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Förord 
Det har varit ett hårt men roligt och intressant arbete att sammanställa den här rapporten. Jag 
vill rikta ett stort tack till min handledare Cajsa Bartusch för att hon stöttat och hjälp mig 
genom hela processen. Jag vill även tacka alla lärare som fyllde i min enkät och de lärare som 
ställde upp på att bli intervjuade, utan er hade det inte blivit någon rapport. 
 



 

Sammanfattning 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka vilken utbildningsnivå och vilka ämneskunskaper 
lärare som undervisar i teknik har och deras uppfattningar om sitt ämne. Undersökning som 
ligger till grund för rapporten är en kombination mellan en enkät- och intervjustudie. Det visar 
sig att i undersökningen finns bara en lärare helt utan behörighet och ungefär hälften av 
lärarna är utbildade lärare men inte just inom ämnet teknik. Det är positivt jämfört med 
mycket av den tidigare forskningen som pekar på att det skulle vara mycket värre ställt med 
utbildningsnivån. Uppfattningen hos lärarna är att teknik är ett viktigt ämne och 
respondenterna pekar på att teknikämnet också har börjat prioriteras högre i skolan och hos 
andra lärare.  
 
 
Nyckelord: Teknik, lärare, teknikundervisning, lärarbehörighet, ämneskunskaper  
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1 Inledning 
 
I dagens samhälle är kunskap om teknik en grundläggande kunskap både i det vardagliga livet 
men också i ens arbetet oavsett om det handlar om arbete inom handel, service, vård eller i 
tekniska företag. Sveriges välfärd har alltid grundats på det tekniska kunnandet och teknisk 
utveckling. Om en fortsatt välfärd ska vara möjlig och människor ska kunna använda de nya 
tekniska hjälpmedlen som finns tillgängliga i sin vardag så är det nödvändigt att eleverna i 
skolan får en bred teknisk grund att kunna bygga vidare på för framtiden. Därför är det 
mycket viktigt att unga redan tidigt i grundskolan får prova på ämnet teknik för möjligheten 
att bli intresserade av tekniken och i ett längre perspektiv kanske välja en teknisk inriktning i 
framtiden (Teknikföretagen, 2008). 
 
Idag så finns det många skolor som har bristande undervisning i ämnet teknik och på vissa 
håll knappt någon undervisning alls. Det finns dokumenterat att många av lärarna inte känner 
sig trygga i sin roll som tekniklärare och inte vet hur de ska förmedla sin kunskap och 
undervisa på ett bra sätt. Det kan ha och göra med att teknik är ett ämne där det ofta dras ner 
på timmarna och som ofta inte har någon egen sal eller verktyg på grund av att det prioriteras 
lägre än många andra ämnen. En annan förklaring är att lärare som inte alls är utbildad i 
ämnet ibland blir ansvarig för att ta hand om tekniklektionerna för att det inte finns någon 
tekniklärare att tillgå (Teknikföretagen, 2008). 
 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med det här examensarbetet är att ta reda på vilken utbildningsnivå och vilka 
ämneskunskaper de undervisande lärarna i teknik har i dag och vad de har för uppfattning om 
sitt ämne och sin undervisning. 
 
1. Vilken utbildningsnivå och vilka ämneskunskaper har de lärarna som undervisar i teknik 
idag? 
2. Vilken uppfattning har lärarna som undervisar i teknik om sitt ämne? 
 
 

1.2 Disposition 
 
Uppsatsen är uppdelad i en litteraturdel och en resultatdel. Litteraturdelen kommer att 
behandla tidigare skriven fakta i ämnet. I kapitel tre kommer metoden att presenteras därefter 
kommer resultatet, där är all information från datainsamlingen är samlad. I kapitlet fem 
kommer det att föras en diskussion om resultatet och varför det blev som det blev och i det 
sista kapitlet tas möjlig fortsatt forskning upp. 
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2 Bakgrund/tidigare forskning 
 
I det här avsnittet kommer tidigare gjord forskning i ämnet att presenteras. Denna information 
kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med studien. 
 

2.1 Teknik förr 
 
I slutet av 1800-talet började den allmänna skolan att införa tekniska ämnen till sina elever. I 
början handlade det mest om slöjd med symaskiner, slipmaskiner och hyvlar. Slöjden var 
tänkt att ge eleverna en elementär kännedom om verktygen och materialen som kunde 
användas. Eleverna själva skulle sedan kunna åstadkomma några lättare uppgifter med viss 
hjälp. Senare, under 1900-talets första del så kom även teknik att ingå i hemkunskap, 
hembygnadskunskap och lite i geografin. Till viss del kom även tekniken att beröras i ämnen 
som svenska, läsning och samhällskunskap vilket finns illustrerat på planscher och böcker 
från klassrummen på den här tiden. På 50- och 60- talen så blev teknik den stora frågan inom 
politiken och man satte stor tillförsikt till naturvetenskapligt och tekniskt kunniga människor i 
att föra landet mot välfärd. Vid samma tid uppkommer två olika åsikter som säger att ämnet 
teknik inte hör hemma i sociala eller kulturella sammanhang medans andra hävdade att 
tekniska system är viktiga i det sociala livet också. Från den här tiden har det följt med två sett 
att se på teknik antingen som en tillämpning av naturvetenskapen eller som att teknik är en 
tillämpad yrkesinriktning. De två sättet att se det på skiljer sig avsevärt (Hagberg, 2005). 
 
I Sverige har teknik alltid varit viktigt för vår utveckling i samhället men man har sett att 
intresset för teknik sjunker hos ungdomar idag. För att komma tillrätta med det måste ämnet 
introduceras redan tidigt i skolan (Teknikföretagen, 2008). Det finns också dokumenterat i 
dokument hos regeringen: 
 
 

…att det inte är tillräckligt att vidta åtgärder enbart inom gymnasieskolan för 
att komma tillrätta med det minskade intresset för naturvetenskapliga och 
tekniska studier. Elevernas attityder och intresse för sådan utbildning grundläggs  

i regel mycket tidigt. Det är därför viktigt att olika slag av åtgärder sätts in redan i 
grundskolan för att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik både bland  

flickor och pojkar.(Regeringens statsverksproposition 1975/76:100, bilaga 10 s.184) 

 
 
På 80-talet kom en ny läroplan där ämnet teknik togs upp och en diskussion angående 
innehållet aktualiserades. Teknikämnet hade fortfarande mycket låg prioritet och räknades 
knappt som ämne och var inte enhetlig på några skolor. 1994 fick teknikämnet för fösta 
gången en egen kursplan och man utbildade lärare i rätt stor omfattning. På de flesta skolor 
fortsatte man dock att koppla ihop teknik med natur samtidigt som det i kursplanen tydligt står 
att teknik ska betraktas som en egen genre. Ämnet ska innehålla teknikens vardagliga och 
samhälliga aspekter och undervisas på ett prövande, laborativt och utvecklingsbaserat sätt 
(Hagberg, 2005). 
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2.2 Teknik nu 
 
Numera och sedan cirka tio år är teknik ett obligatoriskt ämne i grundskolan. I kursplanen står 
det att eleverna ska få lära sig allmänbildning inom området teknik och kunna se helhetsbilder 
och delar av tekniska system och hur dessa hör ihop med vårt samhälle och vår vardag. Allt 
det är viktigt då det ofta påpekas att barns och ungdomars kunskaper i ämnet teknik är viktigt 
både för dem själva som människor i västvärlden men också för den tekniska utvecklingen i 
samhället (Hagberg, 2005). 
 
Eftersom att teknik är ett relativt nytt ämne utan tradition eller ämnesidentitet så blir det 
svårare att definiera ämnesstoffet som hör hemma i kursen. Som många andra kursplaner är 
den för teknik också öppen och bred och det finns utrymme för många olika tolkningar. Ett 
problem är att det i många skolor inte finns teknik eller bara i mycket liten utsträckning 
(Blomdahl, 2007). 
 
I en intervjustudie om teknikundervisning visade det sig att det centrala för lärarna var hur 
man arbetade. Själva områdena inom tekniken berördes knappt alls men ord som bro, sax eller 
symaskin var frekvent använda. Något samtal om kursplan och innehåll/ämnesstoff blev det 
inte trots att det var teknikundervisning som skulle diskuteras i intervjun. Uppfattningen blev 
att det är viktigare att göra något än att reflektera över vad man gör och varför (Mattsson, 
2002.) 
 
Precis som Blomdahl skriver hade många lärare i intervjustudien svårt att få uppgifterna i 
undervisningen att kopplas ihop med omgivningen och samhället. Det blev bara skoluppgifter 
som skulle lösas (Blomdahl, 2007). 
 
Ett annat problem är att i ämnet teknik saknas det ofta lärare som är utbildade i ämnet. Enligt 
flera rapporter visade det sig att det saknas lärare och de som finns att tillgå ofta var osäkra på 
ämnesinnehåll och sin identitet som tekniklärare. Det fanns även stora brister i lärarnas 
kunskaper om vad som ingår i kursplanen och vad som förespråkas i den. Man såg att 
majoriteten av lärarna inta har någon utbildning alls eller bara ett par poäng. Detta till trots så 
var fortbildning inte något som planerats in eller använts överhuvudtaget på de senaste åren 
(Blomdahl, 2007). 
 
En studie för lärare till de tidigare åren visar att stor pedagogisk kvalitet är kopplat ihop med 
hög kompetens som lärare (Mattsson, 2002). Vilket behövs i ett ämne som teknik som är 
tämligen nytt och där innehållet fortfarande inte är fastslaget.  
 
Generellt på skolorna så är inte teknik något ämne som prioriteras utan har ofta mycket låg 
status. Grunden till det kan ligga i att det längs varit så att fysikläraren eller slöjdläraren eller 
en annan lärare som behövde fler timmar fick ansvara för tekniktimmarna med och fyllt dem 
med aktiviteter som varit kopplade till sina egna ämnen. I kursplanen som kom i och med Lpo 
-94 så finns det mål att uppnå vilket kräver att det finns en lärare som kan utforma en plan för 
undervisningen att målen kan nås. Det fordrar att läraren måste vara tekniskt kunnig och ha en 
didaktisk träning för att klara av den utmaning och frihet som en bred kursplan som dagens 
ger (Blomdahl, 2007). 
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Trots att kursplanen är bred finns det mål utformade för år 5 och år 9 dessa ger en till vad som 
kan användas som ämnesstoff. Teknik är ett mycket stort område och det är inte möjligt att ta 
upp allt på de få timmar som finns. Läraren får sålla och välja ut vad som passar bäst under 
varje specifik rubrik ur kursplanen (se nedan) (Mattsson, 2002). 
 
 

• Utvecklingsperspektiv 

• Människa – teknik - natur 

• Teknikens uppgifter 

• Komponent – systemperspektivet 

• Konstruktion och verkningssätt (Ginner och Mattsson, 1996 s. 29) 

 
Eftersom det är så stora och breda ämnesområden som är viktigt både för den enskilda eleven 
och för samhällets teknikutveckling med stort antal parametrar att ta hänsyn till t ex. vad som 
inte får glömmas bort eller sånt som måste betonas tydligare från lärarens sida blir det svårt 
att sålla. Allt detta är så stora frågor att de kräver att det finns kvalificerade lärare som 
ansvarar för ämnet. Även en mycket kompetent lärare tekniklärare kan få problem när de 
försöker att ro i land ett stort projekt på de få timmar som finns som finns att hushålla med. 
Ett alternativ är att gå ihop med en annan lärare med ett annat ämne för att verkligen låta 
eleverna få arbeta på ett problembaserat sätt med ett verkligt fenomen som t ex en 
varmluftballong. I ett sådant projekt krävs ämneskunskaper i både teknik och naturvetenskap 
vilket ger ihopkoppling och utveckling av kunskap både hos elever och hos lärare (Mattsson, 
2002). 
 
En aspekt som gör ämnet teknik lite mer komplext att undervisa i är att det finns mycket 
tydliga könsroller som kan vara svårt att komma från. Teknik har varit ett ämne där pojkar 
generellt är starkare och ofta mycket starkare. Det finns inga tydliga svar till varför men detta 
är ett problem som en lärare i teknik måste vara beredd på att bemöta och aktivt motverka 
(Ginner och Mattsson, 1996). 
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3 Metod 
 
Jag valde att göra både en kvalitativ och en kvantitativ studie. Anledningen var att mina 
frågor om utbildningsnivå och ämneskunskaper bäst besvarades kvantitativt och frågorna om 
uppfattningar och erfarenhet besvarades bäst kvalitativt. För sammanställningen önskade jag 
både djupa ingående svar från den kvalitativa studien samt ett större antal raka svar från den 
kvantitativa studien för att kanske kunna se några mönster i dessa svar. De två metoderna 
belyser två olika aspekter på två olika sätt och på så vis kompletterar de varandra.  
 
Kvalitativ metod 

 
Den kvalitativa metoden används för att få en djupare insyn i svaren till frågorna som ställdes. 
Då det inte finns några korrekta svar på frågorna så blir data, materialet också öppet tolkade 
och alternativa förklaringar söktes samtidigt som det var förankrat i verkligheten. Till min 
studie valdes intervjuer för att få en detaljerad information och en personlig uppfattning om 
teknik baserad på respondentens känslor, värderingar och egna erfarenheter (Denscombe, 
2000). 
 
Kvalitativa studier kan uppfattas som oprecisa och inte lika meningsfulla som kvantitativa då 
de inte går att göra om eller ompröva och få samma resultat. Men då frågeställningarna är 
subjektiva och mångtydiga är en kvalitativ studie det enda sättet att arbeta på. Det är även 
lättare att få en helhetsbild vid kvalitativa studier än vid kvantitativa, eftersom svaren blir 
djupare och bredare och ger möjlighet till tolkning (Wallén, 1996). 
 
Jag ville titta närmare på lärares uppfattning om sitt arbete med undervisning i teknik och om 
det finns skillnader mellan lärare med eller utan ämneskunskaper, utbildning i pedagogik och 
mellan olika skolor. Det kunde bara genomföras genom intervju. Intervjuerna utfördes på 
lärarnas skola under skoltid och frågorna var utformade i förväg som en vägledning inom 
vilka områden som skulle behandlas under intervjun men ställdes som öppna frågor för att 
respondenten skulle ha möjlighet att svara och utvecklas sina svar efter egna associationer. 
Det var en personlig och semistrukturerad intervju. 
 
Frågorna och ämnet ska vara utformat så att respondenten inte kan ta illa vid sig eller 
missuppfatta dem. Och det ska framgå vad intervjun ska användas till (Denscombe, 2000). 
 
För att undvika att frågorna skulle kunna misstolkas eller reta upp så fick ett par lärarstudenter 
och handledare läsa och ge förslag på förbättringar. Ett par tillägg gjordes och de två 
intervjuerna genomfördes. 
 
Kvantitativ metod 

 
Den kvantitativa metoden med enkäter används för att få stora datamängder med mätbara 
resultat som inte kan ifrågasättas eller tolkas på annat sätt på grund av egna förutfattade 
meningar eller värderingar. Analysen blir inte lika komplex trots den stora volymen data och 
det blir lätt att tydligt redovisa och presentera resultaten i till exempel tabeller. När 
frågeformulär används och innehåller fasta frågor med färdiga svarsalternativ (som i detta 
fall) blir det inga unika svar utan det ger bara ett kvalitativt material (Denscombe, 2000). 
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Jag valde att använda frågeformulär för att få med ett större antal lärare än som skulle ha varit 
möjligt att intervjua. Enkäten var utformad med tio stycken frågor som besvarades med en 
ring runt antingen ja eller nej eller med siffror på raden. (se bilaga 1) Anledningen till att 
frågorna utformades på detta sätt beror på att det gör det lättare att få fram ett tydligt resultat 
som är lätt att följa och läsa av. För att det inte skulle bli problem vid genomförande av 
enkäten så provades den på ett par andra personer än de som skulle delta i undersökningen 
och ett par ändringar gjordes innan den delades ut. 
 
Urval 

 
Skolorna som valdes till undersökningen var alla grundskolorna i en medelstor stad i 
Mellansverige med elever i årskurs 5 till årskurs 9. Skolorna valdes för att det var en lagom 
stor stad att kunna använda alla skolor samt att jag har haft kontakt med både staden och 
några av skolorna sedan tidigare. Alla skolor kontaktades och tillfrågades om att delta, en 
skola avböjde. Att alla skolor tillfrågades grundades i att det skulle ge ett mer konkret resultat. 
Enkäterna delades ut till skolorna och distribuerades ut av en administrativt ansvarig på 
respektive skola. Det var uttalat att alla tekniklärare önskades fylla i enkäten vilket inte alla 
gjorde. Anledningarna till att alla inte valde att fylla i den varierade från att de hade för 
mycket att göra och inte hann med, barnlediga till att de inte var intresserade men majoriteten 
fyllde i enkäterna.  
 
Alla tekniklärarna som fyllde i enkäten blev också tillfrågade om att delta i en intervju endast 
två accepterade så två intervjuer genomfördes. Att det bara var två lärare som accepterade att 
bli intervjuade kan bero på att det ofta tar lång tid att bli intervjuad vilket de inte kände att de 
har tid med. Det hade varit bra med fler respondenter för att kunna se skillnader och likheter 
mellan olika skolor, årskurser och erfarenheter. Eftersom undersökningen bara omfattande 
femton enkäter och två intervjuer så kan man inte dra några slutgiltiga, generella sanningar av 
detta men det ger i alla fall en bild av hur tekniklärare ser på sitt ämne och vilken utbildning 
de har och att den stämmer överens med teorin till viss del 
 
Databearbetning 

 
Enkätsvaren sammanställdes till tabeller en för varje fråga och två samanslagna för att 
underlätta möjligheten att jämföra liknande svar te x gällande högskolepoäng och 
teknikpoäng. Efteråt så analyserades dessa för att försöka att dra några slutledningar i 
diskussionen. Intervjuerna dokumenterades med bandspelare och skrevs sedan ut på papper 
för möjlighet att läsa igen och gå igenom svaren för att kunna jämföra dessa med varandra 
och med enkätsvaren och allt insamlat datamaterial med det teoretiska i litteraturdelen. 
 
 
Validitet och reliabilitet 

 
Validiteten i arbetet visar hur stor äkthet det finns i arbetet att metoderna är riktiga och har 
utförts på ett korrekt sätt samt att reflektionen och analysen griper över hela materialet och att 
det inte har gjorts för stora förenklingar och alternativa förklaringar presenterats. Vid intervju 
så kan frågor ställas till respondenten direkt för att alla data ska vara korrekta och validiteten 
större (Denscombe, 2000).  
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Reliabiliteten i arbetet är lite svårare att bedöma i den kvalitativa delen av studien då det ska 
kunna gå att upprepa försöket och få samma resultat (Denscombe, 2000) vilket inte är möjligt 
vid en intervju som bygger på en persons uppfattningar och åsikter. 
 
Det finns flera faktorer som skulle kunna spela in till varför all data till studien och analysen 
inte är helt tillförlitlig. Till att börja med så är jag ny som forskare och har inte arbetat in 
någon rutin i forskningsarbetet. I intervjuerna var respondent lärare som jag inte känner sedan 
tidigare vilket kan påverka samtalet. Jag är även en helt ovan intervjuare vilket även det kan 
påverka resultatet. Vid utformandet av enkäten så lät jag visserligen ett par kollegor prova den 
för att undvika till exempel missuppfattningar men det var bara jag som utformade frågorna 
till enkäten utan någon annan utomstående vilket gör att enkäten kan spegla de tankar som 
fanns innan analysen. Det är endast lärare från en särskild stad som har svarat på enkäten 
vilket kan påverka resultatet. I studien så intervjuas endast två personer och ger då bara dessa 
människors åsikter och erfarenheter vilket inte kan behandlas som en sanning. Inte heller är 
femton lärare som deltog i enkäten ett tillräckligt stort underlag för att kunna dra några direkt 
generella slutsatser. Resultatet av denna studie är en inblick i, och ett alternativ till svar på en 
stor och komplex fråga. 
 
 
Forskningsetik 

 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera de potentiella respondenterna om 
syftet med studien och göra det tydligt att medverkan är frivillig. Detta beaktades på så sätt att 
lärarna informerades muntligt om vad enkäten och intervjun skulle användas till och varför 
den utfördes. 
 
Samtyckeskravet tillmötesgick på så vis att alla som deltog i undersökningen blev tillfrågade 
om de kunde tänka sig att delta och fick själva bestämma. Inga krav eller påtryckningar fanns 
vid tillfället. Eftersom att alla var vuxna fanns det inget behov av informationsbrev hem till 
familjen.  
 
Konfidentialitetskravet uppfylldes då identiteten på alla som svarade på enkäten och de som 
lät sig intervjuas kommer att hållas hemligt. Det finns inga listor eller några andra dokument 
som kan peka ut vilken lärare som fyllde i vilken enkät och vem som ställde upp i vilken 
intervju. 
 
Nyttjandekravet, innebär att deltagarna blir informerade om att jag och endast jag kommer att 
ha tillgång till materialet och att det inte kommer att lånas ut, säljas  eller användas av någon 
annan forskare.(Denscombe, 2000) 
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4 Resultat  
 
I den här delen kommer resultatet att redovisas både från enkäterna och från intervjuerna. 
Svaren från enkäterna kommer att redovisas i diagramform. Svaren som inhämtats genom 
intervjuer kommer att redovisas med hjälp av korta utdrag från intervjuerna och med mina 
tolkningar mot den tidigare forskningen.  
 
 

4.1 Utbildningsnivå och ämneskunskaper 
 
Under den här rubriken presenteras resultaten från enkäterna. För tydlighetens skull är varje 
fråga presenterad i samma ordning som i enkäten (se bilaga 1). De två frågorna om 
högskolepoäng och de två om arbetade år har slagits ihop till två diagram för att underlätta 
jämförelsen dem emellan. I alla diagram är det totala antalet lärare som deltagit femton. 
 
 
I figur ett så visas svaren till den första frågan, hur många av lärarna som undervisar i teknik 
som har en lärarexamen. Som diagrammet visar är det en stor majoritet som har en 
lärarexamen, tretton stycken jämfört med en som inte har och en som inte svarat på frågan. 
Att det är så många av lärarna som har lärarexamen ger en kvalitetssäkring för ett pedagogiskt 
kunnande men bristerna i ämneskunskap kan fortfarande vara stora.  
 
 
 

 

Figur 1 Diagrammet visar antalet lärare i undersökningen som hade lärarexamen. 
 
 
 
I figur nummer två (se nedan) så togs frågan om hur många av lärarna som hade en 
lärarexamen som innebar att de var utbildade i teknik upp. Svaret blev att det var ungefär 
hälften vars examen som till viss del utgjordes av teknikstudier. Alltså en liten majoritet för 
att faktiskt vara utbildade i ämnet teknik. Det är en mycket positiv upptäckt då det i 
litteraturen på flera ställen finns beskrivet att lärarna oftast inte hade någon tekniks utbildning 
alls och ändå undervisade i ämnet teknik.  
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Figur 2 Diagrammet visar antalet lärare i undersökningen som var utbildade i teknik 
 
 
 
Här i figur tre kan man utläsa vilka ämnen som lärarna är utbildade i. Många av lärarna har 
flera ämnen och de allra flesta är utbildade i matematik i kombination med något eller några 
ytterligare andra ämnen. Bara fyra stycken av lärarna har besvarat frågan att teknik är deras 
ämne. Det är ett mycket oväntat svar då det bara är tekniklärare som har besvarat enkäten. Att 
de flesta har satt upp andra ämnen kan bero på att det är de övriga ämnena som de undervisar i 
konstant och teknik är ett så litet ämne att man endast undervisar i det sporadiskt och vid 
tillfället för enkäten så var teknikundervisningen kanske inte aktiv.  
 
 
 

 

Figur 3 Diagrammet visar vilka ämnen som lärarna undervisade i.  
 
 
 
I figur fyra så har lärarna besvarat frågan om de har högskolepoäng i ämnet teknik. Svaren här 
stämmer överens med hur många som svarade att de i sin examen hade studerat teknik, 
ungefär hälften. En svag majoritet har högskolepoäng i teknik. Denna fråga leder in på de 
kommande frågorna och har i egentlig mening redan besvarats i fråga två men för att undvika 
missuppfattningar tagits upp igen. 
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Figur 4 Diagrammet visar hur många av lärarna som har högskolepoäng i ämnet teknik. 
 
 
 
Frågan nummer sex och nummer sju i enkäten tog upp hur många högskolepoäng lärarna hade 
totalt och hur många av dessa som var högskolepoäng i teknik. Med poäng menar jag det 
gamla poängsystemet. Svaret blev en stor spridning från en lärare med noll poäng till en med 
325 högskolepoäng. Medianen blev 180 poäng och genomsnittet blev 177 poäng båda en bra 
bit över 4 års heltidsstudier på högskola vilket är gedigna studier och omfattar en lärarexamen 
för högstadiet. Även beträffande teknikpoängen var spridningen stor, från noll poäng till 60 
poäng. När det gäller teknikpoängen så blev medianen noll poäng och genomsnittet blev 9,5 
poäng vilket är mindre än en halv termins heltidsstudier. Att medianen är noll är lite 
skrämmande och motsägelsefullt då majoriteten av lärarna svarade att de hade utbildning i 
teknik. En anledning till att de svarade så kan vara att de har deltagit i fortbildning via sin 
arbetsplats eller liknande situationer som inte ger högskolepoäng men som har varit så 
givande att de anser sig fått utbildning i ämnet.  
 
När jag jämför vilka som har som har deltagit i fortbildningarna om det är de som redan har 
tekniks utbildning eller om det är de som saknar den visar det sig att det är sex stycken som 
har både högskolepoäng och fortbildning. Det är fyra stycken som bara har högskolepoäng 
och fyra stycken som bara har fortbildning och så finns det en lärare som varken har 
högskolepoäng eller någon fortbildning. Det ger att det bara är en lärare som inte har någon 
teknisk utbildning alls. 
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Figur 5 Detta diagram visar hur många högskolepoäng varje lärare i undersökningen hade generellt och hur 
många högskolepoäng i teknik de hade. 
Här i figur nummer sex kan det utläsas hur många år som lärarna i studien har arbetat som 
lärare. Spridningen sträcker sig från tre år till trettioåtta år. I samma diagram finns det 
presenterat hur många år som lärarna arbetat som tekniklärare. Några av lärarna har arbetat 
med ämnet ända sedan det blev bestämt att teknik skulle vara ett eget ämne och andra har bara 
undervisat ett eller ett par år. Det är få som har lång erfarenhet av att vara tekniklärare. Det 
gör att det på skolorna kan saknas lärare att fråga och ta hjälp av för de flesta är själva nya och 
saknar även de erfarenheter i ämnet. Vilket gör att det blir svårare att utveckla ämnet och 
definiera det bästa undervisningsstoffet.  
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Figur 6 Diagrammet visar hur många år lärarna arbetet och hur många år de arbetat i ämnet teknik. 
 
 
 
I det här figuren, figur nummer sju kan man se hur många av lärarna som har fortbildat sig. 
Majoriteten av lärarna har gått någon sorts fortbildning. Majoriteten är inte så stor med det är 
en majoritet nio mot sex. 
 
 
 

 
Figur 7 Diagrammet visar hur många av lärarna som har vidareutbildat sig i ämnet teknik. 
 
 
Det var flera olika sorters fortbildning som nämndes i enkäten och några av lärarna hade 
deltagit i fler än en fortbildning och flera av dem hade gått på samma utbildning. Eftersom att 
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det är ganska många som har gått på fortbildning kan man anta att lärarna räknade in dessa 
erfarenheter till sin utbildning men inte som högskolepoäng vilket förklara varför diagrammen 
ovan inte överensstämde. De fortbildningar som togs upp var: 
 

• IT-utbildning 
• Teknik på distans mot högskolan 
• Teknik i skolan 3st 
• NTA - projektet 
• Endagarsföreläsningar 
• Inspirationsdagar, workshops, kurser  
• Teknikspanarna 

 
Några av fortbildningarna var arrangerade på den egna arbetsplatsen andra var anordnade av 
högskolor och ytterligare andra var fristående aktiviteter från näringsliv eller företag.  
 
I diagrammet nedan redovisas vilken lärare som deltog i vilken fortbildning. Det syns även 
vilka fortbildningar som har tillämpats av flera lärare.   
 

 
 

Figur 8. Diagram åtta visar vilka fortbildningar som de olika lärarna har deltagit i. 
 
 

4.2 Uppfattning om teknikämnet 
 
För att kunna ta reda på hur tekniklärarna ser på sitt ämne så passade inte enkäter som 
undersökningsform utan intervjuer fungerade bättre. I den här delen kommer resultatet av 
intervjuerna att presenteras.  
 
Respondent A är en man som har arbetat som lärare i åtta år och har arbetat som tekniklärare 
under hela den tiden. Han undervisar i teknik, slöjd och hemkunskap samtliga ämnen är små 
men ger tillsammans en heltidstjänst. Hans bakgrund är folkskola, ingen annan akademisk 
utbildning istället har han mångårigt praktiskt arbete inom verkstad och industri samt utbildad 
konditor genom lärlingsutbildning. Alla färdigheter kommer väl till pass i de aktuella ämnena. 
Han undervisar elever från År 5 till År 9 i grundskolan.  
 
Respondet B är även han en man. Han har arbetat som lärare i tjugofem år och med teknik i 
femton år. Han undervisar i matematik, fysik, kemi, biologi, teknik och svenska. Han 
undervisar inte i alla ämnen hela tiden utan det kan variera lite under året och från år till år. 
Han undervisar i År 7 till År 9 i grundskolan.  

Distansutbildning                X 

IT-utbildning     X          X  
Teknikspanarna            X     
Workshops           X      
Kurser           X      
Endagsföreläsningar       X    X      
NTA-projektet     X  X   X    X   
Seminarier   X              
Teknik i skolan   X                           

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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4.2.1 Teknikämnets relevans 

 
Den första frågan i intervjun handlade om vad lärarna tyckte om sitt ämne, om ämnet är 
viktigt, om det är viktigt att eleverna lär sig teknik och varför det är så. 
 
 
Respondent A svarade att: 
Det är ett extremt viktigt ämne. Genom att själv få arbeta och själv uppleva befäster praktiken 
teorin hos eleverna. Teknik är ett tacksamt ämne för det bryter skoldagen som slöjd och 
hemkunskap och uppskattas av eleverna. På min skola är tekniken inriktade på att flytta 
hemifrån och allt man behöver kunna till dess. Bland annat får eleverna lära sig hur proppar 
fungerar, hur el fungerar och hur väggar är uppbyggda och varför och vilka konsekvenser det 
ger när man bland annat ska hänga upp en tavla. Det är kunskap som eleverna i dag inte har 
med sig och som de behöver för att fungera i sitt nya hem. Om man vet hur sådant fungerar så 
blir man mer självständig, känner sig duktig och kan klara sig själva och utvecklas till 
kunniga vuxna som vet hur saker och system fungerar. 
 
Respondent B svarade att: 
Teknik är ett mycket viktigt ämne men inte i den form som det har idag. Det ger inte så 
mycket att bygga en rymdkoja, elkrets eller en rymdraket. Det skulle vara bättre att göra mer 
konkreta saker med verklighetsanknytning. Det andra som är dåligt är att många lärare är 
outbildade och vet inte vad de ska göra på sina timmar eller vad det är tanken att tekniken ska 
innehålla. Om man kan få till det så att det har lite vardagsanknytning och arbeta mer i 
temaform kan man göra det till ett av de viktigaste ämnena.  
 
Lärarna är överens om att teknik är ett viktigt ämne och vad det ska innehålla men har olika 
erfarenheter av hur det fungerar i verkligheten. A har på sin skola kunnat utveckla ämnet 
teknik så att det fungerar i verkligheten och så att eleverna kan använda sina kunskaper i sin 
vardag vilket gör att ämnet fungerar. B har istället fortsatt med det som tidigare varit mer 
viktigt som el-kretsar och liknande som blir tagna ur sitt sammanhang och är svåra att 
motivera varför det är viktigt. Både A och B är överens om att teknik ska vara knutet till det 
vardagliga livet och ge eleverna grunderna för framtiden.  
Mattsson (2002) skriver att teknik är ett omfattande ämne och vad som ska ingå i kursen 
måste läraren bestämma och det krävs en kunnig lärare för att göra det.  Han säger också så 
som respondent B säger att arbeta ihop med andra lärare och ämnen kan man få ut mer och 
göra mer komplexa projekt. 
 
Om det är som respondet B säger så är det oftast inte tekniklärare som undervisar i teknik och 
då blir undervisningen av bristande kvalitet. B säger också att många lärare inte vet vad de ska 
göra på sina timmar. Det är ett problem som Blomdahl (2007) också tar upp att det är svårare i 
ett nyare ämne att definiera vad som hör hemma i ämnet. Respondent A har en tydlig profil i 
sin undervisning vilket gör det enklare både för lärare och för elever att veta vad det är de ska 
arbeta med och se en röd tråd genom kursen. 
 

4.2.2 Teknikämnets prioritet 

 
Den här frågan grundar sig i att teknik är ett jämförelsevis nytt ämne och det är oklart om det 
har fått en självklar plats på schemat och som en del inte bara av läroplanen utan också hos 
andra lärare.  
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Respondent A säger: 
Andra lärare har tidigare sett ner på ämnet men det börjar bli en ändring nu på senare år både 
schemamässigt och hos andra lärare. Teknik är ett litet ämne och det är inte mycket tid som 
man har att arbeta med men om man arbetar ihop med andra ämnen blir det lite mer. Läraren 
har tydligt sett hur tekniken stimulerar matematiken och hur eleverna förbättrar sitt 
matematiska tänkande genom att arbeta med teknik utan att de själva tänker på det. Detta har 
utvecklats till ett samarbete mellan matte och teknik som båda ämnena gynnas av och det ger 
tekniken högre prioritet. Ett sätt att gå vidare borde vara att använda mer teknik i matematiken 
för att många av eleverna tycker att det är kul och lättare att förstå än allt det abstrakta i 
matematiken och det har eleverna nytta av både teoretiskt och praktiskt 
 
 
 
Respondent B säger: 
Eftersom att det är så få lärare som är utbildade blir kvaliteten låg på undervisningen och 
ämnet kan komma att prioriteras lägre än andra ämnen. Ämnet är med i läroplanen och det 
finns en kursplan så det kan inte ignoreras men det är så få timmar att arbeta med. Om man 
slår ut timmarna så blir det ungefär tjugo minuter i veckan och det är svårt att verkligen göra 
något bra av det.  
 
Respondenterna har olika erfarenheter om hur deras ämne prioriterares vilket nog kan ha och 
göra med att de på skolorna har kommit olika långt i att implementera teknik som ett eget 
ämne med en egen kursplan. Hos A finns en plan över vad som ska göras och varför som är 
genomarbetad och genomtänkt och utformad samarbete med andra lärare och rektor. Man har 
också tagit tillvara på möjligheten att samarbeta mellan olika ämnen för att komma längre än 
man kan i ett eget ämne. Hos B så fortsätter de med undervisningen som de alltid har gjort 
trots att de finns tankar och förhoppningar om förändring hos lärarna.  
 

4.2.3 Elever och teknikämnet 

 
Anledningen till denna fråga var att se om det finns svårigheter med att få eleverna att ta till 
sig ämnet teknik med tanke på intresse, tid i klassrummet och samhället i stort. När den här 
frågan ställdes så tog båda respondenterna upp inställning och lite hur det är att arbeta med 
pojkar och flickor skillnader och likheter.  
 
 
Respondent A säger: 
Eleverna får arbeta med sådant som de kommer att ha nytta av nu och i framtiden och som de 
kan ta med sig, till exempel listor på vad som behövs hemma och i bilen och varför det 
behövs och så får de ta reda på hur sakerna fungerar och varför. Mycket av arbetet här i 
tekniksalen handlar om hemmet så det är anknutet till vardagen och eleverna kan använda sin 
kunskap direkt när de kommer hem och visa sig duktiga inför sin familj vilket ofta är en 
drivande faktor. Även teoretikerna tar till sig tekniken men då lite beroende på inriktning. 
Tekniken handlar inte bara om att bygga saker utan att förstå system och teknikhistoria så alla 
kan få sin del. Det går också att motivera eleverna genom att arbeta med flera ämnen, både för 
att få mer tid men också för att göra projekten lite mer komplexa  
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Det är lite skillnad mellan tjejer och killar men det går att få båda intresserade och det är 
oftast inte någon skillnad på motivationen. Svårigheten kan vara att eleverna ska komma på 
vad de ska göra. Killar väljer oftast själva och rätt fort vad de vill göra och de är mer drivna i 
sitt arbete. Tjejerna vill ha hjälp att välja och bestämma sig, men gör snyggare ritningar och 
snyggare saker och gör allt arbete mycket mer noggrant än killarna. Intresset för ämnet teknik 
är ingen skillnad men vid vissa moment skiljer det sig i förkunskaper och intresse som vid 
cyklar, mopeder och bildäck men inte vid ritningar eller liknande. 
 
Respondent B säger: 
Eleverna har en bra inställning till ämnet eftersom att det är ett ämne som bryter vardagen i 
skolan, och det är lite som bild eller slöjd vilka ofta uppskattas nästan oberoende på vad man 
gör. Och när man har teman blir de mer intresserad och lär sig mer och får de vara med och 
bestämma vad det ska handla om tar de ofta med sig ännu lite mer. 
 
Med eleverna så är det som vanligt tjejerna är duktigare och mer noggranna och har större 
kunskap precis som i de andra ämnena. Har aldrig sett att tjejerna skulle vara sämre i teknik. 
Den skillnaden som kan finnas är någon enskild elev kan väldigt mycket genom att han eller 
hon varit aktiv hemma och fått lära sig om tekniska saker hemifrån, ofta är barn från landet 
som bor på gård duktiga på mycket med traktorer, bilar och mopeder t ex. 
 
Respondenterna håller till stora delar med varandra i att teknik inte är ett ämne med 
svårigheter att ”få med” eleverna och att eleverna uppskattar projekt och lite större arbeten. 
Men sedan säger de tvärtemot varandra när det gäller skillnader mellan pojkar och flickor. A 
säger att flickorna är noggranna och gör snyggt men pojkarna kan mer och är mer drivna. B 
säger att flickorna är duktigare i teknik som i alla andra ämnen. Ginner & Mattsson säger att 
teknik är ett ämne där traditionella könsroller syns igenom och pojkar brukar vara starkare 
och ofta även mycket starkare och att detta kan vara ett problem som läraren måste vara 
medveten om. (Ginner & Mattsson, 1996). Ingen av respondenterna håller med om detta 
vilket kan bero på att det har ändrats lite sedan 1996 eller att de områden som tas upp under 
timmarna idag är sådana att de passar flickorna bättre än de som tidigare berördes i tekniken. 
Det kan också bero på att det idag är mer accepterat för flickor att ta för sig och att de gör det 
i större utsträckning även i ämnen som tidigare varit typiskt ”killämnen” eller att lärarna idag 
är mer uppmärksamma på problemet och försöker att arbeta mot det redan tidigt i skolan så att 
det blir ett mindre problem vid senare år 
. 

4.2.4 Motivation inom teknikämnet 

 
Teknik är ett litet ämne och eleverna har ofta inte några direkta uppfattningar vad ämnet 
kommer att innehålla. Frågan är om det gör att det blir svårare att motivera eleverna till att 
arbeta i ämnet. Motivering berörs redan vid några av de tidigare frågorna men togs upp som 
en enskild fråga här i resultatet för att tydliggöra vilka delar som är svårare respektive lättare 
än andra. 
 
 
Respondent A säger: 
Genom att använda tydliga förklaringar till varför saker ska göras och varför det är viktigt och 
att kunna vissa saker så är det lätt att motivera eleverna. Idag kan eleverna inte lika mycket 
om teknik som tidigare, de får inte göra lika mycket hemma som förr. För att skapa ett 
intresse för ett nytt område som teknik så är det viktigt att ha tydliga exempel så att man får 
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med alla direkt och så att de ser vad som ska hända då blir de mer motiverade att arbeta i 
ämnet. Eleverna är ofta intresserade från början för det är generellt roligt att få veta hur saker 
fungerar och varför, så motivationen är inget direkt problem. Det problemet som kan finnas är 
att eleverna blir uppspelta och inte kommer ihåg alla regler som måste finnas i en tekniksal 
(slöjdsal) så det finns så många maskiner runtomkring och skaderisken är stor. 
 
Respondent B säger: 
Det är inte så svårt att motivera eleverna men grundintresset har förändrats det har gått från 
mopeder till datorer. Eleverna kan redan mycket om teknik genom sina mobiler, datorer, Tv-
apparater, Ipods etcetera men det är ganska begränsat till att använda dem. För att motivera 
eleverna kan man också planera större projekt som pågår t ex en hel dag. Det ger eleverna 
chansen att fördjupa sig mer än i den vanliga undervisningen. Det svåra är att det är väldigt 
lite tid att arbeta med och att få ut något konkret av. 
 
Respondent A säger att eleverna inte kan lika mycket idag som de kunde förr. Respondent B 
säger att eleverna kan mycket om teknik men att det handlar mest om att använda sina 
elektriska hjälpmedel. Jag anser att visst är det är ett tekniskt kunnande att använda men 
teknik ligger mer runtomkring som t ex systemen och hur kommunikationen fungerar, vad 
som var den ursprungliga idén och hur den utvecklades. På så sett kan man använda deras 
kunnande som grund och gå vidare för att skapa en helhetsbild. Ingen av respondenterna anser 
att motivationen är något problem de tycker att de har mycket gratis eftersom att det är ett 
”roligt” ämne som slöjd och bild. 
 
Båda respondenterna säger vid flera tillfällen under intervjuerna så kan läraren samarbeta 
utanför sitt eget ämne med andra lärare och andra ämnen för att få mer tid och kunna göra sitt 
projekt mer verklighetsanknutet och komplext. Det är ett arbetssätt som Mattson förespråkar 
för att arbeta på ett problembaserat sätt och med stora projekt som tar mer tid och ar mer 
förankrade i verkligheten.(Mattsson 2002) 
 

4.2.5 Skillnader mellan tidigare och senare år 

 
Idag så finns det ingen teknikundervisning för de allra yngsta generellt utan det introduceras 
först i År 5 eller i År 6. Det ska vara i År 5 då det finns nationella mål i teknik som eleverna 
ska uppnå i År 5. Båda respondenterna undervisar i År 7 -9 men A undervisar även i År 5 och 
6 i viss utsträckning. I det här fallet är det större skillnad på undervisningen mellan skolorna 
än mellan undervisningen i tidigare år och senare år. Skillnaderna som finns är att ju yngre 
eleverna är desto mer handlar det om att väcka ett intresse, grundförståelse och nyfikenhet för 
vad teknik handlar om. De övriga skillnaderna handlar bara om antalet timmar som står till 
förfogande och att anpassa nivån till de som undervisningen avser.  
 
Det respondent A sa om skillnaderna var att det är mer lekfullt i de tidigare åldrarna. Det får 
inte bli för avancerat eller abstrakt utan han ville bygga på konkreta saker som eleverna har i 
sin vardag som till exempel en bro eller en båt. För de äldre barnen kan det handla om stora 
komplexa system bara man bryter ner arbetet i lagom stora delar så det inte blir övermäktigt. 
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5 ’Analys och diskussion  
 
Syftet med min studie var att undersöka tekniklärares utbildningsnivå och ämneskunskaper 
och deras uppfattning om sitt ämne.  
 
Mitt resultat visar att det är ungefär hälften av lärarna i teknik som har utbildning på 
högskolan till skillnad mot i teorin där de säger att lärarna i teknik oftast inte har någon 
utbildning alls. Några av lärarna hade lärarexamen som inte innehöll teknikutbildning men 
ändå pedagogisk utbildning. Med några kompletterande fortbildningar har dessa lärare en 
ganska stabil grund att stå på. Av lärarna som inte hade utbildning överhuvudtaget på 
högskolan gick alla utom en fortbildande kurser för att fördjupa sina kunskaper. Enligt svaren 
på enkäterna var det bara en av lärarna som inte hade någon utbildning alls vilket inte är en 
hög siffra i mina ögon.  
 
Det visade sig att majoriteten av lärarna som undervisade i teknik inte hade någon längre 
erfarenhet vilket gör att det blir svårare för dem att sålla i ämnet och plocka ut det viktiga att 
till undervisningen. Att ämnet inte heller är så gammalt eller har haft en kursplan någon 
längre tid gör att lärarna kan känna sig lite förvirrade och frustrerade precis som respondent B 
när han säger att teknik är ett jätteviktigt ämne men inte på det sättet som det är utformat idag. 
Det gör det klart att det verkligen behövs en skolledning som arbetar ihop med läraren för att 
ta fram målen med ämnet och en plan och metod för att nå fram precis som de har gjort på 
respondent A: s skola. Där finns en uttalad linje och röd tråd genom ämnet och både elever 
och lärare vet vad som förväntas av dem och arbetar åt samma håll. 
 
Att lärarna som undervisar i skolan bör ha utbildning för det arbete de utför är självklart. Det 
ger en kvalitetssäkring till undervisningen och en grund till läraren att stå på i sitt arbete både 
när det gäller den pedagogiska delen men också när det gäller att sålla och sortera stoff till 
undervisningen. Men kvaliteten på undervisningen handlar också om att nå eleverna och 
vilket kan göras genom att vara rätt person för jobbet som i respondent A:s fall. Han har ingen 
formell utbildning men undervisningen och ämnet fungerar ändå med hjälp av ledning och 
kollegor. Så om det är som teorin säger att många lärare inom teknik är outbildade så behöver 
inte det betyda att undervisningen blir sämre för det.  
 
Båda lärarna som intervjuades sa att det inte fanns några problem med att motivera eleverna 
utan de var oftast mycket positiva till ämnet för att det precis som slöjd och bild bryter 
vardagen. Det ger läraren en fördel inför det arbete som han vill utföra i klassrummet. Genom 
att eleverna är positiva kan läraren använda sig av detta och lägga upp tekniken på det sätt 
som de anser vara bäst istället för att fortsätta så som det alltid varit.  
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6 ’Vidare forskning 
 
Att veta hur många av lärarna som har den utbildning som de bör ha för att kunna undervisa 
på ett tillfredställande sätt är viktigt och eftersom teknik är ett ämne som har haft låg prioritet 
är det passande att göra fler undersökningar i ämnet för att se hur det utvecklar sig. Det skulle 
också vara intressant att undersöka hur synen på kursplanen, utbildningsnivån och upplägget 
för teknikämnet skiljer sig mellan olika skolor och olika lärare och olika städer då 
undervisningen skiljer sig avsevärt. 
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Bilaga 1 
 
Hej! 
Jag studerar vid Mälardalenshögskola läser min sista termin på lärarprogrammet och skriver 
just nu mitt examensarbete i ämnet teknik. Ämnet jag skriver om är tekniklärares 
utbildningsnivå och deras uppfattning om sitt ämne. Jag skulle uppskatta om du tog dig tid 
och fyllde i den här enkäten eftersom det skulle hjälp mig i mitt fortsatta arbete. Det kommer 
självklart inte att framgå i rapporten eller någonstans på vägen vem eller vilka som har 
deltagit i studien. 
 
Hör gärna av dig till mig om du har frågor angående min studie eller enkäten. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Martina Johansson 
076-2312416 
 
 
Ringa in det svar som stämmer. 
1. Jag har lärarexamen    Ja Nej 

 

2. Ett av ämnena som jag är utbildad i är teknik  Ja Nej 

 

3. Vilka ämnen är jag utbildad i    _______________ 

 

4. Jag har högskolepoäng inom ämnet teknik  Ja Nej 

 

5. Mitt antal högskolepoäng totalt   _______________poäng 

 

6. Mitt antal högskolepoäng inom teknik   _______________poäng 

 

7. Jag har arbetat som lärare i    _______________år 

 

8. Jag har arbetat som tekniklärare i   _______________år 

 

9. Jag har gått någon fortbildning inom teknik  Ja Nej 

 
10. Vilken typ av fortbildning ______________________________________ 
 
Tack för att du fyllde i enkäten. 
Martina Johansson 


