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SAMMANDRAG 
Denna studie syftar till att identifiera vad som kan upplevas av sju tekniklärare i 
mellanstadiet som hinder för undervisningen i ämnet teknik i åk 4-6. Metoden som 
använts för att samla data till denna studie är kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. 
Data analyserades utifrån ett deduktivt ramverk där kategorier framställts med hjälp 
av tidigare forskning inom ämnet. Resultatet visar att material och utrustning samt 
tidsbrist är det som lärarna ser som hinder. Ingen lärare nämner läroplanen eller 
lärarkompetensen som ett hinder. Slutsatsen som dras är att material- och tidsbristen 
bidrar till att lärarna inte kan bedriva önskad undervisning.  
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1. Inledning    
Att undervisa inom ämnet teknik kan i vissa fall vara speciellt då lärare inte har 

någon accepterad ämneskärna att utgå ifrån. Därför kan det bli svårt att utveckla en 

ämnesidentitet inom skolämnet teknik (Hagberg & Hultén, 2005).  

 

Enligt Blomdahl (2007) har läroplanen för ämnet teknik utvecklats mycket mot hur 

ämnet såg ut från början i läroplanen. Utvecklingen har skett i takt med samhällets 

utveckling. Teknik blev ett obligatoriskt ämne i skolan 1980, i dåvarande Läroplan 

för grundskolan 1980. Trots att det blev ett obligatoriskt ämne så hade ämnet i sig 

ingen egen kursplan förrän i den nästkommande Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet 1994. Enligt Blomdahl (2007) fick ämnet en egen kursplan på grund av 

att samhället utvecklats och därför blev behovet av ett allmänt tekniskt kunnande 

större. Samtidigt sågs det som ett sätt att öka rekryteringen till de naturvetenskapliga 

och tekniska utbildningarna.    

 

Något som lärare idag ser som ett hinder är hur de ska lägga upp sin undervisning 

inom ämnet teknik, om undervisningen ska vara till största delen teoretisk eller 

praktisk (Blomdahl, 2007). Nordlander och Grenholm (2016) skriver dock att den 

nuvarande läroplanen, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011), har en kursplan med tydlig progression 

mellan stegen och även tydligt och ibland detaljerat centralt innehåll till skillnad från 

den tidigare läroplanen LPO94:as otydliga mål. Men de ifrågasätter om den befintliga 

kursplanen är möjlig att uppnå om de ser till lärarnas kompetens, tid och prioritering 

av andra ämnen, material och utrustning.  

 

Som kan utläsas i läroplanen LGR11 (Skolverket, 2011) är ämnet teknik till största 

delen ett ämne som kräver mycket praktisk undervisning för att eleverna ska förstå 

och kunna se hur olika moment fungerar och hör ihop. På så sätt kompletterar 

praktiken och teorin varandra på ett tydligt sätt. Exempel i läroplanen (Skolverket 

2011) där teori och praktik nämns i ämnet, är när elever ska göra egna konstruktioner 

med tillämpningar av olika principer som till exempel hållfasta och stabila strukturer, 

mekanismer och elektriska kopplingar, samtidigt som detta ska dokumenteras i form 

av skisser med förklarande ord och begrepp.  

 

Denna studie ämnar till att identifiera vilka faktorer som kan ses som hinder av sju 

verksamma lärare som undervisar i ämnet teknik. Nordlander och Grenholm (2016) 

nämner följande delar som skulle kunna betraktas som hinder inom undervisningen i 

teknik: Är det lärarens kompetens som är för låg, avsaknad av tid, material eller 

utrustning på skolorna? Som blivande tekniklärare är det viktigt att ta reda på vilka 

hinder som redan finns och identifiera dessa så att lösningar kan hittas och skapa nya 

vägar framåt inom teknikundervisningen. Identifieras hinder inom undervisningen 
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tidigt så blir framtida undervisning mer effektiv, samt att framtida tekniklärare inte 

behöver göra om samma misstag eller fel igen.  
 

1.1 Syfte och forskningsfråga  
Syftet med föreliggande studie är att studera vad som kan upplevas av ett antal lärare 

som hinder för undervisningen i ämnet teknik i åk 4-6. För att svara upp mot detta 

syfte används följande forskningsfråga:  

Vilka hinder för att undervisa ämnet teknik beskrivs av ett antal lärare?  
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2. Tidigare 
forskning/litteraturgenomgång  
Här kommer bakgrund kring ämnet teknik i skolan att presenteras. Först kommer 

läroplanens utveckling från 1960-talet fram till 2011 att presenteras, detta för att 

kunna se utvecklingen och om läroplanen skulle kunna vara ett potentiellt hinder. 

Efter detta följs Skolinspektionens kvalitetsgranskning av teknikämnet i skolan och 

till sist olika faktorer som kan ses som hinder i teknikundervisningen.  

2.1 Teknikämnet utifrån läroplanerna  
Skolinspektionen (2014) beskriver teknik som ett relativt nytt ämne i läroplanen 

vilket kan medföra vissa hinder för de undervisande lärarna. Skolinspektionen (2014) 

beskriver teknikämnets utveckling i läroplanen som följande. I läroplanerna från 

1960 var teknik enbart ett tillvalsämne. När LGR62 kom stod de att eleverna skulle 

bli förberedda för det linjeval till gymnasiet de senare skulle göra i åk 9. I LGR69 togs 

linjevalet bort och det tillkom istället ett gemensamt tillvalssystem där ett av fem 

alternativ som kunde väljas var ämnet teknik. Teknik har funnits i skolorna långt 

innan dessa läroplaner men har inte haft något eget ämne och legat lite undangömt i 

undervisningen. När LGR80 kom så infördes teknik som ett eget ämne i grundskolan 

med syfte att förbättra elevernas praktiska färdigheter och kunskaper. I och med 

LGR80 så diskuterades det om teknikämnet skulle bli en del av slöjdämnet eller de 

naturorienterade ämnena. Det slutade med att teknik blev en del av de 

naturorienterade ämnena då dessa behövde förstärkas för att öka antal sökande till 

dessa linjer på gymnasiet. I LPO94 fick teknikämnet en egen kursplan i läroplanen 

samt en egen ämnesstatus i skolan. Ämnet skulle inte kopplas till de andra 

naturorienterade ämnena utan skulle anses som ett självständigt kunskapsområde. 

År 2011 infördes den nuvarande läroplanen, LGR11, där syfte, centralt innehåll och 

kunskapskrav fanns med för varje ämne i skolan. Det har inte blivit några större 

ändringar från den tidigare läroplanen, LPO94. Den viktigaste ändringen var att göra 

teknikämnet tydligare då tidigare rapporter visat att det varit svårt att undervisa i 

teknik utifrån de tidigare läroplanerna (Skolinspektionen, 2014). Skolverket (2018) 

har nu till höstterminen kommit med en ny tidsplan till teknikämnet så att elever 

som börjar åk 1 - 6 till höstterminen 2018 får 200 timmars undervisning inom ämnet 

teknik. 

2.2 Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 
teknikämnet i skolan  
Skolinspektionen (2014) gjorde en kvalitetsgranskning i ett antal skolor där enkäter 

skickades ut till 1500 elever i åk 5-9. De har också samlat in information från 

skolorna som till exempel timplaner, elevernas scheman och lärares planering i 

undervisningen. Denna granskning gjordes för att se om eleverna får en 
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teknikundervisning som planeras, genomförs och anpassas efter elevernas 

förutsättningar, förväntningar och intressen. Skolinspektionen har också undersökt 

om eleverna får en bra undervisning med koppling till syfte och mål i läroplanens 

kapitel 1 och 2 samt kursplanen i kapitel 3. Enligt läroplanen ska det finnas 

förutsättningar för undervisningen i form av lärarkompetens och ändamålsenliga 

lokaler, läromedel, utrustning och material, detta är ett skäl till att Skolinspektionen 

(2014) också tagit med detta i sin granskning av skolorna. Granskningen visar att 

undervisningen brister i både kvalitet och kvantitet. Detta för att ämnet har en 

otydlig identitet men också för att ämnet har låg status ute på skolorna.  

 

Skolinspektionens (2014) granskning visar att många lärare känner sig osäkra på 

kursplanen samt de förhållningssätt och metoder som är kopplade till teknikämnet. 

Detta resultat gäller både behöriga och obehöriga lärare i teknik. Vidare skriver 

Skolinspektionen att det praktiska arbetet är det som tar störst plats i 

undervisningen. Att eleverna arbetar med händerna och bygger och konstruerar 

saker men missar det teoretiska och diskussion och reflektion kring det praktiska. 

Eleverna får inte det de blivit lovade i teknikundervisningen då allt för många lärare 

inte känner sig säkra med kursplanen. Skolor har svårt att planera och ge eleverna 

den undervisning de ska ha i teknik. Det förekommer också att planeringen inte 

täcker alla de centrala delarna i kursplanen även fast dessa är obligatoriska. En orsak 

till detta är enligt Skolinspektionen (2014) att det finns för få timmar planerade till 

teknikämnet. Skolorna har ca 200 timmar teknikundervisning i åk 5-9, ändå så har 

granskningen visat på flera skolor som bara har avsatt 100 timmar på 

teknikundervisningen. Skolinspektionen (2014) har även besökt ett flertal skolor som 

inte har de rätta läromedlen, materialet eller utrustningen för att lärarna ska kunna 

uppfylla det centrala innehållet i kursplanen. Skolverket (2018) garanterar nu från 

och med höstterminen 2018 200 timmar garanterad undervisningstid i teknikämnet i 

grundskolan.   

 

2.3 Olika faktorer som kan ses som hinder för 
undervisningen i teknik  
Bjurulf (2008) skriver att en faktor som kan ses som ett hinder för lärare att 

undervisa i teknik är att kursplanen i teknik bara funnits i läroplanen sedan 1994. 

Eftersom kursplanen är relativt ny så har de undervisande lärarna idag inga tidigare 

erfarenheter från sin egen skolgång när det kommer till teknikämnet. Detta medför 

att lärarna varken har något ämnesinnehåll eller någon tidigare lärare att relatera till. 

Ytterligare ett hinder är att en stor del av skolans lärare bara har lite eller ingen 

utbildning alls i ämnet teknik. Att lärare saknar riktig utbildning i teknikämnet och 

att det finns en osäkerhet bland lärare när det kommer till att undervisa i teknik är 

även något som Blomdahl (2006) skriver om. Bjurulf (2008) skriver vidare att 
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skolverket uppmärksammat detta och vill utbilda fler lärare inom teknik med hjälp av 

lärarlyftet. Syftet är att höja lärarnas kompetens för att öka elevernas måluppfyllelse. 

Tittar man till statistik mellan åren 2013 till 2017 ser man att andelen elever som 

nådde ett godkänt betyg 2013 uppgick till 97,9 procent medan den senaste 

inrapporterade statistiken från 2017 uppgick till 95,9 procent (Skolverket, 2017).  

 

Enligt Mattsson (2005) finns det lärare i skolor runt om i Sverige som inte är 

utbildade som ändå undervisar och känner att de klarar av det, då finns risken att 

undervisningen inte blir tillräckligt mångfacetterad och därmed inte heller följer 

kursplanens alla mål. Det blir då ett större krav på skolledningen att utbilda internt 

samt stimulera både de lärare som inte har utbildning och de elever som får en för 

enformig undervisning. Detta är ett hinder som skolan i allmänhet samt lärare inom 

teknikämnet i synnerhet kan ställas inför. Att ämnet teknik är väldigt omfattande och 

innehåller många olika delar är något som både Bjurulf (2008) samt Hagberg och 

Hultén (2005) beskriver som ett hinder för lärare som undervisar i teknik. Båda 

nämner också att ämnet inte har någon klar ämneskärna att bygga undervisningen 

på. Bjurulf (2008) nämner 21 olika områden inom teknik och menar på att detta kan 

visa hur svårt det kan vara för lärare att välja vad de ska undervisa om på 

tekniklektionerna samt varför de ska välja ett visst innehåll och hur de ska arbeta 

med detta. Nordlander och Grenholm (2016) beskriver dock den nuvarande 

kursplanen som tydlig och ibland även detaljerad när det kommer till det centrala 

innehållet och vad som ska läras ut. De ifrågasätter dock hur stor möjlighet det är för 

lärare att uppnå dessa mål om de tittar på vilka förutsättningar som finns inom 

teknikämnet i skolan. Förutsättningarna kan vara tid, lärarkompetens, material och 

utrustning.   

 

Skogh (2015) skriver om undersökningen som gjordes av Skolinspektionen och att 

skolan inte räcker till när det kommer till att undervisa i teknik. Eleverna får för lite 

undervisning och undervisningen de får har väldigt mycket brister i kvalitén. 

Bristerna i kvalitén beror på brist på utbildade lärare, brist på läromedel samt brist 

på tid. Hon menar att detta är allvarligt inte bara för eleverna utan för samhället i 

helhet då barns tidiga möte med tekniken är avgörande för den resterande 

utvecklingen av synen på teknik. Hon skriver vidare att ämnet teknik får alldeles för 

lite plats i skolan. Teknikämnet får 200 studietimmar i kursplanen vilket blir 20 

minuter i veckan under nio skolår, vilket hon menar är alldeles för lite och att nästan 

ingen skulle bli trygg med tekniken på så lite tid. 
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3. Teoretiskt perspektiv  
Denna studie består av en deduktiv teori. Bryman (2011) beskriver den deduktiva 

teorin på följande sätt: “Utifrån det man vet inom ett visst område och de teoretiska 

överväganden som rör detta område, härleder eller deducerar forskaren en eller 

flera hypoteser som ska underkastas en empirisk granskning (Bryman, 2011, s. 

26).”  Hypoteserna som framkommit i denna studie är utifrån tidigare forskning. 

Hypoteserna är att läroplanen (Bjurulf, 2008), lärarkompetens (Bjurulf, 2008; 

Blomdahl, 2006), tidsbrist (Skogh, 2015) samt material och utrustning (Skogh, 2015; 

Skolinspektionen, 2014) är hinder för lärare som undervisar i teknik och har blivit 

våra fyra kategorier när vi har analyserat data. Enligt Bryman (2011) kan litteratur 

som hör till ett visst område (i detta fall hinder i teknikundervisningen), påverka den 

inriktning som en artikel får och därmed fungera som motsvarigheten till en teori. 

Det som framkommit som hinder i tidigare forskning kommer därför bli huvudfokus i 

denna studie och hjälpa oss att analysera våra svar samt att se om dessa tidigare 

hinder fortfarande är hinder i dagens skolor. Precis som Bryman (2011) skriver så 

kopplas författarnas resultat tillbaka till teorin. 

 

Här nedan presenteras de olika kategorierna som framkommit som hinder i 

litteraturgenomgången samt en förklaring kring vad dessa innebär.   

1. Läroplanen:  

Läroplanen ses som ett hinder eftersom kursplanen i teknik inte varit en del av 

läroplanen så lång tid (Bjurulf, 2008). Detta blir ett hinder då kursplanen i teknik 

inte kan förväntas vara lika utvecklad som inom de andra ämnena. Ett exempel på ett 

svar som skulle kunna kategoriseras inom denna kategorin är om läraren skulle 

nämna att läroplanen är otydlig på så sätt att hen inte kan utföra en bra 

undervisning.   

         2. Lärarkompetens:  

Både Bjurulf (2008) och Blomdahl (2006) nämner lärarnas kompetens inom ämnet 

teknik som ett hinder i undervisningen. Detta för att lärare känner sig osäkra med sin 

undervisning och kursplanens utformning just för att de inte har tillräcklig 

kompetens inom ämnet. Ett exempel på ett svar inom denna kategorin är om en 

lärare skulle svara att hen känner sig osäker i sin lärarroll när hen undervisar i 

teknik.  

          3. Tidsbrist:  

Skogh (2015) och Skolinspektionens (2014) kvalitetsgranskning i ämnet teknik 

nämner tidsbrist som ett hinder. Detta för att skolan idag har 200 

undervisningstimmar till teknik vilket blir 20 minuter i veckan under nio skolår. 

Skogh (2015) menar att skolan inte räcker till för teknikundervisningen och att 

eleverna får för lite undervisning i teknik. Hon skriver även att de 

undervisningstimmar som finns till teknik är alldeles för få och att nästan ingen 
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skulle känna sig trygg med teknik på så lite tid. Exempel på detta är om en lärare 

tycker att hen har för lite tid till undervisningen och inte hinner genomföra det hen 

planerar.   

         4. Material och utrustning  

Skogh (2015) nämner även att undervisningen har mycket brister i kvalitén och att 

detta bland annat beror på läromedelsbrist. Skolinspektionen (2014) nämner också 

att vissa skolor inte har de rätta läromedlen, materialen och utrustningen som behövs 

för att nå de centrala målen i kursplanen. Exempel på detta är om en lärare skulle 

nämna att det inte finns tillräckligt med material och utrustning på skolan för att 

genomföra undervisningen som läroplanen kräver. 

 

4. Metod  
I detta avsnitt beskrivs datainsamlingsmetod, urval,  analys av data, reliabilitet och 

validitet och etiska överväganden.  

 

4.1 Datainsamlingsmetod  
I denna studie har intervjuer använts för att samla in data. Lärare har intervjuats för 

att få en uppfattning om vilka hinder som finns inom teknikundervisningen. Metoden 

valdes för att få mer nyanserade svar än vad som kan uppnås i exempelvis enkäter, 

samt att vi inte på förhand ville ha svarsalternativ utan ville se vad de intervjuade såg 

som hinder utan att styra dem åt något håll (Bryman, 2011).  

 

Bryman (2011) nämner olika metoder för att genomföra en intervju. Till denna studie 

valdes den semistrukturerade intervjun. Denna intervjuform är uppbyggd så att 

författarna kan ställa följdfrågor och på så vis få en djupare intervju än om de skulle 

ställt korta och fasta frågor. Den semistrukturerade intervjun gör i detta fall 

möjligheterna större att få en klarare bild av vad lärarna ser som hinder inom 

undervisningen.  

 

Båda författarna har varit närvarande under alla intervjuer och intervjuerna spelades 

in med en mobiltelefon och transkriberades därefter. Detta för att inte missa något 

viktigt som sades samt att författarna kunde lyssna flera gånger under analysen. 

Genom att transkribera intervjuerna så kan inte forskaren påverka studiens resultat 

eftersom att varje svar som informanten givit finns dokumenterat (Bryman, 2011).  

  

4.2 Urval  
I denna studie har två urval gjorts, ett för pilotstudie som genomfördes först och 

därefter ett till huvudstudien. Enligt Bryman (2011) är det bra att göra en pilotstudie 
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för att forskarna ska vara säkra på att frågorna som används under intervjun fungerar 

som tänkt. Därför genomfördes en pilotstudie. Det var fyra lärare som deltog. Dessa 

lärare är verksamma legitimerade lärare i ämnet teknik i åk 4-6 och undervisar i 

ämnet. Dessa valdes ut med hjälp av bekvämlighetsurval och deras intervjuer 

analyserades inte inom ramen för studien. Intervjuerna genomfördes som tänkt 

utifrån intervjuguiden och fick ett väntat resultat, därför ändrades inget i 

intervjuguiden efter pilotstudien. 

 

För att få informanter till studien gjordes ytterligare ett bekvämlighetsurval då detta 

är ett vanligt sätt när det är begränsad tid (Bryman, 2011). Urvalsmetoden påverkar i 

detta fall inte studien då syftet är att ta reda på vilka hinder lärare verksamma i åk 4-

6 ser i ämnet teknik. Det spelar alltså ingen roll vilka lärare det är så länge de 

undervisar i teknik och är utbildade inom ämnet.  

 

Mail skickades till olika skolor i Mellansverige med förfrågan efter lärare som 

undervisar i teknik och skulle kunna delta i denna studie. Lärarna blev sedan 

kontaktade med ett missivbrev (se Bilaga 1). Det var totalt sju lärare som ställde upp 

på en intervju och alla lärare är verksamma legitimerade lärare i ämnet teknik.  

 

4.3 Analys av data  
För att analysera data som samlats in i denna studie har ett ramverk konstruerats 

utifrån tidigare forskning. De kategorier som framkom och har hjälpt till att svara på 

vår forskningsfråga, Vilka hinder för att undervisa ämnet teknik beskrivs av ett antal 

lärare?, är följande; Läroplanen, lärarkompetens, tidsbrist och material och 

utrustning.    

 

För att få en tydligare bild av svaren från intervjuerna så delades svaren från 

intervjuerna upp i de olika kategorierna. Båda författarna deltog i analysen av data 

för att lättare kunna diskutera de olika svaren. Kategorierna från det teoretiska 

ramverket skrevs upp i en tabell med fyra fält “fyrfältare”, sedan gick vi igenom 

transkriberingarna och placerade in svaren under den rubrik som passade. På detta 

sätt visades det tydligt vilka svar som var majoritet och minoritet. Ett exempel var när 

en lärare svarade: “Hinder som jag ser, om vi utgår ifrån där vi är nu, från den här 

skolan, så är det ju att vi har inget bra material. Det finns inget att jobba praktiskt 

med eleverna som vi haft förut. Det är inte så bra läroböcker heller.” Detta svar 

hamnade under kategorin material och utrustning eftersom svaret handlar om 

material och utrustningsbrist. 
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4.4 Reliabilitet och validitet  
Vi har som i tidigare studier (Åsvik & Axelsson Svancar, 2017) tänkt på reliabiliteten 

och validiteten på följande sätt. Enligt Bryman (2011) är reliabilitet ett mått på 

mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. Reliabiliteten kan stärkas genom att båda 

forskarna har kommit överens och tolkat resultatet tillsammans men även att 

undersökning har utförts på ett sådant sätt att alla informanter har haft samma 

förutsättningar. Informanterna har haft samma förutsättningar vid intervjutillfället. 

Reliabiliteten ökar då vi förhållit oss till ett intervjuschema så att informanterna har 

fått samma frågor. Den ökar också då båda författarna varit med vid samtliga 

intervjutillfällen och korrekturläst och analyserat det transkriberade materialet.  

 

Validitet betyder att det ska finnas en god koppling mellan forskarnas inhämtade 

information och bakgrundslitteratur och att resultaten ska kunna generaliseras till 

andra miljöer och situationer (Bryman, 2011). Svaren går att generalisera då vi har 

kategoriserat utifrån ett ramverk som är uppbyggt med hjälp av tidigare forskning.  

Bryman (2011) nämner att det inte går att få någon fullständig objektivitet i 

samhällsenlig forskning. Vi har varit medvetna om detta och inte försökt styra 

informanternas svar åt något håll. Detta har gjorts med hjälp av ett fastställt 

intervjuschema som har testats i en pilotstudie. Intervjuschemat innehåller öppna 

frågor för att inte styra informanterna till ett visst svar. För att inte egna värderingar 

ska förekomma i resultatet och slutsatsen så har vi använt oss utav ett teoretiskt 

ramverk. Det teoretiska ramverket kan göra så att vi missar andra perspektiv 

samtidigt som det är en hjälp att förankra denna studie i tidigare forskning.  

    

Resultaten i vår studie styrks av flera olika källor samt att reliabiliteten höjs då båda 

har deltagit under samtliga intervjuer. Att vi spelat in intervjuerna samt att båda 

deltagit under intervjutillfällena gör att vi kunnat diskuterat och analyserat svaren. 

Efter varje transkribering har informanterna fått läsa igenom intervjun och godkänna 

att svaren uppfattats korrekt (Bryman, 2011).  

 

Överförbarheten styrks eftersom vi fokuserat på en grupp av individer som har 

gemensamma erfarenheter (Bryman, 2011). Individerna är verksamma lärare i åk 4-6 

som undervisar i ämnet teknik. Då vi fokuserat på en liten grupp så har möjligheterna 

att göra ett noggrant arbete med djupa och detaljerade analyser av intervjuer stärkts, 

till skillnad mot om vi gjort ett arbete som inkluderat många lärare. Det går även att 

göra om denna studie då vi under datainsamlingsmetod beskrivit utförligt hur vi gått 

tillväga.  

 

Som Bryman (2011) nämner så har vi redogjort för alla faser i arbetet för att öka 

trovärdigheten och för att läsarna ska kunna göra om och granska studien i efterhand 

om så önskas. 
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4.5 Etiska överväganden  
I denna studie har vi som i tidigare studier (Åsvik & Axelsson Svancar, 2017) tagit 

hänsyn till de etiska övervägandena i förhållande till informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som Vetenskapsrådet 

(2011) skriver om. Här nedan kommer de olika kraven att beskrivas samt hur studien 

förhållit sig till dessa.  

 

Informationskravet handlar om att forskaren måste informera sina informanter om 

studien (Vetenskapsrådet, 2011). De lärare som skulle intervjuas fick ett missivbrev 

(se Bilaga 1) skickat till sig innan intervjun. Missivbrevet innehöll information om oss 

forskare, studiens innehåll och varför vi forskade om detta. Brevet innehöll även 

information kring vad som krävdes av informanterna. De skulle till exempel arbeta 

aktivt med teknik samt att vi efterfrågade att de ställer upp på en intervju. Det fanns 

också information kring vad de som informanter får ta del av om de deltar i studien, 

till exempel att de får tillgång till den färdiga uppsatsen och deras transkriberade 

intervjuer.  

 

Samtyckeskravet handlar om att man som forskare är skyldig att nämna att det är 

frivilligt för informanten att delta och att informanten har rätt att tacka nej till 

deltagandet närsomhelst under studiens gång (Vetenskapsrådet, 2011). Det som 

nämndes i missivbrevet var att deltagandet var frivilligt och fick avbrytas när som 

helst under studiens gång. Informanterna har skrivit under missivbreven för att visa 

att de tagit del av informationen samt ger sitt samtycke till deltagande i studien.  

 

Konfidentialitetskravet handlar om att forskarna inte ska använda namn och plats 

när de diskuterar information som har lämnats av informanterna (Vetenskapsrådet, 

2011). Ingen utomstående ska alltså kunna ta reda på vilka informanterna var. Därför 

har inga namn, skolor, platser eller kön nämnts i denna studie.  

 

Med nyttjandekravet menas det att forskaren informerar om hur och till vad som 

informationen kommer att användas (Vetenskapsrådet, 2011). Detta har gjorts i 

missivbrevet där det informerades om att vi endast använder informationen till 

studien och i ett vetenskapligt syfte. 
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5. Resultat  
Här nedan kommer resultatet från analysen av intervjuerna att presenteras. 

Resultatet är strukturerat utifrån forskningsfrågan, Vilka hinder ser lärare i ämnet 

teknik utifrån läroplanens utformning? Resultatet presenteras med hjälp av en 

underrubrik som är kopplad till de kategorier vi använt oss av för att analysera 

lärarnas svar. 

5.1 Vilka hinder ser lärare i ämnet teknik utifrån 
läroplanens utformning?  
Resultatet från intervjuerna visar att inget av lärarnas svar går att koppla till att 

läroplanen eller att lärarnas kompetens skulle vara ett hinder i teknikundervisningen, 

därför redovisas ej dessa kategorier men diskuteras senare i punkt 7.2 

resultatdiskussion. Detta resulterar i att kategorierna som redovisas blir tidsbrist och 

material och utrustning. 

5.1.1  Tidsbrist           

Lärare två och tre nämner båda att tidsbristen är ett hinder för att 

teknikundervisningen bara har en timme i veckan till skillnad mot de andra NO-

ämnena där de har ca två timmar undervisning i veckan. Lärare två berättade att hen 

har blandade klasser när hen undervisar i teknik. Istället för att ha 15 elever i en 

klass, som hen har när hen undervisar i de andra NO-ämnena, så har hen 30 elever i 

teknikundervisningen.  

 

Lärare fyra nämner tidsbristen som ett hinder då hen har tillgång till mycket material 

att arbeta med men känner att tiden inte riktigt räcker till för att starta upp något 

större projekt.   

 

Majoriteten av lärarna nämner tidsbristen som ett hinder. Lärare sju och sex nämner 

tidsbristen som hinder men har även lösningar till dessa hinder. Lärare sju lägger 

mycket fokus på att integrera tekniken i de andra NO-ämnena då tiden är så pass 

begränsad medan lärare sex vill arbeta mycket praktiskt och nämner en strikt 

planering för att hinna med det som ska göras. 

 

Lärare sju sa till exempel så här: 

 

"Jag försöker huvudsakligen att arbeta med teknikämnet integrerat i den vardagliga NO 

undervisningen, alltså kemi, biologi och fysik, för att naturligt få in sambanden, till exempel hur 

saker och ting är konstruerade, fungerar, hänger ihop och har utvecklats över tid, men lägger även 

in rena teknikblock då och då. Då teknikämnet har liten undervisningstid i timplanen, är det lättare 

att få till längre lektionspass på detta sätt."  
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Lärare sex nämner också tidsbristen som ett hinder då hen vill arbeta mycket 

praktiskt med eleverna men tycker att tiden inte finns för detta. Hen sa även så här: 

 

"Det gäller att jag har en bra och strikt planering just eftersom det är så lite tid till undervisningen, 

så måste jag hela tiden veta hur långt jag ska ha kommit i varje område så att jag med säkerhet vet 

att jag hinner klart med det som ska göras."  

 

I denna kategori hamnade fem lärare som alla såg tidsbristen som ett hinder på ett 

eller annat sätt. Tidsbristen kan sammanfattas med följande faktorer: för få antal 

undervisningstimmar samt för stora grupper så att läraren inte hinner 

uppmärksamma alla elever på den korta tid undervisningen har.  

 

5.1.2 Material och utrustning  

Även här nämner majoriteten av informanterna materialbrist som ett stort hinder i 

teknikundervisningen. Lärare ett och två nämner att de saknar material att använda 

sig av i undervisningen. Därför blir det svårt att arbeta praktiskt med eleverna vilket 

båda lärarna ser som viktigt i teknikundervisningen. Lärare ett och två nämner också 

att läroböckerna på skolan inte är speciellt bra. Lärare två sa till exempel så här när 

det kommer till materialbristen:   

 

“om jag skulle vilja bygga en vindsnurra, som jag hade tänkt att vi skulle börja med. För att få 

räkna ut vindhastighet och hastighet överhuvudtaget, och liksom hur många varv per sekund 

oså, då behöver man ju lite grejer. Och de är ju inga avancerade saker man behöver men man 

behöver ju ändå ha saker på plats. Men just på den här skolan, som det ser ut just nu, då finns 

det ingenting att hämta. Ingenting alls!! Det enda jag behövde det var tejp, pinnar och kartong 

men det fanns inte.”  

 

Lärare tre nämner däremot att på skolan hen arbetar på finns det material till 

teknikundervisningen. Däremot finns inte material om hen kommer på något nytt 

roligt experiment hen skulle vilja prova och det kan vara svårt att få tag i materialet. 

Lärare fem nämner precis som lärare tre att det finns material men ser ändå det som 

ett hinder då hen tycker att det är för lite material på skolan och att det blir svårt att 

arbeta praktiskt med eleverna. Hen nämner också att det är olika från skola till skola 

då hens tidigare skola hade både bra med material och läroböcker.   

 

Lärare sex nämner som de resterande lärarna i denna kategori att materialbristen är 

ett stort hinder för undervisningen. Alla fem lärare nämner också att de helst vill 

arbeta praktiskt med eleverna och att eleverna ska få möjlighet att bygga och 

konstruera själva för att se hur saker och ting hänger ihop. Detta blir dock svårt då 

materialet inte finns på plats på alla skolor.  
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Sammanfattningsvis kan det utläsas att de fem lärarna i denna kategori ser 

materialbristen som ett hinder. Detta för att det hämmar deras undervisning genom 

att de inte kan bedriva den undervisning som de vill, vilket är att arbeta praktiskt 

med eleverna.  

 

5.1.3 Slutsats  

Studien visar att lärare två, tre och sex är samstämmiga med att material och 

utrustning samt tidsbrist är hinder i undervisningen. Lärare sju och fyra ser endast 

material och utrustning som hinder medan lärare ett och sex endast ser tidsbristen 

som hinder. De lärare som ser material och utrustning som hinder i undervisningen 

tycker att det blir svårt att få in den praktiska delen som läroplanen kräver i 

undervisningen. Att teknikundervisningen har så lite tid i skolan är också något som 

de flesta lärare ser som ett hinder, då de tycker att tiden inte finns till för det som de 

vill hinna. Slutsatsen som dras är att material- och tidsbristen bidrar till att lärarna 

inte kan bedriva önskad undervisning.  

 

Våra resultat går också att koppla till de problem som Skolinspektionen (2014) också 

har sett när det kommer till material och utrustning samt tidsbrist. Dock så framkom 

inte läroplanen eller lärarnas kompetens som något hinder i vår studie till skillnad 

från Skolinspektionens rapport.   
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6. Diskussion  
Under denna rubrik kommer studien att diskuteras med fokus på metod och resultat. 

6.1      Metoddiskussion  
Eftersom intervjuer har använts i studien så är det enligt Bryman (2011) viktigt att 

tänka på om informanterna förstår intervjufrågorna och om frågorna ger de svar som 

studien vill få fram. Genom att det gjordes en pilotstudie så säkerställdes att frågorna 

samt följdfrågorna fungerade och på grund av det så ökade tillförlitligheten. Intervjun 

hade kunnat genomförts annorlunda genom att ställa ännu öppnare intervjufrågor. På 

så sätt hade vi kunnat få ett annat resultat i studien men eftersom en pilotstudie gjordes 

och vi där såg att frågorna fungerade för att ta reda på vår forskningsfråga ändrades 

aldrig frågorna.  

 

Ett stort hinder som varit när det gäller intervjuer är att det har varit väldigt svårt att 

få tag i informanter som vill ställa upp. Detta har gjort att vi har fått arbetat länge 

med datainsamlingen. Bekvämlighetsurval valdes när informanter skulle väljas, som 

är beskrivet under metod. Detta för att det är en vanlig metod då det är begränsat 

med tid.       

 

Det teoretiska ramverket som har framställts har hjälpt oss att kategorisera in de 

olika svaren som framkommit från intervjuerna. När man arbetar på detta sätt är det 

möjligt att missa andra eventuella hinder. Vi har dock redovisat samtliga hinder som 

framkommit under intervjuerna. Det framkom alltså inga nya hinder utöver de 

kategorier som finns i det framtagna ramverket. Ramverket har dock hjälpt oss att 

förankra studien i tidigare forskning eftersom flertalet verksamma inom utbildning 

och skola i tidigare studier också har sett dessa kategorier som hinder.  

  

6.2 Resultatdiskussion  
Här diskuteras studiens resultat med hjälp av tidigare forskning som tas upp i 

litteraturgenomgången.   

 

Våra resultat visar att lärarna är delvis samstämmiga när det kommer till vilka hinder 

de ser i deras teknikundervisning. De hinder som framkommit under intervjuerna är 

materialbrist samt tidsbrist. Skogh (2015) skriver att eleverna i skolan får för lite 

undervisning i teknik och att undervisningen har mycket brister i kvalitén och att 

detta beror på brist på utbildade lärare, brist på läromedel samt brist på tid. Att det 

skulle bero på brist på utbildade lärare är inget som har framkommit i denna studien 

då alla lärare som deltagit varit utbildade inom ämnet teknik och ingen har nämnt att 

de på något vis skulle känna sig osäkra i sin undervisning. Brist på bra läromedel är 

det däremot några lärare som har tagit upp som ett hinder, till exempel så sa lärare 
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ett, två och fem att de inte har några bra läroböcker att använda sig av i 

undervisningen. Dock så framkommer det från lärare fem att det är olika från skola 

till skola då hens förra skola hade både gott om material samt bra läroböcker.   

 

De flesta lärare nämner att de vill arbeta mycket praktiskt i undervisningen men att 

detta inte alltid går på grund av just materialbrist. Skolinspektionen (2014) visar 

dock att det praktiska arbetet är det som lärare arbetar och lägger mest tid på i 

skolorna. Eleverna får arbeta mycket praktiskt genom att bygga och konstruera saker 

men missar då istället det teoretiska och diskussion kring det praktiska arbetet.    

 

Tidsbristen är något som de flesta lärare sett som ett hinder då de känner att de inte 

hinner med det som de vill hinna med i undervisningen. Skogh (2015) samt 

Skolinspektionens (2014) rapport nämner även detta som ett stort hinder. Skogh 

(2015) ser detta som något allvarligt för att barns tidiga möte med tekniken är 

avgörande för deras fortsatta intresse för ämnet. Både Skogh (2015) och 

Skolinspektionen (2014) nämner att skolan har 200 timmar avsatt för 

teknikundervisningen och Skolinspektionen (2014) visar även att vissa skolor bara 

har 100 timmar lagt på teknikundervisningen. Genom våra resultat samt Skogh 

(2015) och Skolinspektionens (2014) resultat kan det utläsas att tidsbristen är en 

allvarlig aspekt i hinder i teknikundervisningen och något som måste ses över. Dock 

har Skolverket (2018) från och med höstterminen 2018 tagit fram en ny timplan för 

teknikämnet där ämnet ska få 200 egna timmar i skolan. Detta kan medföra att 

tidsbristen under hösten 2018 inte längre ses som ett hinder i undervisningen. 

 

Som lärare två nämnde så har hen blandade klasser när hen undervisar i teknik vilket 

leder till stora grupper på väldigt kort tid. Här kanske det då egentligen inte handlar 

om tidsbrist utan mer hur skolan organiserar undervisningen. Om man då tittar på 

hur organisationen kring undervisningen i teknik ser ut kan man se att mindre 

grupper skulle kunna leda till bättre undervisning, då lärare får mer tid för varje elev.  

 

Det som inte framkommit i våra resultat är det som Skolinspektionen (2014) nämnt 

gällande kursplanen i teknik och att lärarna skulle känna sig osäkra inom ämnet. Att 

kursplanen är relativt ny och inte har någon klar ämneskärna så att lärarna känner 

sig osäkra i sin undervisning är det många som beskrivit som ett hinder. Till exempel 

Bjurulf (2008), Blomdahl (2006) och Hagberg och Hultén (2005) som alla nämner 

att ämnet inte har någon klar ämneskärna att bygga undervisningen på. Blomdahl 

(2006) nämner också att det finns en viss osäkerhet bland de undervisande lärarna i 

teknik, dock så gäller detta för de lärare som inte är utbildade inom ämnet. När det 

kommer till det magra resultatet vi fått när det kommer till att läroplanen och 

lärarkompetensen skulle kunna vara ett eventuellt hinder, tror vi det handlar om att 

läroplanen är ny i jämförelse med andra läroplaner i andra ämnen, men den är inte 
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ny för de lärare som bedriver undervisningen i dagens skola. De lärare som 

undervisar idag i skolan har också haft teknik som ämne när de gick i skolan, och 

därför ses inte ämnet som nytt för dem trots ämnets korta tid som obligatoriskt 

skolämne. Detta är å andra sidan ett resultat som indirekt talar om att läroplanen är 

tydlig med vad som ska undervisas och vad som ska uppnås, precis som Nordlander 

och Grenholm (2016) beskriver. De säger att kursplanen idag är tydlig och ibland 

även detaljerad när det kommer till det centrala innehållet. Att ingen lärare nämnt 

lärarkompetensen som ett hinder kan också ses som en självklarhet då alla lärare 

som deltagit i studien är verksamma och legitimerade lärare i teknikämnet. 

Intressant är dock att Bjurulf (2008) nämner lärarlyftet som ska höja lärarnas 

kompetens samt öka elevernas måluppfyllelse men om man tittar till statistiken 

(Skolverket, 2017) på antal godkända betyg mellan 2013 och 2017 så har andelen 

godkända minskat med två procentenheter till och med 2017.   
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7. Avslutande ord   
Att ta reda på lärares möjligheter att bedriva lustfylld och lärorik undervisning är ett 

brett område. Slutsatsen vi kan dra av denna studie är att lärare inom skolämnet 

teknik känner att de inte har tillräckligt med varken tid eller material. Detta 

begränsar deras undervisning eftersom de inte kan genomföra den undervisning de 

önskar i många fall. Majoriteten av lärarna i denna studie nämnde att de ville arbeta 

mycket praktiskt med eleverna och kopplade mycket av arbetet i teknikämnet till 

praktiskt arbete. Studien visar dock att det praktiska arbetet blir lidande då det både 

tar tid och ställer krav på materialinnehav. För att säkerställa detta resultat och för 

att kunna säkerställa att det inte finns ännu fler hinder som begränsar 

undervisningen så är ytterligare studier nödvändiga att genomföra. Något som skulle 

vara intressant att ytterligare studier tog reda på är till exempel om mindre 

undervisningsgrupper skulle kunna vara en lösning på tidsbristen och/eller 

materialbristen. Skulle dessa hinder kunna lösas om läraren fick mindre grupper att 

fokusera och lägga energi på? 
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Bilaga 1  

 

Information om deltagande i en intervjustudie kring teknikämnet i 

skolan  

   

Du tillfrågas härmed om deltagande i en undersökning som handlar om hinder i 

undervisningen i ämnet teknik.    

Vi är två lärarstudenter som studerar på Mälardalens högskola till grundlärare åk 4-

6. Vi ska genomföra en studie som handlar om vilka hinder lärare verksamma i åk 4-

6 ser i undervisningen i teknikämnet och söker därför efter behöriga lärare i teknik åk 

4-6 som idag undervisar i ämnet och kan tänka sig att delta i en intervju.    

Intervjun beräknas ta ca 20-30 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. Enbart vi som genomför studien 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 tillgång till den slutgiltiga uppsatsen 

som vi hoppas kan vara till nytta för dig i din praktik. Du kan även få tillgång till hela 

intervjun i efterhand.  

Vi skulle vilja genomföra intervjun under vecka 17 - 18 och vi kommer att höra av oss 

till dig inom de kommande dagarna för att fråga om ditt eventuella deltagande.    

Kontakt:    

Malin Åsvik   

Telefon: 073-7587064    

Mail: mak14001@student.mdh.se    

Simon Röjmyr    

Telefon: 076-2039591   

Mail: srr14004@student.mdh.se   

Handledare:   

Roger Andersson    

Mail: roger.andersson@mdh.se   

 

 

 
  



   

 

 

 

Bilaga 2  

 

Intervjuschema   

Huvudfrågor:   

Går det att genomföra i praktiken, det som läroplanen skriver att man ska göra i 

teknikämnet?   

Ser du några hinder i teknikundervisningen?    

Möjliga följdfrågor:   

Skulle du kunna utveckla?   

Isåfall vilka hinder?   

 

 

 

 


