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Denna studie syftar till att undersöka ett antal lärares uppfattningar om begreppet 
teknik, samt vad lärare anser är teknisk kunskap och hur de undervisar i ämnet. 
Metoden som har använts för att samla in data till denna studie är fenomenografiska 
intervjuer. Resultaten har presenterats i nio kategorier. Slutsatserna kring 
definitionen av begreppet är att lärarna oftast är samstämmiga, där de tycker att 
teknik är föremål, tillämpad naturvetenskap och människans metoder att 
tillfredsställa sina behov genom att använda fysiska föremål. När det gäller teknisk 
kunskap så visade de sig att lärarna också var samstämmiga, alla lärare ansåg att 
teknisk kunskap är tillämpad naturvetskap och människans metoder att tillfredsställa 
sina behov genom att använda fysiska föremål. I närmare granskning av resultaten så 
kan man dock ifrågasätta de skillnader som kom upp i resultaten. Det går även att 
ifrågasätta om lärarna skiljer på teknikämnets särart. 
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1 Inledning 

Tekniken har en stor betydelse för vårt samhälle och de individer som lever i det. 

Människor idag interagerar ständigt med olika tekniska lösningar, eftersom att tekniken 

har en stor del i vårt samhälle är det viktigt att samhället lägger fokus på enskilda 

individers kunskaper (Svensson, 2011). Många människor kan idag identifiera olika 

tekniska objekt såsom datorer och bilar. Dock så anser vi att begreppet teknik omfattar ett 

större område, som gör de svårdefinierat. Det har gjorts flera försök att definiera begreppet 

teknik. Detta har gjorts både inom filosofin, kunskapsområdets historia och avhandlingar i 

teknikdidaktik (se t.ex. Dakers, 2006; Dusek 2006; Svensson 2011). Dessa forskare och 

filosofer har inte kommit fram till en entydig bild av vad teknik är. De anser att teknik som 

begrepp är svårdefinierat och innehåller många delar. På grund av ovanstående väcktes 

vårt intresse att skriva ett självständigt arbete om teknikämnet. Detta område är väldigt 

stort och därför är det intressant att studera hur ett antal lärare uppfattar begreppet teknik, 

samt om det finns skillnader i deras uppfattning av begreppet. I vår utbildning har vi 

bekantat oss mycket med läroplanen, vi har upptäckt att man kan tolka och konkretisera 

läroplanen på flera olika sätt. Detta lämnar utrymme för lärares olika uppfattningar, 

eftersom läroplanen är väldigt central inom skolväsendet. Lärarna måste ha detta i åtanke 

när de ska undervisa sedan bör lärarna också ha samma uppfattning kring vad de behöver 

undervisa sina elever om inom teknikämnet. Detta för att eleverna ska uppfylla alla 

kriterier inom teknikämnet och få en likvärdig utbildning. Därför är det intressant att titta 

närmare på lärares uppfattningar om ämnet samt om de finns likheter och skillnader i hur 

de uppfattar begreppet, ser på teknisk kunskap och hur de undervisar. 

1.1 Problemområde syfte och forskningsfråga 

Syftet med denna studie är att ta reda på vad lärare som undervisar i åk 4-6 anser och 

uppfattar att teknik samt teknisk kunskap är och att undersöka om det finns en variation i 

deras uppfattning av teknik. 

Våra forskningsfrågor är: 

 Hur uppfattar ett antal tekniklärare begreppet teknik? 

 Hur uppfattar ett antal tekniklärare teknisk kunskap? 
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2 Bakgrundslitteratur 

Under denna kommer tidigare studier och litteratur att presenteras, så som definitioner av 

begreppet. 

2.1 Definitioner av begreppet teknik 

Svensson (2011) skriver att det är relativt svårt att ge precisa definitioner av begreppet 

teknik för att språket utvecklas hela tiden och därtill ordens innebörd förändras ständigt. 

Svensson (2011) anser att teknikbegreppet kan associeras med verkstad, skiftnyckel, 

datorer och det kan även associeras med den nya tekniken som vi människor använder oss 

av idag. Med detta menas att teknik kan definieras som artefakter. Blomdahl (2007) 

skriver att teknik är tillämpad naturvetenskap för att man behöver ha en viss kunskap för 

att eleverna ska kunna konstruera något i verkligheten. 

Hagberg (2009, s. 43) definierar teknikbegreppet på följande sätt att: 

De tekniska objekten (artefakterna och systemen) och deras innehåll och egenskaper. 

Produktionen/tillverkningen av de tekniska objekten. Kunskapen (teknologin) som har utnyttjas 

och användningen av artefakter, den sociala kontext som formar användningen och 

samhällsbetydelsen.                                                                     (a.a., s. 43) 

 

Hagberg (2009) menar att de tekniska objekten (artefakter och system) och deras innehåll 

och egenskaper. Är att människorna använder sig av olika typer av artefakter och system 

som till exempel bord och vattensystem. Dessa artefakter och system har olika egenskaper 

som uppfyller människors behov samt önskningar på ett eller annat sätt. Med 

produktionen/tillverkningen av de tekniska objekten menar Hagberg att människorna 

behöver ha olika föremål/material för att kunna bygga exempelvis ett bord. Med 

kunskapen (teknologin) som har utnyttjas och användningen av artefakter, den sociala 

kontext som formar användningen och samhällsbetydelsen menar Hagberg att 

människorna måste använda sig av sina kunskaper för att man ska kunna utnyttja bordets 

funktion på ett korrekt sätt. Förr i tiden så hade människorna inte tillgång till ett bord utan 

man var tvungen att lägga föremålen antingen på marken eller på trädets stubbe. Det har 

skett en stor förändring under åren, vilket har lett till att människorna har tillverkat ett 

bord som uppfyller fler behov. 
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Nationalencyklopedin (2011) definierar teknikbegreppet på följande sätt ”sammanfattande 

benämning på alla människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att 

använda fysiska föremål.” Ginner och Mattsson (1996) ger en definition av teknikbegreppet 

att det är fogat med vad människorna sätter mellan sig själva samt sin omgivning för att 

människorna ska kunna uppfylla sina behov. De definierar teknikbegreppet på följande 

sätt: 

 Teknik är människans metoder att behärska den fysiska miljön. 

 Teknik är människans metoder att tillfredsställa sina behov genom att använda 

fysiska föremål. 

 Teknik är all rationell, effektiv verksamhet. 

 Teknik är användandet av maskiner, redskap och verktyg. 

                                                                                                       (a.a., s. 21.) 

Även Kline (2003) ger en annan definition av teknikbegreppet som är uppdelat i fyra olika 

sätt som är: 

 Sociotekniska system för att kunna tillverka 

 Sociotekniska system för att kunna använda 

 Artefakter som inte är naturliga föremål 

 Kunskap/metod 

Det som Kline (2003) menar med sociotekniska system för att kunna tillverka är att när 

människorna ska tillverka exempelvis en artefakt så behöver man olika delar. Denna 

artefakt kan man tillverka med hjälp av maskiner och människor. Med sociotekniska 

system för att kunna använda menar Kline att människorna använder sig av olika 

artefakter det kan vara stora som små. När människorna använder sig av artefakter som till 

exempel penna kommer man att kunna utföra en viss uppgift med artefakten. Artefakter 

som inte är naturliga föremål är artefakter som är tillverkade av människor. Med 

kunskap/metod belyser Kline att människorna måste ha en viss kunskap och färdighet för 

att man ska kunna använda en viss artefakt och utföra en uppgift med den. 
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2.2 Teknisk kunskap 

Det är många elever som använder sig av exempelvis olika artefakter men det är sällan de 

tänker på hur dessa artefakter fungerar eller vilka tekniska system de har. Därför påpekar 

både Bjurulf (2013) och Hansson (2013) att eleverna som går i skolan behöver bli 

undervisade kring tekniska system och teknisk kunskap, för att eleverna ska få med sig 

grundläggande kunskaper som de behöver lära sig framöver. 

Hansson (2013) delar in tekniska kunskap i fyra kategorier som är: 

 Tyst kunskap 

 Praktisk regelkunskap 

 Teknikvetenskap 

 Tillämpad naturvetenskap 

Tyst kunskap är kunskap som sitter i vår ryggrad som är svårt att kunna förklara för andra 

människor. Exempelvis, när man bakar så kan alla knåda en deg och det är en kunskap 

man lär sig genom att titta utan att man behöver förklara för någon. Denna kunskap är svår 

att förklara. Det är en typ av kunskap som vi har utan att kunna förklara hur och varför vi 

har den, eller varför vi gör som vi gör. 

Med praktisk regelkunskap menas att det är kunskap som man själv känner till men har 

relativt svårt att kunna förklara för någon annan som inte är insatt i själva området. 

Exempelvis, en tepåse i en vanlig tekopp, minst tre minuter men max fem minuter så får du 

tillräckligt välsmakande te. 

Med teknikvetenskap menas att eleverna behöver göra olika experimentella saker för att de 

ska kunna lära sig att hitta olika vägar och lösningar som fungerar bra. Exempelvis, om 

eleverna har gjort en pappershelikopter och vill att den ska gå ner på den kortaste tiden, 

kan de göra många upprepade försök och komma fram till bästa lösningen. 

Med tillämpad naturvetenskap menas det att med hjälp av naturvetenskapliga ämnen som 

till exempel biologi, kemi, fysik och matematik kan människorna fundera över på hur man 

kan utforma olika konstruktioner på bästa sätt med hjälp av de olika maskinerna. Det kan 

vara exempelvis att människorna behöver tänka på att när de utformar olika 

konstruktioner så behöver de mäta noggrant, för att människorna ska få de bästa 

konstruktioner med hjälp av olika maskiner. 
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Bjurulf (2013) delar in tekniska kunskaper i tre andra kategorier som är: 

 Tyst kunskap 

 Normativ kunskap 

 Objektskunskap 

Det som menas med tyst kunskap är att, det är kunskap som är relativt komplex och att 

man inte kan uttrycka den i ord. Normativ kunskap innebär att man värderar olika 

artefakter både när det gäller lämplighet och effektivitet. Att använda sig av olika artefakter 

till exempel mobilen för att följa dess utveckling och få både kunskaper och erfarenheter 

kring artefakten är objektskunskap. 

De tekniska kunskaper som både Bjurulf (2013) och Hansson (2013) nämner är 

viktiga att kunna enligt dem, något läraren behöver undervisa sina elever om. För att 

det är angeläget att eleverna blir medvetna om vilka tekniska kunskaper vi har och 

samtidigt att eleverna får en bra möjlighet till att få förståelse kring de olika 

kategorierna. 

2.3 Hur ska teknikundervisningen bedrivas? 

När lärarna ska bedriva sin teknikundervisning för sina elever är det enligt Bjurulf (2013) 

angeläget att lärarna ska tänka på den didaktiska triangeln (se figur 1). 

 

 

Figur 1: Denna triangel visar tre aspekter som är avgörande för teknikundervisningen, för att eleverna ska 

kunna förstå innehållet i teknikområdet. (Bjurulf, 2013, s. 48). 

Med hjälp av den didaktiska triangeln kan det bli lättare för lärare och elever att förstå vad 

teknik undervisningen kommer att handla om, samt hur undervisningen kommer att 

bedrivas i relation till alla elevers behov samt förutsättningar (Bjurulf, 2013). 
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I denna triangel finner man förhållande mellan teknikämnet och läraren. Detta innebär att 

lärarna som undervisar i teknikämnet måste ha en utbildning för att de ska kunna känna 

sig både trygga och engagerade i teknikundervisningen. Även Norström (2014) skriver att 

lärarna måste vara behöriga att undervisa i ämnet teknik, för att det ökar elevernas intresse 

och engagemang när lärarna är insatta i själva ämnet. När lärarna exempelvis har bestämt 

och planerat vad inom teknik eleverna ska bli undervisade om, blir nästa steg för läraren 

att tänka på hur innehållet ska förmedlas till eleverna och även ha en timplan (Bjurulf, 

2013). Därför att i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 tas 

teknikområdet upp med tydliga mål och syfte. När man läser kursplanen för teknikområdet 

står det att: 

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska 

kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i 

en teknikintensiv värld. 

                                                                                                                  (a.a., s. 278) 

Skolverket (2018) skriver att timplanen är central när lärarna ska undervisa sina elever 

inom teknikämnet. Teknikämnet är inkluderat i naturorienterande ämnen och tillsammans 

har 800 timmar, varav 2oo timmar är avsatta för ämnet teknik. Bjurulf (2013) förklarar att 

lärarna behöver tänka på att kunna fördela undervisningstiden så att teknikämnet inte 

bortprioriteras från de naturorienterande ämnena. 

Förhållande mellan läraren och eleverna (se figur 1) är till och med centralt förklarar 

Bjurulf (2013), för att läraren behöver konkretisera innehållet och även anpassa 

undervisningen på elevernas nivå. Eftersom det är lärarnas skyldighet att se till att 

undervisa sina elever och gå igenom teknikämnet i skolan anpassat för elevernas nivå. I 

läroplanen (Skolverket, 2011) står det att elever som går i mellanstadiet behöver bli 

undervisade kring teknikämnet och innehållet ska anpassas till elevernas nivå, för att 

eleverna ska få med sig: 

Kunskaper om teknikens historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå 

dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat 

och påverkar samhällsutvecklingen. 

                                                                                                              (a.a., s. 278) 

Lärarna behöver även tänka på undervisningslokalerna och med detta menar Bjurulf 

(2013) att när lärarna har sin undervisning i teknikämnet är det betydelsefullt för eleverna 
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att man har en ”undervisning i en verkstadslokal som erbjuder eleverna andra typer av 

material än undervisning som bedrivs i NO – salar” (Bjurulf, 2013, s. 51). Anledningen till 

detta förklarar Bjurulf är att när eleverna ska göra exempelvis olika konstruktioner med 

hjälp av olika skolmaterial så är det viktigt att eleverna har tillgång till de olika tekniska 

material som utvecklar elevernas intresse, och att läraren är engagerad och känner sig 

motiverad kring sitt ämne. I läroplanen står det att ”undervisningen ska bidra till att 

eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta till sig tekniska utmaningar på ett 

medvetet och innovativt sätt (Skolverket, 2011, s. 278). 

Förhållande mellan teknikämnet och eleverna (se figur 1) är relativt komplext för att 

eleverna inte har kunskap om vad de behöver lära sig inom teknikämnet. Bjurulf (2013) 

nämner att eleverna behöver ha en lärare som förklarar för eleverna varför just detta 

teknikområde är viktigt med koppling till nationella styrdokumenten. Den didaktiska 

triangeln påpekar Bjurulf är avgörande för teknikämnet, för att utan en lärare så blir det 

väldigt svårt för eleverna att kunna lära sig och samtidigt känner man inte sina elever blir 

det svårt för läraren att bestämma nivån på undervisningen. 

Lundgren, Säljö och Liberg (2012) lyfter däremot fram didaktikens grundfrågor som är 

viktiga att tänka på som en lärare när man ska undervisa exempelvis i teknikämnet: 

 Vad ska eleverna lära sig inom teknikämnet? 

 Hur eleverna ska lära sig detta område? 

 Varför ska eleverna lära sig om just detta område? 

I fasen ”Vad ska eleverna lära sig inom teknikämnet?” måste läraren tänka på vilket 

innehåll som berörs eller vilka förmågor som ska utvecklas. Det kan exempelvis vara att 

eleverna behöver lära sig att bygga olika konstruktioner. Därefter ska läraren fundera över 

”Hur eleverna ska lära sig om detta område?”. I denna fas behöver läraren fundera över sin 

undervisning att det exempelvis kan vara att läraren först har teoretiska genomgångar och 

därefter praktiska övningar. Anledningen till det är att en del elever lär sig av teoretiska 

genomgångar medan andra eleverna behöver både teori - och praktikdelen. I sista fasen 

”Varför ska eleverna lära sig om just detta område?” innebär det att läraren måste förklara 

för sina elever varför de går igenom detta område med sammankoppling till kursplanen. 
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Skolverket (2014) och Österlind (2006) skriver att det finns många fördelar med att arbeta 

ämnesövergripande. Båda källorna nämner att det ämnesövergripande arbetssättet bidrar 

till att eleverna får en helhet i sin undervisning. Österlind anser att det som kännetecknar 

ämnesövergripande undervisning är en målsättning om att elever genom 

undervisningsprinciper lättare ska kunna skapa sammanhang i sitt lärande och 

kunskapande. I Skolverket (2014) står det att: “Ämnesplanens mål liknar ofta varandra, 

olika ämnen emellan. Även olika ämnenas centrala innehåll kan ha många 

beröringspunkter som öppnar för ämnesövergripande arbetsområden.” Det står även att 

eleverna ska: “få möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och få 

möjlighet att arbeta ämnesövergripande.”  

Även Forsberg och Holmlund (1990) skriver att när lärarna arbetar ämnesintegrerat med 

teknikämnet så kommer det att gynna elevernas utveckling, detta för de kan tillgodose de 

kunskaper som de har lärt sig i andra ämnen. Därför att lärandet enligt Forsberg och 

Holmlund (1990) sker genom att man arbetar teoretisk och praktisk, där eleverna kan 

ställa frågor och funderingar som utvecklar elevernas lärande. 

3 Teoretiskt perspektiv 

Under denna rubrik så kommer det teoretiska perspektiven att presenteras.  

Vi har valt att använda oss av Sundins (1987) åtta kategorier för att kategorisera data.  

1. Användandet av maskiner, redskap och verktyg - innebär att människorna 

använder sig av fysiska föremål för att det ska underlätta människors vardag. Det 

kan vara till exempel maskiner, redskap och verktyg men det kan även vara andra 

företeelser såsom television och radio. Sundin (1987) menar även att man behöver 

ha teknisk kunskap för att hantera dessa maskiner.  

2. Teknik är tillämpad naturvetenskap - denna kategori syftar till att 

naturvetenskap har en stor och central del inom teknik. Anledningen till detta är att 

naturvetenskap används som teoretisk del för att man ska kunna söka efter 

allmänna förklaringar och få kunskaper inom ett område. Därefter använder man 

sig av tekniken för att man ska kunna praktiskt finna några metoder som kan vara 

både praktiska och användbara att tillämpa. Med hjälp av både naturvetenskap och 

teknik kommer man att veta exempelvis hur elektriska motorer och belysning ska 
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konstrueras för att de ska fungera. När lärare undervisar kan de undervisa med 

hjälp av andra ämnen eller ämnesintegrerat och då använder de sig av tillämpad 

naturvetenskap. 

3. Människans metoder att behärska naturen - med denna kategori menar 

Sundin att människorna kan använda sig av olika objekt och sina kunskaper för att 

man ska kunna kontrollera naturen. Exempelvis det finns leksaker som kan 

efterlikna djur som finns i naturen som människorna kan tillverka med olika typer 

av proteser. Med hjälp av tekniken kan människorna bygga vattenkraftverk i 

naturen och samtidigt kommer människorna att kunna kontrollera vattnets rörelse 

och samtidigt omvandla rörelse till elektricitet. 

4. Människans metoder att behärska den fysiska miljön - innebär att 

människorna som lever idag arbetar väldigt hårt för att utforma en konstgjord miljö 

där vi människor kan skapa och kontrollera med hjälp av tekniken. Exempelvis förr i 

tiden så fanns det inte föreläsningssalar, vilket ledde till att man kanske satte sig i en 

skogsbacke och undervisade sina barn, utan skydd från rusk och regn. Till skillnad 

från nu när vi undervisar i olika rum som skyddar oss från naturens element. Ett 

annat exempel är bilen som gör det möjligt för människorna att kunna ta sig från 

punkt A till punkt B. 

5. Människans metoder att tillfredsställa sina behov genom att använda 

fysiska föremål - innebär att tekniken uppfyller många människors behov genom 

att man konstruerar olika objekt som till exempel förr i tiden var radio en 

statussymbol. Men nuförtiden har människorna behov av radion för att kunna 

lyssna på exempelvis nyheter för att bli uppdaterade kring vad som pågår i vårt 

samhälle. Människorna kan även skapa nya möjligheter med tekniken. Ett exempel 

är att kommunicera med varandra utan att behöva träffas. Nuförtiden har vi en 

mobiltelefon som tillfredsställer våra behov.   

6. Metoder som används för att bearbeta råmaterial i syfte att öka deras 

användbarhet - med denna kategori menar Sundin att människorna behöver 

använda sig av kemiska processer för att bearbeta materialet, och detta kan man 

göra med hjälp av tekniken. Tekniken gör det möjligt att ombilda material för att 

materialet ska öka sin användbarhet. Exempelvis vill man behålla träplankor länge 
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så behöver människorna bearbeta materialet och använda sig av kemiska processer 

för att öka användbarheten.  

7. Människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att 

använda fysiska föremål - innebär både att människan kan konstruera olika 

objekt och använda sig av fysiska föremål för att tillfredsställa sina önskningar. 

Dessa önskningar är inte nödvändiga utan något som människan vill använda för att 

de önskar det. Exempelvis vapen är inte nödvändigt att utveckla i dagens samhälle, 

men det är något som människor önskar att använda sig av idag för att härska över 

världen och kunna undertrycka samt besegra andra människor. 

8. Teknik är all rationell, effektiv verksamhet - med denna kategori menar 

Sundin att teknik är ett bra hjälpmedel för människorna, för att den har ett syfte 

som gör det möjligt för människorna att hjälpa och samtidigt uppfylla människors 

behov. Ett exempel på detta är övergångsställen. Anledningen till att det finns 

övergångsställen och ibland övergångsställen med trafikljus är att människorna ska 

kunna ta sig till andra sidan på ett säkert sätt utan att man behöver riskera sitt eget 

liv. 
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4 Metod 

Under denna rubrik beskrivs datainsamlingsmetod, urval, analys av data, tillförlitlighet, 

och etiska överväganden. 

4.1 Datainsamlingsmetod 

I denna studie så har fenomenografiska intervjuer använts. Fenomenografiska intervjuer 

har används då fenomenografiska undersökningar syftar till att “... beskriva och analysera 

människors tankar om olika fenomen i omvärlden” (Dahlgren & Johansson, 2015, s. 162). 

Fenomenografiska intervjuer är tematiska och halvstrukturerade. Med halvstrukturerade 

intervjuer menas att man utgår från uppsatsens tema, det vill säga att man inte har ett 

vardagligt samtal med informanterna utan man utgår från intervjuguiden som man har 

utformat (Bryman, 2011). Intervjuguiden innehåller förslag till frågor som man kan ställa 

till informanterna och för att intervjuerna ska bli så likvärdiga som möjligt (se bilaga 1). 

Denna intervjuguide testades även på en informant innan studiens början. Detta för att vi 

skulle kunna ändra den om det skulle behövas. Då vi ansåg att intervjuguiden var 

tillräckligt bra gjordes det inga ändringar. Personen som vi testade guiden på har inte 

deltagit i studien. Dahlgren och Johansson (2015, s.166) skriver att i fenomenografiska 

intervjuer är det “särskilt viktigt att den som intervjuar får ett så rikhaltigt och 

uttömmande svar som möjligt.” Detta kan man göra det genom att man ställer fördjupande 

och utvidgande frågor till informanterna i form av “hur menar du?” eller “kan du utveckla 

ditt svar?”.  

Våra intervjufrågor har inte delas ut till våra informanter på förhand. Detta var för att vi 

inte ville att våra informanter skulle kunna förbereda sig genom att till exempel diskutera 

med kollegor. Utan vi ville att våra informanter skulle svara på våra frågor på ett spontant 

sätt. 

I fenomenografiska intervjuer är det lämpligt att man spelar in intervjuerna för att det kan 

ge läsaren en helhetsbild, vilket i sin tur kan leda till att det förenklar analysarbetet och 

samtidigt kommer studien att göras på ett tillförlitligt och grundligt sätt (Dahlgren & 

Johansson, 2015). Därför har vi spelat in våra intervjuer med en mobiltelefon för att vi ska 

kunna transkribera dem och samtidigt aktualisera intervjuernas innehåll. 

Intervjuerna genomfördes under våren 2018 enskilt med varje informant och båda 

författarna har deltagit under intervjuerna. Intervjuerna tog cirka 30 minuter att 
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genomföra och genomfördes i olika skolors lokaler. Vi gjorde även en testintervju med en 

informant, detta för att vi ville se om vår intervjuguide var tillräckligt bra eller om det 

behövde justeras. 

4.2 Urval 

För att få informanter till denna studie så har författarna tagit kontakt med lärare som 

undervisar på mellanstadiet. Med de lärare som var tillgängliga fortsatte författarna 

kontakten och informerade om vilka krav de hade på informanterna, dessa lärare fick även 

ett missivbrev (se bilaga 2). Kraven på informanterna var att de undervisar i ämnet just nu 

samt är behöriga i teknik. Sex lärare hade möjlighet att delta i studien. Denna typ av urval 

klassas som bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). 

4.3 Analys av data 

I analysen av data så analyserade vi varje informants svar för sig och kategoriserade in 

dessa i ovannämnda kategorier. Lärarnas uppfattningar har hamnat i flera olika kategorier. 

Vi har valt att skriva ut vilken informant som har sagt vad då de svar de gav gick att 

kategorisera in i fler än en kategori, samt för att kunna se likheter och skillnader i deras 

svar. 

Vi har använt oss av en fenomenografisk analysmodell som består av sju olika steg. Vi 

började vår analys med det första steget: att bekanta sig med materialet (Dahlgren & 

Johansson, 2015). Vi satte oss ner och läste igenom vårt transkriberade material och 

anteckningar tills vi kände till vårt material ganska bra. Under tiden vi gjorde detta förde vi 

anteckningar. 

Under steg två: Kondensation (Dahlgren & Johansson, 2015) så började vår analys. Vi 

strök under det mest betydelsefulla och signifikanta styckena för studien. Vi klippte sedan 

ut dessa för att sedan kunna gruppera uttalanden rent fysiskt. 

Vidare fortsatte vi med steg 3: jämförelse (Dahlgren & Johansson, 2015). Under detta steg 

så jämförde vi de olika styckena som vi klippt ut. Vi försökte att hitta likheter och 

skillnader inom vårt material. Vi lade vikt vid att hitta likheter och skillnader men 

fokuserade mest på att hitta skillnader då fenomenografiska studiens mål är att hitta 

variationer och skillnader mellan uppfattningar (Dahlgren & Johansson, 2015). 
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Under det fjärde steget gruppering (Dahlgren & Johansson, 2015) så lade vi våra passager 

och stycken i olika högar. Vi försökte även relatera dessa högar till varandra.  

Sedan fortsatte vi med steg fem artikulera kategorierna och steg sex Namnge 

kategorierna (Dahlgren & Johansson, 2015). Under dessa steg så placerade vi våra högar 

med material i Sundins (1987) kategorier som presenteras under rubrik 3. Vi bestämde var 

gränserna skulle gå mellan olika uttalanden och var de skulle placeras. Vi behövde inte 

namnge våra kategorier själva.  

Slutligen så utförde vi steg sju kontrastiv fas (Dahlgren & Johansson, 2015). Under detta 

steg så granskade vi alla våra passager och kontrastera dem mot varandra. Under detta steg 

så kunde vi även se att flera informanter kunde hamna under olika kategorier.  

Under analysen av data så upptäcktes det att vissa svar som informanterna gav inte gick att 

kategorisera in eller kopplas till någon av de åtta kategorierna som används. Fem lärare 

nämnde att teknik är olika typer av föremål. Därför valde vi att lägga till ytterligare en 

kategori; Teknik som föremål. Denna kategori har tagits ifrån Mitcham (1994). 

 

4.4  Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet och validitet är två nyckelbegrepp inom forskning. Enligt Bryman (2011) 

är reliabilitet ett mått på mätningens följdriktighet och pålitlighet. Bryman nämner 

att reliabiliteten stärks om forskarna har tolkat och kommit överens om resultatet 

tillsammans. Reliabiliteten ökar också om informanterna har fått samma 

förutsättningar. Då vi har tolkat resultaten tillsammans så ökar studiens trovärdighet. 

Vi har även spelat in och transkriberat intervjuerna så att vi har kunnat lyssna och 

tittat på transkriberingarna flera gånger, vilket Bryman menar ökar trovärdigheten. 

Vi har använt oss av en intervjuguide för att ge våra informanter så lika 

förutsättningar som möjligt. Intervjuerna har även skett under samma period och på 

liknande platser, som var skolorna vi besökte vilket ger informanterna så lika 

förutsättningar som möjligt. 

 

Validitet betyder att resultaten ska vara generaliseras till andra situationer och 

miljöer. Det ska också finnas god koppling mellan bakgrundslitteratur och resultaten 

(Bryman, 2011). Då denna studie har genomförts i en mellanstor kommun i 
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Mellansverige och att vi har valt att använda oss av enskilda intervjuer är det svårt att 

generalisera våra resultat. Vi kommer därför att vara väldigt försiktiga med att dra 

generella slutsatser i denna studie. Bryman anser att man istället bör diskutera 

överförbarhet. Denna studiens överförbarhet styrks då vi har fokuserat på ett litet 

antal informanter som har vissa saker gemensamt, såsom att de aktivt undervisar i 

ämnet teknik och de är behöriga att undervisa i ämnet. Vi har även kopplat våra 

resultat på ett tydligt sätt till litteratur och tidigare forskning. 

 

4.5  Etiska överväganden  

I denna studie har vi förhållit oss till de krav som vetenskapsrådet (2011) nämner. 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Under 

denna rubrik kommer vi att beskriva vad dessa är och hur vi har förhållit oss till dem. 

Enligt vetenskapsrådet (2011) så handlar informationskravet om att informera sina 

informanter om studien. Detta har gjorts med hjälp av ett missivbrev (se bilaga 2) som 

skickades ut till samtliga informanter. Vi har använt Axelsson och Åsvik (2017) missivbrev i 

förändrad form. I detta brev fanns information om vilka vi var, varför vi genomförde denna 

studie, vilka krav vi hade på våra informanter och att de kommer att få tillgång till studien 

när den är klar. 

Samtyckeskravet menar vetenskapsrådet (2011) att forskarna ska informera om att det är 

helt frivilligt för informanten att delta i studien. Forskarna ska även informera om att 

informanten kan avbryta sitt deltagande närsomhelst. Detta krav har uppfyllts genom 

missivbrevet (se bilaga 2) där det stod att det är helt frivilligt att delta i studien och 

informanten har rätt att avbryta närsomhelst. Samtliga informanter har även fått skriva 

under på missivbrevet att de har tagit del av denna information. 

Enligt vetenskapsrådet (2011) handlar konfidentialitetskravet om att forskarna inte ska 

nämna vart studien har genomförts och namn på informanter när de skriver om 

information som informanterna har lämnat. Utomstående ska inte kunna ta reda på vilka 

informanterna var. Vi har inte nämnt några platser, kön eller namn på informanter i 

studien och därigenom uppfyllt detta krav. 

Nyttjandekravet menar vetenskapsrådet (2011) är att forskarna måste informera om hur 

och vad informationen som informanterna ger kommer att användas. Detta gjordes i 
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missivbrevet (se bilaga 2) där vi informerade om att den information de lämnar endast 

kommer att användas till denna studie och i ett vetenskapligt syfte. 

 

5 Resultat 

Under denna rubrik så kommer resultatet från intervjuerna att presenteras. Dessa resultat 

kommer att presenteras med hjälp av de kategorier som har presenterats under rubrik 3.0 

Teori. 

5.1 Definition av begreppet teknik 

Här kommer resultatet kring lärares definition av begreppet teknik att presenteras.  

5.1.1 Teknik är användandet av maskiner redskap och verktyg 

Endast lärare 1 definierade teknik som något man använder. Lärare 1 sa: asså teknik 

använda tejpa limma klistra klippa andra material. Lärare 1 sa även: Asså vad ska jag 

säga, teknik de är ju man använda alla såna här apparater. Då hen nämner att teknik är 

att använda redskap hamnar hen under denna kategori. 

5.1.2 Teknik är tillämpad naturvetenskap  

Fyra lärare nämner att teknik är tillämpad naturvetenskap. Ett exempel är lärare 3 som 

betonar att tekniken har en teoretisk del som är kopplad till de övriga naturorienterande 

ämnena. Lärare 3 sa: Sen självklart en teoretisk del att förstå processen. Lärare 2 och 3 

förde även fram något liknande. Lärare 2 beskriver att teknik är en process som där man 

använder sig av olika kunskaper för att sedan konstruera och göra något praktiskt. Lärare 6 

nämnde något liknande gällande detta. Hen säger: Teknik är att man konstruerar något 

med hjälp av sina kunskaper. Lärare 3 nämnde också att teknik är tillämpad 

naturvetenskap, hen sa: Teknik finns i allt nästan som jag kan säga som fysik, som matte. 

5.1.3 Människans metoder att behärska naturen 

Det finns inga påstående i materialet som kan kategoriseras som Människans metoder att 

behärska naturen. 
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5.1.4 Människans metoder att behärska den fysiska miljön 

Endast lärare 6 nämnde att teknik är människans metoder för att behärska den fysiska 

miljön. Lärare 6 sa: Teknik kan vara att bygga hus för att slippa regnet, eller att skapa 

kläder för att slippa frysa. Lärare 6 förklarade att tekniken har funnits länge i syfte att 

underlätta från naturens krafter och hamnar därför under denna kategori. 

5.1.5 Människans metoder att tillfredsställa sina behov genom att 

använda fysiska föremål  

Fyra lärare tog upp att teknik är metoder för att tillfredsställa sina behov genom fysiska 

föremål ett exempel på detta är lärare 2 som säger att teknik är att: Skapa och konstruera 

nått som är kan vara till nytta. Hen förklarar att det är “mycket teknik” att kunna 

konstruera och skapa olika saker utifrån olika behov. Lärare 6 nämner också att teknik är 

att konstruera olika föremål för att tillfredsställa sina behov. Ett exempel som hen nämnde 

var att konstruera en ficklampa. Vidare sa lärare 3 att hen betonar tekniken som ett 

praktiskt ämne. Lärare 3 sa att: mycket praktiskt att konstruera att bygga saker och ting. 

Sen självklart en teoretisk del att förstå processen vad. Ja allt ifrån att behovet att man 

ser ett behov av någonting till att man utvecklar till exempel en produkt. Även lärare 5 tog 

upp att teknik är att konstruera föremål efter behov. 

5.1.6 De metoder som används för att bearbeta råmaterial i syfte att öka 

deras användbarhet 

Ingen av lärarna nämnde att teknik är att bearbeta material för att de ska vara mer 

användbara. 

5.1.7 Människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att 

använda fysiska föremål  

Tre lärare nämnde att teknik är att tillfredsställa sina önskningar genom fysiska föremål. 

Lärare 5 nämnde att hen tyckte att teknik var att uppfylla olika typer av önskningar som 

inte alltid behöver vara nödvändiga. Lärare 5 sa: Som bilen är ju en teknisk utveckling för 

att från början så var det väldigt enkelt som någonting bara rullade framåt till idag så 

har man svävande bilar så det är en teknisk utveckling som utvecklas hela tiden och bli 

bättre och uppfylla våra önskningar. Även lärare 3 och 4 nämnde att teknik är föremål 

som vi framställt och framställer utifrån våra önskningar. Lärare 3 nämnde att vi använder 
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tekniken för att underlätta i vår vardag så att den blir lättare för oss. Lärare 4 sa: Teknik 

kan vara en del onödiga prylar som är bekväma att ha, till exempel självgående 

gräsklippare. 

5.1.8 Teknik är all rationell, effektiv verksamhet 

Två lärare tog upp att teknik är alla handlingar som har ett syfte. Lärare 4 sa: Det kan vara 

t.ex. spel, fotboll, cyklar och simmar. Hen förklarade att det behövs en sorts teknik för att 

kunna utföra dessa aktiviteter. Även lärare 5 nämnde att teknik är en handling som har ett 

syfte. Lärare 5 sa: teknik när jag t.ex. när jag går ut och springer att jag har bra teknik i 

min löpning, att jag har bra teknik i slalomåkning och att jag har bra teknik när jag kör 

bil, alltså teknik är ju så himla mycket. 

5.1.9 Teknik som föremål 

Fem lärare har betonat att artefakter är teknik. Ett exempel på detta är lärare 1 som sa: 

Stolen kan vara en teknik. Vad ska jag säga mer, asså allt kan vara en teknik. Skåp kan 

vara en teknik, allt datorer. Lärare 4 nämnde också föremål som teknik, lärare 4 sa: Allt är 

teknik bordet, dator, penna allt är teknik. Även lärare 3, 5 och 6 nämner föremål. Lärare 3 

framför exempelvis att teknik är saker runt omkring oss ett exempel som hen nämnde var 

elevernas bänkar och tekniska apparater. Lärare 5 och 6 nämner precis som de övriga 

lärarna saker som finns i deras närhet. Lärare 6 förklarade att allt är teknik som finns runt 

i kring oss som människan har skapat. Lärare 5 nämnde exempel på föremål såsom 

uppfinningar. Eftersom att dessa exempel är kopplade till föremål hamnar dessa i denna 

kategori. 

5.2 Teknisk kunskap 

Här kommer lärares definition av vad teknisk kunskap är att presenteras. 

5.2.1 Användandet av maskiner, redskap och verktyg 

Fyra lärare nämnde användandet av maskiner, redskap och verktyg när de berättade om 

vad teknisk kunskap är. Lärare 6 sa: att kunna använda olika saker som dator, de är 

teknisk kunskap. Hen betonade att hen la vikt vid att eleverna skulle kunna använda olika 

verktyg för att kunna konstruera olika objekt och att detta var teknisk kunskap. Lärare 4 

tog också upp att teknisk kunskap är att kunna använda olika typer av maskiner, redskap 



 18 

och verktyg. Lärare 4 sa. Till exempel jag kan vara data intresserat och lära mig hur jag 

kan hantera den. Vidare sa lärare 5 och 3 att teknisk kunskap är att använda sig av 

maskiner. Lärare 3 nämnde att teknisk kunskap är när man kan hantera en spis eller en 

annan artefakt. Detta är något som lärare 5 också betonar då hen säger att teknisk kunskap 

är när man kan använda olika prylar. 

5.2.2 Tillämpad naturvetenskap 

Alla lärare tog upp att tillämpad naturvetenskap är teknisk kunskap. Lärare 3 betonade att 

hen tyckte att teknisk kunskap var när man förstår hur man kan använda sina teoretiska 

kunskaper inom kemi, biologi och fysik för att kunna konstruera något eller förstå hur en 

maskin fungerar. Lärare 2 sa något liknande, hen sa: De är nog när man är medveten om 

vad som ligger bakom saker. Utformning och hur saker fungerar. Vidare nämnde lärare 1 

och 6 att teknisk kunskap är något som man har om man kan tillämpa sina teoretiska 

kunskaper. Lärare 6 sa: Teknisk kunskap är att man förstår hur något fungerar, man 

måste även ha andra kunskaper som fysik. Jag behöver veta hur till exempel el fungerar 

för att förstå hur en dator fungerar eller för att konstruera en grej som behöver el. Detta 

är något som lärare 1 beskrivning av teknik liknar. Lärare 4 och 5 nämner detta. Lärare 5 

sa: Att vara medveten om hur saker och ting fungera skulle jag nog säga. Vilket lärare 4 

håller med om då hen sa: hur en viss saker fungerar. Då alla nämnde att teknik är när man 

använder sina naturorienterande ämneskunskaper så hamnade de under denna kategori.  

5.2.3 Människans metoder att behärska naturen 

Ingen av lärarna har nämnt att teknisk kunskap är att kunna kontrollera naturen eller 

förstå hur människan kan kontrollera naturen. 

5.2.4 Människans metoder att behärska den fysiska miljön 

Ingen av lärarna nämnde att teknisk kunskap är att konstruera objekt för att behärska den 

fysiska miljön. 

5.2.5 Människans metoder att tillfredsställa sina behov genom att 

använda fysiska föremål.    

Alla lärare nämnde att teknisk kunskap är att kunna konstruera något för att tillfredsställa 

sina behov. Lärare 1 betonar att hen anser att teknisk kunskap är att kunna se ett behov 

och försöka lösas det genom att uppfinna en maskin eller ett objekt. Detta är något som 
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även lärare 4 och 5 håller med om. Lärare 4 sa: Stolen från början så satte vi oss ner på en 

sten i skogen och det är någonting som hela tiden utvecklas tills att de finns stolar som 

kan snurra och man kan ligga i de bara de är ju en teknisk utveckling som hela tiden 

utvecklas för att det ska bli bättre. Hen nämnde att vi hade ett behov att skapa stolen då vi 

blev kalla och smutsiga av att sitta på stenar. Vidare betonar Lärare 2,3 och 6 att teknisk 

kunskap är att konstruera objekt utifrån människans behov. Lärare 6 sa: Det är mycket 

teknisk kunskap i att kunna konstruerar och se lösningar på problem för att kunna 

tillfredsställa olika behov. Vilket de lärare 2 och 3 håller med om då de nämner detta på ett 

liknande sätt.  

5.2.6 De metoder som används för att bearbeta råmaterial i syfte att öka 

deras användbarhet  

Ingen av lärarna nämnde att teknisk kunskap är att ha förståelse för/ kunna bearbeta 

råmaterial för att öka dess syfte. När detta nämndes så var det i samband med att utveckla 

olika objekt efter människors önskningar och avkodades därför som Människans metoder 

att tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål. 

5.2.7 Människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att 

använda fysiska föremål  

En lärare nämnde att teknisk kunskap är att kunna konstruera objekt för att tillfredsställa 

sin önskningar. Lärare 3 sa: Hur ska jag kunna lösa de här nu då har jag nån smart idé. 

Kunna lyssna på andra att göra om och förbättra. För att hitta en bättre lösning som 

funkar. Hen betonar att teknisk kunskap är att kunna förbättra redan existerande 

lösningar och objekt så att de tillfredsställer vår önskningar. Ett exempel hen gav var att 

förbättra mobiltelefonen. Vi har önskningar som vi tillfredsställer genom att utveckla den. 

5.2.8 Teknik är all rationell, effektiv verksamhet 

Två lärare betonade att teknisk kunskap är alla handlingar som har ett syfte. Lärare 5 sa: 

man kan ha teknisk kunskap till att åka skridskor för att då behöver man ha teknik, man 

behöver ha teknisk kunskap till att åka skidor. Hen betonade att teknisk kunskap är något 

som används hela tiden och i olika syften. Lärare 4 tog också upp att teknisk kunskap är 

handlingar som har ett syfte. Lärare 4 betonade att man behöver teknisk kunskap för att 

kunna utföra olika vardagliga handlingar. Lärare 4 sa: Det kan vara t.ex. spel, fotboll, 
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cyklar och simmar. Både lärare 4 och 5 nämnde att människor i allmänhet inte alltid är 

medveten om sin tekniska kunskap men att den synliggörs på ovannämnda sätt. 

5.2.9 Teknik som föremål 

Endast lärare 6 nämnde att teknik som föremål är teknisk kunskap. Lärare 6 sa: Man ska 

vara medveten om olika prylar runt oss. Lärare 6 betonade att det är viktigt att eleverna 

ska kunna namnge olika föremål i förhållande till teknik undervisningen. 

6 Slutsats 

Våra resultat visar när det gäller definitionen av teknik, att lärarna oftast är samstämmiga 

när de definierar begreppet. De flesta lärarna tyckte att teknik var föremål, metoder som 

används för att tillfredsställa människans behov genom fysiska föremål och tillämpad 

naturvetenskap. Dock så ser vi att lärarna inte är samstämmiga på alla punkter och att de 

har svårt att definiera begreppet. De ansåg att begreppet innefattar mycket samt att de var 

svårt att sätta ord på det. Det finns många skillnader, Lärare 1 var ensam om att tycka att 

teknik är användandet av maskiner, redskap och verktyg. Endast två lärare tyckte att 

teknik var alla handlingar som har ett syfte. Detta är något som vi kommer att diskutera 

vidare under rubriken resultatdiskussion. 

 

Figur 2: Cirkeldiagrammet visar antalet informanter som är kopplad till resultaten gällande definition av 

begreppet teknik som är angivit i procentform. 
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Våra resultat när det gäller teknisk kunskap, visar också på en del likheter mellan lärarnas 

svar. Alla lärare tyckte att teknisk kunskap var tillämpad naturvetenskap och människans 

metoder för att tillfredsställa sina behov. De flesta tyckte även att användandet av 

maskiner är teknisk kunskap. Det är även så att ingen av lärarna tyckte att teknisk kunskap 

var människan metoder att behärska den fysiska miljön och De metoder som används för 

att bearbeta råmaterial i syfte att öka deras användbarhet. Dock så ser vi en del skillnader i 

lärarnas uppfattningar även här. Endast en lärare tyckte att teknisk kunskap är 

Människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål. 

Två lärare tyckte att teknisk kunskap är alla handlingar som har ett syfte.  

 

Figur 3: Detta cirkeldiagram visar antalet informanter som är kopplad till resultaten gällande teknisk 

kunskap som är angivit i procentform. 
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7 Diskussion  

Under denna rubrik kommer metod och resultat att diskuteras.  

7.1 Metoddiskussion  

En aspekt som Bryman (2011) anser att forskare alltid ska ta hänsyn till när deras 

forskning bygger på intervjuer är om informanterna förstår frågorna och om frågorna 

producerar den typ av information som forskarna är ute efter. Det är svårt att bedöma om 

lärarna som intervjuades förstod våra frågor. Dock så fick vi ut den informationen som 

behövdes till studien. Att vi testade vår intervjuguide med en informant ökar även 

tillförlitligheten. 

Vi har inte ställt frågor som är kopplade till våra kategorier som finns i vårt ramverk till 

våra informanter, utan mer öppna frågor där informanten får formulera sig fritt. Detta kan 

ha lett till att det finns kategorier som ingen informant har hamnat i. Dock så anser vi att vi 

har fått mer ärliga och spontana svar från lärarna när vi har ställt öppna frågor där vi 

försökt att inte leda in dem på specifika spår. 

Man kan också framföra kritik mot att det skedde ett bekvämlighetsurval. Det är svårt att 

generalisera resultaten när det skett ett bekvämlighetsurval då det inte är ett stickprov utan 

en specifik grupp (Bryman, 2011). Dock så anser vi att detta inte påverkar vår studie då 

våra forskningsfrågor handlar om hur ett antal lärare uppfattar teknik. 

Det teoretiska ramverket som används till denna studie har hjälpt oss att analysera våra 

data. Detta genom att ramverket har hjälpt oss att dela in lärarnas svar i olika grupper. Vi 

är dock medvetna om att det kan finnas brister i detta ramverk då det är möjligt att vi 

missar eventuella perspektiv som inte ramverket tar upp. Det är också så att Sundin (1987) 

är mer praktiker än teknikfilosof vilket det också kan föras kritik mot. Dock så har andra 

studier som till exempel Eva Blomdahls (2007) doktorsavhandling Teknik i skolan 

genomförts med detta ramverk vilket ökar dess tillförlitlighet. Vi har i denna studie tagit 

hänsyn till dessa brister och därför lades en till kategori till, Teknik som föremål då de 

uppdagades att alla informanternas svar inte gick att kategorisera in i detta ramverk vilket 

ledde till att vår dat tvingade oss att lägga till denna kategori. 
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7.2 Resultatdiskussion 

Här kommer vi att diskutera studiens resultat med hjälp av den litteratur som tas upp i 

litteraturgenomgången. Resultaten kommer att diskuteras tillsammans i syfte att se 

likheter och skillnader mellan lärarna. 

I våra resultat kan vi se skillnader mellan hur lärare definierar begreppet teknik och vad de 

anser är teknisk kunskap (se figurer under rubrik 6 slultats). Fem lärare tog upp teknik 

som föremål när de definierade begreppet teknik. Denna syn styrks av Svensson (2011) 

som tar upp olika föremål i sin definition. Det är dock intressant att bara en lärare tog dock 

upp detta som teknisk kunskap. En lärare tog upp att teknik är användandet av maskiner 

och redskap i sin definition medan fyra lärare tog upp det som teknisk kunskap. Deras syn 

styrks av Klines (2003) definition där hon beskriver att teknik är människans kunskap att 

kunna använda en artefakt. Det är intressant att deras synsätt skiljer sig så mycket åt i 

dessa punkter. Vi tycker att om man definierar ett begrepp så bör ens syn på kunskap kring 

det vara samstämmigt. Dock så tror vi att läroplanens formuleringar kring vad som ska 

bedömas till stor del har påverkat lärarnas svar. Det är vad som står i den som slutligen ska 

bedömas och som räknas som teknisk kunskap inom skolväsendet. Tekniken kan vara 

mycket annat utanför skolans värld men detta ingår inte i kunskapsområdet. 

De flesta lärarna tog upp att teknik är människan metoder för att tillfredsställa sina behov 

genom fysiska föremål och människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom 

fysiska föremål, både som definition och teknisk kunskap. Denna syn anser vi är en allmän 

syn på teknik och teknik som ämne. Nationalencyklopedin (2011) delar denna syn på 

teknik därför anses den som den vanligaste definitionen i folkmun. Detta är något som 

Hagberg (2009) håller med om då han beskriver teknik som olika typer av artefakter som 

uppfyller människors behov. 

Ingen av lärarna tog upp att teknik är De metoder som används för att bearbeta råmaterial 

i syfte att öka deras användbarhet och människans metoder att behärska naturen, varken 

som definition eller teknisk kunskap. Detta resultat är dock ingen överraskning då ingen 

forskare vi nämnt tidigare i bakgrundslitteraturen har definierat teknik och teknisk 

kunskap som detta. En del lärare tog dock upp att teknik är människans metoder för att 

bearbeta råmaterial men de var i syfte att förbättra olika tekniska system och artefakter i 

syfte att förbättra dessa utefter människors önskningar och behov och avkodades därför 

som människans metoder att tillfredsställa sina behov genom att använda fysiska föremål 
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och människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom fysiska föremål istället. 

När lärarna tog upp människans metoder att behärska naturen avkodades detta som 

människans metoder att behärska den fysiska miljön då de inte explicit nämnde något om 

naturen. 

När det gäller definitionen av teknik och teknisk kunskap så tog två lärare upp att de ansåg 

att teknik är all rationell, effektiv verksamhet. De tog upp att de tycker att teknik är att 

cykla och att springa. Denna syn på teknik styrks av författare som Hansson (2013) och 

Bjurulf (2013). Vi kan förstå att de lärarna anser att de är teknik då man till exempel ofta 

brukar säga att man behöver ha en god teknik för att kunna springa på ett så energisnålt 

sätt som möjligt. Dock så ställer vi oss kritiska till om dessa förklaringar hör hemma i 

skolämnet teknik (jfr Sundqvist, 2016). Läroplanen (skolverket, 2011) nämner inget om 

detta utan fokuserar mer på tekniska system, lösningar och konstruktioner. 

Våra resultat visar att alla lärare ansåg att teknik kunskap är tillämpad naturvetenskap, och 

fyra lärare definierade teknik som detta. Detta gjorde de för att de anser att eleverna 

behöver få kunskaper inom de övriga naturvetenskapliga ämnen och därefter kan eleverna 

konstruera något i verkligheten/praktiken. Denna syn styrks av Blomdahl (2007) som 

skriver att teknik är tillämpad naturvetenskap, för att eleverna behöver ha med sig olika 

kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnen som de har lärt sig från tidigare årskurs. 

Med hjälp av naturvetenskapliga ämnen förklarar Blomdahl så bör undervisningen vara i 

form av både teori och praktik, för att lärandet sker genom att eleverna läser i böcker och 

därefter kopplar det till verkligheten vilket kan leda till att eleverna kommer att öka sina 

kunskaper genom att reflektera och diskuterar med varandra. Även Forsberg och 

Holmlund (1990) påpekar att eleverna har med sig grundläggande kunskaper i de 

naturvetenskapliga ämnena som de har läst i tidigare. Med hjälp av dessa grundkunskaper 

förklarar Forsberg och Holmlund att eleverna kan vidareutveckla sina kunskaper i teknik 

genom att läraren utformar uppgifter som är kopplat till elevernas vardag. Anledningen till 

detta är att det kan väcka elevernas intresse, motivation och engagemang för 

teknikundervisningen. Genom att eleverna har en sådan uppgift så kommer de att behöva 

samarbeta med sina klasskamrater där eleverna behöver kommunicera med varandra för 

att dela med sig av sina egna erfarenheter och även öka sina kunskaper inom området. 

Under intervjuerna så uppdagades det att alla lärare arbetade ämnesintegrerat med teknik. 

Detta är en konsekvens av att de anser att teknisk kunskap är tillämpad naturvetenskap 

samt att eleverna behöver kunskaper inom de naturorienterande ämnena för att vara 
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duktiga i teknik. Dock ställer vi oss frågande till om lärarna skiljer på teknikens särart på 

ett korrekt sätt. Bjuluf (2015) menar att det är viktigt att lärarna fördelar tiden mellan 

ämnena på ett ändamålsenligt sätt så att teknikundervisningen inte bortprioriteras. Vi tror 

att detta kan bli en konsekvens att just detta sker om lärare bara arbetar med teknik ihop 

med andra ämnen. För att lärarna måste förklara för sina elever vad som ingår i ämnet 

teknik och vad som ingår i de övriga ämnena som de integrerar. Vi kan dock se en stor 

fördel för elever och lärare om de arbetar ämnesövergripande. Enligt Skolverket (2014) får 

eleverna en helhet i sin utbildning. Österlind (2006) nämner att det som kännetecknar 

ämnesövergripande undervisning är en målsättning att alla elever lättare ska kunna skapa 

sammanhang i sitt lärande och kunskapande. Vilket vi också ser som en fördel. 

Arbetssättet sparar även tid för lärarna då ämnena ofta har liknande centralt innehåll och 

mål. Läraren kan då på ett smidigt sätt beröra så många punkter som möjligt i båda 

ämnena (Skolverket, 2014). På det här viset så kan lärarna “slå två flugor i en smäll” men 

det som är viktigt att lärarna fördelar tiden lika mellan ämnena och lägger vikt vid vad som 

är teknik och vad som är de ändra ämnet för att skilja på ämnenas särart på ett bra sätt. 

8 Avslutande ord  

Ämnet teknik är ett stort forskningsområde och vi har valt att avgränsa oss till ett antal 

lärares definitioner av begreppet, vad de anser att teknisk kunskap är och hur de bedriver 

sin undervisning. Slutsatserna som vi har dragit är att lärarna i de flesta fall är 

samstämmiga när de gäller definition, teknisk kunskap och hur deras undervisning 

bedrivs. De flesta lärarna ansåg att tillämpad naturvetenskap var en bra definition av 

begreppet men också att det var teknisk kunskap. En konsekvens av detta är att lärarna 

arbetar med teknik ämnesintegrerat och därför kanske inte alltid skiljer på ämnets särart. 

Det vore intressant om en större studie görs över ett större geografiskt område och med fler 

informanter, där även observationer av lärares undervisning genomförs. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Tema 1 definitionen av teknik - stödfrågor 

Huvudfråga·          Skulle du kunna beskriva vad du anser är teknik? 

Eventuella följdfrågor: 
 

 Är det något mer du tänker på när hör ordet teknik? 

 När anser du att använder dig av teknik? 

 Finns det några andra tillfällen då använder dig av teknik? 

 När anser du att du utför teknik? 

 Finns det några andra tillfällen där du anser att du utför en teknisk handling? 

 Vad är teknik för dig? 

Tema 2 Definition av teknisk kunskap – stödfrågor    

Huvudfrågor: Vad anser du är teknisk kunskap är? 

Eventuella följdfrågor: 

 Finns det andra saker som kan vara teknisk kunskap? 

 När anser du att man använder teknisk kunskap? 

 När använder eleverna sig av teknisk kunskap?  

Tema 3 Hur undervisar lärarna -stödfrågor 

Huvudfrågor: Hur bedriver du din teknik undervisning? 

Eventuella följdfrågor: 

 Undervisar du på nått annat sätt?    

 Varför gör du så? 

 Är det något mer du tänker på?  
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Bilaga 2 

Information om deltagande i en intervjustudie kring teknikämnet. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i en undersökning som handlar om lärares 
uppfattningar om Teknik. 

Vi är två lärarstudenter som studerar på Mälardalens högskola till grundlärare årskurs 4-6. 
Vi ska genomföra en studie som handlar om lärares uppfattningar av teknik och söker 
därför efter behöriga lärare i Teknik årskurs 4-6 som idag undervisar i ämnet och kan 
tänka sig att delta i en intervju. 

Intervjun beräknas ta upp till 30 minuter och sker på en plats som du väljer. Intervjun 
kommer även att spelas in. Allt material som samlas in kommer att behandlas 
konfidentiellt och inga namn eller andra saker som kan identifiera de deltagande kommer 
att skrivas ut i studien. 

Även handledare och examinator kommer att ha tillgång till materialet, som kommer att 
förstöras när studien är genomförd och examinerad. Ditt deltagande i undersökningen är 
helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Väljer du att delta får du givetvis 
tillgång till den slutgiltiga uppsatsen som vi hoppas kan vara till nytta för dig i din praktik. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola 
som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. 

Vi skulle gärna vilja genomföra intervjun under vecka 10-15 och vi kommer att höra av oss 
till dig inom de kommande dagarna för att fråga om ditt eventuella deltagande. 

Kontakt: 

Marveen Imad Sadllah                                Maja Axelsson Svancar 

Telefon: 073-5578372                    Telefon: 072-3021494 

Mail: msh14002@student.mdh.se   Mail: maja.axelsson94@gmail.com 

Handledare: Gunnar Jonsson 

Mail: gunnar.jonsson@mdh.se 

Jag deltar i intervjustudien: 

Datum:                                                                          Underskrift: 


