pga. dess innehåll. 

6.2 Avgränsningsproblem 
Vidare är det svårt att avgränsa ämnet teknik. I de fall där skolan inte har ett separat dokument 
eller en separat rubrik för just teknik har vi i skolans dokument försökt extrahera de delar av 
texten vilka motsvarar innehåll i ämnet teknik, baserat på den nationella kursplanen för teknik 
samt våra egna erfarenheter om vad teknik är. En av oss (Angelica) har läst kursen Naturve-
tenskap och Teknik och där fått lära sig om:  

• geologi 
• hur man bygger ett hus 
• hushållning med naturresurser 
• modellkonstruktion 
• tekniska system i staden 
• energi och energisystem 
• avfall och kretslopp 

 
Vidare fick hon i kursen Teknik för lärare (grundkurs) lära sig om: 

• miljö 
• maskin 
• bygg 
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• energi 
• data, webbdesign 
• el och elektronik 
• arkitektur och byggnader 
• produktutveckling, innovation och design 

 
Vi stöter på en mängd gränsdragningsproblem. Är t.ex  
 

”kunna ställa en hypotes, genomföra ett experiment samt dra slutsats” 
 

och 
 
”känna till elektriciteten, dess generering, elektriska kretsen, strömstyrka och spänning” 

 
fysik, kemi eller teknik? 
 
Hela eller delar av texten ”Vardagskemi - Något vardagsanknutet tema, t.ex. köks-kemi eller 
tvätt-kemi” (tagen ur en lokal arbetsplan) kan anses vara teknik, kemiteknik t.ex. kan tvätt-
medlets funktion anses vara teknik. 
 
I texten ”Lantgården: Ko, gris, höns och får, mat och övriga produkter som vi får av djuren” 
(taget ur en lokal arbetsplan) kan vi hänföra ko, gris, höns och får till biologi. Mat kan anses 
höra till hemkunskap. Är ”övriga produkter som vi får av djuren” teknik? Om man studerar 
t.ex. hur ett mejeri fungerar så är det teknik, men eftersom det i planen ifråga inte framgår vad 
det är man studerar beträffande produkterna man får av djuren så går det inte att avgöra med 
säkerhet om det handlar om teknik eller inte. 
 
”Teknik från förr – kopplat till forntiden och till luft och tryck” (taget ur en lokal arbetsplan) 
är ett exempel på en mycket vag formulering. Tyvärr är sådana vaga formuleringar vanliga i 
arbetsplanerna, vilket ytterligare försvårar gränsdragningarna. 

6.3 Integrerad teknikundervisning respektive teknik som separat 
ämne 
Sju av de skolor vi fått in lokala arbetsplaner i teknik från har en separat lokal arbetsplan i 
teknik, de övriga fem väver in tekniken i exempelvis NO eller naturkunskap.  

6.4 Skolor som inte har någon plan 
Det är anmärkningsvärt att så många som 15 skolor inte har någon lokal arbetsplan i teknik. 
Dessa 15 skolor har, åtminstone i de flesta fall, en lokal arbetsplan som lagen föreskriver, men 
denna innehåller inget om teknikämnet, och de har inte heller något separat dokument för 
teknikämnet. 

6.5 Planernas omfattning och detaljeringsgrad 
Omfattningen på de olika dokumenten vi fått in är mycket varierande, allt från tre rader om 
teknik till flera sidor. Detaljeringsgraden varierar också, från enstaka fraser om teknik till hela 
dokument. Även upplägget varierar. En del skolor har i praktiken bara listor på mål, andra har 
även listor på aktiviteter, åter andra omfattande redogörelser. En skola har för teknikämnet 
bara en lista på betygskriterier för G, VG och MVG i teknik. Denna lista har vi inte klassat 
som lokal arbetsplan i teknik, och vi redovisar därför den skolan under ”antal som inte har 
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någon plan”. Vi hade istället kunnat välja att jämställa den listan med de listor på mål eller 
saker som eleverna ska kunna som andra skolor redovisar, och i så fall hade vi haft en skola 
till som har en plan. Gränsdragningen är svår. 
 
Att en skola redovisar en omfattande lokal arbetsplan för teknik och en annan bara redovisar 
enstaka rader, eller säger att de inte har någon lokal plan indikerar att den förra skolan har en 
bättre teknikundervisning än den senare. Det är dock inte helt säkert att det är så. En 
omfattande plan kan i värsta fall vara skriven i syfte att tjäna som en vacker fasad och inte alls 
följas i praktiken, och det är möjligt att det på en skola som inte redovisar någon officiell plan 
för teknikundervisningen trots detta bedrivs teknikundervisning av hög klass, baserat på 
någon lokal eldsjäls arbete och en planering som kanske är omfattande men bara finns på 
lappar i dennes privata skåp. Sannolikt är det emellertid inte. 

6.6 Analys av planernas innehåll 
En av de planer vi tagit del av, från skola L, består uppenbarligen av text som är kopierad 
direkt från handledningen för Legos läromaterial. Planens omfattning har på så vis blivit 
ganska stor, men det är uppenbart att planen inte krävt nämnvärt engagemang från personalen 
på skolan. Detta torde vara skäl nog till att ifrågasätta undervisningens kvalitet. 

6.7 Jämförelse av planerna med den nationella kursplanen 
Av jämförelserna ovan (Skola A t.o.m. Skola L) framgår att en del skolor har lokala planer 
som väl motsvarar de nationella, medan andra skolor inte alls har det. Variationen är mycket 
stor. Det förefaller som om långt ifrån alla skolor tar detta med lokala planer på allvar. Detta 
är synd, ty det måste rimligen påverka teknikundervisningen negativt. Speciellt förefaller det 
som om man inte tycker att det spelar så stor roll om det ges planerad teknikundervisning i de 
lägre åren. 
 

6.8 Resultatets generaliserbarhet 
Resultatet bygger på data från 55 skolor, med ett bortfall på 51%. De 55 skolorna utgör samt-
liga grundskolor i Västerås kommun, med undantag för en skola för autistiska barn. Enligt 
Statistiska centralbyråns webbsajt hade Västerås kommun hade den 31 december 2006 ca  
133 000 invånare. Vid samma tidpunkt hade Sverige totalt ca 9 113 000 invånare. Västerås 
folkmängd utgör således ca 1,46% av hela landets befolkning. Detta kan tyckas litet, men 
Västerås är ändå Sveriges sjätte största kommun. Resultatet torde således kunna anses genera-
liserbart om vi ser till befolkningsstorleken inom undersökningsområdet. Vad vi inte kan veta 
är om det föreligger så stora skillnader i t.ex. politisk styrning (av skolan) i olika kommuner 
att detta påverkar resultatets generaliserbarhet negativt. 
 

6.9 Förslag till fortsatt arbete 
Kvaliteten på de lokala arbetsplanerna är endast en indikator på kvaliteten på teknikundervis-
ningen. För att utröna hurdan kvaliteten på teknikundervisningen verkligen är skulle det behö-
vas en mer omfattande undersökning med intervjuer och/ eller auskultation. 
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Ett exempel på en undersökning man kan göra är att gå ut till eleverna i år 5 och ställa frågor 
utifrån den nationella kursplanen (se s. 3 ovan). Frågorna kan vara exempelvis vara: 

• Anser du att du kan använda vanligt förekommande redskap och tekniska hjälpmedel? 
• Anser du att du kan planera och utföra en enklare konstruktion med hjälp av 

handledare? 
 
Undersökningen görs för att få fram elevernas synpunkter. Man kan även rikta frågorna till lä-
rare. Resultatet av undersökningen blir alltså ett mått på hur väl lärare och elever anser att 
man når måluppfyllelsen för år 5. 

6.10 Sammanfattning 
Mellan 22% och 44% av grundskolorna, kommunala och statliga, i Västerås, inklusive Skul-
tuna kommundel, har en lokal arbetsplan i ämnet teknik eller innefattande ämnet teknik. Detta 
kan också uttryckas som att mellan 56% och 78% av skolorna saknar en sådan lokal arbets-
plan. Av de skolor som har en sådan plan är det en enda som har en omfattande plan, och den 
planen är ”importerad” från moderskolan på annan ort. Omfånget av de redovisade planerna 
är mycket varierande, från 6 ord per skolår till 173 ord. Man torde kunna sluta sig till att tek-
nikundervisningens kvalitet är mycket olika på olika skolor inom Västerås kommun. 
Gissningsvis är det likadant i andra kommuner. En årlig nationell kontroll av skolornas lokala 
kursplaner vore nog en bra idé. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
1. Har ni en lokal arbetsplan i skolämnet teknik (eller innefattande skolämnet teknik)? 
2. Hur kom den till? 
3. Vem ansvarar för den? 
4. Uppdateras den ibland? 
Om ja på fråga 4:  
5. Hur går det till? 
6. Kan vi få eller hämta en kopia? 
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Bilaga 2. Lista på samtliga grundskolor i Västerås 
Kommunala grundskolor 
Apalbyskolan  F - 9 
Barkarö skola  F - 6 
Bjurhovdaskolan F - 6 
Blåsboskolan  F - 6 
Brandthovdaskolan 1 - 6 
Bäckbyskolan 7 - 9 
Dingtuna kyrkskola F - 6 
Ekbergaskolan F - 6 
Ekeby skola   F - 6 
Emausskolan  F - 6 
Fredriksbergsskolan 3 - 6 
Fridhemsskolan F + 4 - 6 
Fridnässkolan F - 3 
Gideonsbergsskolan 7 - 9 
Hammarbyskolan F - 6 
Hamreskolan  F - 6 
Herrgärdsskolan F - 6 
Håkantorpsskolan F - 6 
Hällbyskolan  F - 6 
Irstaskolan  F - 9 
Hökåsenskolan F - 6 
Lillhagaskolan F - 6 
Lövhagsskolan F - 2 
Malmabergsskolan F - 6 
Mälarstrandskolan 8 - 9 
Norra Vallbyskolan F - 3 
Nybyggeskolan 4 - 6 
Ormkärrskolan 1 - 5 4 
Orrestaskolan  F - 6 
Piltorpsskolan F - 5 
Rönnbyskolan  F - 9 
Rösegårdsskolan F - 4 
Skallbergsskolan F - 6 5 
Skiljeboskolan F - 9 
(Sofiaskolan – särskola för autistiska barn. 
Ej med i undersökningen.) 
S:ta Gertruds skola F - 6 6 
S:t Ilians skola 6 - 9 
(Stenkumlaskolan – nedlagd hösten 2007) 
Storängsskolan F - 6 
Tillbergaskolan 
Tortunaskolan 
Trollbacksskolan F - 5 

                                                 
4 Samt särskola F - 6 
5 samt särskola 1 - 10 
6 f.n. är år 5 – 6 utplacerade på Nybyggeskolan. 

Vallbyskolan        1 - 5 
Viksängsskolan       7 – 9 7 
Önstaskolan        6 - 9 
Östra Bjurhovdaskolan       F - 6 
 
Skultuna kommundel: 
Persboskolan        4 - 9 
Tibbleskolan        F - 3 
 
Fristående grundskolor 
Fryxellska skolan/Fryx International 
School        4 - 9 
Kunskapsskolan i Västerås       6 - 9 
Olympicaskolan (i Haraker)     1 - 9 
Pilträdsskolan       1 - 9 
Rotundaskolan       F - 9 
Skälbyskolan        1 - 6 
Västerås Internationella Skola 1 - 6 
Västerås Montessoriskola       1 – 6 
Västerås Waldorfskola       1 – 9 + 
gymnasium

                                                 
7 Samt särskola 7 - 10 
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