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Syftet med denna studie var att skildra lärares uppfattningar av teknikämnet och 
undervisningen. Undersökningen utgick ifrån den definition av ämnesdidaktiken som 
ägnar sig åt undervisningsinnehållets identitets- legitimitets- selektions- och 
kommunikations frågor. Lärare från tre högstadieskolor deltog i undersökningen. 
Metoden vid studien var att via enkäter till lärare, använda en ämnesdidaktisk ansats, 
för att nå fram till kunskap om hur lärare uppfattar undervisningen i teknikämnet. 
Lärarnas uttalanden visar exempel på hur tekniken gör något eller utför något 
(praktiskt) som förenklar vardagen. Lärarna uttrycker att teknik är ett komplext 
ämne som innehåller många bitar, alltifrån ”de enkla maskinerna till dagens moderna 
elektroniska anordningar” och att ”teknik är en kunskapskultur i syfte att lösa 
människans problem”. Det viktigaste skälet till att eleverna skall studera teknik är 
tydligt nyttobetonat. Det är ett argument som går ut på att kunskaper och färdigheter 
i teknikämnet hjälper dig att behärska ditt vardagsliv. Lärarsvaren visar på bredd och 
mångfald då kunskapsområdena lyfter fram vad som är specifikt med tekniken enligt 
kursplanen i teknik (Lpo 94).  Det är tydligt att lärarna prioriterar de praktiska 
momenten inom ämnet.  
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Inledning 
Det är många komponenter som på olika sätt påverkar undervisnings- och 
inlärningsprocessen (Andersson, 2000). I en kunskapsöversikt från Skolverket 
framkommer att, det är lärarens kompetens som är den enskilda resurs som har 
störst betydelse för elevers inlärningsresultat (Gustafsson & Myrberg, 2002). En del 
av lärarnas kompetens består av en ämnesdidaktisk kompetens (Kernell, 2002). Även 
Bentley (2003) diskuterar lärarprofessionalism och lärarkompetens och menar att 
lärarprofessionalism omfattar bland annat tre variabler: ämneskunskap, 
ämnesdidaktik och lärarerfarenhet. När det gäller ämnesdidaktiska kunskaper verkar 
det finnas ett linjärt förhållande mellan lärarens bemästrande av undervisningen och 
elevernas prestationer (Bentley, 2003). Som lärare behöver vi perspektiv på ämnet vi 
undervisar i och förstå orsaker och sammanhang utifrån ett större perspektiv. Som 
lärare måste vi känna till vad som är karakteristiskt för vårt ämnesområde. Vi måste 
göra en rad urval i det gränslösa material som våra ämnen presenterar (Sjøberg, 
2005). Ämnesdidaktiken hjälper oss i det valet och ger oss en gripbar förståelse 
(Vernersson, 1999).  
 
I denna undersökning avser vi att fördjupa våra studier av lärares pedagogiska arbete 
inom det didaktiskt- tekniska området. I studien beskrivs teknikämnet genom att 
skildra lärares uppfattningar av teknikämnet. Eftersom läraren har en central 
ställning i skolans verksamhet och, eftersom det som eleven lär sig i skolan, först och 
främst är beroende av lärarens ansträngningar, är det intressant att veta vilken 
teknikdidaktisk kompetens de undersökta lärarna ger uttryck för. Undersökningar 
som denna ger kunskaper om hur lärare i sitt vardagliga arbete uppfattar och 
försöker lösa centrala undervisningsproblem.  
 
Det finns olika definitioner av ämnesdidaktik (Andersson, 2000). Vi har valt att utgå 
från den definition som ägnar sig åt undervisningsinnehållets: 
  

1. Identitetsfrågor – avser frågor om ämnets kännetecken och karaktär 
2. Legitimitetsfrågor – avser frågor om varför vi undervisar om ett visst område 
3. Selektionsfrågor – avser frågan om vad som skall behandlas i undervisningen 
4. Kommunikationsfrågor – avser interaktionen mellan lärare och elever.  

 
Vi har valt att använda dessa huvudfrågor som utgångspunkter för vårt arbete och 
utifrån dessa formulerat ett antal mer nyanserade frågeställningar.  
 
Undersökningen består av två huvuddelar, en teoridel och en resultatdel. Teoridelens 
inledande kapitel handlar om att studera teknik. Där presenteras de didaktiska 
huvudfrågorna och ett flödesschema, som visar de komponenter, som på skilda sätt 
påverkar undervisnings- och inlärningsprocesserna. I teoridelens efterföljande 
kapitel försöker vi utveckla och nyansera dessa komponenter på olika sätt. I den 
andra delen redovisas resultatet från den empiriska undersökningen. I 
undersökningens resultatdel tolkas, presenteras och analyseras lärarnas svar på 
enkätfrågorna. I syfte att försöka förtydliga samspelet mellan teori och empiri och för 
att underlätta läsningen av arbetet har vi valt att presentera en del av litteraturen 
(teorin) i resultatdelen. Undersökningen avslutas med en sammanfattning av 
resultatet och en diskussion i samband till denna.  
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Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattning av teknikämnet och 
undervisning i grundskolans årskurs 6-9. För att uppnå syftet utgår vi från fyra 
frågeställningar:  
 

• Vad anser lärarna känneteckna skolämnet teknik? 
• Varför skall man undervisa i och om teknik? 
• Vilka teknikområden behandlas i undervisningen?  
• Hur ser lärarnas undervisningsstrategier ut? 
 

 
Bakgrund 

Att studera undervisning i teknik 

Ämnesdidaktiken och de didaktiska huvudfrågorna 
Didaktik uppfattas som ett av pedagogikens delområden, närmare bestämt de 
värderingar som är knutna till den innehållsmässiga aspekten av undervisningen. 
Ordet didaktik kommer från grekiskan och betyder konsten att undervisa och syftar 
till att beskriva en analys av skolans innehåll, undervisningens innehåll och inte 
minst skolan i sin helhet samt att beskriva alla de faktorer som påverkar just detta 
innehåll (Arfwedson, 1991). Didaktiken har sin utgångspunkt i frågeställningarna 
Vad, Varför och Hur. Ämnesdidaktik är ämnenas didaktik och syftar till urvalet och 
upplägget i konkret form gällande innehållet i det specifika ämnet. Även inom 
ämnesdidaktiken behandlas de grundläggande frågorna Vad, Varför och 
Hur(Andersson, 2000). 
 
Andersson (2000:3) definierar uppgiften för kunskapsområdet ämnesdidaktik: 
 

Undervisning förekommer i många olika sammanhang, t.ex. skola universitet, företag, hem och 
föreningar. Den handlar alltid om något – den har ett innehåll. Undervisning av olika innehåll 
praktiseras, studeras och analyseras inom ämnesdidaktiken. Kortfattat kan man säga att 
ämnesdidaktikens uppgift är att skapa, utveckla och vårda kunnande om undervisning angående 
olika innehåll och under olika betingelser. Betingelser kan vara olika undervisningsmetoder, 
elevers och lärares kunskapsmässiga förutsättningar, gällande kursplaner, en skolas sociala miljö, 
politiska beslut på olika nivåer och tillståndet i samhällsekonomin. Innehåll kan vara ett 
skolämne, men också en universitetsdisciplin liksom kunskaper och färdigheter som behövs för att 
utöva ett yrke . 

 
Det finns i den litteratur som vi har använt oss av några olika definitioner av 
ämnesdidaktik och hur man kan se på den. Andersson (2000) jämför två vanligt 
förekommande av dessa. Den ena karakteriseras av att den hanterar frågorna (som 
redan nämnts ovan): Vad skall man undervisa om? Varför skall man göra detta och 
Hur skall det gå till?  
 
Samma frågor ingår som delar i nästa definition men den är rikligare än den mer 
traditionella definitionen ovan. Dessutom är definitionen ”dynamiskt med två 
'motorer' – undervisningen och utvärderingen”. ”Det dynamiska inslaget är en 
konsekvens av ämnesdidaktikens värdegrund, nämligen den uttalade ambitionen att 
bidra till förbättring av undervisningen” (sid. 8). Det är utifrån denna definition vi 
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har utgått ifrån i vår undersökning. Den andra vanliga definitionen behandlar 
undervisningsinnehållets: 
 

• Identitet (Vad är X?) 
• Legimitet (Varför undervisa om X?) 
• Selektion (Vad av X skall man välja?) 
• Kommunikation (Hur skall X kommuniceras till eleverna?)  

 
Figur 1. Bilden illustrerar system och delsystem för ämnesdidaktik i naturvetenskap 
(Andersson, 2000:9).  

 
Flödesschemat i figuren ”utgör en helhet för ämnesdidaktiskt tänkande och 
handlande, såväl vetenskapligt och praktiskt”. Men man kan även rikta in sig på 
enskilda delar, menar Andersson (2000:9). Det är alltså många komponenter, som på 
skilda sätt påverkar undervisnings- och inlärningsprocesserna.  

Varför är ämnesdidaktik viktig? 
I skolans verksamhet undervisas elever i olika ämnen och där har läraren en central 
ställning. Det som eleven lär sig i skolan är först och främst beroende på lärarens 
ansträngning. De förbättringar som sker är beroende av vad läraren tänker och gör. 
Genom att som lärare sätta sig in i dessa frågeställningar blir de också viktiga för 
eleven. Det är av vikt att kunna reflektera över sitt ämne som utifrån ovanstående 
frågor. För att kunna göra detta behöver man ha en historisk överblick över sitt ämne. 
Genom att förstå historien bakom inser man ämnets potential såväl som dess 
begränsning (Sjøberg, 2005). Undervisningens normer och dess inflytande på synen 
av lärande har en tendens att bli det normerande, oavsett om utgångspunkten är från 
en lärobok eller inte. Dessvärre styrs undervisningen i hög grad av kursplaner vilket 
gör att både elever och lärare pressas in i en viss tidsram. Läroböckernas upplägg 
följer ofta kursplanen. Det i sin tur leder till ett kvantitativt tänkande i 
undervisningen istället för att tiden till att få elever att förstå görs till en 
läranderesurs i sig. 
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En bra lärare kännetecknas av att hon är väl insatt i stoffet i det särskilda ämnet på 
ett sätt som talar till eleverna, på deras begreppsmässiga nivå. Vidare är det positivt 
att hon har en förmåga till att översätta begrepp till metaforer och associationer för 
att förtydliga för eleverna. Allt stoff inom ett ämne kommer inte att vara lika viktigt 
att kunna för en elev. Därför måste ett urval göras ur det material vi som lärare har 
att tillgå. Genom att se vårt ämne ur ett fågelperspektiv kan vi lättare plocka ut 
relevant stoff (Stendrup 2001). 
 
Vernersson (1999) menar att man bör ha fokus på helheten vid val av material. Att 
förstå orsaker och sammanhang utifrån ett större perspektiv ger en gripbar förståelse. 
Genom att använda sig av tala-lyssna-processen ökar den didaktiska användbarheten 
för att öka förståelsen. Ämnesdidaktiken i sig hjälper oss att göra det valet. Den 
hjälper oss att få perspektiv på vårt arbete som lärare och hjälper oss att förhålla oss 
kritiskt till kursplaner och läroböcker. Ämnesdidaktiken vidgar vårt 
handlingsutrymme och hjälper oss gripa chanser man faktiskt har. Det kan även vara 
betydelsefullt att ha ett ämnesperspektiv som går utanför det egna landets gränser. 
Att förstå andra länders perspektiv gällande innehåll och centrala frågor ger även ett 
sociologiskt perspektiv (Sjøberg, 2005). 
 
Till den ämnesdidaktiska kulturen hör följande åtta punkter. Dessa är ett uttryck för 
didaktikens värdegrund enligt Andersson (2008): 
 

• omsorg om elevens utveckling och behov 
• vilja att integrera kunnande 
• intresse för omvärlden som helhet 
• nyfikenhet på andra ämnen 
• respekt för, och uppskattning av, specialiserade kunskaper 
• medvetenhet om det historiska perspektivets betydelse 
• medvetenhet när det gäller värdegrund 
• balans mellan intellekt och känsla (sid.5) 

 
Tidigare  presenterat analysschema och dess innehållsliga komponenter kommer att 
utvecklas och nyanseras i följande avsnitt.  

 

Teknikämnets identitet 
I litteraturen finns många olika utgångspunkter där man försöker definiera olika 
benämningar av begreppet teknik. Ordet teknik kan associeras till en mängd olika 
föremål, processer eller aktiviteter. Själva ordet teknik kommer av ett grekiskt ord, 
techne, som betyder konst eller hantverk (Nationalencyklopedin, 1995). Här följer två 
förslag på definitioner: 
 

• ”Teknik är allt det människan sätter mellan sig själv och sin omgivning för att 
uppfylla olika behov samt de kunskaper och färdigheter hon utvecklar och 
förvaltar i denna problemlösande process.” (Ginner, 1996, sid.10 )  

 
•  ”Teknik är människans metoder att tillfredställa sina önskningar och behov 

genom att tillverka och använda verktyg och fysiska föremål.” (Mattson, 
2000, sid. 7) 
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Teknik är som företeelse och begrepp svårfångat och komplext. Teknik kan för det 
första handla om ting eller artefakter av olika slag (redskap, verktyg, maskiner men 
också om de produkter som framställs med hjälp av dessa verktyg). Men teknik är 
också benämningen på tillvägagångssätt (vanligtvis av systematiskt och med tydligt 
inslag av repetition). För det tredje står teknik för den typ av kunskap eller 
kompetens som teknikens utövare står för. En fjärde aspekt av tekniken är att 
betrakta den som en del av vår kultur som innebär att teknik är en av mänsklighetens 
viktigaste kulturprodukter (Elgström & Riis, 1990).  

I skolan infördes teknik år 1994 som skolämne för det obligatoriska skolväsendet, 
Lpo 94 (Utrikesdepartementet, 1994). Kursplanen visar en stor bredd 
innehållsmässigt. I kursplanen finns också samhälleliga aspekter med. Etiska, 
internationella och genusperspektiv behandlas också (Se bilaga 1). Någon officiell 
definition finns inte men det finns det inte heller i andra skolämnen.  

Förhållandet mellan teknik och naturvetenskap 
Mattson (2005) menar att i den forskning som finns associeras ofta naturvetenskap 
med teknik. Denna syn har varit dominerande i skolan. Man har sett dessa två 
områden som två sidor av samma sak, nämligen en teoretisk och en praktisk och 
naturvetenskapen har varit det överordnade begreppet (Sjøberg, 2005). Men den här 
uppfattningen stämmer inte överens med verkligheten.  

Enligt Nielsen, Nielsen och Siggard Jensen (diskuterad i Blomdahl, 2007) är synen 
att ”teknik är tillämpad naturvetenskap” en av de mest seglivade myterna om 
tekniken. Enligt dem har tekniken tvärtom haft empirisk karaktär ända sedan de 
första jägar- och samlarkulturerna uppstod. ”Tekniken har utvecklats långsamt, och 
ofta har det varit med hjälp av metoder som använts i hundratals år. När en 
förändring har skett har det varit med hjälp av ”trial and error- metoden”. ”Vetandet 
har alltså överförts från generation till generation, från mästare till lärling, ofta i form 
av tyst kunskap som inte funnits nerskriven” (sid.40). ”Kunskapen finns då i 
handlandet och i de bedömningar som görs i samband med detta. En stor del av den 
kunskapen är beroende av sammanhang och tid” (Blomdahl, 2007, sid. 41). 

Även om sambandet mellan teknik och naturvetenskap är större idag än tidigare bör 
man vara medveten om skillnaden. Sjøberg (2005) ser flera grundläggande 
skillnader, bl.a. när det gäller målsättningen: 
 

En grundläggande skillnad är att vetenskapens mål är att förstå världen, medan teknologins mål är 
att lösa praktiska problem. Också produkterna är väldigt olika: vetenskapen producerar tankar, 
begrepp, idéer, lagar och teorier, medan teknologin producerar produkter i en merhandfast form, 
nämligen materiella föremål eller saker som man kan ta och känna på. Sanningskriterierna är 
därmed också väsensskilda. I vetenskapen frågar man om något är rätt, sant eller fruktbart, i 
teknologin är frågan: Fungerar det? Har man byggt en bro över en älv, är frågan om bron håller 
och om den ”gör sitt jobb”, inte om den är sann (eller byggd på grundval av teorier som är sanna). 
Det som fungerar bra, är bra. Vetenskapen vill veta Varför, teknologin vill veta Hur (och till vilket 
pris). Vi kan också säga att vetenskapen präglas av ”know- why”, teknologin av ”know- how”. (sid. 
80) 

 
Vidare påvisar Sjøberg hur vetenskapen och teknologin kännetecknas av faktorer 
under vilka de verkar. Vetenskapen är organiserad efter vetenskapliga discipliner som 
grundats under lång tid. Teknologin är till sin organisation nyttobetonad där 
lönsamhet och effektivitet är målet. Då naturvetenskapen är ren och disciplinerad 
kan man säga att teknologin är tillämpad och tvärvetenskaplig (ekonomi, psykologi, 
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formgivning m.m.). I denna kontext nämner Sjoberg ytterligare en skillnad mellan 
teknologi och vetenskap: 
 

En fundamental skillnad mellan vetenskap och teknologi är att vetenskap är ‛ gratis‛, medan 
teknologi är ‛dyr‛. Vetenskaplig kunskap är publicerad och fritt tillgänglig, medan nya tankar och 
produkter i teknologin ofta uppfattas som hemligheter som måste skyddas mot insyn. Teknologin 
är också skyddad genom licenser och patent. (sid. 81) 

Även om vetenskap och teknik inte är två sidor av samma sak bör man ha en kritisk 
inställning till vad vi faktiskt menar när vi hävdar att teknik och naturvetenskap skall 
förstärkas i skolan, menar Sjøberg (2005). Enligt Sjøberg råder liten enighet om vad 
teknik som skolämne skall innehålla. Som exempel nämner Sjøberg att man på vissa 
skolor i ämnet teknik använder sig av praktiska försök från den traditionella fysiken, 
men under den ”nya” betäckningen ”teknik”. Andra skolor definierar teknik som data 
eller ett formgivningsämne. Men teknik är något annat och mer än bara exempel på 
praktisk tillämpning av naturvetenskap. Den försöker höja sig över de enskilda 
fenomenen och ge generella beskrivningar. När elever klagar på att 
naturvetenskapliga ämnen är abstrakta kan det på sätt och vis tyckas vara rätt 
eftersom naturvetenskap är teoretiserande och abstraherande. Huvudsaken, menar 
Sjøberg är att visa att teorierna och abstraktionerna är nyttiga redskap för att förstå 
och beskriva den konkreta verkligheten.  
 

Argument för teknik i skolan 
Ginner (1996) menar att ett viktigt skäl för en engagerande teknikundervisning är att 
många beslut inom politik och näringsliv ofta innefattar teknikval av olika slag. Skall 
unga människor nu och i framtiden aktivt kunna delta och ta ansvar i dessa 
sammanhang krävs en teknisk allmänbildning och viss övning i att analysera och 
värdera teknik av olika slag. Att exempelvis förstå och värdera problem och möjliga 
lösningar inom miljöområdet kräver ofta också en teknisk allmänbildning. 
Grundläggande historiska kunskaper om teknikens utveckling, dess relation till 
människa, samhälle och natur är i sammanhanget en användbar tillgång. Ett tredje 
argument för teknik i skolan är att tekniken spelar en allt viktigare roll i vår vardag. 
En viss vana att lösa enkla tekniska problem eller att åtminstone hjälpligt kunna 
identifiera dem, borde vara en del av dagens livskompetens. Skolan kan bidra till en 
ökad förtrogenhet med den teknik som omger oss i vardagen. Ginners fjärde 
argument är ett pedagogiskt argument då teknik i stor utsträckning handlar om 
problemlösning. Det gäller att identifiera vari problemet eller uppgiften består, och 
att tydliggöra hur omgivande, t.ex. samhälleliga och naturvetenskapliga faktorer 
påverkar olika lösningar. Att praktiskt pröva och utvärdera är ett annat viktigt 
moment i denna process. I tekniken kan eleven därför tidigt träna förmågan att 
kombinera teoretisk och praktisk kunskap och utveckla såväl förståelse- som 
förtrogenhetskunskap (Ginner, 1996).   
 
Skogh (2001:34-35) menar liksom Ginner att en grundläggande kunskap i teknik är 
en förutsättning för att ”kunna bemästra den vardagsteknik som omger oss idag” Hon 
säger: 
 

För den som inte själv klarar av att programmera sin nyinköpta TV eller video eller som inte 
förmår montera en strömbrytare till sin belysning framstår behovet av grundläggande teknisk 
kunskap som uppenbart och bristen på sådan kunskap blir ofta ekonomisk kännbar. Det faktum 
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att klassiska tekniska lösningar ofta ingår i den ”nya” tidens teknik utgör en annan viktig aspekt 
och ytterligare ett argument för grundläggande undervisning för alla. 

 
Om man i skolan kan få en inblick och även kunskap, ”av den tekniska kunskap som 
byggts upp under årtusenden blir det möjligt att uppfatta hur tekniken är både 
föränderlig och bestående på samma gång”, menar Skogh (2001:35) 
 
Även Mattson (2005 :14) frågar sig varför teknikämnet behövs. Hon menar att: 
 

I ett demokratiskt samhälle som vårt land ser jag det som väsentligt att medborgare kan vara 
med och besluta om framtida utveckling i samhället. För att kunna delta i beslut behövs bl.a. en 
teknisk allmänbildning som kan ses som ett verktyg i en demokrati. Denna grundläggande 
kunskap i teknik är också en förutsättning för att kunna bemästra den vardagsteknik som omger 
oss. 

 
Sjøberg (2005) har också formulerat fyra argument för att lära naturvetenskap och 
teknik: Det första är ett ekonomiskt argument som en förberedelse för arbete, det 
andra är ett nyttoargument för att kunna klara av det dagliga livet, det tredje är ett 
demokratiargument (medborgerlighet och deltagande i demokratiska beslut) och det 
fjärde och sista argumentet är ett  kulturargument där man ser kulturell läskunnighet 
som en mänsklig produkt.  

 

Kursplaner i teknik 
Från och med läsåret 1982/83 i och med Lgr80 blir teknik ett obligatoriskt ämne i 
grundskolan för första gången och tillgänglig för alla elever. Bakgrunden till detta var 
dels behovet av en allmän teknisk kompetens där samhällsutvecklingen ställer högre 
krav på välutbildad arbetskraft, dels behovet av att öka rekryteringen till gymnasiets 
naturvetenskapliga och tekniska linjer som kraftigt minskade i denna tid (Riis, 1996). 
Motiven till att teknik blev ett obligatoriskt ämne i grundskolan var inte entydigt, 
enligt Elgström & Riis (1990).  Flera undersökningar på sjuttiotalet visade brister i 
NO - undervisningen. En av anledningarna ansågs vara att undervisningen var 
abstrakt och teoretisk. Man behövde ha praktiska tillämpningar för att öka 
förståelsen. Därför ville man ge skolan en mer praktisk inriktning och den skulle vara 
verklighetsanknuten. Detta skulle ske genom att ändra skolans arbetssätt. Här skulle 
man utgå från elevens vardag med praktiska experiment och förklaringar för att öka 
förståelsen. Man önskade med detta, att göra skolan meningsfull för alla, både flickor 
och pojkar, ett jämställdhetsargument. Man menar också ”att en praktiskt inriktad 
teknikundervisning för de yngre eleverna kan gynna deras intresse för och förståelse 
av naturvetenskap i senare studier” (Riis, 1996:44). 
 
Efter diskussioner i samhället om framtidens behov av en förändrad skola och den 
snabba utvecklingen av teknik fastslogs den nu gällande läroplanen Lpo94 (SOU 
1992:94). Ämnet får därmed en egen ämnesstatus och är inte längre underordnat 
något annat kunskapsområde. Det är i timplanen kopplat till de naturvetenskapliga 
ämnena (biologi, kemi och fysik), men teknik kan också ses som ett 
samhällsvetenskapligt ämne eller som ett eget ämne med anknytningar till t.ex. miljö, 
ekonomi, produktion mm. Den minsta garanterade undervisningstiden för dessa 
ämnen är 800 timmar i grundskolan. Hur dessa timmar skall fördelas mellan 
ämnena anges inte. För respektive ämne finns mål som skall uppnås och det är 
utifrån detta som lärarna har friheten att planera undervisningen. Denna frihet 
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motiveras med att ge ökad frihet för skolan och lärarna att planera undervisningen 
ämnesöverskridande eller i form av temastudier. En risk med detta är att timtiden 
fördelas olika på respektive ämne (Teknikföretagen, 2005).  
 
Lpo 94 medförde generellt stora förändringar på det sätt att kursplanerna beskrev 
mål att uppnå och mål att sträva mot. Kursplanerna anger därmed endast en struktur 
som anger färdriktning och grundläggande perspektiv. Resten överlämnas till läraren 
som själv skall utforma innehåll och arbetsmetoder så att målen nås. Det finns inte 
bara ett sätt att arbeta med teknik i skolan.  Ansvaret för att utveckla kunskaper om 
vilket ämnesstoff som är relevant och viktig för att nå de uppställda målen 
överlämnas till läraren. Det innebär stor frihet och många möjligheter. Det kan var en 
positiv utmaning, men utmaningen kan också vara alldeles för stor om 
ämneskunskaperna och den didaktiska kunskapen är otillräckliga menar Blomdahl 
(2007). 
 
Kursplanen inleds med att beskriva ämnets syfte och roll i utbildningen. Därefter 
följer ett avsnitt om teknikämnets karaktär och uppbyggnad där man försöker fånga 
ämnets väsen. Här ringar man in ett antal perspektiv som ses som centrala för ämnet. 
Dessa är: 
 

• Utvecklingsperspektiv – historiskt överblick.  
• Vad tekniken gör – funktioner 
• Konstruktion och verkningssätt 
• Komponenter och system 
• Tekniken, naturen och samhället 

 
Utveckling 
Den tekniska utvecklingen har olika drivkrafter. Förändringar i naturen, som t.ex. 
torka och översvämningar, och de ofta oförutsedda effekterna av tekniska metoder, 
har ställt människan inför utmaningar som hon sökt hantera. På samma sätt har 
samhälleliga omvandlingar och behov av skilda slag påverkat den tekniska 
utvecklingen. Det kan t.ex. gälla förändringar i befolkningssammansättningen, 
värderingsmönster, ekonomi, politik och miljökrav. Men teknisk utveckling drivs inte 
bara av nyttosträvanden utan också av människors nyfikenhet och skaparglädje. 
 
Vad tekniken gör 
Tekniska problem och lösningar kan kategoriseras på olika sätt. Det gäller bl. a. vad 
man önskar uträtta. Man kan identifiera följande grundläggande funktioner: 
omvandla, lagra, transportera och styra. Genom att dessa tydliggörs och 
systematiseras får eleven verktyg att själv kunna analysera teknikens roll och 
funktion. Exempel på teknikens omvandlande funktion är bearbetningen av sten till 
yxor, sammansättningen av fibrer till tyg, uppförandet av ett tegelhus och 
krypteringen av ett hemligt meddelande. Tidiga exempel på lagringsteknik är 
lerkrukan och hieroglyferna; betydligt senare är kylskåpet och datorns hårddisk. 
Transporttekniken kan illustreras med fordonstrafik men också med kraftledningar 
och fiberoptik. Slussar, pacemakers och termostater är exempel på hur teknik 
utnyttjas vid olika slag av styrning. 
 
Konstruktion och verkningssätt 
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I ämnet ingår att pröva olika tekniker och tekniska lösningar för att bygga upp en 
teknisk repertoar, såväl praktiskt som begreppsmässigt. Grundläggande och vanliga 
lösningar inom centrala områden, exempelvis material och form, rörliga delar, 
elteknik och styrning, intar en särskild plats i ämnet. 
 
Komponenter och system 
Föremål med teknisk funktion ingår nästan alltid, mer eller mindre nära 
sammanlänkade, som komponenter i större system. Exempel på stora system är de 
nät som förmedlar gods, energi eller information medan vagnar, kraftledningar och 
datorer är komponenter i dessa system. Ibland är det också meningsfullt att definiera 
delsystem, dvs. mellannivåer i systemhierarkin. Genom att studera enskilda tekniska 
lösningar och deras infogning i större system kan eleverna få viktiga insikter i 
teknikens speciella karaktär och villkor. 
 
Tekniken, naturen och samhället 
För att förstå teknikens roll och betydelse måste växelspelet mellan mänskliga behov 
och teknik behandlas. Detta perspektiv belyser konsekvenser och effekter för individ, 
samhälle och natur av en viss teknikanvändning. Ämnet tar också upp 
värderingsfrågor, intressekonflikter, förändrade livsvillkor och ekonomiska 
konsekvenser som kan uppkomma i samband med olika typer av teknikanvändning. 
 
Det är också viktigt att i teknikundervisningen ta upp frågeställningar som handlar 
om värderingar och etiska problem i användningen av viss teknik. De allmänna 
målen eleverna har att sträva mot är att utveckla sina instinkter ”om hur tekniken 
påverkar människan, samhället och naturen”, ”utvecklar förmågan att reflektera över, 
bedöma och värdera konsekvenserna av olika teknikval,” samt utveckla sitt intresse 
”för teknik och sin förmåga och sitt omdöme vad gäller att hantera tekniska frågor” 
(se kursplanen bilaga 1). 
 
Vidare finns också texter som behandlar de mål eleverna skall ha uppnått i slutet av 
femte skolåret respektive nionde skolåret samt bedömningskriterier vid 
betygssättning. Målen innebär både teoretisk och praktisk kunskap (se kursplanen 
bilaga 1). 
 

Vetenskapliga krav – Teorier om lärande 
Inom utbildning diskuteras hur lärande sker och hur kunskap erhålles. Vi som lärare 
måste på olika sätt belysa och klargöra det mest väsentliga innehållet i och 
relationerna mellan aktuella vetenskapliga discipliner och respektive 
undervisningsämnen i skolan, menar Vernersson (1989). Det är också viktigt att man 
försöker ta hänsyn till de didaktiska konsekvenserna av återkommande förändringar i 
vetenskapssyn, perspektiv och forskningsmetodik m.m., som brukar ske inom 
respektive universitetsämnen. Frågor om relevanta läromedel bör aktualiseras i dessa 
sammanhang (Vernersson, 1989). 

Praktiskt arbete och lärande 
Skolans teknikämne innebär till stor del praktiskt problemlösning. Tillverkning av 
produkter och tekniska lösningar diskuteras. I allmänhet har naturvetenskap 
beskrivits som uppkommen ur den grekiska filosofin och teknik som en utveckling av 
slöjd och gamla hantverkstraditioner. Enligt Pitt (Diskuterad i Mattson, 2005) kan 
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man se teknik som en komplicerad process av människor i arbete där kunskaper ökar 
med erfarenheter från tidigare ageranden och där nya kunskaper och nya ageranden 
utvecklas med fokus på att nå de mål man har satt upp. Som människa är en av våra 
huvuduppgifter att agera för att ändra vår omgivning så att den möter våra mål och 
behov på bästa sätt. Pitt menar att processen involverar såväl tillämpning och 
feedback såsom aktivitet och analys. Värdet av teknik, när man ser teknik som primär 
epistemologisk aktivitet, är de förutsättningar och normer som bestämmer processer 
för att förvärva, testa och använda kunskap i avsikt att förändra naturen och den 
sociala miljön till det bättre. Till exempel är verktygen i sig inte teknik utan det är i 
sammanhang som de används som man kan tala om teknik och det är människorna 
vilka använder verktygen som ger dem mening. 
 
Teknik föregår naturvetenskap menar Pitt eftersom teorier växer fram ur praktiskt 
arbete. Vi lär genom praktiska handlingar, lär av dem och försöker igen. Det är inte 
bara det att vi behöver veta innan vi agerar utan också vad vi behöver veta för att 
kunna utföra våra praktiska handlingar bättre (Mattson, 2005).  
 
Stevenson (Diskuterad i Mattson, 2005) menar, för att kunna problematisera 
tekniken och teknikdidaktiken bör man utgå från kognitiva teorier för att göra oss 
medvetna om lärandeprocessen. Han föreslår ett processinriktat lärande där eleverna 
rör sig mellan konkreta exempel och överordnade begrepp som system, material, 
process och information. Stevenson betonar vikten av att betrakta kunskap som en 
gemensam egendom och att kunskapen finns i en kontext. Stevenson föreslår att 
utveckling av teknisk och teknikdidaktisk kunskap borde presenteras enligt följande 
 

…that the developement of technological knowledge should be considered in terms of 
consequential transition of learners, i.e. changes in lerners’s themselves, their relations with one or 
more social activities, their identity and their knowledge.   
 

Stor vikt bör läggas vid den sociala dimensionen vid lärandet av teknik. Rowell 
(Diskuterad i Mattson, 2005: 10) anser att för lite uppmärksamhet har riktats mot 
vad som skall läras ut i teknikämnet. Teknisk kunskap som kan ligga till grund för 
teknikundervisningen är: 
 

• Kunskap för en teknisk praktik. Den innebär hur teknik praktiseras, t.ex. förvärvande av 
teknisk förmåga genom aktiviteter i tanke och handling. Eleven är användare av teknik 

 
• Kunskap i en teknisk praktik. Den uppstår då en individ växelverkar och tolkar material i en 

speciell situation och kontext. Kunskapen är förklarande och ger förståelse. 
 

• Kunskap om teknisk praktik. Den behandlar de verktyg resurser och språk som medierar i ett 
aktivt samhälle. Elever skall då ges möjlighet till kritisk medvetenhet om samhällets teknik 
och resonera i och om detta. 

  

Lärarprofessionella krav 
Lärarkompetens är den enskilda resurs som har störst betydelse för elevers 
inlärningsresultat. Det visar en kunskapsöversikt av Skolverket om Ekonomiska 
resursers betydelse för pedagogiska resultat (Gustafsson & Myrberg, 2002). 
Gustafsson och Myrberg finner resultaten från studier i översikten av 
lärarkompetensens betydelse för elevernas resultat som relativt entydiga. Praktiskt 
taget oberoende av hur lärarkompetensen bestämts, t.ex. omfattning av 
yrkeserfarenhet, pedagogisk utbildning, ämnesutbildning, kompetensutveckling, 
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uppmätta kunskaper och färdigheter visar sammanställningen på positiva effekter av 
lärarkompetensen på elevernas resultat. Slutsats dras att det finns belägg för att 
lärares utbildning och erfarenhet är betydelsefulla faktorer för elevernas resultat. 
Samma rapport visar när det gäller lärarutbildning och formell lärarkompetens att 
goda ämneskunskaper inte är tillräckligt. Det krävs också att läraren har en bred 
kompetens när det gäller olika undervisningsmetoder. Det är av betydelse att både 
ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper finns och att dessa integrerar med 
varandra (Gustafsson & Myrberg, 2002). 
 
Huvudresultatet i forskningen är att effektiva lärare anpassar undervisningen så att 
den passar olika elevers behov. En mängd olika undervisningsmetoder är det mest 
framträdande draget hos en skicklig lärare, liksom att läraren har ett vidsträckt 
spektrum av interaktionsstilar och strategier som han eller hon kan tillämpa med 
hänsyn till olika elevgrupper och individer. Den klarhet med vilken läraren 
presenterar information och den entusiasm läraren visar har också betydelse för 
undervisningens utfall. Elevernas motivation är en viktig undervisningsaspekt och 
knyter motivation till studieresultat. Lärarens förmåga att skapa motivation är 
relaterad till i vilken mån innehåll och metoder appellerar till elevernas nyfikenhet 
och intresse, den relevans eleverna upplever att uppgifterna har, elevernas 
förväntningar på att lyckas med uppgiften, och den tillfredställelse som kan kopplas 
till belöningar för väl utfört arbete.  Andra undervisningsvariabler som visat sig ha 
starka samband med elevers resultat är att läraren fokuserar på 
undervisningsinnehållet, och att eleverna har tillfälle att lära sig det innehåll som 
faktiskt utvärderas. Lärarnas förmåga att strukturera materialet, att ställa mer 
komplexa frågor, och att fånga upp och vidareutveckla elevernas idéer har också 
visats vara betydelsefull (Gustafsson & Myrberg, 2002). 

Ämnesdidaktisk kompetens 
En förutsättning för elevers lärande är alltså lärarens kompetens. Men en lärares 
kompetens kan bestå av flera delar, exempelvis ämneskompetens, ämnesdidaktisk 
kompetens, vetenskaplig kompetens, pedagogisk kompetens, didaktisk kompetens 
och metodisk kompetens (Kernell, 2002). Enligt Carlgren och Marton (2000) ingår i 
lärares kompetens att utveckla kursplaner och forma visioner för arbetet. Att ta fram 
omväxlande undervisningsmetoder och elevaktiverade arbetssätt ingår likaså. 
Läraren bör veta syftet med sin undervisning och fokusera på mål och resultat istället 
för på hur man skall göra. Det betyder att man som lärare betonar lärande istället för 
undervisning.  
 
Bentley (2003) diskuterar lärarprofessionalism och lärarkompetens utifrån forskning 
av Berliner (1988); Dreyfus & Dryfus (1986); Cochran & Jones (1998); Grossman 
(1995). Lärarprofessionalism omfattar bl.a. tre variabler. Dessa är ämneskunskap, 
ämnesdidaktik och lärarerfarenhet. Angående ämneskunskaper kan dessa vara 
betydelsefulla för undervisningen och elevers prestationer upp till en viss nivå, men 
de betyder inte så mycket över denna nivå. Det har också visat sig att ämneskunskap 
är nödvändig för att läraren skall kunna utveckla ämnesdidaktiska kunskaper. När 
det gäller ämnesdidaktiska kunskaper verkar det finnas ett linjärt förhållande mellan 
en lärares bemästrande av undervisningen och elevernas prestationer. Det har också 
visat sig att undervisningskunskap och ämnesdidaktiska kunskaper är positivt 
relaterade i lärandeprocessen. Aspekter i undervisningsprocessen som påverkades 
var lärares förmåga att individualisera undervisningen, att utveckla kursplaner, att 
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leda lektion och att kunna introducera och slutföra samt att dra slutsatser av 
lektioner. Utmärkande för lärare med lärarerfarenhet är: 
 

• Ökad skicklighet att bedöma elever 
• Ökad kunskap om elevers tänkande och missuppfattningar 
• Ökad förmåga att individualisera undervisningen 
• Ökad förmåga att täcka kursplan och läroplan 
• Ökad skicklighet att tolka och förutse klassrumshändelse och fenomen 
• Bearbetade rutiner för ledarskap i klassrummet 

Teknikdidaktisk kompetens 
Hagberg (2005) menar att lärare som undervisar i teknikämnet har en 
mångdimensionell uppgift. Lärarens skall kunna se, beskriva och analysera teknikens 
olika innebörder såsom artefakter, sociologiska system för tillverkning, tekniska 
kunskaper, förmågor, teknologi samt användningen av artefakterna och systemen. 
Hagberg talar om att kanske förmedla teknikens alfabet. Annat exempel kan vara att 
behandla produktionen av teknik och då behövs kunskap om material, metoder, 
förhållningssätt och sociala kontexter för att ta fram ny teknik och underhåll av 
historisk teknik. Fler exempel ges såsom samspel mellan funktion och användning. 
Hagberg talar om tekniklandskap som läraren skall kunna identifiera, beskriva och 
analysera. Det innebär att förmedla kunskap om både samband mellan artefakter och 
system i relation till användaren samt både historisk och framtida utveckling. Detta 
skall också sättas in i ett vidare sammanhang. 
 
Mattsons (2005) syn på teknikdidaktisk kompetens beskrivs nedan och den är 
baserad på Zetterqvists kunskapsbas och är beskriven utifrån nio kunskapsområden: 
 
Ämnesteori ”Beträffande teknikdidaktisk kompetens synes ämnesteori omfatta vad 

teknik är och vad teknik innebär för människan, samhället och naturen 
samt att lärare dessutom ska vara förtrogna med att kunna använda 
tekniska begrepp. Ämnesteori kan även beskrivas som teknikens 
karaktär och innehåll (2005:82)”. 

   
Teorier om lärande ”Teorier om lärande är för mig att ha ett socialkonstruktivistiskt synsätt” 

[…] och en fenomenografisk ansats med variationsteorin […].  Variation 
är, enligt Pramling, Samuelsson & Asplund Carlsson lärandets källa 
genom att den ger elever förutsättningar för att urskilja mångfalden och 
ha beredskap för att möta nya situationer. Att utgå från elevers olika 
uppfattningar av ett fenomen ger elever möjlighet att lära på ett 
varierande sätt (2005: 82-83)”. 

 
Läro- och kursplaner ”Teknikkursplanen anger ämnets karaktär såsom att enkel och snillrik 

teknik är viktiga inslag och att elever själva praktiskt prövar, observerar 
och konstruerar och knyter an till kreativ verksamhet. För att förstå 
tekniken och dess betydelse måste den relateras till kunskap från andra 
områden och ett behov av integration mellan ämnen finns. Kursplanen i 
teknik innehåller förutom målen även de fem perspektiven vilka medför 
att läraren får en unik möjlighet att välja sin undervisning utifrån sin 
situation. Perspektivens innehåll är att förhålla sig till utveckling, vad 
tekniken gör, konstruktion och verkningssätt, komponenter och system 
samt tekniken, naturen och samhället (2005: 83)”. 
  

Ramfaktorer ”Ramfaktorer kan vara att finna lösningar på tekniksal med relevant 
utrustning, att få möjlighet till studiebesök utanför skolan, att tillräcklig 
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tid skapas för teknikämnet som behöver både praktiskt och teoretiskt 
arbete med tillhörande reflektion (2005: 83)”.  

 
Läromedel ”Läromedel i teknik bör skapas utifrån det tekniska området som 

bearbetas eller att använda befintliga läromedel för skolämnet teknik. Att 
använda fysikläromedel ger ett intryck av att teknik är naturvetenskap 
och genom att hämta tekniska experiment från nätet blir undervisningen 
utan sammanhang. Läromedel i teknik skall också kopplas till teknisk 
verksamhet utanför skolan (2005: 83)”. 

 
Elevernas förutsättningar ”Elevens förutsättningar och förförståelse är väsentligt att ta reda på för 

att kunna få motivation hos eleven och detta gäller både den praktiska 
och teoretiska förståelsen. Motivation kan medföra att elever tar ansvar 
för sitt eget lärande. Eleven lär utifrån varierande undervisning utifrån 
sin egen nivå och förståelse (2005: 83)”. 

 
 
Lärarens förutsättningar ”Lärarens egna förutsättningar för teknikundervisning innebär att 

läraren innehar teknikdidaktiska kunskaper. För att förnya 
teknikundervisningen behövs fortbildning för lärare i t.ex. ny bioteknik, 
medieteknik, IKT och nya didaktiska rön. Läraren ansvarar för 
samverkan med andra skolämnen vid behov och att finna argument för 
genomförande av samverkan (2005: 83)”. 

 
Undervisningsstrategier ”Vilken undervisningsstrategi som är lämplig tillhör också 

teknikkompetensen och detta gäller de praktiska momenten och även de 
teoretiska – en strukturering av ämnet. Att växelvis använda individuellt 
arbete och grupparbete samt betona reflektion av egna och andras 
arbeten under undervisningen är väsentligt. Att starta en lektion med att 
berätta om vilka mål som eleverna ska nå och varför de arbetar med 
aktuellt innehåll och avsluta med att knyta ihop vad som lärts för att 
elever ska bli medvetna om vad de lärt är av stor vikt. Eleverna lär sig 
tekniskt språk genom att använda och beskriva sina alster. Både process 
och produkt är väsentliga i beskrivningen (2005: 83-84)”. 

 
Utvärdering ”Utvärdering mot de mål som satts upp och utveckling kan ske av 

verksamheten omfattande både process och produkt (2005:84)”. 
 

Elevernas krav      
Som framgår i läroplanen skall undervisningen anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov. Lärare och elever skall ge skolarbetet struktur och innehåll 
och utforma undervisningens mål (Lpo 94). Enligt kursplanen skall eleverna utveckla 
sin förmåga ”att omsätta sin tekniska kunskap i egna ställningstaganden och 
praktisk handling” (Kursplanen, bilaga 1). Lärarna måste alltså försöka skapa ett 
positivt inlärningsklimat men också ta hänsyn till elevernas skilda önskemål, behov 
och intressen samtidigt som vi måste öva deras förmåga till att ta ett eget ansvar.  
 
När man ser till nutida didaktiska teorier hävdar Kroksmark (1999) att det lärare 
undervisar om måste kunna knytas till den enskilde eleven på ett mycket nära sätt. 
Genom att ha god kunskap om varje elev och dennes grundläggande kunskaper kan 
läraren ”få med sig” eleverna i undervisningen. Vid inlärning läggs olika mönster i 
hjärnan i såkallade scheman som är unika för varje person. Alla scheman knyter an 
och samspelar med varandra. Att ta till sig ny kunskap utan att ha ett nätverk att utgå 
ifrån försvårar inlärningen. Den nya kunskapen måste således knyta an till tidigare 
erfarenheter. Detta är något som Laursen (2005) instämmer i. Det vi lär oss måste 
kännas meningsfullt och därför bör undervisning ske med betoning på sammanhang. 



 

 

18

Om eleverna ges möjlighet att välja ämne, lägga upp, utvärdera och dokumentera 
undervisningen växer eleverna och känner att de duger. Likaså att förstå att 
ämneskunskapen kan relatera och dras nytta av i något annat område i livet. På så 
sätt ökar motivationen till att lära sig. När skolklimatet ser varje individ kommer 
delaktigheten och intresset spontant från eleverna. 
 
En annan viktig form av inlärning sker genom dialog. I egenskap av lärare kan man 
välja att anknyta stoffet till elevernas egna erfarenheter och på så sätt befästa 
kunskapen. Detta istället för att skynda på undervisningen i syfte att hålla 
kursplaneringen (Diskuterad i Kroksmark 1999). 
 
I Skolverkets rapport Lusten att lära med fokus på matematik (Skolverket, 2003) 
framkommer när det gäller lusten att lära några särskilt tydliga faktorer: 

  
• Tydliga mål  
• Behovet av att förstå  
• God självtillit  
• Behovet av begriplighet i skolarbetet  
• Behovet av varierad undervisning  
• Kommunikation mot bakgrund av elevernas tankar  
• Delaktighet och påverkan  
• Behovet av varierad återkoppling  
• God arbetsmiljö  
• Lärarens betydelse  

 
Det måste finnas tydliga och medvetet uttalade mål för att eleverna skall känna lust 
och motivation till att lära. Eleverna måste förstå målen med undervisningen och 
uppleva att innehållet är relevant och meningsfullt både för personlig, social och 
kunskapsmässig utveckling. Utvecklingen skall utgå från elevernas behov, erfarenhet 
och förståelse så att kunskaperna vidgas och fördjupas. Eleverna måste stimuleras till 
nya utmaningar och kunna känna att de har en möjlighet att lyckas men också 
regelbunden återkoppling. För att lyckas är det viktigt att eleverna har god tillit till 
sin egen förmåga att lära och litar på sin förmåga att lära i nya sammanhang och 
kunna göra självständiga val. Eleverna skall ha inflytande över det egna lärandet och 
få möjlighet att utveckla sitt tekniska kunnande och tekniska språk genom eget arbete 
och tillsammans med andra i olika sammanhang, på olika sätt och med olika medel. 
Den fysiska miljön ger förutsättningar för att barnen/eleverna skall uppleva trygghet 
och stimulans i sitt lärande. Den psykosociala miljön erbjuder trygghet, inflytande 
och stimulans. Lärarna skapar goda förutsättningar för lärandet och bra sätt att 
organisera undervisningen på (Skolverket, 2003). 
 
Laursen (2005) menar att när det kommer till innehållet i undervisningen bör det 
väljas utifrån vad som är meningsfullt och användbart för eleverna även utanför 
skoltid. Likaså bör eleverna ges möjlighet att använda innehållet i olika sammanhang 
och undervisningen bör ha en viss fördjupning men bör fokusera på begrepp och 
metoder som har en mer generell användning. Att uppmana till kritiskt tänkande och 
alternativa problemlösningar bör också uppmuntras. Till sist bör läraren försöka 
skapa en positiv och lärandeorienterad gemenskap i klassen. Dessa tendenser visar 
forskningen inom det pedagogiska området efter lång insamling och många olika 
metoder och inriktningar som utgångspunkt.  
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När man har jämfört olika inlärningsgrupper mot varandra efter att ha organiserat 
dem i olika grupper och konstellationer, visade det sig att den avgörande faktorn för 
om man lärt sig eller inte handlade om hur mycket tid, omsorg och intresse läraren 
använde för att göra innehållet begripligt och meningsfullt. Det visade sig att de 
organisatoriska aspekterna av det hela inte hade någon relevans överhuvudtaget 
(Laursen 2005). 
 
Tidigare har det fokuserats mycket kring innehållet i undervisningen för att utröna 
om undervisningen varit bra eller dålig. Istället bör man enligt Laursen (2005) fråga 
sig om innehållet i min undervisning ter sig meningsfullt för mina elever eller inte. 
Forskningen visar där på att innehållet ofta har en helt annan betydelse för eleverna 
än vad läraren föreställer sig.  Vidare bör eleverna ges möjlighet att själva använda 
innehållet i olika sammanhang. Att begränsa sig till en överskådlig mängd stoff men 
samtidigt lära sig begrepp som kan användas mer generellt. Att hjälpa eleverna att 
försöka skapa sammanhang och mening och dra kopplingar till tidigare erfarenheter 
från den nya kunskapen ger dem en tydligare bild. Att uppmana till kritiskt tänkande 
genom att exempelvis ställa frågor där flera svar kan vara riktiga ger även en grund 
till problemlösning. Att fokusera på lärandet och en gemenskap kring det och inget 
annat underlättar även det inlärning (Laursen 2005). 
 
Strömqvist (1984-97) menar att man upptäckt att genom att arbeta med ett antal 
principer lyckas man åstadkomma lärande. De elever där dessa principer tillämpats 
på når en mer kvalitativ förståelsenivå än de elever som haft annan pedagogisk 
skolning. Att man i egenskap av pedagog försöker sätta sig in i elevens 
lärandeperspektiv för att kunna förmedla kunskapen så att just den eleven förstår. 
Vidare menar han att det är lätt att ta lärandet för givet och därför behöver man 
problematisera och tematisera stoffet. Genom att läraren och eleven har samma fokus 
på samma fenomen gör att energin riktas åt rätt håll. Strömqvist säger vidare att det 
är viktigt att få eleven att tänka till och reflektera genom att utnyttja mångfalden av 
elevers sätt att tänka eftersom det bidrar till att skapa en helhet. Som lärare och 
pedagog bör man ha med sig att elevens förståelse har sin grund i dennes totala 
erfarenheter och även hur eleven uppfattar uppgiften, frågan som ställs och 
situationen (Strömqvist 1984-97). 
 
Lewin (Diskuterad i Egidus 1999:118) menar att allt lärande som har sin grund i 
konkreta upplevelser är mycket mer effektivt än kunskapsinhämtning som grundar 
sig på inläsning av texter och lyssnande till läraren. Han menar att direkta konkreta 
upplevelser skapar en djupare förståelse, sammanhang, nyanser och mening till 
ogripbara begrepp. Genom att samtidigt reflektera över vad man känner, ser och hör 
blir begreppsbildningar tydliga. (Egidus,1999). 
 
Feuerstein (ur Healy, 1999) är en israelsk psykolog som menar att personer som har 
svårt att ta till sig information kan härleda detta till passivitet. De tar lite ansvar och 
agerar knappt när de stöter på problem. Intelligens växer inte genom att samla på 
fakta utan genom att förstå hur den samlas in.  Feuerstein menar vidare att tvärtemot 
vad många pedagoger menar, räcker det inte med att skapa en stimulerande miljö. 
Nyckeln är att eleven måste bli personligt engagerad. Man bör vidare i egenskap av 
lärare vara i aktiv relation till eleven istället för att bara mata med fakta. Att hjälpa 
eleven se och förstå orsakerna bakom händelser, istället för att bara konstatera fakta. 
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Förespråka en genomtänkt beteendeplan istället för att bara låta slumpen avgöra 
handlingen. 
 

  

Metod 

Kvalitativ ansats  
Då våra frågor bygger på respondenternas egna erfarenheter och upplevelser gjorde 
att en kvalitativ ansats var att föredra (Denscombe, 2000). Människors åsikter och 
tänkesätt är inget som går att ”mäta”. Den kvalitativa forskningen utgår från ett 
holistiskt perspektiv, dvs. tolkning från del till helhet. Syftet med kvalitativ forskning 
är inte att verifiera en förutbestämd idé utan att göra upptäckter, som leder till nya 
och annorlunda insikter. Tolkning, värdering, bedömning och beskrivningar av 
fenomen är viktiga och nödvändiga i all kvalitativ forskning. Likheter och skillnader 
abstraheras fram efter upprepade och noggranna studier av föreliggande material. 
Komplexiteten med avseende på det studerade området är vanligtvis mycket stor. 
Kvalitativa forskare kommer sällan fram till någon ”slutstation” (Vernersson, 1999). 
 
Datainsamlingsmetod 
Vi har valt att arbeta med frågeformulär i vår undersökning. En kvalitativ enkät 
hjälper till att beskriva och fånga upp undersökningens innehåll på ett utförligt sätt 
eftersom det är deltagarna i studiens uppfattningar och resonemang som eftersöks. 
Även mönster i uppfattning kan utskiljas i denna typ av enkät. Genom att ha öppna 
frågor i enkäten ges utrymme för friare resonemang och urskiljning i åsikter. Enligt 
Stukát (2005) finns det två olika typer av frågeformulär, Det ostrukturerade 
frågeformuläret som innehåller så kallade öppna frågor samt Det strukturerade 
formuläret som innehåller frågor med fastställda svarsalternativ. Det som är bra med 
enkäter är möjligheten till att få fler respondenter. Respondenterna får också längre 
tid att formulera och reflektera över sina svar än vid t.ex. en intervju. Eftersom vi har 
en kvalitativ ansats har vi valt att använda Det ostrukturerade frågeformuläret med 
så kallade öppna frågor. Öppna frågor har inga tydliga fastställda svar utan syftar till 
att få fram variation och nyansrikedom i svarsalternativen. Vi har valt att arbeta med 
en enkät om 22 frågor. En nackdel med det ostrukturerade formuläret är att det kan 
kännas ansträngande för respondenterna, dels för att det krävs eftertanke och dels för 
att det kan ta för mycket tid i anspråk.  
 
Enkäten består av 22 frågor som huvudsakligen är av identitets-, legitimitets-, 
selektions- och kommunikationskaraktär. Frågorna bygger på Folke Vernerssons 
(1999) studie av lärares uppfattningar i samhällskunskap. Vi har dock format om 
frågorna till att passa till vår undersökning av tekniklärare (Enkät se bilaga 2).  
 

Urval och presentation av de lärare som ingick i 
undersökningen 
De lärare som ingick i undersökningen valdes därför att de undervisar i teknik. 
Enkäten lämnades ut till samtliga tekniklärare i ett enhetsområde, vilket innebar 
tekniklärare på tre grundskolor (årskurs 6-9).  Dessa tre skolor ingår i samma 
enhetsområde. En av skolorna var vår partnerskola. De andra två ingick i samma 
enhetsområde som vår partnerskola. 
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Enkäten inleddes med frågor om lärarnas ålder, antal år i yrket, man/kvinna, typ av 
utbildning, utbildningsår samt vilka åldrar lärarna arbetar med. Även frågan Varför 
läraren undervisades i teknik ställdes. Nedan görs en sammanfattning av de lärare 
som har besvarat enkäten. 
 
Lärare 1 är en man med 10 års erfarenhet av undervisning på högstadiet. Har både 
ämneslärarutbildning i Ma och Fy samt civilingenjörsutbildning. Undervisar i teknik 
år 7-9. Har själv valt att undervisa i teknik. Har teknisk bakgrund som hjälper honom 
att undervisa i teknik. Fortbildning i teknik: 3 dagars kurs i elektronik.  
 
Lärare 2 är en man med 26 års erfarenhet av undervisning på högstadiet. Har 
ämneslärarutbildning i Ma, Fy, Ge. Denne lärare har blivit beordrad att undervisa i 
ämnet. Fortbildning i ämnet: 5p- kurs på ILU i Uppsala, dock ej avslutad. Enstaka 
studiedag. 
 
Lärare 3 är en kvinna med 11 års erfarenhet i yrket. Hon har lärarutbildning för  år 
1-7 men arbetar med år 4-7. Har själv önskat att undervisa i teknik. Har undervisat i 
teknik i 3 år. Fortbildning: Studiedag med teknik år 1-7. Teknikkonferenser ex. Naven 
i Borås m.m. 
 
Lärare 4 är en man med 28 års erfarenhet i yrket. Är lärarutbildad. Undervisar i 
teknik år 7-9. Har undervisat i teknik i ca 25 år. Har intresse och har själv önskat att 
undervisa i ämnet. Fortbildning: har läst ämnet på Högskolan i Växjö samt på KTH. 
Väljer ofta teknikalternativ på studiedagar. Teknikkonferenser 1 gång/år.  
 
Lärare 5 är en man med 7 års erfarenhet i yrket. Lärarutbildning för grundskolan på 
LH i Stockholm samt civilingenjörsutbildning (bygg). I lärarutbildningen ingick 
teknikdidaktiska studier. Undervisar i år 7-9. Denne lärare önskar helst undvika att 
undervisa i ämnet. Fortbildning: ingen. 
 
Lärare 6 är en kvinna, 31 år och har 5 års erfarenhet i yrket. Är lärarutbildad i 
Ma/No, åk. 4-9. Undervisar i teknik år. 7-9. Ombedd att undervisa i ämnet vilket ”går 
an”. Fortbildning: 20 p ILU 
 
Lärare 7 är en man, 35 år och har 6 års erfarenhet i yrket. Är lärarutbildad i Ma/Bio, 
åk 7-9. Fick tjänsten Fy/Tk, som var ett önskemål. Undervisar i år 7-9. 
 
Sammanfattningsvis konstaterar vi att samtliga lärare har lärarutbildning. Två lärare 
har teknisk utbildning och teknisk bakgrund. En av dessa har teknikdidaktisk 
utbildning. Dock vill denne enda didaktiskt utbildade lärare helst slippa att undervisa 
i ämnet. Av de sju som har besvarat enkäten är två kvinnor och fem män. Erfarenhet i 
yrket varierar mellan 5 till 28 år. Fyra av lärarna har själv önskat att undervisa i 
ämnet. En har blivit ombedd att undervisa i teknik men tycker att detta ”går an”. En 
annan lärare har blivit beordrad att undervisa i ämnet. En tredje för att det ingick i 
utbildningen.  

Procedur 
Vi inledde med att informera lärare och rektorer på de tre skolorna om 
undersökningen och inhämta deras samtycke. Därefter delade vi personligen ut vår 
enkät till samtliga tekniklärare på tre skolor. Vi framhöll om de enskilda lärarnas 
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intresse och välvilja att besvara våra frågor. Vi informerade också om att deltagandet 
var frivilligt och att undersökningen skulle presenteras på ett sådant sätt att ingen 
som besvarat enkäten skulle kunna identifieras. Vi satte en tidsram på två veckor för 
när vi senast ville ha in enkäterna. Lärarna fick i samband med utlämningen ett 
frankerat kuvert som de kunde lägga enkäten i. Som tack för att de besvarat 
enkäterna utlovades ett exemplar av undersökningsrapporten. Efter utsatt tid följde 
vi upp hur många som dittills hade besvarat enkäten och påminde återigen 
personligen respondenterna om vårt intresse för deras svar. Fem lärare skickade 
enkäten via post. Två lärare lämnade enkäten personligen vid påminnelse. Totalt 
besvarade sju lärare av tio enkäten.  

Analys av data 
 De kategoriseringar och sammanställningar som gjorts har utgått ifrån en ordagrann 
utskrift av alla svar lärarna gett. Svaren har delats in i kategorier med avseende på 
likheter och skillnader i betydelseinnehåll. Det betyder att vi har delat in svaren efter 
lärarnas uttalanden. Ett svar kan ibland innehålla flera uppfattningar. Om man vill 
kategorisera den uppfattning som är mest utmärkande måste vi på något sätt kunna 
avgöra vilken uppfattning som är mest betydelsefull. Kategoriseringen underlättas i 
de fall där svaren varit språkligt tydliga, utförliga eller där man gett tydliga exempel. I 
flera fall har inte det empiriska materialet räckt till för att möjliggöra skapandet av 
skilda innehållsliga kategorier. I dessa fall sker redovisningen på ett mer 
konventionellt innehållslig systematisering av det befintliga materialet.  

Etiska ställningstaganden 
Att ta etiska principer i beaktanden när man genomför en undersökning är av yttersta 
vikt. Vetenskapsrådet (2008) har uppgivit fyra huvudsakliga krav att ta hänsyn till. 
 
Informationskravet innebär att deltagarna i studien informeras om syftet med 
undersökningen samt även får information om att de deltar frivilligt och att de har 
rätt att välja att avbryta sin medverkan närhelst de önskar. Genom att vi i inledningen 
av vår studie informerade (både muntligt och skriftligt) lärarna om vilka vi var samt 
om varför och vad vår studie ämnade undersöka och vilket program och institution vi 
tillhörde har vi tagit hänsyn till informationskravet. Vidare talde vi om hur studien 
skulle användas och redovisas.  
 
De personer som deltar i undersökningen har möjlighet att bestämma över sin 
medverkan. Således går samtyckeskravet in. De har rätt att sätta upp villkoren och 
tidslängden för sin medverkan och de har rätt att avbryta studien utan att det medför 
konsekvenser för dem. Detta informerade vi om.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att åtanke och hänsyn tas till deltagarnas 
anonymitet. Deltagaren ska medvetandegöras om att alla svar och uppgifter den ger 
behandlas anonymt och att eventuell identifiering ej kommer att kunna ske. För att 
följa detta krav nämns inga namn eller skolor i rapporten. Däremot anges deltagarnas 
yrkesbenämning, utbildning och antal år i yrket. Denna information finns med för att 
möjliggöra kontroll av validiteten av data i undersökningen.  
 
Nyttjandekravet innebär att våra insamlade data endast får användas i 
forskningssyfte. Vårt material får ej lånas ut för annat bruk än vetenskapligt. 
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Informationen i vår studie är tillgänglig för artiklar och litteratur med vetenskapligt 
syfte. 

Studiens tillförlitlighet 
Tillförlitligheten i undersökningen beror bland annat på hur väl frågorna har 
formulerats, uppfattats, besvarats och tolkats vid kategoriseringarna. Då antalet 
lärare som ingått i undersökningen är få bör man vara försiktig med tolkningen av 
befintligt material. Vidare kan sägas att för vår undersökning hade det varit önskvärt 
att fler lärare hade ämnes och didaktisk utbildning i ämnet. För att kunna svara på 
enkätfrågorna måste man vara väl insatt i den ämnesproblematik som skall 
kartläggas och analyseras och det är viktigt att alla kan uttrycka 
verklighetsförankrade och självupplevda uppfattningar för att man skall kunna ge en 
förbättring och kontinuitet i detta viktiga arbete. Men detta är en del av teknikämnets 
problematik då undersökningar visar att huvuddelen av undervisande tekniklärare 
saknar utbildning i teknik och teknikdidaktik (Skolverket, 2004).  
 
I denna undersökning har vi försökt att kartlägga och analysera några 
grundskollärares varierande uppfattningar av sitt arbete i skolämnet teknik. 
Undersökningen är menad att vara beskrivande och analyserande. Avsikten har inte 
varit att försöka lösa några problem eller komma med förslag på konkreta lösningar 
på pedagogiska problem i skolan. Det intressanta är att svaren är givna av praktiskt 
yrkesverksamma pedagoger som i sitt arbete kontinuerligt måste beakta frågor som 
klasstorlek, elevsammansättningar, undervisningslokaler, läromedelstillgång och 
tidsdisposition m.m. Svaren på våra frågor bör därför rimligen vara påverkade av och 
givna med hänsyn till rambetingelserna för den skolmiljö, inom vilken de verkar. Om 
man betraktar variationen i lärarnas tänkande förklarar man på samma gång viktiga 
delar av deras samlade kunskaper och erfarenheter. Då får vi utgångspunkter för 
fördjupad reflektion kring lärarnas uppfattningar. Resultatet är tänkt att ge oss 
tillgång till många tankar och både ”goda” och ”dåliga” undervisningsexempel. 
Kraven för så kallade slumpurval har inte uppfyllts eller eftersträvats och antalet 
försökspersoner är begränsade till sju därför kan vi inte tillåta oss några mera 
utarbetade försök till generaliseringar (Stukat, 2005). Det slutgiltiga urvalet är 
förutsatt av den praktiska förhoppningen av att få tillstånd en så stor variation i 
uppfattningar som möjligt. Det är lärarnas uppfattningar som kommer till uttryck i 
form av kvalitativa kategorier eller motsvarande, som står i fokus i detta arbete, inte 
frekvensen av dessa. Trots detta har vi ändå försökt att ta med antal lärarsvar, vilka 
kunnat hänföras till svarskategorierna. Om vi inte beaktade den kvantitativa 
dimensionen skulle det innebära att vi inte försökte att fullt ta tillvara den 
information, som fanns i lärarsvaren.  

 

Resultat och analys 

Sammanställning av enkätfrågorna 
Denna del av vår undersökning innehåller en sammanfattande redovisning och 
analys av de enkätfrågor som ställts till lärarna. För att ta reda på lärarnas 
uppfattning om skolämnet teknik fick lärarna svara på nedanstående frågor. 
I sammanställningen är svaren kategoriserade efter innehåll. Kategorierna är 
kursiverade. Exempel på lärarnas svar finns inom citationstecken.  
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Hur definierar lärarna undervisningsämnet i teknik? 
Samtliga lärare har besvarat denna fråga. Resultatet visar på några olika 
läraruppfattningar. Vi tolkar resultaten som tre olika innehållsmässiga kategorier. 
Den första (1 uttalande) är ett slags ”luddigt” eller ytlig upprepande av 
ämnesstrukturen i teknik:  
 

”Teknik är det mesta i vår omvärld.” 
 
Den andra (3 uttalanden) kategorin syftar till ämnesinnehållet:  
 

”Teknik ingår i nästan allt i livet. Teknik är praktisk tillämpning av fysiken bland annat. Teknik 
är läran om att förstå livet bättre och lättare.” 
 
”Teknik är när man medvetet tillverkar och använder ett föremål i ett bestämt syfte. Ett 
komplext ämne där det du skrivit inom parantes är några bitar. Vi brukar prata om fyra 
funktioner: 1 transportera 2. Styra 3. Lagra 4. Kontrollera (styra och reglera).” 
 
”Tanken är att eleverna skall inse vad som menas med teknik: från de enkla maskinerna till 
dagens moderna elektroniska anordningar i vilka syfte människan använder olika tekniker, 
bekanta sig använda enkla verktyg (skära, såga, slipa, borra, sätta ihop) samt vilka olika 
områden tekniken i.” 

 
Den tredje kategorin har ett bestämt syfte och bygger på förståelse (3 uttalanden):  
 

”Varardaghjälp och förståelse” 
 
”Hur vi tekniskt använder kunskaper från andra ämnen utifrån miljö, samhälle och individ.” 
 
”Teknik är en kunskapskultur i syfte att lösa människans problem, praktiskt, tid m.m.” 

 
Kategori (3) bygger på kategori (2) men skiljer sig på det vis att kategori (2) har en 
tydligare betoning på handlingsberedskap. Gränsen mellan lärarsvaren kan vara 
flytande och kan innehålla svar från flera kategorier. Vi har ordagrant återgivit 
lärarnas svar för att försöka belysa kategoriernas innehåll.  
 
Detta stämmer väl överens med kursplanen i teknik (se bilaga 1) som menar att elever 
skall utveckla en förtrogenhet med teknikens väsen för att trygga och förbättra 
människans livsvillkor. Lärarsvaren är i överensstämmelse med kursplanen då 
uttalandena är kopplade till delar av de fem perspektiven: Utveckling, Vad tekniken 
gör, Konstruktion och verkningssätt, Komponenter och system och Tekniken, 
naturen och samhället. Lärarnas svar visar på bredd och mångfald. Lärarna har 
kunskap om uppnåendemål för teknikämnet. De uttrycker att teknik är ett komplext 
ämne som innehåller många bitar, t.ex. alltifrån ”de enkla maskinerna till dagens 
moderna elektroniska anordningar” och att ”teknik är en kunskapskultur i syfte att 
lösa människans problem”. Endast en av lärarna uttryckte att teknik är en praktisk 
tillämpning av fysiken. Dock tillägger denna lärare att det är ”bara en del” av 
tekniken. Lärarna visar också att de har en god ämnesteori, enligt Mattson (2005). 
Mattson menar att ämnesteori kan beskrivas som teknikens karaktär och innehåll. 

Vilka är de viktigaste skälen till att eleverna skall studera teknik? 
Sex av sju lärare har besvarat frågan. Vår analys och tolkning av enkätsvaren visar på 
tre innehållsmässiga huvudkategorier: Demokratiargument (1 uttalande), 
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Nyttoargument (6 uttalanden) och Kulturargument (2 uttalande). Det viktigaste 
skälet att studera teknik enligt lärarna är alltså ett nyttoargument. Lärarnas 
uttalanden kan hamna inom flera kategorier.  
 

1. Demokratiargument – här finns uttalanden som uttrycker att kompetens i 
tekniska ämnen är ett nödvändigt redskap för att demokratin skall fungera 
samt en förberedelse och beredskap för livet. 

 
2. Nyttoargument – argument som går ut på att kunskaper och färdigheter i 

teknikämnet hjälper dig att behärska ditt vardagsliv.  
 

3. Kulturargument – en viktig del av vår kultur samt förståelse för det alltmer 
tekniska samhället och teknikens roll i samhället. 

 
Ordet ”förståelse” används av flera lärare. Återigen stämmer lärarsvaren överens med 
kursplanen då ett syfte med teknikämnet är ”att så långt som möjligt göra 
vardagstekniken begriplig och synlig” och ”att tekniska kunskaper blir i allt högre 
grad en förutsättning för att kunna bemästra och använda denna teknik som omger 
oss” (Kursplanen i teknik, se bilaga 1). Ytterligare ett syfte med teknikutbildningen är 
ett kulturargument, ”Teknisk verksamhet har påtagliga konsekvenser för människa, 
samhälle och natur” (se bilaga 1). Detta stämmer också överens med Sjøberg (2005) 
och Ginners (1996) argument för teknik i skolan, att kunskaper om teknikens 
utveckling och dess relation till samhället är en användbar tillgång för eleverna. Det 
finns enbart ett läraruttalande för demokratiargumentet. Som medborgare i ett 
samhälle krävs det att vi förstår grunderna för den teknik och de tekniska lösningar 
som omger oss då många av dagens viktiga samhällsfrågor handlar om detta. Dessa 
bör vi som medborgare direkt eller indirekt ta ställning till. Detta är något som 
Ginner (1996) och Mattson (2005) förespråkar. 

Vilka kunskapsområden brukar lärarna prioritera? 
Samtliga lärare har besvarat denna fråga. Lärarna nämner ett antal, enligt deras 
mening, centrala innehållsliga kunskapsområden. Med ledning av sitt 
betydelseinnehåll har vi delat in svaren i fem kategorier med ett antal 
underkategorier. Totalt har vi hittat 35 uttalanden i materialet. Detta överskrider 
således antalet personer (7) som gjort prioriteringarna. Ambitionen är nedan att 
försöka påvisa förekomsten av och variationen i förkommande kategorier och 
kategorisystem. Samtliga lärare valde att tydligt att ange vilka olika 
kunskapsområden de brukar prioritera i sin teknikundervisning. Kunskapsområdet 
Konstruktion och verkningssätt är det till synes vanligast förkommande 
huvudkategorin med sammanlagt 23 uttalanden, följd av Komponenter och system, 
Utveckling, Tekniken, naturen och samhället och Övrigt med endast 2 uttalanden 
per kunskapsområde Till sist har vi Vad tekniken gör med endast 1 uttalande. 
Lärarnas svar visar på bredd och mångfald då kategorierna lyfter fram vad som är 
specifikt med tekniken enligt kursplanen i teknik (se bilaga 1).  
 
Figur 2. Tabellen nedan utgör den prioritering av olika kunskapsområden inom 
teknikämnet i form av antal läraruttalanden. 
 
Kunskapsområde/moment  Antal omnämnanden 
 

1. Konstruktion och verkningssätt 
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Konstruktion/Design   3 
Hållfasthet    2 
Material    1 
Ritteknik    3 
Byggteknik(bygga hus)   2 
Verktyg    1 
Mätteknik    1 
Vardagsteknik    1 
El     3 
Enkla maskiner    2 
Elektronik    4 (23) 

2. Utveckling  
Teknikhistoria    2 (2) 

 
3. Vad tekniken gör 

Rörelse    1 (1) 
4. Komponenter och system 

Tekniska system/Process   2 
Kommunikation    1 
Informationsteknik   1 
Bilar     1 (5) 

5. Tekniken, naturen och samhället 
Teknikens betydelse i samhället  1 
Hållbar utveckling   1 (2) 
Egna arbeten    1 
Projekt    1 (2) 
      (35) 
 

Vilka samhällsförhållanden och teknikfrågor tycker lärarna är särskilt 
viktiga att behandla i teknikundervisningen? 
Alla lärare utom en har besvarat frågan. Om vi tänker oss samma indelning av 
kategorier som ovan ser vi en tydlig förändring. Totalt har vi åtta läraruttalanden. Nu 
är det kunskapsområdet Tekniken, naturen och samhället (5 uttalanden) som är den 
vanligaste svarskategorin tätt åtföljd av Utveckling (3 uttalanden). Inga 
omnämnanden i kategori Konstruktion och verkningssätt som var den vanligast 
förekommande svarskategorin i föregående fråga. Ej heller några omnämnanden i 
kategori Vad tekniken gör. Ett läraruttalande hamnar under Övrigt. Denne lärare 
tycker att ”Det är svårt att prioritera”.  
 
Tabellen nedan visar vilka samhällsförhållanden och teknikfrågor som lärarna tycker 
är särskilt viktiga i sin teknikundervisning. 
 
Kunskapsområde/moment   Antal 
omnämnanden 
 

1. Konstruktion och verkningssätt  0 (0) 
 

2. Utveckling  
Hur tekniken har bidragit till förbättringar av våra  
levnadsvillkor    2 
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Vilka anv. krafter ligger bakom utvecklingen av olika  
tekniska anordningar    1 (3) 
 

3. Vad tekniken gör   0 (0) 
    

4. Komponenter och system   0 (0) 
 

5. Tekniken, naturen och samhället 
Energi och miljö    1 
Resursslöseriet, energiproblem  1 
Hur tekniken har missbrukats   1 
Hur tekniken(i ett visst område, elektronik) påverkar 
människan och samhället    1 
Vårt beroende av teknik, för och nackdelar 1 (5) 
 

6. Övrigt 
Svårt att prioritera   1 (1) 

 
Lärarnas svar lyfter här fram två områden (Utveckling och Tekniken, naturen och 
samhället) över vad som är specifikt med tekniken, enligt kursplanen i teknik (se 
bilaga 1).  

Hur rangordnar lärarna kunskapsformerna fakta, förståelse, färdigheter 
och förtrogenhet? 
I läroplanskommitténs huvudbetänkande Skola för utbildning (SOU 1992:92), som 
ligger till grund för de nya läroplanerna, omnämns följande fyra kunskapsformer; 
 
   Teorigrundad kunskap   Praktikgrundad kunskap 
          
Högre nivå Förståelse   Förtrogenhet   

Lägre nivå  Fakta   Färdighet   
 

• Fakta, dvs. kunskap som mätbar (kvantitativ) information – utan åtskillnad 
mellan ytlig och djup kunskap. Fakta är förståelsens byggstenar. 

 
• Förståelse, kunskap som meningsskapande. Samma fenomen kan förstås på 

kvalitativt olika sätt och kan ha anknytning till och uttryckas med hjälp av 
olika begrepp, modeller och teorier. 

 
• Färdigheter, är kunskap som utförande, dvs. att kunna göra något. 

Färdigheter i teknik kan vara att formulera problem, sammanställa fakta, 
analysera, argumentera och dra slutsatser. 

 
• Förtrogenhet är kunskap som omdöme, dvs. att kunna tillämpa principer 

och regler på olika sätt beroende på det unika i situationen. 
Förtrogenhetskunskapen kan vara förenad med sinnliga upplevelser. Vi ser, 
luktar, känner och ”vet” när något är rimligt, rätt eller fel eller om något skall 
avbrytas eller påbörjas. 
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Nedan visas lärarnas svar hur de prioriterar kunskapsformerna fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet (Siffran 1 anger den högsta prioriteringen, 4 den lägsta). 
 
 
Lärare   Kunskapsformer 
 Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet 
 
Lärare 1 1 2 3 4 
Lärare 2  3 4 1 2 
Lärare 3 3 1 2 4 
Lärare 3 4 2 3 1 
Lärare 4 4 1 3 2 
Lärare 5 - - - - 
Lärare 6 2 1 3 4 
 
Medeltal 2,8 1,8 2,5 2,8 
 
Alla lärare utom en har svarat på frågan. Lärarna har tydligt rangordnat de fyra 
kunskapsformerna. Tabellens medelvärde har skapats genom att alla rangordningstal 
i respektive kolumn summerats och sedan dividerats med antalet lärare som gjort 
sina prioriteringar. På detta sätt har kunskapsformen Förståelse hamnats högst (1,8) 
före Färdighet (2,5) följt av Fakta och Förståelse som har rangordnats lägst (2,8). 
Fyra av lärarna har valt att motivera eller kommentera sina svar: 
 
Lärare 1 har valt att prioritera kunskapsformen Fakta först med kommentaren: ”Man 
ska börja med lägre nivå (fakta) och det blir utgångspunkten, sedan bygger man på.”  
 
Lärare 3 har valt att prioritera kunskapsformen Förståelse först: ”Förståelse- viktigt 
att veta varför, hur och när och även påverkan”, och ” färdighet för att göra ’rätt’”. 
Lärare 3 menar att  
”man kommer långt på de förstnämnda”. Lärare 3 tyckte också att det var ”svårt” att 
prioritera då ”Alla är viktiga”. 
 
Lärare 2 har valt att prioritera kunskapsformen Färdighet först. Denne lärare menar 
att: ”Teknik bör vara en motvikt till alla teoretiska ämnen för alla teoritrötta elever.” 
 
Lärare 4 har valt att prioritera Förtrogenhet först med kommentaren: ”För 
förtrogenhet krävs de tre övriga. För förståelse krävs både viss färdighet och fakta. 
För färdighet måste du känna till vissa fakta. Fakta är nödvändigt att börja med”. 
 
Meningen med dessa frågor är inte att få fram de ”rätta” svaren då dessa frågor 
egentligen inte går att prioritera utan önskat syfte var att förbättra vårt vetande om 
hur tekniklärarna reflekterar kring en så didaktiskt central fråga som olika 
kunskapsformer. Enligt grundskolans läroplan förutsätter och samspelar de olika 
kunskapsformerna med varandra. ”Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme 
för olika kunskapsformer och skapa ett lärande där dessa former för den enskilda 
eleven balanseras och blir till en helhet” (Lpo 94, sid.8). När vi tittar närmare på de 
varierade motiveringarna lärarna har gjort kan man se att lärarna har olika grader av 
beroendeförhållanden mellan kunskapsformerna. Exempelvis menar den lärare som 
valt att prioritera Fakta att ”Man ska börja med lägre nivå (fakta) och det blir 
utgångspunkten, sedan bygger man på”. Här kan man säga att kunskapsformera är 
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enkelriktad av karaktären ”orsak-verkan”. Nästa lärare har valt att prioritera 
Färdighet och menar att ”Teknik bör vara en motvikt till alla teoretiska ämnen för 
skoltrötta elever”. Av svaret framkommer att läraren ”tror” att kunskapsformerna är 
inbördes oberoende av varandra. Till slut har vi den tredje läraren som prioriterar 
Förtrogenhet. Denna lärare menar att det är ”svårt” att prioritera då ”Alla 
[kunskapsformer] är viktiga” Denna lärare ser ett ömsesidigt beroende mellan 
kunskapsformera och att alla kunskapsformerna är viktiga för att skapa en 
pedagogisk helhet.  

Vilka är de viktigaste ”centrala begreppen” inom ämnet teknik? 
På denna fråga har fem av sju lärare svarat. I huvudsak har samtliga lärare svarat 
samma som i frågan ”Hur definierar lärarna undervisningen i teknik?”. De 
viktigaste ”centrala begreppen” enligt lärarna inom ämnet teknik är framförallt 
förståelse (och konsekvenser) för tekniken, naturen och samhället. Behovet av att 
förstå tekniken (framförallt vardagsteknik) betonas liksom utvecklingen i samhället. 
En lärare tar upp funktioner (vad tekniken gör) såsom transportera, styra, lagra och 
kontrollera. Viktigt för samtliga lärare är teknikämnets praktiska delar som innebär 
bl.a. problemlösning och kreativitet. Svaret stämmer återigen väl överens med 
teknikämnets syfte och roll enligt kursplanen i teknik (se bilaga 1).  

Hur försöker lärarna utveckla en successiv fördjupning av elevernas 
begreppsförståelse i ämnet teknik?  
Sex lärare av sju har besvarat denna fråga. Vi ser två kvalitativt åtskilda 
svarskategorier, den första har Anknytning till elevernas tankevärld (2 uttalanden) 
och den andra innebär Processrelaterade åtgärder (4 uttalanden). I den första ligger 
tyngdpunkten ”på lärarnas anpassning av undervisningen till elevernas intresse och 
förförståelse”. Här finns läraruttalanden om att eleverna skall ”reflektera och dra 
egna slutsatser” samt att läraren har diskussioner i både mindre grupper och helklass 
och ofta ställer ”frågor innan undervisningen börjar för att få en aning om deras 
förkunskaper”. Den andra kategorin ”avser främst samspelet […] mellan lärare och 
elever inom ramen för arbetsprocessen i skolan, dvs. ömsesidigt initiativtagande, 
lärarintervention i form av innehållsliga struktureringar, tillrättalägganden och 
försök till variation samt olika slags samtal och diskussioner” (Vernersson1999 :101).  
 
Några av lärarnas uttalanden nedan får klarlägga denna kategoris närmare innebörd: 
 

Ta t.ex. energiomvandling. Jag startar då med ett samtal med gruppen om vad begreppet står för. 
Vi läser om det och går igenom olika former. Efter ett tag ger jag dem en praktisk uppgift, typ: 
Bygg något som rör sig! Till hjälp får man t.ex. gummisnoddar, batterier, elmotorer. (elektrisk 
energi – rörelse) 
 
Arbeten i teknik delas i två delar: 1. uppgifterna för uppnåendemål 2. Uppgifterna för att uppnå 
strävansmål. Uppnåendemålsuppgifter är öppna uppgifter inom arbetes ram som kräver först och 
främst faktakunskap, kortfattat formulerade +  enklare praktiskt arbete med dess beskrivning av 
genomgången och funktion. Strävansmål: exempel  och förklaringar av uppgifter i fråga 8. 
Eleverna får uppgifterna på arbetsblad då arbetet påbörjas. De väljer svårighetsgrad genom hur 
djupt/ytligt de ”svarar”  på uppgifterna. 

 
Erfarenheter från olika typer av praktiskt arbete/undersökning och diskussion/dialog vidgar 
kontinuerlig förståelse. Går från konkret/enkelt till mer komplicerat/invecklat. Avslutar med teori. 
Tid för reflektion inbyggt i det praktiska arbetet. 
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Den processrelaterade svarskategorin är alltså här den mest förekommande 
svarskategorin. I den första kategorin anpassar lärarna sig mer till eleverna bl.a. 
genom att eleverna får tid för ”reflektion och egna slutsatser” samt att lärarna 
anpassar undervisningen till elevernas förkunskaper. Lewin (Diskuterad i Egidus, 
1999:118) menar att lärande som grundar sig i konkreta upplevelser är mer effektiv 
än kunskapsinhämtning som grundar sig på inläsning av texter och lyssnande till 
läraren. Direkta konkreta upplevelser skapar djupare förståelse, sammanhang, 
nyanser och mening till ogripbara begrepp. Begreppsbildningen blir tydlig genom att 
man samtidigt reflekterar över vad man känner och ser. I den andra kategorin är 
undervisningen mer strukturerad där man ”går från konkret/enkelt till mer 
komplicerat/invecklat”. Det är just ett processinriktat lärande Stevenson (Diskuterad 
i Mattson, 2005) föreslår, där eleverna rör sig mellan konkreta exempel och 
överordnade begrepp som system, material, process och information. Även vikten av 
att kunskapen finns i en kontext betonas. Annars får eleverna bara tillgång till 
lösryckta fragment i den helhet som egentligen finns. Som Wenestam (Diskuterad i 
Mattson, 2005) menar, är begreppen viktiga redskap. Att vi får en ”stomme” att 
hänga fakta på där detta grundläggande mönster ger oss tydligare sammanhang, 
djupare förståelse och bättre möjligheter att komma ihåg det inlärda.  

Vilka olika slags läromedel använder lärarna när de undervisar i teknik? 
Analysen och tolkningen av de sju inkomna lärosvaren har resulterat i följande två 
kategorier:  
 

1. Läroböcker  -  Hit hör traditionella förlagsproducerade läroböcker och 
läromedelspaket som inkluderar lärarhandledningar (Bonniers Teknik 04, 
Teknikpärm med ritningar och beskrivningar,  Natur o Kulturs Puls Teknik, 
Lärobok i fysik eller kemi) 

 
2. Vardagsproblem – Lärarna utgår från vardagsproblem i sin 

teknikundervisning. Eleverna får hämta fakta från dagstidningar, hemmet, 
studiebesök m.m. Eleverna får information från lärarens berättelser. Lärarna 
hittar på egna lektioner och material. 

 
Lärarna fick också möjlighet att prioritera de läromedel som de använde sig av i 
undervisningen. Sex lärare svarade på frågan. Tre lärare prioriterar Läroböcker i 
första hand och i andra hand Vardagsproblem. En annan lärare prioriterar 
Vardagsproblem först och Läroböcker i andra hand. Tre av lärarna uppgav att de 
inte gjorde några prioriteringar. Några lärare använder sig av läroböcker i fysik och 
kemi. Enligt Mattson (2005) bör läromedel i teknik frambringas från det tekniska 
området och inte från något annat område. Om läroböcker i fysik används kan 
eleverna få uppfattning av att teknik är naturvetenskap, menar hon. Vidare skall 
lärarna enligt Mattson koppla läromedel i teknik till teknisk verksamhet utanför 
skolan, vilket också flera av de undersökta lärarna gör.  

Hur försöker lärarna tydliggöra sina undervisningsmål i teknik? 
Fem lärare har besvarat frågan. Vi har delat svaren i tre kategorier: Målrelaterade (2 
lärarsvar), Kunskapsområdesrelaterade (1 lärarsvar) och Situationsrelaterade (2 
lärarsvar). De Målrelaterade svaren är direkt relaterade till målen i kursplanen för 
teknik. Lärarna uppger att de ”går igenom målen ofta” och ”noggrant tillsammans” 
och ”Använder ibland rättningsmallar för att synliggöra strävansmål.” Tydliga mål är 
en viktig faktor för elevers lust och motivation att lära, enligt Skolverkets rapport 
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(2003). I det Kunskapsrelaterade svaret relateras svaret till kunskapsområden. 
Läraren uttrycker sig så här ”Genom planeringen ser de [eleverna] vad som ska göras 
och vilka praktiska uppgifter de kommer att göra”. Därmed är inte 
tolkningsprocessen lika förutsättningslös som den Målrelaterade kategorin. Läraren 
synes här endast ge sina elever möjlighet att prioritera på förhand givna teknikfrågor 
eller begrepp. De Situationsrelaterade svaren är knutna till specifika 
undervisningssituationer. Lärarna uttrycker sig så här: ”Genom att förklara på det 
bästa möjliga sättet i den givna situationen vad tekniken är, vilket syfte/område vi 
använder tekniken i, och varför (drivkrafter)” och ”Jag håller låda” genom att på 
bästa sätt berätta och förklara. Här har alltså lärarna valt ut ett specifikt område som 
de önskar undervisa om. Därefter talar de om för eleverna varför detta är viktigt eller 
varför de skall lära sig om just det innehållet.  

Vad utmärker meningsfulla inlärningssituationer i teknik? 
Alla lärare utom en har besvarat denna fråga. Samtliga lärare har besvarat den främst 
sedd ur sina elevers inlärningsperspektiv. Lärarsvaren innehåller olika kännetecken 
som lärarna anser vara meningsfulla inlärningssituationer i teknik. Dessa 
kännetecken resulterade i följande tre svarskategorier: Aktivitet (4 uttalanden), 
Förståelse (4 uttalanden) och Motivation (1 uttalande). Kategorierna bygger på 
varandra, t.ex. visas Förståelse ofta i ett yttre agerande, dvs. Aktivitet. Till 
Aktivitetskategorin hör uttalanden om elevernas självständiga arbete, egna 
ställningstaganden och elevernas ifrågasättande. Till Förståelsekategorin hör 
uttalande som påpekar att eleverna förstår innehållet i undervisningen, att de 
upptäcker någonting eller ser en sak i ett nytt ljus och att de får ut något av sitt 
skolarbete. Fyra lärare poängterar praktiskt arbete för elevernas Förståelse. Eleverna 
skall förstå syftet med uppgifterna och att man framöver kan ha nytta av kunskapen. 
Laursen (2005) menar för att få med eleverna i undervisningen är det viktigt att 
eleverna ges möjlighet att förstå att ämneskunskapen kan relatera och dra nytta av 
något annat område i livet än i skolan och på detta sätt ökar motivationen till att lära 
sig. En lärare menar att teori bör bearbetas med praktiskt arbete där eleverna ser 
sammanhang. Laursen (2005) påpekar att det vi lär oss måste kännas meningsfullt 
och därför bör undervisning ske med betoning på sammanhang. Flera lärare pratar 
om ”Aha – upplevelser” och full aktivitet. Till Motivationskategorin hör uttalanden 
som avser elevernas känslomässiga engagemang och ansvarstagande. En lärare 
hamnar inom denna kategori och menar att han försöker skapa ”situationer som 
intresserar eleverna som stimulerar till fördjupning”.  Kroksmark (1999) menar att 
ett sätt för att ”få med sig” eleverna i undervisningen är genom att ha god kunskap 
om varje elev och dennes grundläggande kunskaper. 

Hur försöker lärarna arrangera meningsfulla inlärningssituationer i 
teknikundervisningen? 
Alla lärare utom en har besvarat denna fråga. Att dela in svaren i kategorier var inte 
så lätt då de var alldeles för kortfattade. I princip kan vi urskilja två kategorier. Ett 
läraruttalande utgår från elevernas engagemang, Elevcentrering. Denne lärare 
strävar efter att anknyta sin undervisning från elevernas tankar och idéer och skapa 
en åsikt. Eleverna får på egen hand pröva olika metoder och lösningar för att lösa ett 
problem. Laursen (2005) menar att detta är av stor vikt för att skapa en relation 
mellan lärare och elever och att man som lärare bör fråga sig vad som ter sig 
meningsfullt för sina elever eller inte, då forskning visar att innehållet i 
undervisningen ofta har en helt annan betydelse för eleverna än vad läraren tror. 
Även Strömqvist (1984-97) menar att man skall sätta sig in elevens lärandeperspektiv 
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för att kunna förmedla kunskapen så att just den eleven förstår. Läraren och eleven 
måste ha samma fokus och det är viktigt att få eleven att tänka till och reflektera. Det 
kan man göra genom att använda mångfalden av elevers sätt att tänka eftersom det 
bidrar till att skapa en helhet. Resterande uttalanden hamnar i samma kategori, 
Metodfokusering. Här är det i princip läraren som har introducerat de arbetssätt och 
arbetsformer som eleverna skall använda sig av. Exempel på läraruttalande: 
”Jag måste själv vara entusiastisk och ’tala för varan’. Visa på exempel t.ex. på 
modeller om vi ska tillverka något. ”Duka upp” i salen så att man får lust och sätta 
igång.” Det är alltså läraren som ger förutsättningarna för eleverna och deras 
skapande arbete. Återigen tar lärarna upp det ”praktiska” arbetet. När de utvalda 
lärarna försöker arrangera meningsfulla inlärningssituationer i sin 
teknikundervisning använder de sig ofta av praktiska uppgifter. Detta gäller båda 
kategorierna. Det som skiljer kategorierna åt är bara tillvägagångssättet. I det första 
får eleverna tänka ut metoder och lösningar själva medan i den andra är det lärarna 
som talar om vilka metoder och arbetssätt som skall användas.  

Speciellt lyckade lektioner eller lektionsserier i teknik 
På denna fråga har fem av sju lärare svarat. Speciellt lyckade lektioner i 
teknikundervisningen avser ett antal skilda kunskapsområden inom tekniken och 
exempel på olika arbetsformer och arbetssätt. Exempel på innehållsliga områden är: 
konstruktion och verkningssätt (material, form, rörliga delar, elteknik och styrning) 
och vad tekniken gör (omvandla, lagra, transportera och styra). Arbetsformerna och 
arbetssätten är något varierande. Det finns ett exempel på traditionell 
lärargenomgång (med verklighetsanknytning) i form av engagerade berättelser och 
presentation. Ett annat exempel är elevcentrerat där läraren utgår från elevernas 
engagemang och aktivitet. Eleverna får själva söka kunskap, göra egna val och 
konstruera sitt eget arbete. Läraren har gett eleverna målet men de får själva 
bestämma hur de skall ta sig dit (målrelaterad uppgift). Ytterligare en lärare utgår 
från elevernas vardag (verklighetsanknytning) och menar att det är lyckat att 
integrera teknikämnet med andra ämnen ”så eleverna förstår att livet inte går att dela 
in ämnesvis”. Den fjärde läraren menar att eleverna oavsett arbetsområde berömmer 
de praktiska delarna av undervisningen. Den sista läraren kopplar teori med praktik 
för att få helhet. Praktiskt arbete kopplas till projekt där eleverna själva får skriva ner 
resultatet av sitt arbete. Varför blev undervisningen lyckosam? Lärarna själva har inte 
motiverat varför dessa lektioner var lyckosamma men lärarnas uttalande visar på 
olika argument som har förankring i motivkretsarna ”verklighetsanknytning”, 
”motivation” och ”aktivitet”. Verklighetsanknytning avser elevernas upplevelser av 
innehållets personliga och rumsliga närhet, de känner igen sig och kan identifiera sig 
med uppgiften. Elevernas motivation speglar sig i deras engagemang och inlevelse. 
Aktivitet, dvs. elevernas deltagande avser till exempel elevernas egna förslag, 
lyssnande, val och beslut. Ytterligare ett skäl kan vara att eleverna hade goda 
baskunskaper eller att det förekom klara inlärningsmål innan deras arbete 
påbörjades. Men detta är bara en gissning och utan lärarnas motiveringar kan vi inte 
veta säkert. Det finns antagligen inte någon ultimat undervisningsmetod för 
teknikämnet eller något ämne för den delen heller. Vi kan här visa att 
undervisningsmålen kan nås via ett antal olika didaktiska kommunikationssätt. Vi 
kan här kanske också fästa uppmärksamheten i sig på variationen av olika metoder 
och arbetssätt. Enligt (Gustafsson & Myrberg, 2002) har forskningen visat att 
effektiva lärare anpassar undervisningen så att den passar olika elevers behov. En 
mängd olika undervisningsmetoder är det mest framträdande draget hos en skicklig 
lärare, liksom att läraren har ett vidsträckt spektrum av interaktionsstilar och 
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strategier som tillämpas med hänsyn till olika elevgrupper och individer. Lärarens 
förmåga att skapa motivation är relaterad till i vilken mån innehåll och metoder 
tilltalar elevernas nyfikenhet och intresse, den relevans eleverna upplever att 
uppgifterna har, elevernas förväntningar att lyckas med uppgiften. 

De viktigaste möjligheterna och hindren för en god teknikundervisning 
På denna fråga har samtliga lärare svarat. Här vill vi försöka få en bild över de 
viktigaste upplevda möjligheterna och hindren för en bra undervisning i ämnet teknik 
med utgångspunkt i lärarnas svar. Här har det varit möjligt att gruppera lärarnas svar 
i fyra kategorier: 
 
Organisationsrelaterade (4 möjligheter) (5 hinder ) uttalanden som avser resurser i 
form av lokaler, tid, gruppsammansättning och samarbete mellan tekniklärare. 
 
Ämnesrelaterade (1 möjlighet 1 hinder) uttalanden som är relaterade till 
teknikämnets form och innehållsliga karaktär, t.ex. frågor om teknikämnets 
komplexitet och begreppsbildning. 
 
Aktörsrelaterade (5 möjligheter) (3 hinder) uttalanden som relateras till de personer 
som är direkt involverade i undervisnings- och inlärningsprocesserna, dvs. lärarna 
och eleverna.  
 
Läromedelsrelaterade (1 möjlighet) (3 hinder) uttalanden som avser material som 
används i undervisningen.  
 
Antal uttalanden uppgår till 23 stycken. Antalet möjligheter respektive hinder 
fördelar sig relativt jämnt, med elva respektive tolv uttalanden. 
Organisationsrelaterade uttalanden är vanligast. Det förekommer sammanlagt nio 
gånger, i form av fyra möjligheter och fem hinder. Den aktörsrelaterade 
svarskategorin förekommer sammanlagt åtta gånger med fem möjligheter och tre 
hinder. Den Aktörsrelaterade svarskategorin var den vanligast förekommande 
möjligheten för att få till stånd en god teknikundervisning. Det visar att betydelsen av 
det mänskliga samspelet i undervisnings- och inlärningsprocesser. En viktig form av 
inlärning sker genom dialog (Kroksmark, 1999). Man bör som lärare också ha en 
aktiv relation till eleven istället för att bara mata med fakta och hjälpa eleven se och 
förstå orsaker bakom händelser och inte bara konstatera fakta (Healy, 1999). Även 
Rowell (Diskuterad i Mattson, 2005) menar att stor vikt bör läggas vid den sociala 
delen vid lärandet av teknik. Den läromedelsrelaterade kategorin förekommer 
sammanlagt fyra gånger i form av en möjlighet och tre hinder. Till slut har vi 
ämnesrelaterade uttalanden som omnämns sammanlagt två gånger med en möjlighet 
kontra ett hinder. Hur skall vi tolka detta resultat? Sammanfattningsvis är de 
viktigaste möjligheterna för en god teknikundervisning är resurser i form av 
ämneskunskap, lokaler (lämpliga för praktiskt arbete) och kompetens, material, få 
elever (exempelvis halvklass), att som lärare vara ”smittande intresserad”. Men också 
vara väl förberedd, ha ”genomtänkta lektioner” och ”vara motiverad” som lärare. Men 
också ”samarbete mellan lärare” är viktigt för en god teknikundervisning. Om vi 
sammanfattar de viktigaste hindren för en god teknikundervisning så är det svårt att 
hitta ”bra läromedel”. ”Tiden (40 min/vecka) räcker inte”, ”stora grupper”, ”elevernas 
olika intresse” och ”tystnad mellan lärare”. En lärare uttrycker även sitt ointresse för 
ämnet. 
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En av lärarna har inte besvarat ett stort antal frågor. Vi väljer att presentera hans 
motiv här:  
 

Era frågor är intressanta och vore relevanta i den skolsituation som man skulle önska. 
Verkligheten ser dock helt annorlunda ut – på vår skola och förmodligen på många andra skolor. 
 

1. Det saknas behöriga lärare 
2. Det saknas frivilliga lärare 
3. Det saknas fortbildning 
4. Det saknas lokaler 
5. Ämnesanslaget är betydligt lägre än till övriga ämnen. Både pengar och utrymme saknas till att 

köpa in material. 
 
Denna situation gör det svårt att besvara en stor del av era frågor, eftersom vi har fullt upp med att 
överhuvudtaget presentera något meningsfullt. 

 
Endast en av de undersökta lärarna har ämnesdidaktisk utbildning och endast två har 
teknisk utbildning eller teknisk bakgrund. Den enda didaktiskt utbildade läraren var 
dessutom ovillig att undervisa i ämnet. Det är inte bra för undervisningens utfall då 
forskning visar att lärarens entusiasm har betydelse för elevers motivation 
(Gustafsson & Myrberg, 2002). Ovan beskrivet är inte heller bra med tanke på att 
lärarens kompetens är den enskilda resurs som har störst betydelse för elevers 
inlärningsresultat (Gustafsson & Myrberg, 2002) och att undervisningskunskap och 
ämnesdidaktiska kunskaper är positivt relaterade i lärandeprocessen (Bentley, 2003).   
 
Sammanfattningsvis visar lärarnas uttalanden att det som behövs för en god 
teknikundervisning är först och främst organisationsrelaterade och 
aktörsrelaterade möjligheter. Men de viktigaste hindren är i stort sett detsamma 
men där tillkommer också uttalanden om läromedel.  

Hur är lärarnas undervisning i teknik organiserad? 
På denna fråga har sex av sju lärare svarat. Två lärare uppger att undervisningen sker 
som ren ämnesundervisning. Nästa tre lärare undervisar i både fysik och teknik. Två 
av dessa lärare uppger att de tillämpar teoretiska fysikmoment praktiskt i tekniken 
och menar att ”fysik och teknik går mycket ihop”. Den tredje läraren integrerar 
tekniken i sjuan men anger inte hur denna samverkar sker. Samma lärare har ren 
ämnesredovisning i årskurs åtta och nio. Ytterligare en lärare undervisar i teknik, 
fysik och kemi men anger inte heller hur undervisningen sker och vad den leder till.  
 
I och med Lpo 94 fick ämnet egen ämnesstatus och var inte längre underordnat något 
annat kunskapsområde. Enligt Mattson (2005) har teknikämnet svårigheter att 
utveckla en egen ämnesidentitet. En undersökning från CETIS har visat att 
teknikundervisningen på flera håll kännetecknas av praktiska försök från traditionell 
fysik. Så är fallet även här. Två lärare uppger att de tillämpar teoretiska fysikmoment 
i tekniken. En tredje lärare integrerar sin undervisning i årskurs sju. Den fjärde 
läraren integrerar teknikämnet både med fysik och med kemi. Men lärarna uppger 
inte hur denna integrering sker eller vad den leder till. Som vi redan tidigare sagt när 
det gäller användningen av fysik- eller kemiläroböcker i teknikämnet gäller samma 
här, det är svårt att se att teknikämnet kan bli tydliggjort då man använder praktiska 
försök från fysiken i tekniken. Som Sjøberg (2000) menar, är inte teknik detsamma 
som naturvetenskap utan det är något mer än bara praktiskt tillämpning av 
naturvetenskap. En grundläggande skillnad är att vetenskapens mål är att förstå 
världen medan teknikens mål är att lösa praktiska problem. Teknik handlar i stor 
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utsträckning om problemlösning (Ginner, 1996). Till exempel undervisar en 
fysiklärare om värmeenergi medan en tekniklärare berör förbättring av 
värmeisolering och värmeförluster, en biologilärare undervisar om muskler, en 
fysiklärare om täthet medan en tekniklärare löser själva problemet som kan vara att 
ta fram hjälpmedel för simning för en handikappad individ. Ytterligare exempel är 
skapande eller uppfinnande av mer lämpliga tekniska begrepp vid en speciell uppgift. 
Det finns koppling mellan fysiken och tekniken men tekniken är mycket äldre än 
naturvetenskapen. Det är dock endast delar av modern teknik som är baserad på 
naturvetenskap. Däremot har alltid naturvetenskapen varit beroende av teknik för 
idéer och för apparater, maskiner och redskap (Blomdahl, 2005). 

Vilken roll spelar de lokala planeringsinstrumenten för lärarnas 
pedagogiska arbete? 
Varje skola skall i sin lokala kursplan ange hur målen skall genomföras och hur 
verksamheten skall utformas och organiseras.  
 

Rektor ansvarar för att en lokal arbetsplan upprättas samt för att skolans resultat följes upp och 
utvärderas i förhållande till de riksgiltiga målen och till skolplanen och den lokala arbetsplanen 
(Lpo 94, sid. 17) 

 
Tillsammans med eleverna skall lärarna sammanställa lokala kursplaner för 
respektive ämne. När dessa arbetas fram är det meningen att dessa skall precisera, 
komplettera och lokalt målanpassa de centrala måldokumenten. Ett exempel är hur 
det ämnet innehållsligt växer fram över årskurserna. Det blir här en viktig pedagogisk 
fråga, enligt Vernersson (1999). Vid sidan av de centralt givna lokala kursplanerna 
har även lokala arbetsplaner för ämnet introducerats, detta för att öka ambitionen 
och precisionen i lärarnas kursplansarbete. Dessa kan innehålla uppgifter om hur 
undervisningen skall organiseras, dvs. om den skall ske ämnesbundet eller i 
ämnesövergripande teman etc. Arbetsplanen kan också visa hur undervisningen skall 
genomföras och utvärderas med hänsyn till den konkreta klassrumsverkligheten 
(Åström, Diskuterad i Vernersson, 1999). Enligt Vernersson (1999) borde tonvikten 
när det gäller den lokala kursplanen ligga på hanteringen av undervisningens 
didaktiska selektions- och legimitetsfrågor. Den lokala arbetsplanen bör däremot 
främst avse kommunikations- och identitetsfrågor, menar han. Om dessa 
planeringsinstrument används rätt kan de bli effektiva hjälpmedel för utvecklingen 
av undervisningen i den egna skolan (Vernersson, 1999).  
 
Hur har lärarna svarat på denna fråga? Fem av sju lärare har besvarat denna fråga.  
Vid analysen av svaren visar det sig att alla fem refererar till den lokala kursplanen 
för ämnet när de besvarar frågan. En lärare svarade att ”jag håller mig till de mål som 
eleverna ska uppnå. Men ibland lägger jag till så att de duktiga eleverna kan gå vidare 
och utvecklas.”En lärare menar att i år 6 är det oviktigt medan i år 7-9 ”ganska” 
viktigt”. Den tredje läraren ”Nu kommer vi att arbeta för att få ’grön flagg’ på skolan, 
vilket än mer kommer att ge avtryck i min undervisning”. Den fjärde läraren ”O 
(noll). Skolans informella kod i ämnet är viktig. Det klargjordes tydligt när jag var ny 
här på […] skolan att ’på den här skolan jobbar vi praktiskt’. 
Den femte läraren nämner explicit den lokala arbetsplanen och menar att ”de lokala 
planeringsinstrumenten i vår skola är föråldrade så att alla genomför undervisning 
efter egen tolkning”. Belägg för att lokala arbetsplaner för ämnet teknik existerar 
finns inte utan tycks i själva verket syfta på skolans lokala plan eller på den centralt 
givna kursplanen i teknik. Intervjuer med lärarna skulle här skapa klarhet.  
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Två lärare nämner explicit att de lokala planeringsinstrumenten är i  ”År 6 inte alls 
viktigt men i år 7-9 ganska viktigt”, ”noll” viktiga för deras pedagogiska arbete. Till 
synes verkar ingen av lärarna aktivt medverkat vid framtagandet av 
planeringsdokumenten. Ett gemensamt ansvarstagande borde leda till både ökad 
motivation och ett bättre slutresultat och vi har fått bättre uttalanden i lärarsvaren.  

Hur utvärderar lärarna sin undervisning? 
På denna fråga har fem av sju lärare uttalat sig. Två lärare uttrycker att de utvärderar 
sin undervisning tillsammans med eleverna i form av elevenkät och ”genom att lyssna 
på elevernas åsikter om arbetet/n”. Tre av lärarna framhåller att de genom 
självreflektion och egna minnesanteckningar utvärderar sina egna insatser. 
Utvärderingen sker såväl i både skriftlig och muntlig form genom elevenkät, 
minnesanteckningar och genom att lyssna på elevernas åsikter. Utvärderingen kan 
tidsmässigt ske efter ”varje moment”, ”efter varje genomfört arb.omr.”, ”fortgående”, 
”kontinuerligt och ständigt” samt efter ”varje lektion och kurs”. I ett fall används 
utvärderingen för att legitimera och utveckla den egna undervisningen med eleverna. 
Ingen lärare uppger att de använder sig av skriftliga prov i sin utvärdering. Vi finner 
att den form av bedömning som verkar vanligast är den muntliga bedömningen. Den 
sorts bedömning som syftar till att stimulera fortsatt lärande genom att kontinuerligt 
lyfta fram en persons styrkor och svagheter under pågående lärprocess. Där eleven 
som bedöms får i form av muntlig dialog återkoppling om vad eleven lyckats med 
eller alternativt kan göra bättre.  
 

 

Sammanfattning och diskussion  
 
Syftet med denna studie var att undersöka lärares uppfattning av teknikämnet och 
undervisningen i årskurs 6-9. För att uppnå syftet utgick vi från fyra frågeställningar. 
Utifrån dessa frågeställningar framkom det att de undersökta lärarna anser att 
teknikämnet kännetecknas av att tekniken gör något eller utför något som förenklar 
vardagen. Lärarna uttrycker att teknik är ett komplext ämne som innehåller många 
bitar. Det viktigaste skälet till att eleverna skall studera teknik är tydligt nyttobetonat. 
Kunskapsområde som lärarna prioriterar är Konstruktion och verkningssätt. Det 
minst prioriterade kunskapsområdet är Vad tekniken gör. Lärarsvaren visar på bredd 
och mångfald då kunskapsområdena lyfter fram vad som är specifikt med tekniken 
enligt kursplanen i teknik, Lpo 94. Det är tydligt att lärarna prioriterar de praktiska 
momenten inom ämnet. Viktiga frågor inom teknikämnet hamnar inom 
kunskapsområdet Tekniken, naturen och samhället och Utveckling. Detta stämmer 
inte överens med vad lärarna prioriterar i sin undervisning. Enligt lärarna viktiga 
centrala begrepp inom ämnet teknik stämmer väl överens med kursplanen i teknik. 
Meningsfulla inlärningssituationer i teknik är enligt lärarna när eleverna arbetar 
självständigt praktiskt men även att teori skall varvas med praktik, för förståelse och 
helhet. Lärarna betonar att eleverna skall veta varför de arbetar med ett visst område 
och förstå syftet med uppgifterna. Meningsfullt är när eleverna har nytta av 
kunskapen. Lärarna använder sig ofta av praktiska övningar men tillvägagångssättet 
kan variera, det finns exempel på metodfokuserade och elevcentrerade metoder.  
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Vad anser lärarna känneteckna skolämnet teknik? 
Vår tanke är här att försöka finna vad de undersökta lärarna anser vara det viktigaste 
och mest väsentliga och grundläggande i teknikämnet i skolan. Vi kan kalla det 
allmänbildning eller identiteten i skolämnet. Teknikämnets och teknikens karaktär 
syns i de flesta svaren. Sammanfattningsvis kan sägas att lärarnas syn på vad 
teknikämnet innebär var i överensstämmelse med kursplanen. Beträffande 
definitioner av skolämnet teknik kopplar lärarna tekniken till något eller några av de 
fem perspektiven i kursplanen. Lärarna beskriver här praktiskt arbete, 
problemlösning och att allt är teknik. Det som är unikt för skolämnet teknik ser vi 
som att teknikämnet är en kombination av att pröva och reflektera. Teknikämnet har 
en stor bredd och kan sägas sakna begränsningar och kan hämta sitt innehåll från 
väldigt många områden. Unikt för ämnet är prövandet och konstruerandet, få något 
att fungera och att den praktiska konstruktionen sätts in i ett sammanhang. Elevers 
reflektion om hur teknik används i samhället kopplat till reflektion i skolrummet om 
vad de lärt sig under en lektion i teknik är självklara inslag i teknikämnet.  Vi anser 
att ämnet teknik är ämnesöverskridande. Det finns inga gränslinjer mellan det 
praktiska och undersökande arbetet och de natur- och samhällsvetenskapliga 
perspektiven. Förståelse och förtrogenhet med den teknik som omger oss kräver en 
integration av olika kunskapsområden. Tekniken ger en unik möjlighet "att begripa 
genom att gripa", att använda alla sinnen för att förstå. Det finns också uppenbara 
samband mellan t ex teknik och estetik - kopplingar som dock ofta glöms bort. 

 

Varför skall man undervisa i och om teknik? 
Nyttoargumentet är det viktigaste argumentet för teknikundervisning enligt de 
undersökta lärarna. Ordet ”förståelse” används ofta. Nyttoargumentet går ut på att 
kunskaper och färdigheter i teknikämnet hjälper dig att behärska ditt vardagsliv.  
Enligt vår åsikt finns det fler argument till en teknisk allmänbildning. Ett av dessa 
argument är Demokratiargumentet (endast ett läraruttalande). Som medborgare i ett 
samhälle krävs det att vi förstår grunderna för den teknik och de tekniska lösningar 
som omger oss då många av dagens viktiga samhällsfrågor handlar om detta. Dessa 
bör vi som medborgare direkt eller indirekt ta ställning till. Att lära teknik är ett 
allmänbildningsintresse och ett medborgarbehov. Detta är också något som Ginner 
(1996) och Mattson (2005) förespråkar. Exempel på viktiga frågor att ta ställning till 
och diskutera i skolan är frågor om kärnkraft, vattenkraft, hål i ozonlagret 
(konsekvenser, orsaker och åtgärder), möjliga alternativa energikällor med mera. 
Ytterligare ett viktigt argument är Kulturargumentet (två läraruttalanden), det går ut 
på att eleverna har grundläggande historiska kunskaper om teknikens utveckling, 
relationer till oss människor, naturen och samhället. Det är i sammanhanget en 
användbar tillgång. Förutom ett allmänbildningsintresse är det viktigt att elever 
utvecklar ett grundläggande ämneskunnande i teknik eftersom framtidens yrken ofta 
kräver teknikkunskaper. Det är i skolan som attityder och intressen grundläggs och 
att öka intresset för teknik är en av teknikämnets intentioner. 
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Vilka teknikområden behandlas i undervisningen?  
 
Konstruktion och verkningssätt var till synes den mest prioriterade kategorin. Den 
kategori som är minst prioriterad är Vad tekniken gör.  Lärarnas svar visar även här 
på relativ bredd och mångfald då kategorierna lyfter fram vad som är specifikt med 
tekniken enligt kursplanen. I och med att kategorierna just lyfter fram vad som är 
specifikt för ämnet kunde man dock önska att frekvensen på lärarnas svar hade varit 
mer jämnt fördelad över kategorierna då samtliga kategorier är centrala inom ämnet 
teknik. Det är tydligt att lärarna prioriterar de praktiska momenten inom ämnet. Det 
är inte fel i sig men övriga perspektiv i kursplanen är minst lika viktiga anser vi. Den 
tekniska kunskap som bör ligga till grund för teknikundervisningen består av tre 
delar, enligt Rowell (Diskuterad i Mattson, 2005): en för en teknisk praktik (praktisk 
problemlösning), en i en teknisk praktik (förklara och förstå) och en om en teknisk 
praktik (resonera och kritisk medvetenhet). Något vi också saknar i lärarnas 
uttalanden är att man inte resonerar kring teknik. Vi menar att 
värderingsdiskussioner är väsentliga. Det är viktigt att diskutera vilka konsekvenser 
tekniken har för samhället. För att tydliggöra argumenten för utbildning i teknik 
behövs en teoretisering av teknisk kunskap enligt Stevenson (Diskuterad i Mattson, 
2005). Han föreslår att man utgår från kognitiva teorier för att göra oss medvetna om 
lärandeprocessen. Kunskap finns i en kontext och medieras av artefakter och 
människor. Det borde finnas goda möjligheter i teknikundervisningen att kombinera 
konkreta meningsfulla uppgifter med utvecklande material och utrustning som är 
relevant för ett aktivt liv i vårt tekniskt avancerade samhälle. Men på frågan ”Vilka 
samhällsförhållanden och teknikfrågor tycker lärarna är särskilt viktiga att behandla i 
undervisningen” har man prioriterat annorlunda. Nu var det kunskapsområdet 
Tekniken, naturen och samhället som var den vanligaste svarskategorin tätt åtföljd 
av Utveckling. Detta stämmer alltså inte överens med vad lärarna prioriterar i sin 
undervisning. Hur kan man tolka detta? Lärarna verkar medvetna om aktuella frågor 
som diskuteras i samhället. De nämner områden som energi och miljö, 
resursslöseriet, hur tekniken missbrukas och hur tekniken i vissa områden påverkar 
människan och samhället. Under kategorin Utveckling anser lärarna viktiga frågor 
vara exempelvis hur tekniken bidragit till förbättringar av våra levnadsvillkor och 
vilka krafter som ligger bakom utvecklingen av olika tekniska anordningar. Men på 
något sätt prioriteras detta ändå inte i deras undervisning. Det viktigaste argumentet 
som framkom, för teknikundervisning i skolan, var klart nyttobetonad (se ovan). 
Demokratiargumentet var inte högt prioriterat (endast 1 uttalande). Det kan vara en 
förklaring till vårt resultat. Enligt kursplanen är ett syfte ”med teknikundervisningen 
att göra vardagstekniken begriplig och synlig” (sid.1). Ett annat syfte är ”öka 
förståelsen av hur produktionsförhållanden, samhället, den fysiska miljön och 
därmed våra livsvillkor förändras” (sid. 1). Enligt oss (och uppenbarligen även 
lärarna) är det minst lika viktigt att eleverna skall besitta sådan kunskap att man kan 
förstå teknikens roll och betydelse i samhället. Det är viktigt att som lärare ta upp 
bland annat värderingsfrågor, intressekonflikter och ekonomiska konsekvenser som 
kan uppkomma i samband med olika typer av teknikanvändning. I en demokrati är 
det viktigt att man skall kunna påverka sin egen situation och nödvändigt att man 
förstår, så att man kan skilja mellan bra och dåliga argument. För att klara av att ta 
ställning krävs det en viss insikt i tekniska ämnen och detta måste sättas in i ett 
vidare sammanhang. Men varför fördelar inte de undersökta lärarna teknikområdena 
på ett bättre sätt i sin undervisning? I svaren framkommer inte varför man gör just 
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dessa prioriteringar som man har gjort. Här hade en intervju med aktuella lärare 
antagligen gett oss en bättre svarsbild. 

 

Hur ser lärarnas undervisningsstrategier ut? 
Väsentligt i teknikundervisningen är enligt lärarna när eleverna få arbeta 
självständigt praktiskt men även att teori skall varvas med praktik för förståelse och 
helhet. I dagens svenska skola är kanske teknikämnet en möjlighet till att höja 
statusen på det praktiska arbetet om detta kombineras med diskussioner om tekniska 
konstruktioner och om man sätter ord på der man göra i beskrivningar. Att resonera 
om tekniken och lära sig argumentera är en del av teknikämnet. Lärarna betonar att 
eleverna skall veta varför de arbetar med ett område och förstå syftet med 
uppgifterna. Meningsfullt är också då eleverna har nytta av kunskapen och flera 
lärare uttalade sig om ”Aha –upplevelser” när eleverna upptäcker något eller ser 
saker i ett nytt ljus. Då får eleverna mening och får ut något av sitt skolarbete. När det 
gäller elevernas Motivation har bara en lärare uttalat sig. Läraren försöker skapa 
”situationer som intresserar eleverna som stimulerar till fördjupning”.  Uttalanden vi 
saknar här är t.ex. att undervisningen bör utgå från elevernas egna erfarenheter och 
att skapa verklighetsanknutna upplevelser genom t.ex. studiebesök eller andra 
upplevelser som är aktuella. Ett annat avser användningen av alla sinnen och behovet 
av olika pedagogiska hjälpmedel, som kan konkretisera, tydliggöra och underlätta 
inlärningen. Uttalanden om arbetsklimatet i skolan, det vill säga det personliga 
förhållningssättet och interaktionen mellan lärare och elever saknas.  

 
 
 

Slutsatser 
 
Denna studie har pekat på vad lärarna anser/prioriterar: 
 

• Teknik är att göra något (praktiskt) som förenklar vardagen 
• Teknik är ett komplext ämne som innehåller många delar 
• Det viktigaste argumentet för teknik i skolan är ett nyttoargument  

- att eleverna behöver kunskaper och färdigheter för att klara av 
vardagslivet  

 
Kursplanen i teknik lyfter fram fem frågeställningar och perspektiv som är specifikt 
för tekniken. 

• Lärarna prioriterar endast en av dessa, nämligen Konstruktion och 
verkningssätt. 

• Av dessa fem frågeställningar anser lärarna dock att perspektivet Tekniken, 
naturen och samhället är särskilt viktig att behandla i teknikundervisningen. 

• De viktigaste ”centrala begreppen” i teknik är: 
- förståelse och konsekvenser för tekniken, naturen och samhället 
- behovet av förståelse för vardagsteknik betonas 
- förståelse för utvecklingen av samhället 
- funktioner - vad tekniken gör  
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• Viktigt för samtliga lärare är teknikämnets praktiska delar som innebär bland 
annat problemlösning och kreativitet. 

• För att utveckla elevernas begreppsförståelse anser flertalet lärare att man 
skall använda sig av processrelaterade åtgärder, där eleverna rör sig mellan 
konkreta exempel och överordnade begrepp som system, material, process och 
information och att kunskapen finns i en kontext samt tid för reflektion. 

• Lärarna använder främst läromedel som traditionella förlagsproducerade 
läroböcker samt utgår från problemställningar i elevernas vardag 

• Meningsfulla inlärningssituationer i teknik är när eleverna: 
- Arbetar praktiskt självständigt för elevernas förståelse 
- När eleverna förstår syftet med uppgifterna 
- Att eleverna har nytta av kunskapen 
- Varvar teori med praktik där eleverna ser sammanhang 
- Är känslomässigt engagerade och tar eget ansvar 

• Försöker arrangera meningsfulla inlärningssituationer via Elevcentrering eller 
via Metodfokusering genom att: 

- sträva efter att anknyta sin undervisning från elevernas tankar och idéer 
och få eleverna att skapa en egen åsikt 

- pröva olika metoder och lösningar för att lösa ett problem 
- läraren introducerar de arbetssätt och arbetsformer som eleverna skall 

använda sig av, här är det alltså läraren som ger förutsättningarna för 
eleverna och deras skapande arbete  

• Det finns inga ultimata undervisningsmetoder för teknikämnet utan 
undervisningsmålen kan nås via ett antal olika didaktiska 
kommunikationssätt. En variation av olika metoder och arbetssätt är att 
föredra 

• De största möjligheterna ligger hos eleverna och lärarna själva, det sociala 
samspelet i undervisnings och inlärningsprocessen 

• Det största hindret för en god teknikundervisning är resurser i form av 
anpassade lokaler, för lite tid (40 min/vecka), elevernas olika intresse, för 
stora elevgrupper och dåligt eller obefintligt samarbete mellan lärare. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
I detta arbete har vi koncentrerat oss på lärares uppfattningar av teknikämnet och 
undervisningen. Det hade nu varit intressant att undersöka hur de undersökta 
lärarnas elever ser på teknikundervisningen. Det skulle också vara intressant att 
undersöka vad som faktisk sker i klassrummet och se om det överensstämmer med de 
nu undersökta lärarnas uppfattningar. Syftet med detta skulle vara att bidra till bättre 
förståelse om hur och vad elever lär sig.  Enligt Hagberg och Hulten (2004) är ett 
hinder för att utveckla undervisningen i teknik, bristen på kunskap om hur elever 
uppfattar tekniska begrepp. Förslag till fortsatt forskning är därför: Hur uppfattar 
eleverna teknikämnet? Och vad är det som egentligen sker i klassrummet? 
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Bilaga 1 
  

Kursplan för ämnet Teknik 
Nedanstående information är hämtad från Kursinformationssystemet 2007/08 på Skolverkets 

webbplats med länk:  

Skolverkets webbplats - Kursplaner och betygskriterier för Teknik 

Ämnets syfte och roll i utbildningen 

Människan har alltid strävat efter att trygga och förbättra sina livsvillkor genom att på olika 

sätt förändra sin fysiska omgivning. De metoder hon då använt är i vidaste mening teknik. 

Utbildningen i ämnet teknik utvecklar en förtrogenhet med teknikens väsen. Syftet är att öka 

förståelsen av hur produktionsförhållanden, samhället, den fysiska miljön och därmed våra 

livsvillkor förändras. Teknisk verksamhet har påtagliga konsekvenser för människa, samhälle 

och natur. Särskilt tydligt blir detta när tekniken är stadd i snabb utveckling. 

Samhället och våra livsmönster präglas i allt högre grad av användandet av tekniska föremål, 

som i sin tur ofta ingår i tekniska system. Att så långt som möjligt göra vardagstekniken 

begriplig och synlig är därför ytterligare ett syfte. Detta innefattar alltifrån de enklaste 

redskapen i hemmet till moderna apparater och komplicerade transportsystem. Tekniska 

kunskaper blir i allt högre grad en förutsättning för att kunna bemästra och använda den 

teknik som omger oss. Som medborgare i ett modernt samhälle behöver man en 

grundläggande teknisk kompetens, som man dessutom ständigt måste kunna utvidga och 

anpassa. I denna kompetens ingår såväl kunskap om den tekniska utvecklingens roll i ett 

historiskt perspektiv som viss vana att reflektera över och praktiskt lösa tekniska problem. 

Därutöver krävs förmåga att analysera och värdera samspelet mellan människan, tekniken 

och våra möjligheter att existera. Nyttjandet av teknik reser nämligen en rad etiska spörsmål 

som berör grundläggande värderingar, till exempel vad gäller teknikens konsekvenser för 

miljön. Också många andra sidor av tillvaron, som arbetsliv, boende och fritid, påverkas av 

tekniken. Individers och gruppers möjligheter att utöva inflytande och makt är i stor 

utsträckning beroende av hur tekniken utformas och utnyttjas i samhället. 

Flickors och pojkars förhållningssätt till teknik skiljer sig ofta åt – så också omgivningens syn 

på flickors respektive pojkars roller i tekniska sammanhang. Ett syfte med teknikämnet är att 

alla ges tillfälle till ett medvetet och allsidigt kunskapssökande i utbildningen. 

  

Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven 

� utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling och 

om hur tekniken påverkat och påverkar människan, samhället och naturen,  
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� 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,  

� utvecklar förmågan att reflektera över, bedöma och värdera konsekvenserna av olika 

teknikval,  

� utvecklar förmågan att omsätta sin tekniska kunskap i egna ställningstaganden och 

praktisk handling,  

� utvecklar intresset för teknik och sin förmåga och sitt omdöme vad gäller att hantera 

tekniska frågor.  

Ämnets karaktär och uppbyggnad 

Människans tekniska förmåga har under årtusenden förvaltats och utvecklats av praktiskt 

verksamma kvinnor och män. Denna process vilar på tradition och praxis, 

observationsförmåga, nyfikenhet, uppslagsrikedom, företagsamhet, inflytande från andra 

kulturer – och lärorika misslyckanden. Enkel och ofta snillrik teknik är ett viktigt inslag i våra 

liv och utgör därför en viktig del av teknikundervisningen. En allt större del av den nya 

tekniken är resultatet av naturvetenskaplig forskning och ett systematiskt utvecklingsarbete. 

Den tekniska kulturen vilar i hög grad på det praktiska arbetets kunskapstraditioner. Dessa 

har utvecklats i hem och hushåll, hantverk och industri och en rad andra sammanhang. 

Genom att följa teknikens historiska utveckling ökar ämnet möjligheterna att förstå dagens 

komplicerade tekniska företeelser och sammanhang. Att själv praktiskt pröva, observera och 

konstruera är ett fruktbart sätt att närma sig teknikens primära frågor om mål och 

möjligheter och att erövra en förståelse som är svår att nå på annat sätt.  

Sådana aktiviteter tillför också en känslomässig dimension som knyter an till andra former av 

kreativ verksamhet. 

För att man skall kunna förstå tekniken och dess betydelse måste den också relateras till 

kunskap från andra områden, såsom naturvetenskap och samhällsvetenskap. Samtidigt finns 

tydliga skillnader. Naturvetarens drivkraft är nyfikenhet på naturen och samhällsvetarens är 

nyfikenhet på samhället, medan teknikerns utmaning är människors olösta praktiska problem. 

Teknikens historia öppnar vägen till en djupare förståelse såväl av teknikens villkor som – 

ibland på ett mycket påtagligt sätt – av många skeden i den övriga historien. Teknik utvecklas 

också i samspel med de sköna konsterna. Överhuvudtaget är tekniken en mötesplats för idéer 

och kunskaper av de mest skiftande ursprung, något som har karakteriserat den sedan äldsta 

tider. 

Utifrån ett praktiskt och undersökande arbete åskådliggörs både den tekniska 

utvecklingsprocessen – problemidentifiering, idé, planering, konstruktion, utprövning och 

modifiering – och hur den teknik som omger oss är länkad till olika och ofta inbördes 

beroende system. 

Några centrala frågeställningar och perspektiv inom ämnet teknik lyfter fram vad som är 

specifikt för tekniken: 
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Utveckling 

Den tekniska utvecklingen har olika drivkrafter. Förändringar i naturen, som t.ex. torka och 

översvämningar, och de ofta oförutsedda effekterna av tekniska metoder, har ställt 

människan inför utmaningar som hon sökt hantera. På samma sätt har samhälleliga 

omvandlingar och behov av skilda slag påverkat den tekniska utvecklingen. Det kan t.ex. 

gälla förändringar i befolkningssammansättningen, värderingsmönster, ekonomi, politik och 

miljökrav. Men teknisk utveckling drivs inte bara av nyttosträvanden utan också av 

människors nyfikenhet och skaparglädje. 

Vad tekniken gör  

Tekniska problem och lösningar kan kategoriseras på olika sätt. Det gäller bl. a. vad man 

önskar uträtta. Man kan identifiera följande grundläggande funktioner: omvandla, lagra, 

transportera och styra. Genom att dessa tydliggörs och systematiseras får eleven verktyg att 

själv kunna analysera teknikens roll och funktion. 

Exempel på teknikens omvandlande funktion är bearbetningen av sten till yxor, 

sammansättningen av fibrer till tyg, uppförandet av ett tegelhus och krypteringen av ett 

hemligt meddelande. Tidiga exempel på lagringsteknik är lerkrukan och hieroglyferna; 

betydligt senare är kylskåpet och datorns hårddisk. Transporttekniken kan illustreras med 

fordonstrafik men också med kraftledningar och fiberoptik. Slussar, pacemakers och 

termostater är exempel på hur teknik utnyttjas vid olika slag av styrning. 

Konstruktion och verkningssätt  

I ämnet ingår att pröva olika tekniker och tekniska lösningar för att bygga upp en teknisk 

repertoar, såväl praktiskt som begreppsmässigt. Grundläggande och vanliga lösningar inom 

centrala områden, exempelvis material och form, rörliga delar, elteknik och styrning, intar en 

särskild plats i ämnet. 

Komponenter och system 

Föremål med teknisk funktion ingår nästan alltid, mer eller mindre nära sammanlänkade, som 

komponenter i större system. Exempel på stora system är de nät som förmedlar gods, energi 

eller information medan vagnar, kraftledningar och datorer är komponenter i dessa system. 

Ibland är det också meningsfullt att definiera delsystem, dvs. mellannivåer i systemhierarkin. 

Genom att studera enskilda tekniska lösningar och deras infogning i större system kan 

eleverna få viktiga insikter i teknikens speciella karaktär och villkor. 

Tekniken, naturen och samhället  

För att förstå teknikens roll och betydelse måste växelspelet mellan mänskliga behov och 

teknik behandlas. Detta perspektiv belyser konsekvenser och effekter för individ, samhälle 

och natur av en viss teknikanvändning. Ämnet tar också upp värderingsfrågor, 

intressekonflikter, förändrade livsvillkor och ekonomiska konsekvenser som kan uppkomma i 

samband med olika typer av teknikanvändning. 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret  

 

Eleven skall 

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

utvecklingen och teknikens betydelse för natur, samhälle och individ,  
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� kunna använda vanligt förekommande redskap och tekniska hjälpmedel och beskriva 

deras funktioner,  

� kunna med handledning planera och utföra enklare konstruktioner. 

  

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 

 

Eleven skall  

� kunna redogöra för viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen, både förr och nu, och 

ange 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.  

 

Bedömning i ämnet teknik/betygskriterier 
Bedömningens inriktning 

Bedömningen gäller elevens förmåga att handskas med och förstå teknik från skilda 

verksamhetsområden. Härvid är förståelsen för hur teknik fungerar i förhållande till olika 

mänskliga behov och önskemål viktig. Förtrogenhet med den tekniska kunskapstraditionen, 

det vill säga hur teknik utvecklas och har utvecklats inom några olika områden, är också en 

grund för bedömningen, liksom förmågan att praktiskt lösa problem. Elevens förmåga att 

välja och använda relevanta redskap och material beaktas, liksom den manuella skickligheten 

och kapaciteten när det gäller att fullfölja en större uppgift.  

Bedömningen avser också elevens förmåga att se samband och processer i en teknisk 

konstruktion eller i ett tekniskt system samt att åskådliggöra och förklara teknik med hjälp av 

relevanta begrepp, principer och bilder. Även förmågan att identifiera teknikens estetiska och 

sociala aspekter skall vägas in i bedömningen.  

Dessutom gäller bedömningen förståelsen av det ömsesidiga förhållandet mellan teknik och 

människors livsvillkor, såsom relationen mellan teknik och mänskliga behov, drivkrafter 

bakom teknisk utveckling samt dennas konsekvenser.  

Elevens kunskaper om hur samhällsfaktorer påverkat teknikens utveckling och hur tekniska 

landvinningar påverkat samhället, liksom hur teknik genererat ny teknik ingår i bedömningen. 

Elevens förmåga att analysera och värdera relationer mellan teknisk utveckling och andra 

villkor för vår existens skall också vägas in. 
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Kriterier för betyget Väl godkänd 

Eleven undersöker praktiskt teknik av något slag och väljer därvid relevanta redskap och 

hjälpmedel samt använder dessa på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 

Eleven genomför en egen konstruktionsuppgift, beskriver med relevanta begrepp och termer 

konstruktionen och dess komponenter och motiverar sina val av material, redskap och 

utformning. 

Eleven undersöker hur tekniska lösningar fungerar i förhållande till olika mänskliga behov 

samt jämför med tidigare teknik inom området. 

Eleven beskriver hur något eller några tekniska system utvecklats genom att redovisa 

förändringar i konstruktion och grundläggande principer samt förändringarnas betydelse när 

det gäller funktioner, egenskaper och användningsmöjligheter. 

Eleven ger exempel på samband mellan teknik, natur, samhälle och individ.  

Eleven analyserar också utifrån sådana exempel självständigt hur olika faktorer påverkat 

varandra, också över en längre tidsperiod, samt gör värderingar ur till exempel etiska, sociala 

och globala perspektiv. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 

Eleven redogör, på basis av egna undersökningar, i viss detalj för uppbyggnad och funktion 

även hos mer komplexa anordningar, där de bärande idéerna inte är uppenbara. 

Eleven visar förtrogenhet med teknikens och teknikämnets särart, till exempel genom att 

identifiera samband mellan tekniska frågeställningar och tillämpligt stoff i andra ämnen och 

sammanhang.  

Eleven ger alternativa förslag även då det redan finns instruktioner eller färdiga lösningar 

samt utvärderar sitt eget arbete. 
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Bilaga 2 
 

Enkätundersökning     2007-04-16 
 

Tekniklärares uppfattningar av den egna undervisningen 
 

 
 
Till samtliga tekniklärare på skolan 
 
Hej, vi är två lärarstudenter som genomför vårt examensarbete under 
vårterminen. Vi gör en studie om tekniklärares uppfattningar av den egna 
undervisningen i skolämnet teknik. Vi avser att vidga och fördjupa oss inom det 
didaktiskt- tekniska ämnesområdet som det idag inte finns mycket forskning om. 
Syftet är att öka kännedomen om hur tekniklärare planerar, genomför och 
utvärderar sin undervisning i teknik.  
 
Undersökningen är frivillig men vi skulle vara mycket tacksamma om alla 
svarar så gott ni kan på våra frågor. Eftersom det är få lärare som undervisar i 
ämnet teknik är vi i stort behov av att ni svarar på enkäten. Vi skulle också vara 
tacksamma om ni kortfattat motiverar era svar och inte enbart svarar ja eller nej 
på frågorna.  

 
Informationen som samlas in kommer inte att bli offentligt tillgänglig. Vi 
lärarstudenter är förbehållna att hålla oss till forskningsetiska principer.  
 
Tack på förhand. 
 
Med vänliga hälsningar 
Ingrid Molin och Caroline Moroney 
Lärarstuderande, Mälardalens Högskola, MdH 

 
 
VIKTIGT! Inlämning av enkät snarast, dock senast måndag 30 april. 
 
Skickas till:  
xxx
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Ålder: Antal år i yrket: ........................................................................................................  
Man/Kvinna: ........................................................................................................................  
Typ av utbildning: ...............................................................................................................   
Utbildningsår: ......................................................................................................................  
Vilka åldrar arbetar du med: ................................................................................................  
 
 
1. Hur kommer det sig att Du undervisar i teknik? Har Du själv önskat att undervisa i teknik?  
Är Du ombedd eller beordrad att undervisa i teknik? Annan erfarenhet? 
Svar: ....................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 
2.  
a. Har Du utbildning i teknik? 
b. Vilka kurser? 
c. Studiedagar?  
d. Teknikkonferenser? 
Svar: ....................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 
3. Hur länge har Du undervisat i teknik? 
Svar: ....................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 
4. Vilka årskurser/skolår har du undervisat i teknik? 
Svar: ....................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 
5. Hur definierar Du undervisningsämnet teknik? (ex. demokratifostran, förberedelse för 
senare agerande i livet, visa hur teknik fungerar i vissa områden, Teknik är läran om….. etc) 
Svar: ....................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 
6. Vilka är, enligt Din mening, de viktigaste skälen (ange högst tre) till att Dina elever skall 
studera teknik i grundskolan?  
Svar: ....................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
7.  Vilka kunskapsområden brukar Du prioritera? 
Svar: ....................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
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8. Vilka samhällsförhållanden och teknikfrågor tycker Du är särskilt viktiga att behandla i 
teknikundervisningen?  
Svar: ....................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 
9. I läroplanskommitténs huvudbetänkande Skola för bildning (SOU 1992:92), som ligger till 
grund för de nya läroplanerna, omnämns följande fyra kunskapsformer: 
 
   Teorigrundad kunskap   Praktikgrundad kunskap 

          

H
ö
g
r
e
 
n
i
v
å

F
ö
r
s
t
å
e
l
s
e

  F
ö
r
t
r
o
g
e
n
h
e
t 

  

L
ä
g
r
e
 
n
i
v
å

 F
a
k
t
a

  F
ä
r
d
i
g
h
e
t 

  

 
• Fakta, dvs. kunskap som mätbar (kvantitativ) information – utan åtskillnad mellan 

ytlig och djup kunskap. Fakta är förståelsens byggstenar. 
 

• Förståelse, kunskap som meningsskapande. Samma fenomen kanförstås på kvalitativt 
olika sätt och kan ha anknytning till och uttryckas med hjälp av olika begrepp, 
modeller och teorier. 

 
• Färdigheter, är kunskap som utförande,, dvs. att kunna göra något. Färdigheter i 

teknik kan vara att formulera problem, sammanställa fakta, analysera, argumentera 
och dra slutsatser. 

 
• Förtrogenhet är kunskap som omdöme, dvs. att kunna tillämpa principer och regler 

på olika sätt beroende på det unika i situationen. Förtrogenhetskunskapen kan vara 
förenad med sinnliga upplevelser. Vi ser, luktar, känner och ”vet” när något är rimligt, 
rätt eller fel eller om något skall avbrytas eller påbörjas. 

 
Försök ange de fyra kunskapsformerna ovan i prioritetsordning (från 1, det Du anser vara 
den viktigaste till 4, det minst viktiga). Försök motivera svaren! 
 

 
Svar: ....................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
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 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  



 

 

52

 
10. Skolan ansvarar enligt Lpo94, för att varje elev efter genomgången grundskola bl.a. 
”känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de naturvetenskapliga, 
tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena” (sid. 10).  
Vilka är enligt Din mening, de viktigaste ”centrala begreppen” inom skolämnet teknik? 
Svar: ....................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 
11. Hur försöker Du utveckla en successiv fördjupning av elevernas begreppsförståelse i 
ämnet teknik (hur Du gör när Du planerar och genoför Din undervisning med utgångspunkt i 
elevernas tänkande)? Hur kan barnens erfarenheter utvecklas till förståelse? Hur får man dem 
att reflektera över sina erfarenheter? Hur tar man reda på om de verkligen har förstått? 
Svar: ....................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 
  
12. Vilka olika slags läromedel använder Du Dig av när Du undervisar i teknik? Försök att 
ange läromedlen i prioritetsordning. Nämn det viktigaste läromedlet först (1) och det minst 
betydelsefulla sist (3). Försök motivera de ovan gjorda prioriteringarna! 
Svar: ....................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 
 
13. Hur försöker Du tydliggöra Dina undervisningsmål i tekniken för eleverna? 
Svar: ....................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
14. Vad tycker Du utmärker meningsfulla inlärningssituationer i tekniken?  
Svar: ....................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
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15. På vilket sätt försöker Du arrangera meningsfulla inlärningssituationer för 
teknikundervisningen? 
Svar: ....................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 
16.  Om du tänker tillbaka på Din undervisning i teknik, kan Du då minnas någon lektion eller 
lektionsserie som varit speciellt lyckad? Vill Du så utförligt som möjligt beskriva 
arbetsformerna och arbetssättet vid denna undervisning samt ange vilket innehåll som 
behandlades. Vad tror Du gjorde denna undervisning så lyckosam? 
Svar: ....................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 
 
17. Vilka är, enligt Din mening, de viktigaste möjligheterna för att få tillstånd en god 
teknikundervisning (kan t.ex. vara organisationsrelaterat, ämnesrelaterat, aktörsrelaterat, 
läromedelsrelaterat)? 
Svar: ....................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 
18.  Vilka är, enligt Din mening, de viktigaste hindren för en god teknikundervisning? 
Svar: ....................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 
19.  Hur är Din undervisning i teknik organiserad? Sker den som ren ämnesundervisning, 
inom ämnesblocket kemi, fysik, biologi eller på annat sätt?  Om samverkan med andra ämnen 
förekommer, vill vi att Du närmare beskriver hur denna samverkan planeras och vad den leder 
till. 
Svar: ....................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
20. Vilken roll spelar de lokala planeringsinstrumenten (lokal kursplan/lokal 
arbetsplan/motsvarande) för Ditt pedagogiska arbete? Motivera gärna svaret! 
Svar: ....................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
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 .............................................................................................................................................  
 
21. Hur utvärderar Du Din undervisning? 
Svar: ....................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 
22. Övriga synpunkter? 
Svar: ....................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 
 
 
 
Tack för att Du har besvarat frågorna! 
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