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Syftet med arbetet har varit att undersöka hur NTA:s möjligheter tillämpas för att 
lyfta teknikämnet i undervisningen. ”Naturvetenskap och Teknik för Alla” är som 
namnet anger ett koncept och ett pedagogiskt verktyg som arbetar för att eleverna 
ska utveckla kunskaper kring de naturorienterande ämnena. För att skapa en så 
holistisk och klar bild som möjligt av detta har en kvalitativ metodkombination 
med textanalys, intervju och observation tillämpats, genom en hermeneutisk spiral 
av pragmatiska tolkningar och reflektioner. Detta ställs mot bakgrund av tidigare 
forskning kring NTA och en begreppsanalys av tekniken och dess didaktik. 
Analysen har byggt på en genomgång av ett antal teman som ingår i NTA, detta 
kompletterades med intervjuer och observationer av dess praktiska tillämpning. 
Utifrån detta har slutsatsen dragits att teknikämnets utrymme beror mycket på 
pedagogens inriktning, men oavsett om det betonas har det en förmåga att hitta 
fram i och med NTA:s konstruktiva mediering. Teknikens karaktär skapar 
öppningar åt olika håll och tar sig även fram genom många olika vägar.  
Det lyfts genom NTA:s förmåga att behålla ett öppet förhållningssätt. 
 
 
 
 
Nyckelord: NTA, Teknik, teknikundervisning, skolämnet teknik, styrdokument, 
strävansmål, förhållningssätt, möjligheter, grundskola, utbildning, didaktik, 
hållbart lärande. 
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1. Inledning 
Jag har läst lärarutbildningen vid Mälardalens högskola med inriktning mot 
naturvetenskap och teknik och avslutar utbildningen med att fokusera på ett av  
de pedagogiska verktyg som tillämpas och ständigt utvecklas inom ämnesområdet.  
Framsteg och fokus kring teknikämnet är idag mer framträdande än tidigare och 
det läggs mer tyngd vid dess kriterier och styrdokument, särskilt i tidigare skolår. 
Det ses som ett viktigt ämne då teknik blir alltmer framträdande och svårbegripligt 
såväl i vardagen som i det globala perspektivet. Vi blir tvingade att fundera på hur 
vi ska skapa en hållbar utveckling och en god vardag med hjälp av och i samspel 
med varandra och våra artefakter. Som det framkommer i arbetet finns det många 
pedagoger som inte har en bred kunskap inom det naturvetenskapliga och tekniska 
området och därför behöver skolan utveckla olika didaktiska verktyg som förenklar 
kunskapsutvecklingen. NTA är ett bra exempel på detta, därför har jag valt att 
analysera detta i utbildningens avslutande arbete. 
 
Tanken med arbetet har varit att undersöka hur teknikundervisningen påverkats av 
NTA, naturvetenskap och teknik för alla. NTA är ett skolutvecklingsprogram med 
syfte att stötta skolornas arbete kring just naturvetenskap och teknik. ”Lådorna” 
innehåller undervisningsmaterial som kretsar kring olika teman och har ett 
undersökande och experimenterande arbetssätt som grund. Detta innebär att 
eleven hamnar i centrum genom att med en vetenskapligt forskande metod ställa 
frågor och söka svar. (NTA/Kungliga vetenskapsakademin) 
 
NTA:s mål är enligt det nationella resurscentrat för teknikundervisning CETIS 
(Centrum för teknik i skolan) att öka elevers och lärares intresse och kunskap 
genom utveckling av kompetens och stödmaterial. Projektet kommer från USA, 
startade i Sverige 1997 och har ett hundratal deltagande kommuner och friskolor. 
Kungliga Vetenskapsakademin och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien samt 
medlemmar i den ekonomiska föreningen, NTA PoS står bakom projektet. 
 

1.1 Forskningsfrågor 
”Naturvetenskap och Teknik för Alla” är som namnet anger ett koncept och ett 
pedagogiskt verktyg som arbetar för att eleverna ska utveckla kunskaper kring 
framförallt de naturorienterande ämnena. 
 

Syftet med arbetet är att undersöka hur NTA:s möjligheter 
tillämpas för att lyfta teknikämnet i undervisningen. 

 
För detta behövs en analys av vad begreppen teknik och teknikundervisning 
innebär och vad som skiljer naturvetenskap från teknik. Nästa steg är att gå igenom 
och kartlägga innehållet och ställa detta mot bakgrund av begreppsanalysen. 
 
Naturvetenskapen har en naturlig plats i NTA, men hur väl kommer T:et fram? 
Tror lärare att det är teknik de arbetar med när det inom lådans väggar är 
naturvetenskap? Är materialet formulerat så att pedagoger och elever förstår 
ämnesinriktningen? Hur formas eller formar läraren undervisningen efter 
materialets förutsättningar? I formuleringen ”naturvetenskap och teknik för alla” 
byggs in att det är såväl naturvetenskap som teknik och att det vänder sig till alla. 
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1.2 Problemställning  
Lärare känner sig ofta osäkra att undervisa i teknikämnet, de saknar utbildning och 
material. NTA bidrar till att lärare och elever känner sig mer säkra och stimulerade 
– inte minst för teknik. (Cetis, 2010) Intresset för naturvetenskap och teknik är 
idag lågt bland skolelever och resultaten likaså. Detta är något som NTA arbetar för 
att förändra. Det är intressant att se hur ett pedagogiskt verktyg kan användas och 
nå ut till en bred grupp pedagoger. Det är också spännande att se hur det kan 
tillämpas i olika rum och kontexter. 
  
Ämnesdidaktiken förändras ständigt i och med att samhället utvecklas. Metoderna 
utvecklas oavbrutet då vi får nya redskap och verktyg att tillämpa och genom att 
kunskaper ständigt omvärderas. Tekniken är på frammarch då vi behöver ett mer 
entreprenöriellt förhållningssätt i samhället och på arbetsmarknaden. Därmed blir 
tekniken en viktig pusselbit, dels genom att det finns stora möjligheter att spinna in 
det i annan undervisning och dels för att vi lever med tekniken i vår vardag och 
därmed behöver tänka på hur vi förhåller oss till miljö och hållbar utveckling. 
(Cetis, 2010) 
 
NTA-lådornas utbildningsmaterial är omfattande, idag (våren 2010) finns 17 teman 
för skolan och två är på väg att lanseras för förskolan. Det är inte rimligt att i detta 
arbete nå ett tillfredsställande resultat genom att gå igenom alla. Därför ligger 
fokus på de teman som har någon form av uttalad inriktning emot teknikämnet.  
De som ligger närmast är Rörelse och konstruktion, Mäta tid, Papper, Magneter 
och motorer och Banbrytande teknik. Arbetet är även till viss del begränsat till att 
analysera textmaterialet. Det laborativa materialet tas bara upp för att förtydliga 
och ge förståelse för klassrumsstudier och intervjuer.  
 
Det är centralt att utarbeta en modell som klargör vad teknik innebär i detta arbete. 
För att hermeneutiskt väga olika delar mot varandra och bygga en reflekterande 
analys är detta väsentligt. Det läggs däremot ingen vikt vid att reda ut vad 
naturkunskap innebär och hur denna definieras.  
 
Det förekommer inga större utsvävningar i äldre teoribildning vilket skulle vara 
intressant, utan det kretsar mer kring samtida forskning och utveckling kring den 
valda pedagogiska modellen. 
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2. Metod och tillvägagångssätt 
Det här arbetet bygger på en kvalitativ metod genom tolkningar av det talade och 
skrivna ordet, som ett försök att finna implicita uttryck i ett material som skapats 
och tillämpas i undervisningen i dagens skolor. Analys, resonemang och slutsatser 
av kvalitativa data ska grunda sig och vara fast förankrade i belägg som samlats in. 
Därigenom ska forskarens förklaring komma ur en mycket noggrann läsning av 
data genom en tolkningsprocess där forskaren härleder sina förklaringar till sin 
samlade empiri. Det är viktigt att undvika obefogade fördomar i analysen och 
förhålla sig tidigare forskning och befintliga teorier inom området. Analysen ska 
innefatta en repetitiv process som grundar sig på rörliga jämförelser mellan 
empiriskt insamlad data och utveckling av teorier, hypoteser, begrepp och 
generaliseringar. (Denscombe, 2009) Författaren nämner även hur man med hjälp 
av metodkombination kan få kontrasterande metoder att föra analysen framåt 
genom att låta en metod användas för att skaffa information åt en annan, vilket det 
här arbetet i mångt och mycket bygger på. 
 
Det kan även ses ur pragmatisk synvinkel som att metodkombinationerna är ett 
fruktbart sätt att arbeta fram hur forskningsfrågan besvaras. Kombinationen av 
metoder är ett sätt att vaska fram beståndsdelar ur det pedagogiska verktyget NTA. 
Det belyser olika sidor av redskapet och formulerar på så vis hur det kan fungera 
som bäst i olika situationer och kontexter, om inte annat kan de olika mönster som 
framkommer formulera ett antal antaganden. Med ett pragmatiskt synsätt finns 
ingen fullkomlig sanning, utan all kunskap är provisorisk och en produkt av vår tid. 
(Denscombe, 2009) Arbetet strävar därför endast efter förklaringar där metoderna 
genom insamlad empiri kan lyfta olika holistiska kvalitéer i materialet. 
 
Arbetet redovisar en innehållsanalys av det textbaserade materialet i ett urval av 
NTA-teman, alltså elev- och lärarhandledningarna. Detta sker främst genom en 
genomgång av innehållsförteckningar och de allmänna beskrivningarna. Studiens 
fokus ligger även på målbeskrivningarna då de är centrala för pedagogernas och 
elevernas upplägg och planering av sitt arbete. NTA är ett entreprenöriellt redskap 
och utvecklar forskande synsätt och metoder, vilket innebär att ju mer man arbetat 
med det desto mer kontextoberoende blir framtoningen. Nyckelord i arbetet är 
temanas titlar, vilka styr tanken. Naturligtvis har tydliga formuleringar om 
ämnesinriktningen varit centrala då det är vad som eftersöks, men det finns även 
subtila och underförstådda betydelser som påverkar. Det är förvisso olika 
andemening i elev- och lärarmaterial, frågan är vad som lyser igenom i 
klassrummet och hur det formas och utvecklas i det sociala samspelet. Detta 
kommer fram i den pragmatiska åskådningen av stoffet, ingenting är hugget  
i sten utan formas i vårt gemensamma paradigm. Arbetet med att få klarhet i 
forskningsfrågan bearbetas därav i en hermeneutisk process, vilken handlar om 
tolkning. Det innebär att läsa in generella egenskaper och sammanhang i de 
konkreta observationerna. Det enskilda uttrycket får en innebörd som sträcker sig 
över dess direkta och osammanhängande existens. (Repstad, 1993, s 94) Man ser 
det som en cirkel, eller ännu hellre som en spiral som möjliggör en kontinuerlig 
fördjupning av meningsförståelsen. Det bygger i hänseende till textanalysen på att 
först se helheten, sedan gå in på detaljer för att sedan åter se till sammanhanget.  
I ett idealiskt arbete använder man sin kreativitet, men disciplineras av den egna 
kunskapen inom ämnesområdet. Samtidigt är man medveten om sina egna 
förutsättningar för tolkningsarbetet och tydliggör dessa. (Repstad, 1993) 
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De negativa sidor denna metod bär med sig är dels att de egna tolkningarna ger en 
subjektiv bild och kan visa mer av forskarens synsätt och värderingar än de värden 
materialet uttrycker. Detta skulle kunna brytas genom att flera deltog i nedbrytning 
av stoffet, vilket dock inte ryms i detta arbete. En annan negativ faktor kan vara att 
man förutsätter att det finns en form och ett sammanhang i materialet och därmed 
riskerar att bortse från inre motsättningar och tvetydigheter. (Repstad, 1993) 
 
Arbetet skulle kunna ses som en metodologisk triangulering mellan textanalys, 
observation och intervju. Resultaten från dessa variabler kan ge olika perspektiv på 
det undersökta området då det ger flera synvinklar och tillför olika former av data. 
Detta för att försöka få de olika delarna att förtydliga varandra. Det finns alltid ett 
problem med att klargöra tolkningar i samhällsvetenskapligt material. Vi kan inte 
få någon garanti för att vi klarar av att till en större publik förmedla den förståelse 
vi skapat oss. Detta problem hör till all kommunikation mellan människor, vi kan 
tala om en kommunikationsklyfta mellan respondenter, forskare och mottagare. 
Klyftans storlek kan variera kraftigt, men i princip finns den alltid närvarande;  
den ligger inbyggd i kommunikationen. Det är uppenbart att vi genom vårt sätt att 
gruppera enheterna på vissa värden på en variabel kan skapa en helt annan bild av 
en företeelse än den som finns i informationsmängden. Vi bör hela tiden vara 
kritiska till de tolkningar vi gör för att minska antalet feltolkningar. Dessutom 
krävs uppfinningsrikedom, då kreativiteten ger större möjligheter att få fatt i de 
centrala faktorer som förklarar en företeelse. (Holme, Solvang, 1997) 
I arbetet förekommer bilder från observationerna av Rörelse och konstruktion. 
Berörda vårdnadshavare och elever som publiceras har gett sitt skriftliga samtycke 
till detta. Inga namn förekommer, utan alla som omtalas har ett fiktivt namn. 
 

2.1 Textanalys 
En analysprocess innebär att man söker det som ligger under ytinnelhållet i data – 
kärnelementet som förklarar vad saker är och hur de fungerar, med målsättningen 
att komma fram till vissa allmänna principer som kan tillämpas i andra situationer. 
(Denscombe, 2000) Till att börja med reddes de centrala begrepp arbetet baseras 
på ut. För att besvara forskningsfrågan genomfördes en textanalys av lådornas 
pedagogiska material. Analysen har formats som en källgranskning och delats  
upp i observation, tolkning och användbarhet. Observation har skett genom en 
summarisk genomgång och kontextualisering av materialet och lådans innehåll 
varvid praktiskt och pedagogiskt beskrivande textmaterial har knutits ihop. 
Tolkningen är en innehållsbestämning och analys främst av textmaterialet där en 
tolkning av innebörd skett mot den teoretiska bas som formulerats i bakgrunden. 
Textens avsikter ställdes mot reflektioner kring mottagarens tolkningar för att se 
om de stämde överens. Målet var att skapa en sammanhållande bild av struktur 
och helhet på språklig, begreppsmässig och saklig nivå. Användbarheten handlar 
om att undersöka hur det kan fungera mot elever och lärare. Här undersöktes hur 
användbart verktyget är, hur det svarar mot dess syften och om verktyget stämmer 
överens med sitt motiv. Forskningsfrågan; hur NTA:s möjligheter tillämpas för att 
lyfta teknikämnet i undervisningen - ställs på sin spets. I textanalysen användes 
sju kriterier som formulerades utifrån regeringens förslag för kursplanen i teknik 
för grundskolan och begreppsdefinitioner som skrivits fram med hjälp av boken 
”Världens gång – teknikens utveckling”.  
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Textanalysen har sedan delats upp i sju kriterier. Dessa är till för att se vad som 
eftersöks i texterna, vad tolkningarna baseras på och hur det kan kopplas till 
undervisningen i skolan och har byggts upp utifrån forskningsfrågor och syfte för 
att på bästa sätt kunna spegla innehållet i NTA:s olika teman. Tanken är att ge en 
mer konkret bild av varje tema, samtidigt som de ställs mot varandra. 
  

2.2 Intervju 
När forskaren behöver få insikt i saker som människors åsikter, uppfattningar, 
känslor och erfarenheter utgör intervjuer med största sannolikhet en bättre metod 
än t ex frågeformulär. En metod som står i samklang med innehållets invecklade 
beskaffenhet. I undersökningen har semistrukturerade intervjuer tillämpats. Detta 
innebär att en lista med ämnen och frågor förbereddes men själva genomförandet 
var flexibelt och de intervjuade har fått utveckla sina idéer och tala utförligt om de 
ämnen som tagits upp. Såväl frågor som svar har varit öppna och betoningen har 
legat på att de intervjuade fritt har fått utveckla sina tankar och synpunkter. Vad 
som genomförts är personliga intervjuer med två av varandra helt oberoende lärare 
som arbetar på grundskolor i Eskilstuna kommun. Fördelar med detta är att 
intervjuformen är lätt att styra och kontrollera. Det är även bra att det i arbetet är 
lätt att följa var de olika tankarna kommer ifrån. Det har också varit enkelt att 
transkribera och därigenom kunna skärskåda materialet i skrift, detta har också 
möjliggjort en fortsättning på diskussion med de intervjuade. En annan fördel är de 
etiska aspekterna, då det är enkelt för alla parter att godkänna vad som 
framkommit i samtalen. (Denscombe, 2000) 
 

2.3 Observation 
I undersökningen ingår observation för att skapa en övergripande och holistisk bild 
av hur NTA tillämpas i praktiken och vad som faktiskt sker i det praktiska arbetet.  
I fältarbet är tankar och skeenden empiriska och bygger på förstahandsinformation 
snarare än att förlita sig på andrahandskällor. (Denscombe, 2000) Oavsett 
observationsstrategi blir man del av en social gemenskap, formar och formas av 
omgivningen. Bara genom att finnas påverkas det sociala fenomen som studeras; 
den sociala miljön förändras då man är en del av den. (Holme, Solvang, 1997) 
Fördelar med en deltagande observation är att få tillträde till en naturlig miljö, det 
ger insikter i sociala processer och erbjuder holistiska förklaringar kring faktorer. 
Observation har skett i två femmor vid en grundskola i Eskilstuna som arbetat med 
temat Banbrytande teknik och i två fyror vid en annan av kommunens skolor där 
aktiv undervisning genomförts med temat Rörelse och konstruktion. 
 
Arbetet i år fem har varit som deltagande observatör medan det i år fyra handlat 
om deltagande i den normala miljön. (Denscombe, 2000) Undervisning och 
observation har skett parallellt och målet har varit att fånga hur materialet tas 
emot av eleverna, med tyngdpunkt på hur textmaterialet fungerar. Eleverna har 
varit medvetna om att syftet med arbetet varit att vi alla ska lära oss mer om NTA 
och att bilder från undervisningen eventuellt kommer att användas i rapporten, 
men de har inte varit medvetna om i vilken form det ska presenteras. 
Med korta formuleringarna har fältanteckningar bildat stoff att ställa mot det 
pedagogiska materialet och intervjuerna för att skapa en helhetsbild. Genom att se 
och lyssna fångas vad som kännetecknar NTA. Tanken är att mejsla fram vilken 
betydelse verktyget kan ha för att lyfta ett teknikintresse. Det intressanta med att 
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göra två skilda observationer är dels att följa två olika teman för att se om det finns 
en röd tråd i NTA som följer med i varierande undervisningssituationer och dels för 
att ge helhetsbild av verktyget. Observationerna har skett parallellt under terminen 
och varit spridda i tiden, vilket i sig medfört att bilden byggts på och växt fram. Det 
finns ingen ambition att arbeta fram hur undervisningen i NTA bör se ut, utan att 
ge en bild av hur det faktiskt ser ut i praktiken.  
 

2.4 Metodavgränsning 
Metodkombinationerna som beskrivs ovan är till för att ge en så hel bild av NTA 
som möjligt. Däremot är det inte möjligt att få med alla komponenter utan vissa 
saker får falla därhän. Exempel på intressanta detaljer som inte har beskrivits här 
är bilder och illustrationer som kompletterar textmaterialet och naturligtvis har en 
stor betydelse och är svåra att bortse från i det praktiska arbetet. Det konkreta 
laborativa materialet i lådorna är en annan viktig sak som inte får ges utrymme för. 
Större resonemang kring andra teoretiska delar som kunde vara intressanta faller 
också bort, genusperspektivet är ett exempel som bara snuddas vis.  
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3. Litteraturgenomgång 
I det här arbetet finns en diger informationskälla i det pedagogiska materialet som 
är uppbyggt och utformat kring NTA. Det finns också ett antal rapporter från olika 
tider som utvärderar metoden utifrån olika vinklar: 
 
”Det är bra med NTA, vi gör inte saker för att tråka ut oss utan för att lära oss” av 
Jan Schoultz och Glenn Hultmann, från 2002. Den här rapporten tar bl a upp hur 
viktig temats introduktion i elevgruppen är för resultatet och för att eleverna ska 
känna sammanhanget och därigenom bli motiverade och känna lust att lära. Då 
NTA-konceptet skapar möjligheter till ämnesintegration där arbetet kan integreras 
i flera skolämnen kan det bilda ett centralt innehåll i skolans hela verksamhet. 
Därför finns stor utvecklingspotential i NTA-konceptet vilket inte alltid realiseras i 
den konkreta skolkontexten. Materialet är inget självgående material, utan lärarens 
roll, inställning och kunskaper är synnerligen viktiga och förutsättningar för att 
arbetet ska fungera. Rätt utnyttjat är det en plattform från vilken både elever och 
lärare kan utveckla kunskaper inom naturvetenskap. 
 
”NTA som kompetensutveckling” av Per Anderhag och Per-Olof Wickman, från 
2006. Detta är en utvärdering av hur lärares deltagande i NTA utvecklar deras 
kompetens att stödja elevernas begrepps- och språkutveckling. Då många lärare 
som arbetar i lägre åldrar har begränsad utbildning inom naturvetenskap och 
teknik. Det handlar om att lära sig tillämpa materialet så att det blir lustfyllt för 
eleverna att såväl laborera som att dokumentera, med syfte att lyfta språk- och 
begreppsinlärning. Rapportens sammanfattning framställer önskemål om att 
samla lärares erfarenheter kring hur arbetet med elevers skriftliga dokumentation 
kan göras mer meningsfullt, hur konkreta elevdiskussioner kan lyfta begreppen och 
hur elevhandledningarna skulle kunna utvecklas genom olika svårighetsnivåer för 
att nå fler. Här gillas också samtalen som leder till begreppsfärdighet såväl för 
lärare som elever och hur bra redskap det är för att introducera, diskutera och 
begripliggöra centrala NO-begrepp. 
 
”NTA som skolutvecklingsprogram” av Margareta Ekborg och Britt Lindahl, 2007. 
Det här är en rätt omfattande rapport som redovisar resultatet av en utvärdering av 
lärare som arbetar med NTA och utvärderar effekten av kompetensutveckling på 
lärarna och deras värderingar samt effekten på kommun- och rektorsnivå. 
Frågorna kretsar kring värderingar och attityder kring skolutveckling som utgår 
ifrån NTA. De intervjuade i Ekborgs studie betonar den röda tråden, att NTA är ett 
genomtänkt koncept där uppdragen bygger upp en helhet, det är lätt att ha en klar 
helhet att hålla sig till innan man inleder arbetet, tidsbesparingen detta innebär 
skapar utrymme att reflektera kring sin undervisning. Några tycker dock att man 
kan känna sig låst och ha svårt att utveckla innehållet, men då kunskaperna är väl 
kontextualiserade kan man undervisa inom ett område där man tidigare inte haft 
så mycket kunskap. Ett medel för att utveckla redskapet är tematräffar där man har 
ett tätare samarbete med högskolor och näringsliv. Intressant är att NTA verkar 
utjämna könsskillnader och fungera för alla, även för elever med specialbehov som 
ADHD och i särskolan. Elever är överlag mycket positiva. 
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”Utvärdering av hur NTA hjälper skolorna att nå kursplanemålen för femte 
skolåret i naturorienterande ämnen” av Per Anderhag och Per-Olof Wickman, från 
2007. Syftet med deras arbete är att utvärdera hur NTA främjar skolorna att uppnå 
kursplanernas mål i naturorienterande ämnen för femte skolåret. En jämförelse 
har genomförts mellan skolor som tillämpar och inte tillämpar NTA och baseras på 
intervjuer av 80 elever. Resultaten visar att elever som undervisats med NTA 
redovisar bättre resultat än elever som inte undervisats med detta verktyg. De 
områden som behandlas ger större djup än i icke-NTA-klasser. Slutsatsen är att 
NTA på ett avgörande sätt främjar såväl lågpresterande som högpresterande 
elevers resultat. Det finns dock områden där skolan skulle behöva ytterligare hjälp 
att utveckla NO-undervisningen, dels när det gäller att höja flickors resultat 
beträffande kunskaper om natur och människa, dels att hjälpa lärarna att i högre 
utsträckning behandla målen beträffande kunskapens användning. 
 
”Världens gång – teknikens utveckling: om samspelet mellan teknik, människa 
och samhälle” av Gyrberg och Hallström (2009), bygger kring centrala teman som 
exemplifieras genom flera författares bidrag. Att förstå samspelet mellan teknik, 
människa och samhälle är viktigt för såväl enskilda individer och medborgare som 
för samhället i stort. I den här uppsatsen har boken använts för att ringa in och 
definiera begreppet teknik. Definitionen och avgränsningen av ämnesområdet är 
väsentligt för att utkristallisera T:et i NTA. Fokus ligger på kapitel två ”Att lära i 
teknikens rum och landskap” av Jan-Erik Hagberg. Detta är en utveckling av en 
beskrivningsmodell av teknikens didaktik. Den teknikfilosofiska diskussionen är 
att skolans utbildning i teknik bör bidra till att teknik betraktas både som en 
mänsklig aktivitet som skapar innovationer och som en struktur som människan 
lever av, med och i. Här utvecklas en tankefigur som ska lyftas fram och prägla 
elevens lärande. Denna är formad som ett tekniklandskap där teknikens artefakter 
och system binds samman rumsligt i ett sociotekniskt system eller snarare oändliga 
system vilka kan tillämpas i en didaktisk diskurs. Beskrivningen av kopplingen 
mellan användare och artefakter är också intressant. Bruno Latours formulering av 
begreppet ”aktant” som löser upp skiljelinjen mellan människa och artefakt och 
beskriver allt och alla som delar i handlingsscheman på ett intressant sätt tas upp, 
liksom begreppet ”de svarta lådorna” som är en filosofisk begränsning av olika 
materiella värdar, som från micro till macro begränsas och upplöses i det oändliga. 
Kan vi på ett bra sätt sammanfoga teknikrum och tekniklandskap har vi oändliga 
kunskapsbärare som kan berätta hur världen hänger samman och kan utvecklas. 
 
För att sätta resonemang om lärprocesserna i ett sammanhang används Säljös 
”Lärande & kulturella redskap, om lärprocesser och det kollektiva minnet” 
(2005). Här är det intresserant att se hur vi kan använda tekniken i lärprocesser 
och vilken roll detta kan spela i sammanhanget. Säljö skriver att vi i ett dynamiskt 
samspel med omgivningen och med hjälp av redskap kan bygga och bevara 
kunskap och erfarenheter. Vi bygger sedan vidare på redskapen med hjälp av dessa 
kunskaper. Verktygen är inte enbart tekniska uppfinningar utan även symboliska 
och kognitiva värden som leder till utveckling av kulturella och sociala värden och 
förändrar vårt sätt att förstå och tolka världen. Säljö utvecklar ett resonemang 
kring att socialisationen av människor innebär att deras sätt att resonera och tänka 
kommer att koordineras med intellektuella och fysiska redskap. Vi lär oss se och 
förstå med stöd i redskap och de meningserbjudanden dessa tillhandahåller.  
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För att lyfta tanken med teknikämnet och dess didaktik används Eva Blomdahls 
rapport ”En möjlig inriktning på grundskolans teknikundervisning” (2006). Detta 
är bra för att se hur vi kan lyfta T:et i NTA, genom att se ett utbud av arbetsformer 
och metoder. Här lyfts teknikrepresentation som en tänkbar didaktisk modell. 
Författaren har valt att fokusera på Heidegger och Dewey. Deras filosofiska idéer 
hjälper oss att frilägga erfarenhetens betingelser, ringa in vad teknik är och vad 
teknikundervisning bör syfta till. Rapporten presenterar en didaktisk modell som 
hon har valt att kalla teknikre-presentation. Det handlar om ett gestaltande av 
undervisningen som i mångt och mycket är applicerbart på NTA. Här lyfts tanken 
att teknikundervisningen inte syftar till att utbilda tekniker utan till att ge eleven 
vissa kunskaper om teknikens natur i ett vidare perspektiv. Begreppet avser 
visualisering eller åskådliggörande av artefakter och system, med syftet att få 
förståelse i en process där teori och praktik vävs samman i något som liknas vid 
arkitektens gestaltande arbetssätt genom att få insyn i och kunskap om teknikens 
uppkomst, funktion och betydelse för människa, natur och samhälle. Arbetsgången 
tar sin utgångspunkt i ”platsen”, det vill säga elevens verklighet, erfarenhet och 
intresse och startar genom att ett uppdrag formuleras av lärare och elever. 
Eleverna skaffar kunskaper om uppdraget och analyserar produkten eller systemet. 
Processen är en icke linjär pendling mellan analys, visualisering/konstruktion och 
reflektion. En skola som vill skapa företagsamhet och förutsättning för livslångt 
lärande ska bygga på ”problem som söker kunskap”. 
 
Resonemanget kring hur vi arbetar med teknik i olika sammanhang fördjupas i 
möte med ”Estetiska lärprocesser”. (Lindstrand & Selander, red. 2009) Fokus 
ligger på det kapitel som tar upp estetiska lärprocesser i naturvetenskap. Då 
kunskap inte bara finns i huvudet, utan också har konsekvenser i handling är det 
uppenbart att en avgörande del av att lära naturvetenskap innebär att uppleva det 
känslomässigt. Sådana upplevelser kommer inte färdiga, utan kräver 
transformation. Man ska lära sig hur man själv bör handla för att naturvetenskap 
ska kunna förenas med ens tidigare personliga normer så att man kan gå vidare i 
naturvetenskapliga aktiviteter och lära mer. Därigenom blir estetiken inte något 
rent subjektivt utan något som är närvarande också i den kognitiva och normativa 
lärande processen. Fungerande estetiska lärprocesser är inte bara begreppsmässiga 
utan också en fråga om att lära sig delta i handling.  
 
Denna bakgrund går alltså från dagsaktuell forskning om NTA och tar sig fram 
genom olika formuleringar kring hur och varför vi arbetar med naturvetenskap och 
teknik i skolan. Det bildar fond åt fortsatta resonemang och lyfter de beståndsdelar 
som är viktiga att belysa för att få en klarare bild av lärprocesserna kring NTA. 
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3.1 Begreppsdefinitioner 
För att kunna få ett grepp om vad uppsatsen handlar om krävs en begreppsanalys 
och definition av några begrepp som därför beskrivs här. Detta sker utifrån empiri 
och den valda litteraturen. Här finns nya och gamla källor samt tankar, reflektioner 
och erfarenheter som utvecklats under forskningsprocessen. Detta hämtas i skolan 
och andra erfarenheter, som design och produktutveckling. Det är samtidigt viktigt 
att utgå ifrån skolans styrdokument, strävansmål och uppnåendemål som styr 
undervisningen. Detta genomsyrar arbetet genom både beskrivningar av didaktiska 
metoder och de pedagogiska grepp som t ex styr klassrumssituation och ledarstil.  

3.1.1 Teknik  
Teknik är ett begrepp som såsom annat man skärskådar kan vara svårt att ringa in.  
Vi kan skilja på begreppet då vi använder det i hantverksmässiga och konstfärdiga 
sammanhang och då vi ska använda det som ett didaktiskt verktyg i skolan.  
Begreppet ingenjör används för en person med högre teknisk utbildning som har 
till uppgift att göra konstruktioner, planer och kostnadsberäkningar för tekniska 
arbeten, att leda och övervaka arbeten av dylikt slag, förestå driften vid industriell 
anläggning. Förr särskilt om person som genomgått teknisk högskola (nu benämnd 
"civilingenjör"), numera allmänt även om person med examen från lägre tekniskt 
lärovärk och tillhandagår råd och upplysningar om tekniska arbeten, uppgörande 
av planer, ritningar, kostnadsberäkningar, kontrollbesiktningar m m. 
(Svenska Akademien. SAOB) Tekniskt kunnande kan få en annan klang när det 
handlar om vardagsutrustning, t ex brödrostar och tandborstar vilket i sig en 
intressant tankenöt där teknik gränsar till estetik.  
 
Orden som inleder ”Världens gång – teknikens utveckling” är att teknik är ett 
angeläget ämne för att förstå samspelet mellan teknik, människa och samhälle, om 
det så handlar om energi, globala klimatförändringar, välfärd eller mer vardagliga 
göromål. I det inledande kapitlet fortsätter de sedan att reda ut begreppet genom 
att beskriva hur nya saker ersätter gamla, nya krav ställs när på kompabilitet, 
formatering och design uppgraderas. Teknik skapar nöjen, lek och kärlek men 
också behov, beroende och relationer på gott och på ont. Som ett exempel blir 
stjärnhimlen aldrig densamma sedan linsen öppnat macro- och microkosmiska 
världar, eller sedan internet gett oss möjligheten att i detalj följa himlakropparnas 
rörelser. Kunskapen skapar möjligheter att bearbeta omvärlden och förändra 
förutsättningarna. Tekniken ger oss det fysiska redskapet med vilket vi kan utföra 
”ting som är möjliga” som t ex att resa till månen. I takt med utvecklingen av våra 
konstruktioner förändras vidare människans möjligheter och begränsningar.  
Det blir ett växelspel mellan den sociala uppbyggnaden och den organisation det 
skapar och hur detta sedan speglar tillbaka ett behov av att utveckla tekniken, 
något som författarna till boken ser som centralt och därför uttrycker i bokens titel. 
De åskådliggör samspelet genom en modell de kallar för sambandsyta som visar på 
hur tekniken utvecklas i samspel med samhälleliga faktorer som användare, politik, 
ekonomi, vetenskapliga, tekniska förutsättningar, regler och lagar. Teknik bildar en 
mångfacetterad och flerfaldig konstruktion av artefakter och system, eller snarare 
sociotekniska system där många komponenter har ett inbördes samband och 
samspelar genom en rad processer och metoder. Teknik kan ses som intellektuella 
resurser med vilka vi kan bearbeta världen. Eller ur det deterministiska 
perspektivet snarare något som bearbetar oss. (Gyrberg, m fl, 2009) 
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3.1.2 Teknikundervisning 
Skolverket har i uppdrag att i år (2010) överlämna förslag på nya kursplaner till 
regeringen. Förslaget innehåller två delar; dels skolans värdegrund och uppdrag, 
mål och riktlinjer och dels kursplaner och kunskapskrav. Här följer ett citat som 
lyfter vikten av att arbeta med tematiska och entreprenöriella redskap som NTA: 
 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas 
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. 
Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl 
självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett 
förhållningssätt som främjar entreprenörskap. (Skolverkets förslag till ny läroplan för grundskolan, 
2010, Bilaga 3; s 5) 

 
I just den här kontexten är de naturvetenskapliga förhållningssätten värdefulla.  
I arbetet med förutsägelser och resultat som arbetas fram med laborativt material 
baseras på kreativitet och nyfikenhet, det ter överblick och sammanhang och det 
utvecklar elevernas förmåga att arbeta självständigt och i olika konstellationer.  
 
För att förstå tillämpningen av NTA och teknikens del i detta redogörs här för hur 
skolverket vill att tekniken i skolan ska formas och hur syftet och tillämpningen 
skapar ett ramverk för utbildningen i teknik i grundskolan. Teknikämnet är på 
frammarsch i samhället och något som är aktuellt eftersom verkligheten och livet 
blir alltmer teknikbaserat. Det är ett ämne som möjliggör ett ämnesintegrerat och 
brett arbetssätt som når hållbara perspektiv när det gäller ekologisk, ekonomisk 
och social välfärd. Detta skapar en värdegrundsbyggande undervisning som når 
genusneutrala, etiska och klassutjämnande grepp då det sociotekniska perspektivet 
är inbyggt. Såhär formulerar skolverket ingressen till den nya kursplanen i teknik: 
 

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. 
Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla 
mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och 
många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens 
roll för individen, samhället och naturen behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig. 
(Skolverkets förslag till kursplan i teknik i grundskolan) 

 
Naturligtvis är det högsta syftet att eleverna ska utveckla sitt tekniska kunnande 
och sin tekniska medvetenhet i en teknikintensiv värld och skapa förutsättningar 
och förmågor att möta tekniska utmaningar och innovationer. Ett av de största 
syftena är också att få förtrogenhet för vardagens teknik och hur den kan lösa 
problem och uppfylla behov och även hur vi kan utveckla egna idéer och lösningar. 
Teknikhistorien ska bidra till ett större sammanhang och undervisningen ske i 
samspel med andra vetenskaper och konstarter. Som ett exempel ser vi här ett 
utdrag ur det centrala innehållet som undervisningen i teknik ska innehålla: 
 
I årskurserna 4–6  
 
Tekniska lösningar  
- Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur dessa är sammanfogade 
med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.  
- Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus, 
broar och lyftkranar.  
- Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus 
eller rörelse, till exempel larm, belysning och dammsugare. 
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- Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i 
ficklampor och metspön.   
- Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt 
användning i stabila konstruktioner.  
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.  
 
Konstruktion, innovation och dokumentation  
- Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifi ering av behov, undersökning, 
förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.   
- Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila 
strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.  
- Dokumentation i form av tekniska skisser och avbildningar med förklarande ord 
och begrepp, symboler och måttangivelser, samt dokumentation med fysiska 
modeller.  
 
Teknik, människa, samhälle och natur  
- Vanliga tekniska system i samhället, till exempel lokala trafiksystem, vatten- och 
avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de  
samverkar. Systemens förändring över tid och några orsaker till detta.  
- Olika sätt att hushålla med resurser i hemmet. 
- Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med biltrafik. 
(Skolverkets förslag till kursplan i teknik i grundskolan) 
 
Vill även lyfta in ord från Cetis som är centralt i alla beskrivelser av ämnet: 
 

Ämnet Teknik är ämnesöverskridande. Det finns inga gränslinjer mellan det praktiska och 
undersökande arbetet och de natur- och samhällsvetenskapliga perspektiven. Förståelse 
och förtrogenhet med den teknik som omger oss kräver en integration av olika 
kunskapsområden. Tekniken ger en unik möjlighet "att begripa genom att gripa", att 
använda alla sinnen för att förstå. Det finns också uppenbara samband mellan till exempel 
teknik och estetik - kopplingar som dock ofta glöms bort. (Cetis) 

   
Frågan är sedan vad som är väsentligt att lyfta fram i teknikundervisningen. 
Tidskriften Origo #3 har intervjuat Håkan Ahlbom som är lärare i forskarskolan 
Tuff och skriver där: 
 

Teknikämnet tillskrivs ofta en stor betydelse för att man ska välja en teknisk utbildning.  
I själva verket kanske det inte har någon betydelse i den form det har nu. Om det viktigaste 
syftet med ämnet är att vi ska få elever som är tekniskt allmänbildade, kan det kanske inte 
samtidigt stimulera till högre tekniska utbildningar. Det är olika saker.  
(Ahlbom, 2010, s 29) 

 
Det lyfts att teknikintresse är personligt, kontextbudet och svårdefinierat. Någon 
som väljer att studera vid fordonsteknik kan uppleva sig som helt ointresserad av 
teknik medan en andra som väljer teoretiska program kan tycka sig vara 
teknikintresserade för att de använder datorer och mobiltelefoni. Teknikintresse är 
ett konstigt fenomen. Man kan verkligen fundera på varför det anses så viktigt, vad 
det är som ska stimuleras och hur skolorna löser det. (Origo #3, 2010)
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4. Resultat 
För att nå svaret på forskningsfrågan beskrivs genomförda observationer och 
intervjuer men framförallt skärskådas och analyserat det pedagogiska materialet. 
Fokus ligger på det tryckta ordet som vänder sig till elever och lärare i text och bild, 
alltså inte det laborativa som finns i lådorna. Syftet att besvara hur vi särskiljer 
teknik och natur och var tekniken kommer fram blir subjektivt utifrån tyckanden 
och tankar som framkommit i intervjuer och reflektioner. Därför lutar resultaten 
mot litteratur och tidigare forskning. 
 

4.1 Materialgenomgång 
Då NTA består av ett mycket omfattande material som skulle ta mycket längre tid 
att analysera än detta arbete tillåter har jag valt att fokusera på följande teman: 
• Kretsar kring el (3-5) 
• Rörelse och konstruktion (4-5) 
• Mäta tid (5-6) 
• Magneter och motorer (5-7) 
• Papper (5-7) 
• Banbrytande teknik (6-9) 
 
Dessa teman beskrivs inte: 
• Fast eller flytande 
• Jämföra och mäta  
• Förändringar  
• Balansera och väga 
• Jord 
• Fjärilars liv 
• Från frö till frö 
• Kemiförsök 
• Matens kemi 
• Flyta eller sjunka 
• Ämnens egenskaper 
 

4.1.1 Kretsar kring el 
Temat utgår ifrån ett elementärt fysikaliskt fenomen kring vilket samhället byggt 
stora tekniska system. Om dessa upphör fungera blir vi lätt lamslagna. Vi kan se 
hur exempel som stormen Gudrun påverkar vår vardag, vi kallar det naturkatastrof 
för att funktioner kring vilka vi byggt våra basala behov stannar. Skulden läggs på 
samhället och på beslutsfattare som egentligen inte varit del av uppbyggnaden men 
som bär ansvar för att samhällsfunktioner och vardaglig bekvämlighet upprätthålls. 
Elektricitetens historia är kort men kärnfull och bygger kring några få män som lyst 
upp tillvaron i ett hundratal år. Icke desto mindre utgör de en viktig del av vår 
allmänbildning, modern historia och är en pusselbit i hur vi ska bygga ett hållbart 
samhälle. Därav ligger stor didaktisk tyngdpunkt på teknik och konstruktion. 
Temat innehåller uppdrag som ”vilka elektriska prylar har du i klassrummet?” eller 
”vad finns inuti en glödlampa?” följs av undersökande, byggande av kretsar, 
kopplingar, ficklampor och dioder och avslutas med husbygge. Temat blir en helhet 
då kunskaperna tillämpas på ett roligt sätt i det avslutande uppdraget, det blir 
något för eleverna att se fram emot under arbetet och kan byggas vidare på om 
pedagogerna vill knyta an till andra skolämnen - något av teknikämnets signum. 
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Det här temat har inte formulerat sina mål i en lika strukturerad punktform som 
många av de andra, även om innehållet i de gemensamma målen är detsamma. 
Istället pekas det på att målen tas upp i ingressen till varje uppdrag och visst kan 
detta vara bra, samtidigt som det är bra att ha ett mer övergripande mål för arbetet. 
Dessa öppna formuleringar skapar förutsättningar för ett entreprenöriellt och 
forskande förhållningssätt till arbetet och lärandet. De första målen är hämtade ur 
”Fysikämnets karaktär och uppbyggnad” men kretsar mycket kring teknikämnet i 
formuleringar som: ”… studierna i fysik kan ta sin utgångspunkt i vardagen. Där 
ingår såväl naturfenomen som tekniska anordningar. Särskild uppmärksamhet 
riktas mot begrepp som kommer till användning i vardagsliv och teknik.”  
Här finns även: ”… att ha insikt i tekniska tillämpningar av den elektriska kretsen.” 
De sista formuleringarna är tagna från vad som beskrivs i teknikämnet. Då vi ser 
till helheten kretsar temat i huvudsak kring teknik, även om det huvudsakligen 
bottnar i fysikämnets karaktärsdrag. 
 

4.1.2 Rörelse och konstruktion 
Här ska eleverna bygga fordon i olika varianter med en grundform som kallas 
standardfordon. Konstruktionerna ska drivas framåt på olika sätt som ger 
förståelse för energiomvandlingar och universums fundamentala krafter. Eleverna 
bildar konstruktionsteam som ritar, bygger, testar, reflekterar kring 
konstruktionsprocessen och de ramar där uppdragen och de fysiska lagarna skapar 
hinder och möjligheter för förbättringar och framsteg. 
 
Här har man inte formulerat några egna mål utan de är tagna ur strävansmål och 
uppnåendemål i läroplan och kompletteras med utdrag ur kursplan i naturkunskap 
och teknik. Därtill har man kompletterat teknikmålen med kunskaper som Rörelse 
och konstruktion bidrar med inom dessa ramar. Exempel på detta är att konstruera 
och bygga fordon efter egna idéer, hur fordon rör sig när olika stora krafter 
påverkar dem och hur olika utformning av fordonet påverkar dess rörelse. 
 

4.1.3 Mäta tid 
I temat undersöker eleverna olika sätt att bestämma tid. De konstruerar olika typer 
av anordningar som med större eller mindre precision kan säga ”vad klockan är” 
och gör en historisk tillbakablick. Tyngdpunkten på tekniska och filosofiska sidor 
och frågor och tankenöttre som ”tid är bara ett ord” eller ”är det klockan som styr 
människan eller människan som styr klockan”. Det finns en del naturvetenskapliga 
begrepp som hur solen påverkar såväl dygnet som skinnet, hur planeterna rör sig, 
hur atmosfären ser ut, hur året är indelat, en del kulturhistoria, samhällskunskap 
och matematiska beräkningar. Mycket bygger på konstruktion och olika tekniska 
lösningar som solur, vattenur, pendel, pendelur och sist men inte minst en fri 
konstruktion. 
 
Här finns förutom de tio mål som formuleras i de flesta NTA-teman tre avslutande 
mål som behandlar teknik vilket är anmärkningsvärt då temat kretsar mycket kring 
teknik, teknikhistoria och konstruktion. Det är dock svårt att särskilja dem då 
mycket av temats vetenskapliga förhållningssätt smälter ihop i formuleringar som; 
”har kunskap om hur människans nyfikenhet inför naturvetenskapliga fenomen 
lett till samhälleliga framsteg”. 
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4.1.4 Magneter och motorer 
Här stiftas bekantskap med det naturvetenskapliga fenomenet magnetism utan 
vilken vi inte skulle kunna framställa större mängder elektrisk ström och frågan är 
om det alls skulle finnas liv. Det handlar i grunden om komplicerade stukturer 
mellan elementarpartiklar men ändå handgripligt där alla har viss förkunskap, 
särskilt i år 6-7 som detta tema vänder sig till. Magnetfält styr såväl fåglarnas 
flygfärder som våra resor kring jorden och det har stark koppling till elektronik och 
därmed alla elektriska apparater och motorer kring vilka vårt liv idag är uppbyggt. 
Detta fysikaliska fenomen bottnar i fundamentala krafter och kemins utforskande 
av elementarpartiklarnas inbördes förhållande och påverkar natur och kultur. 
Teknisk utrustning är i ofta uppbyggt kring detta och flera av våra stora forskare 
och vetenskapliga förgrundsfigurer har grundat upptäckter och uppfinningar här. 
Från gamla greker och kineser, Faraday, Tesla, Wennström till Nobelpristagare 
som Marie Curie, Albert Fert och Peter Grünberg. Alla arbetar med att få saker att 
snurra och röra sig i olika hastighet. Gränssnittet mellan vetenskaper är hårfin och 
beroende av vem som tolkar, det finns en hel del teknik och en entreprenöriell anda 
tonar fram mot bakgrund av den historiska tillbakablicken.  
 
Förutom de mål som ofta återkommer inom NTA finns fyra mål varav två inriktade 
på teknik. Den ena är: ”Eleverna möter också exempel som visar att enkel och 
snillrik teknik är viktiga inslag i våra liv. En allt större del av den nya tekniken är 
resultaten av naturvetenskaplig forskning och ett systematiskt utvecklingsarbete.” 
Den andra är: ”Eleverna arbetar också med uppdrag som hjälper dem inse att 
människan alltid har strävat efter att trygga och förbättra sina livsvillkor genom att 
på olika sätt förändra sin fysiska omgivning. De metoder hon då använt är teknik i 
vidaste mening. Teknisk verksamhet har påtagliga konsekvenser för människor, 
samhälle och natur. Ett syfte med teknikämnet är att alla ges tillfälle till ett 
medvetet och allsidigt kunskapssökande. Att själv praktiskt pröva, observera och 
konstruera är ett fruktbart sätt att närma sig teknikens frågor.” Med andra ord 
lägger temat stor vikt vid teknikämnets didaktik. 
 

4.1.5 Papper 
Här finns tydlig koppling till hållbara perspektiv, återvinning och kretslopp. 
Möjligheterna att arbeta med kulturhistoriska perspektiv är stora och dessutom är 
resultatet konkret, roligt och något eleverna bär med sig bokstavligt och bildligt. 
Det här materialet vänder sig till år 5-7 vilket gör att nivån höjs, man kan tydligt 
utläsa hur mycket teknik som krävs för att informationssamhället ska fungera. 
Pappershantering går från fiber till returfiber eller annan form av destruktion av 
produkten och däremellan alla de processer och förlopp ett papper kan gå igenom 
för att fylla sitt syfte; toapapper, förpackningar, tidningar, böcker, tallrikar, pengar 
och andra former passerar vad gäller tryck, kopiering, nedspolning, uppsugning, 
läsning, malning, betalning, ja listan kan göras lång. Jämförelsen med fjärilarnas 
metamorfos ligger nära till hands, men är en teknisk process uttänkt av människor 
och fyller stor funktion. Tanken kopplas lätt till energiomvandling och fotosyntes, 
då kan man se att papper är konstruerat av sol, vind, vatten och kärlek. Uppdragen 
går ut på att utforska vad papper är, egenskaper, tillsatser, prägling och egen 
produktion. Eleverna får sätta sig in i vad en teknisk utvecklingsprocess innebär. 
Genom experiment, tester, observation och slutsatser används kunskaperna i nya 
sammanhang. De får t ex göra vykort, skrivmateriel eller annan pappersprodukt. 
Kopplingar till såväl SO, bild och framförallt svenska är starka. 
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Förutom att det som formulerats ovan strukturerats upp i punktform är flera av 
målen i det här liksom i NTA-teman i stort värdegrundsbaserade och bygger på att 
utveckla förmågan att argumentera, kritiskt granska, kommunicera, lösa problem, 
se mönster och arbeta såväl självständigt som i grupp. Därefter följer åtta punkter 
där teknik är tyngdpunkt, som t ex: ”Att följa teknikens historiska utveckling för att 
förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang” eller ”att kunna 
identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system genom att 
ange de ingående komponenternas funktioner och inbördes relationer.” Det hela 
avslutas med den fina formuleringen: ”Att vidareutveckla omsorg om naturen och 
ansvar vid dess nyttjande.” 
 

4.1.6 Banbrytande teknik 
Det här temat är det senaste tillskottet i NTA-floran, ett av de bredaste och vid god 
tillämpning det mest entreprenöriella. Det är förutom ”Ämnens egenskaper” också 
det enda som vänder sig till åk 6-9, vilket medför att det finns goda förkunskaper 
att bygga vidare på och möjligheten är större att eleverna redan arbetat med ett 
NTA-tema och är insatta i metodiken. Det är intressant då det är ett av de teman 
som utvecklats i Sverige i samarbete med Banverket. Det känns tydligt att det är en 
vidareutveckling av tidigare teman samtidigt som det breddas betydligt och leker 
genom en storyline, alltså ett berättande där eleverna lär genom att ta olika roller. 
De är olika rallarlag som arbetar, bygger och experimenterar sig genom uppdragen. 
Här finner vi ett mycket ämnesintegrerat upplägg där teknik och fysik flyter ihop 
och kompletteras med en stor portion samhällskunskap. Det är textbaserat och 
håller hög språklig nivå. Praktiska moment kompletteras med teoretisk och 
komplicerad faktatext som berikas av en mängd bilder och illustrationer. Så här 
formuleras inledningen: ”Du får bekanta dig med bland annat mekanikens lagar, 
ångmaskinens och ellokets konstruktion. Men temat berör också den historiska 
bakgrunden till dessa upptäckter och uppfinningar samt deras enorma påverkan  
på samhället.” 
 
Temat handlar alltså om järnvägar och tågtrafik ur teknisk och historisk synvinkel. 
Arbetet täcker kursplanekraven som ställs på teknikämnet, fysik, SO och delar i 
svenska, men de flesta ämnen kan involveras. Metoden möter olika inlärningsstilar 
genom att elever får praktiskt prova, läsa, lyssna, känna på, rita, diskutera, berätta, 
uppleva och få insyn i krav som ställs på forskare. I beskrivningen av uppdragen 
anges vilka ämnen som kan involveras. I lärarhandledningens målbeskrivning 
uttrycks att styrdokumenten ger ramar för undervisningens innehåll men att 
pedagogen har stor frihet att lägga upp arbetet så att det tillgodoser och utvecklar 
elevernas nyfikenhet, intressen och specifika sätt att lära sig. Därefter presenteras 
lärolansmålen strävans- och uppnåendemål, kursplaner i NO, teknik, delar av fysik 
och historia. Detta avslutas med ett förtydligande med hur fruktbart samarbetet 
mellan olika ämnen och lärare kan vara. I det här temat har man dock uteslutit de 
karaktäristiska NTA-målen och istället valt att göra en ingående beskrivning av 
NTA-metoden och hur uppdragen är uppbyggda. Sedan formuleras separata mål 
och medel inför varje uppdrag. 
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4.2 Textanalys utifrån sju kriterier 
Här är en summarisk genomgång av det utvalda NTA-materialet. Kriterierna är till 
för att se vad som eftersöks i texterna, vad tolkningarna baseras på och hur det kan 
kopplas till undervisningen i skolan. Kriterierna är följande: 
 

Innehåll: 
1. Hur vardagliga tekniska föremål lyfts i kontexten. 
2. Hur angrips de tekniska systemens samverkan.  
3. Hur beskrivs de tillhörande tekniska artefakternas möjligheter att påverka 
omvärlden och förändra förutsättningarna i olika perspektiv.  
Arbetssätt: 
4. Hur särskiljs tekniken från andra ämnen i materialet.  
5. Hur behandlas byggande och konstruktion. 
6. Hur behandlas fritt skapande eller uppfinnarlust. 
Temats syfte och mål: 
7. Hur temats teknikinriktade mål ser ut. 
 
 
KRITERIER Kretsar kring el Rörelse & konstruktion Mäta tid 
Innehåll:       
1. Hur vardagliga 
tekniska föremål lyfts 
i kontexten. 

Genom 
konstruktion. 

Stort fokus på fordon.   Ja, med 
fokus på ur. 

2. Hur angrips de 
tekniska systemens 
samverkan.  

Tydlig koppling till 
tekniska system. 

Ingen tyngdpunkt på 
detta. 

Genom 
teknosofiska 
spörsmål.  

3. Hur beskrivs de 
tillhörande tekniska 
artefakternas 
möjligheter att 
påverka omvärlden 
och förändra 
förutsättningarna i 
olika perspektiv.  

Området kan 
utvecklas, 
pedagogen kan 
genom egna 
initiativ bredda 
perspektiven. 

Detta kommer väl fram i 
energiomvandlingarnas 
utförliga beskrivningar 
och laborationer. 

Här kommer 
mycket 
filosofiska 
tankar och 
idéer fram i 
teknikens 
tecken.   

Arbetssätt:       
4. Hur särskiljs 
tekniken från andra 
ämnen i materialet.  

Genom 
konstruktion. 

Genom de laborativa 
momenten. Tyngdpunkt 
på lagarbete. 

Genom 
konstruktion. 

5. Hur behandlas 
byggande och 
konstruktion. 

Mycket montering 
och demontering. 

Hela temat bygger på 
konstruktion av fordon i 
olika former.   

Många 
moment med 
konstruktion. 

6. Hur behandlas fritt 
skapande eller 
uppfinnarlust. 

Avslutas med ett 
fritt skapande 
projekt. 

Vissa av uppgifterna är 
fria andra inte. 

Framför allt 
fritt skapande 
i slutet. 

Temats syfte & mål:       
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7. Hur ser temats 
teknikinriktade mål 
ut.  

Tyngdpunkt på 
fysik.  

Kopierade ur läropan och 
ämneskriterier. 

Tyngdpunkt 
på NO 

  

KRITERIER 
Magneter & 
motorer  Banbrytande teknik Papper 

Innehåll:       
1. Hur vardagliga 
tekniska föremål lyfts 
i kontexten. 

Koppling till 
elektrisk utrustning 
och uppfinnare. 

I viss mån då eleverna 
leker rallarlag. Snarare 
infrastrukturellt. 

Papper och 
alla dess 
funktioner.  

2. Hur angrips de 
tekniska systemens 
samverkan.  

Genom de elektriska 
system som vårt 
samhälle är byggt. 

Stort fokus på 
samhällsstrukturella 
fenomen. 

Det är ganska 
stort fokus på 
sammanhang.   

3. Hur beskrivs de 
tillhörande tekniska 
artefakternas 
möjligheter att 
påverka omvärlden 
och förändra 
förutsättningarna i 
olika perspektiv.  

Det kommer fram i 
de fundamentala 
krafter som beskrivs 
och den historiska 
tillbakablicken. Allt i 
vårt moderna liv är 
kopplat till motorer 
och magnetism. 

Genom beskrivelser av 
de enorma förändringar 
av samhället som 
utbyggnad av våra 
kommunikationer 
inneburit. 

De tekniska 
utvecklings-
processer  
som pappers-
hantering 
innebär och 
därmed även 
kretslopp. 

Arbetssätt:       
4. Hur särskiljs 
tekniken från andra 
ämnen i materialet.  

Genom konstruktion 
och en hel del 
teknikhistoria. 

Mycket 
ämnesintegrerat 
upplägg där pedagogen 
kan styra mycket. 

Egen 
produktion, 
sammanhang. 

5. Hur behandlas 
byggande och 
konstruktion. 

Genom att eleven får 
prova, observera och 
konstruera. 

En hel del laborationer 
men samtidigt stor 
teoretisk förankring.  

En hel del 
laborationer  
där processen 
följs. 

6. Hur behandlas fritt 
skapande eller 
uppfinnarlust. 

En del fri 
konstruktion 

Mycket upp till läraren, 
men materialet är 
ganska hårt styrt.  

Det är ett fritt 
skapande. 

Temats syfte och mål:       
7. Hur temats 
teknikinriktade mål 
ser ut.  

Stor vikt vid 
teknikämnets 
didaktik. 

Separata mål inför varje 
uppdrag, där det finns 
frihet att välja. 

Stor vikt vid 
teknikhistoria. 
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4.3 Intervjuer 
Arbetet bygger på intervjuer med två pedagoger som arbetat med NTA och syftar 
till att få ett grepp om den generella synen på NTA utifrån forskningsfrågan:  
Hur NTA:s möjligheter tillämpas för att lyfta teknikämnet i undervisningen. 
 
Här är de frågor som formulerats inför intervjun. Det förekommer även vissa 
kompletterande stickspår för att skapa en bättre helhet: 
• Vad är ditt förhållande till NTA? Hur länge/hur/varför har du arbetat med NTA? 
• Vilka NTA-teman tillämpas på din skola? Varför just dessa? 
• Vad betyder NTA för lärarnas syn på undervisningen i ditt skolområde? 
• Hur ser du på relationen mellan NTA och övriga skolämnen? Ser du NTA som en 
helhet eller som brottstycken där du särskiljer skolämnen? 
• Hur ser du på den röda tråden? Vilka kunskaper bidrar olika delar i NTA till? 
• Var kommer tekniken fram i NTA? 
• Vilket ämne/tema tror du är enklast att betona? Varför? 
• Vad är det bästa med NTA? Vilka nackdelar ser du? 

4.3.1 Alpha 
En av de intervjuade är Alpha som arbetar vid en låg- och mellanstadieskola i 
Eskilstunas utkant. Alpha har handlett undervisningen i de fyror där observationen 
av Rörelse och konstruktion skett. I och med detta finns en gemensam förståelse 
för vissa delar vilket leder till att en del inte framkommer i intervjun, utan ligger 
med i ett kontextuellt samförstånd och därmed hamnar i en implicit gråzon. Med 
all säkerhet färgar det även intervjun något. Frågorna har därför hållits så öppna 
som möjligt och gör inte nedslag i detaljer och heller inte i övergripande teorier. 
 
Alpha är utbildad NO-lärare, har arbetat i ca 13 år och är väl omsatt i när hur NTA 
utvecklats genom åren då hon var med och provade ut det i Sverige när det kom till 
Linköping och därefter av och till arbetat med det. Därför är hon väldigt positiv till 
NTA:s tanke och utveckling. Hon motiverar det med att det är svårt att bedriva en 
NO-undervisning som ger vad ska när det inte finns material på skolorna. Det 
satsas inte på NO i lägre åldrar säger hon, utan fokus ligger nästan alltid varit på 
svenska, matte och SO. På Alphas skola används Rörelse och konstruktion, Kretsar 
kring el, Flyta och sjunka, Magneter och motorer, Fjärilars liv och Jord och det 
finns fyra pedagoger som har utbildats inom NTA. 

Nackdelen kan vara att det är mycket administrativt som man inte har räknat med. 
Det blir mer för och efterarbete än man tänkt sig. Men det är lätt att stå ut med om 
man tänker på hur mycket arbete det inneburit att själv skapa materialet. 

Jag tror att många lärare har börjat ta NO på allvar i och med att man har NTA. Det är ju 
väldigt tydligt vilka mål du har och vad du ska uppnå, så jag tror många, framförallt de lägre 
åldrarna har blivit medvetna om att NO också är ett ämne som man ska arbeta med, jag tror 
inte att man lägger lika stor vikt vid det om man inte har lådorna. Jag tror även många 
diskuterar ganska mycket, alla ser ju att man jobbar med NTA eftersom det tar stor plats,  
vi är ute i korridorer och vi märks ju så jag tror att det kan sprida ringar på vattnet, att  
folk kanske vågar tänka lite utanför ramen, inte bara ha vanlig katederundervisning.  
Det tror jag kan sprida sig. (Alpha, personlig kommunikation, 2010) 
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Var kommer tekniken fram i NTA? 
Det är kanske enklast att betona fysiken, men i teknikmålen ska man dokumentera, 
dra slutsatser och utföra enklare laborationer och det gör man i alla NTA-teman så 
visst är teknikens betydelse stor, menar Alpha. Den kommer fram i många teman,  
t ex i Rörelse och konstruktion är det mycket teknik och man kan bredda den om 
man vill prata om vad det är och vad vi har för teknik runt oss. Man kan gå hur 
långt som helst för att lyfta fram ämnet. I Magneter och motorer har vi också 
teknik. Däremot mindre i Kretsar kring el, det är mer fysik, Flyta sjunka är lite 
teknik men det är mer fysik. Viss teknik framträder alltid då man ser på samhället  
i stort, då det mesta bygger på teknik. Man försöker alltid hitta paralleller, t ex i 
Flyta och sjunka som handlar om båtar, det är också teknik. 
Det bästa med NTA är tillgången till material, idé och målbeskrivning. Att man vet 
var man ska ger bra förutsättning för en ordentlig NO-undervisning i lägre åldrar. 
Inte kanske så mycket att alla lektionerna är färdiga, för det är de inte. Man måste  
i alla fall göra om dem till sitt eget. Det är också positivt med lagandan, man får in 
mycket samarbete och gruppdynamik som smittar av sig i hela klassrumsmiljön. 
Barn behöver lära sig att samarbeta. 

4.3.2 Omega 
Den andra personen som intervjuats är Omega. Hon arbetar vid en annan av de 
kommunala skolorna som är av ungefär samma kaliber som Alphas, här har 
observationerna i femteklasserna genomförts. Skolan arbetar aktivt med NTA då 
kommunens NTA-samordnare finns här och på så vis har Omega kommit in på det. 
Varje termin finns det ett tema att genomföra, det är smidigt och lättillgängligt. 
Omega har SO-inriktning och ser NTA som en otrolig tillgång genom att man får 
ett heltäckande koncept, särskilt när man inte har någon förkunskap inom NO. 
Hon har arbetat med Kretsar kring el, Rörelse och konstruktion och nu även 
Banbrytande teknik. Omega arbetar nu med femteklasser men hela skolan arbetar 
med NTA, från förskoleklass och uppåt, så gissningsvis tillämpas de flesta teman. 
 

Det roliga med NTA är att det har ett undersökande arbetssätt och det tycker eleverna 
mycket om. Den stora fördelen är att du har allt laborativt material färdigt i en låda vilket 
gör det enkelt och lättillgängligt, det är svårt att få till annars. Tidigare har jag känt att NTA 
var fristående. Det har inte naturligt kopplats ihop med andra delar i undervisningen. Jag 
önskar att det var bredare så att det mer kommer in som en del i övrig undervisning. Den 
röda tråden är arbetssättet, elevernas sätt att handskas med hur man testar, gör 
förutsägelser och för protokoll. Detta är en träning, det är många elever som tycker att det 
är svårt och bara vill laborera och inte reflektera. Men så är det inom alla ämnen att vi 
behöver lära oss det, men det är klart att det är svårt ibland.  
(Omega, personlig kommunikation, 2010) 

 

Det bästa med NTA är att det är ett komplett arbetssätt, menar Omega. Det som 
behövs finns i lådan, vi behöver inte ha en massa kunskaper utan kan läsa oss till 
det med hjälp av det materialet, fortsätter hon. Sen får man ju våga, inte vara rädd 
att kasta sig in i saker som man inte riktigt behärskar och lita på att det är någon 
som har tänkt till runt alla uppdrag man gör. Man lär sig något och eleverna lär sig 
något. Det kanske inte alltid är vad man trodde, utan man lär sig något annat. 

Omega menar att nackdelarna är att det kan bli för fristående, något lösryckt man 
gör och inte sätter ett sammanhang på samma sätt som man gör i andra ämnen. 
Det kan också vara svårt att beräkna tidsåtgången. 
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Var kommer tekniken fram i NTA? 
Omega menar att hon inte har koll på alla teman eftersom hon bara arbetat med 
tre, men det finns tekniska delar i alla dessa. Enligt Omega är SO grunden i 
banbrytande teknik och det som skapar sammanhanget och lägger basen för 
historien med de sociala bitarna runt om, däefter kommer tekniken in i historien. 
Men eleverna vill ju laborera, så där plockar man fram tekniken.  

 

 

 
Ett konstruktionsteam strukturerar upp sitt arbete och inleder tillsammans den 
konstruktiva och problemlösande process som ett kreativt arbete innebär. 
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4.4 Observationer 
Genom att ha fått möjlighet att utforska temat Rörelse och konstruktion i två fyror  
i en praktisk undervisningssituation har detta tema skärskådats. Det har varit 
givande och framförallt fött tankar kring vad som är kärnan i NTA. En passiv 
observation har även skett i två femmor som arbetat med Banbrytande teknik. 
Analysen handlar i första hand om hur teknikämnet lyfts i undervisningen. 
 

4.4.1 Rörelse och konstruktion i 4a och 4b 
Det här temat är ett av de som översatts direkt från den amerikanska versionen, 
vilket märks i vissa delar. Dels finns språkliga brister och dels hänger inte elevbok 
och studiehandledning riktigt ihop då raka översättningar gör att vissa syftningar 
går om intet. Det skrivna och teoretiska materialet håller också en lite väl hög nivå, 
vilket gör det svårt att fånga alla elever. Det krävs en del bearbetning för att möta 
gruppens och individernas varierande kunskapsnivåer. Pedagogens ansvar för att 
temat ska fungera väl blir på det sättet stort vilket är både positivt och negativt.  
Arbetsbelastningen kan bli stor i och med förberedelsetid och inläsning på såväl 
praktiska detaljer, fakta som informationsförmedling. Temat har en skarp betoning 
mot teknik i de praktiska tillämpningarna men lutar sig i det teoretiska mot 
framförallt fysiken. Energiomvandlingar och fundamentala krafter tillämpas i en 
rad laborationer med konstruktion som knyter an till text och bild. Flera andra 
ämnen som svenska, matematik, SO och bild faller naturligt in i laborationerna. 
Dessutom aktiveras värdegrundsarbetet i den progressiva teambildning som den 
entreprenörsskapande pedagogiken ger. Det är något av teknikämnets signum som 
klarast lyser igenom i temat och där den naturvetenskapliga forskningsprocessen 
tydligt kommer in. Laborationer varvas med genom skriftliga förutsägelser och 
dokumentation av resultat vilket skapar en grund för ett glädjefyllt skapande och 
en metakognition som bygger på att eleverna använder alla sinnen i lärprocessen. 
Negativa sidor som framträder är att tiden är svår att beräkna då det bygger mycket 
på att gruppernas arbete fungerar, det krävs ett öppet sinne och en beredskap på 
att göra stickspår att många olika håll. Att se möjligheter i de problem och 
konflikter som uppstår i processen. 
 
 

   
 
Klass 4a arbetar med Rörelse och konstruktion. En process där eleverna rör sig 
mycket i klassrummet, vilket kan ses som såväl rörigt som konstruktivt. 
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4.4.2 Banbrytande teknik i 5a och 5b 
Detta tema är skapat för att passa längre upp i ålder då eleverna förväntas ha en hel 
del förkunskaper. Det är ett teoretiskt material och laborationerna kan kännas som 
lösryckta delar i kontexten. I jämförelse med Rörelse och konstruktion kommer 
inte den röda tråden fram på samma sätt i klassrummet. Däremot är det enklare att 
se helheten i den del som lutar sig mot SO-ämnet. Temat tappar delar av Teknik- 
och NO-ämnenas entreprenöriella anda och blir ett teoretiskt arbete. Förvisso kan 
detta bero på att undervisande lärare har en SO-kompetens i botten. Det kan ses 
som en brist då en del av NTA:s signum är att aktivera alla sinnen samtidigt som 
det skapar en grund för de delar som knyter samman helheten i ett sammanhang. 
Pedagogen har en viktig roll som meningsskapare och mycket beror naturligtvis på 
vilken del av teknikämnet som ämnas belysas; de allmänbildande sidorna eller de 
som skapar framtida ingenjörer. Det är av väsentlig betydelse vilket som betonas. 
 
De värdegrundsbyggande delar med tyngdpunkt på lagarbete finns med i arbetet.   
I detta tema kallas det ”storyline” där eleverna får roller som rallare och kockor. 
Frågan är hur genusneutralt det är då man lyfter gamla stereotyper i ett nytt ljus, 
detta kan lika väl som att det ger en allmän bild av genusperspektivet cementera 
föråldrade föreställningar om köns- och maktordningar i samhället. Skapandet av 
roller kan även vara flexibelt och öppna nya vägar, men då är det centralt att 
pedagogen ger möjlighet till detta genom diskussion och reflektion. 
 
Andra delar som tas upp i temat är för och nackdelar med olika drivmedel, hur 
infrastrukturen har vuxit fram och hur den utvecklas idag. Eleverna får möjlighet 
att se olika framtidsperspektiv där vi alla med kunskap och samarbete kan skapa 
nya hållbara lösningar för framtiden. Ibland kan vi som individer åka snålskjuts på 
det samhälleliga kollektivet och ibland krävs att varje individ tänker och agerar för 
en fungerande framtid. För att lyfta detta är det en fördel om temat bearbetas just 
som ett tema och inte faller i brottstycken. Eftersom arbetet är stort skulle det med 
fördel kunna delas mellan pedagoger i ett arbetslag, då skulle lagarbetets alla 
fördelar utnyttjas och även lärarnas olika kompetenser berika elevernas resultat. 
 

 
 
Att undervisa i NTA innebär många öppna diskussioner och reflektioner. 
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4.5 Sammanfattning av resultatet 
Genom dessa mer eller mindre implicita uttryck, subjektiva tankar och reflektioner 
urskiljs hur tekniken kan ta sig uttryck i NTA:s teman. Vi ser hur den röda tråden 
som tonar fram är lagarbete och helhetsperspektiv. Dessa faktorer äv viktiga i 
dagens skola och finns tydligt uttryckt i såväl läroplaner som kursplaner, både de 
gamla men framförallt i de nya. ”Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme 
för olika kunskapsformer och att skapaett lärande där dessa former balanseras  
och blir till en helhet.” (Lpo 94) 
‘ 
Helhetsgreppet kommer tydligt fram i beskrivningarna av de teman som valts ut. 
Det kretsar kring el handlar om ett samhällssystem som styr oss mer än vi är villiga 
att erkänna innan den dagen det stannar, med följd att vi lamslås då vår tekniska 
utrustning stannar. Samtidigt är elektronik ett fysikaliskt fenomen, så var drar vi 
gränsen mellan skolämnena? Behöver vi dra en gräns? Eller är det av just den 
anledningen att tekniken integreras i allt vi omger oss med som det varit ett mindre 
framträdande skolämne? Samma mönster kan ses i Rörelse och konstruktion. 
Undervisningen är teknisk konstruktion men i botten är energiomvandlingar och 
universums fundamentala krafter det som materialet teoretiserar kring. Dessa 
återfinns i fysiken, men kommer till användning i tekniken. Övriga fyra teman har 
ungefär samma upplägg, de kretsar kring handgriplig produktion av artefakter, 
handen gör och hjärnan lär och vice versa. Skillnaden är varierande ämnesområde, 
alltifrån biologi till SO, de har även något skiftande mål men tankesättet är samma. 

 Ett annat signum för NTA är det undersökande förhållningssättet som bygger på 
öppna frågor och att eleverna formulerar egna förutsägelser som de får arbeta för 
att bekräfta eller förkasta. Pedagogerna ska hela tiden fomulera sig så öppet och 
förutsättningslöst som möjligt och ge eleverna utrymme att använda alla sinnen 
och många olika uttrycksmedel för att gestalta sina resultat. 

Syftet att besvara hur vi särskiljer teknik och natur och var tekniken kommer fram 
blir subjektivt utifrån tyckanden och tankar som framkommit i intervjuer och egna 
reflektioner. Detta syfte är kanske inte heller det viktigaste resultatet av arbetet. 
Det som klarast lyser igenom i observationerna är hur NTA har kapacitet att arbeta 
som ett entreprenöriellt och värdegrundsbyggande redskap. Eleverna arbetar hela 
tiden i lag och mot specifika mål där det krävs samarbete som hela tiden kan 
utvärderas och mätas. Det är enkelt att lyfta positiva resultat och peka på vad som 
lett till att något team har lyckats bättre och varför det inte gått lika bra för andra. 
Det goda samarbetet ger bra resultat, allrahelst när det gäller konstruktion. 
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5. Diskussion och reflektion 
I det här arbetet har vi följt ett resonemang kring de tekniska förutsättningar som 
NTA bygger på och bygger vidare på. En av de mest centrala och kanske mest 
dagsaktuella tankarna är huruvida det viktigaste syftet med ämnet är att vi ska få 
elever som är tekniskt allmänbildade och om att det kanske inte samtidigt kan 
stimulera till högre tekniska utbildningar. Teknikintresse är ett konstigt fenomen. 
”Man kan verkligen fundera på varför det anses så viktigt, vad det är som ska 
stimuleras och hur skolorna löser det” tycker Ahlbom. (2010) 
Många ämnen är beroende av hur pedagogen behandlar ämnet men få är kanske så 
beroende av vilken didaktisk tillämpning man väljer som tekniken. Därför kan NTA 
vara ett viktigt verktyg, dels för att det skapar en likvärdig kontext och dels för att 
det skapar en plattform utifrån vilken en sammanhållen diskussion kan skapas. 
Andra aspekter är att NTA binder ihop tekniken med framförallt övriga NO-ämnen 
men även andra skolämnen, mycket beroende på hur det behandlas av pedagogen. 
 
Rapporten ”Europé needs more scientists” tar upp den varierande tillämpningen  
av skolämnet teknik i Europa. Sverige är ett av de länder där det finns en separat 
kursplan, i vissa länder inordnas det under information och kommunikation,  
i andra handlar det om rena experiment och konstruktion. I Storbritannien heter 
det ”design and technology”, en intressant term när det översätts, kanske ska vi 
säga ”teknik och konstruktion”. (Science and society, 2004) Den svenska 
kursplanen ser tekniken mer som en helhet genom att väva in tekniska systemen, 
humanistiska värden och hållbara perspektiv. I den här rapporten lyfts många av 
NTA:s starka sidor såsom det tematiska arbetssättet som något som kan lyfta de 
tekniska och naturvetenskapliga ämnena och skapa större intresse och därmed 
även ett högre kunnande inom områdena. Det är även roligt att slutligen läsa att 
det bästa sättet att höja elevernas kunskapsnivå är att höja lönerna och därmed 
statusen för läraryrket inom just detta område. ”But the most significant stumbling 
block to recruiting more science and mathematics teachers in most countries is 
salary. Some governments have therefore taken steps to target financial rewards to 
teachers of subjects in which there are teacher shortages.” (Science and society, 
2004, s 147) Detta är ett viktigt argument då vill ha kompetenta lärare som kan ge 
stora begrepp relevans och greppbarhet. Elever som nås av budskapet att ämnena 
är svårtillgängliga och endast för en elit som många har svårt att identifiera sig med 
är naturligtvis svårare att nå. Därför har ett verktyg som NTA en stor funktion att 
fylla eftersom alla lärare med en viss självsäkerhet kan undervisa i naturkunskap. 
Förebilder och goda pedagoger inom alla ämnen finns i skolan idag, dock behövs 
ibland en övergripande didaktik som når fram till alla. Här talar många rapporter 
och även intervjuerna med Alpha och Omega för att NTA är ett tillämpbart verktyg. 
Rapporten har redan idag (2010) några år på nacken, men känns ändå intressant. 
Vi ska sträva mot att bredda kunskaperna inom teknikområdet, höja statusen 
samtidigt som vi förenklar och för det närmare individen. Eftersom NTA tillämpas 
i flera länder är det som formuleras i målbeskrivningen för Kretsar kring el 
intressant att lyfta i sammanhanget: 
 

Vår läroplan och våra kursplaner i olika ämnen styr vårt arbete i skolan. Ovanligt många 
kloka tankar kring elevernas lärande finns här samlade på ganska få sidor. När man sätter 
sig in i den amerikanska NTA-förlagan, kan man tro att de på andra sidan Atlanten har 
sneglat åt vår svenska läroplan. Så är knappast fallet. Det är väl snarare så, att synen på vad 
som är viktigt att tänka på när vi arbetar med barn inte skiljer sig så mycket från land till 
land. 
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5.1 Utifrån de sju kriterierna 
1. Hur vardagliga tekniska föremål lyfts i kontexten. 
Vardag kan definieras enligt Ellegård och Gyrberg (2009) som hela den sekvens av 
aktiviteter som sker under livets gång. Vardagliga tekniska föremål skulle då vara 
de saker som vi väl känner till och oreflekterat omger oss med och som skapats av 
mänsklig hand och tanke. Artefakter som sakta förändrat vår vardag, tänk bara på 
hur livet såg ut för ett halvsekel sedan. De fortsätter genom att poängtera vikten av 
att förstå och kunna problematisera tekniken i vardagen eftersom den är en viktig 
del i våra val av hur vi agerar. Kanske än större vikt idag med klimatförändring och 
miljöförstöring genom att det kopplas till livsstil. För att bli medveten om vanor, 
reflektera och agera utifrån sina insikter krävs kunskap om den egna vardagen. 
(Gyrberg, m fl, 2009) Utgångspunkten i den här analysen är alltså det här 
perspektivet och därmed ser vi att Papper är det tema som tar upp föremål på det 
mest allmängiltiga sättet och holistiska sättet. Även Mäta tid har ett filosofiskt tänk 
kring de föremål som konstrueras och undersöks. I Rörelse och konstruktion rör 
sig lärandet inom ett smalare område, de övriga tre Kretsar kring el, Magneter & 
motorer och Banbrytande teknik handlar om stora tekniska system och ligger i 
gränslandet mot fysik och samhällskunskap. Ser vi till hur vi enklast når fram till 
teknikämnet är konkret konstruktion den bästa vägen, men lyfter vi blicken är de 
vardagliga föremålen och dess tankar de viktigaste att nå fram till för att få en 
fullständig kontext och lärprocess. 
 
2. Hur angrips de tekniska systemens samverkan.  
Ett tekniskt system består enligt Ingelstam (2009) av två slags storheter: någon 
form av komponenter med ett samband vilket bildar en form av helhet. Det finns 
en systemgräns och en omgivning till denna. Banbrytande teknik och Kretsar kring 
el faller mest naturligt in under den här tolkningen medan övriga inte faller lika 
naturligt in här. I de andra finns något som kan ses mer som en kretsloppstanke, 
samhällsstrukurellt eller en filosofisk helhet. Det är naturligtvis viktigt som vi kom 
in på i kriterie ett, att lära sig se hur vi utnyttjar systemen och hur det påverkar vår 
livsstil och vår värld i förhållande till hållbar utveckling och vår välfärd, därmed är 
de teman som knyter an väl till de tekniska systemen viktiga. Därmed inte sagt att 
de övriga är mindre relevanta, tvärtom har de tankar som bygger på en lika viktig 
roll i tekniska och naturvetenskapliga lärprocesser. Kan man koppla t ex Mäta tid 
till ett mer tekniskt systemtänkande? Det kan man säkert, men frågan är om det 
skulle vinna på detta. Eftersom temat är så öppet så går det att styra mot en sådan 
kontext om man så önskar, allt handlar om tid. 
 
3. Hur beskrivs de tillhörande tekniska artefakternas möjligheter att påverka  
omvärlden och förändra förutsättningarna i olika perspektiv.  
Säljö (2009) skriver om att tillverka föremål kan ses som ett teckan på att det slags 
aktivitet vi kallard design (det avsiktliga formandet av föremål) förutsätter en inre 
värld av idéer, tankar och reflektioner förutsätter i sin tur någon form av 
begreppsvärld och språklig kodifiering av omvärlden som hjälper en individ att se 
det möjliga i det faktiska. Han tar även upp Vygotskys begrepp mediering och 
beskriver det som att vi utvecklas och blir sociokulturella varelser genom att vi föds 
in i, bekantar oss med och tar till oss medierande redskap. Vi utvecklas till stora 
delar i en skapad värld och detta får stor betydelse för vilka färdigheter och vilken 
omvärldsuppfattning vi tar till oss. 
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Utifrån detta kan vi säga att de flesta av dessa sex teman når fram, dock kan vi se 
att kretsar kring el skulle kunna utvecklas mer åt det här hållet och ses i ett större 
perspektiv. Mäta tid når heller inte konkret fram då det ligger på ett mer filosofiskt 
plan. I de övriga finns stor potential att arbeta med att förflytta de mindre 
betydelsefulla artefakterna till en större kontext genom energiomvandling, 
fundamentala krafter och samhällsstrukturell påverkan. 
 
4. Hur särskiljs tekniken från andra ämnen i materialet.  
Vi kan i stort se att teknikens didaktik bygger på de praktiskt konstruerande 
momenten. Det är här vi kan nå fram till eleverna på ett enkelt sätt, för att sedan  
gå vidare i de teoretiska och filosofiska spörsmålen. Vi kan även nå fram genom 
samarbete och den sociala kontext som de olika föremålen som tas upp innefattar. 
En annan vinkel är att det tematiska och ämnesövergripande arbetet i sig har en 
förmåga att integrera teknikens mångfacetterade väsen. Att få röra-göra-beröra är 
ett signum inom NTA som gör att alla elever kan ta till sig kunskaper i någon form. 
I de fall tekniken inte ligger i fokus är det ändå svårt att undvika den i just dessa 
konkreta och kreativa moment.  
 
5. Hur behandlas byggande och konstruktion. 
Detta är viktigt då vi ser till genusperspektivet. Frågan har i övrigt medvetet valts 
bort i arbetet då man likväl cementerar skillnader som att utjämna dem genom att 
ta upp likheter och variationer. Det finns många forskningsrön som pekar mot att 
arbete med teknik kan främja jämlikhet och  skapa intresse för konstruktion och 
hos flickor. Honey, m fl (1991) tar upp att flickor ser och närmar sig livet på ett 
annat sätt än pojkar genom att basera sina val på moraliska och etiska värden. 
Därför kan det vara lättare att närma sig flickors intressesfär genom lek med 
mjuka, konstnärliga och taktila värden. Den här forskningen pekar mot att genus är 
en viktig faktor i tolkningen av teknisk konstruktion och design, dess symbolik och 
arbete med kreativ teknisk formgivning. Det är viktigt att finna undervisnings- och 
inlärningsstrategier som skapar utrymme för olika mönster för förståelse och 
tolkningar som riktas mot att utföras av flickor. Harriet Aurell har skrivit ett antal 
arbeten om relationen mellan kvinnor och teknik. I “…för att jag gillar att använda 
huvudet” (1999) tar hon upp vad som frågan vad som hindrar kvinnor att använda 
sig av teknik. Hon reflekterar kring hur aktörer inom skolan och arbetslivet försökt 
bryta flickors svala intresse för teknik genom informationskampanjer, goda råd och 
antydningar om framtida försörjning kopplat till otraditionellt utbildningsval. 
Flickor har setts som törnrosor som ska väckas ur en djup sömn istället för att 
ifrågasätta om tekniken i dagens utbildningssystem är bra för flickor att satsa på 
eller varför det är så svårt att mobilisera flickors intresse. Att teknikundervisningen 
har utgått från en manlig kultur, byggd på manliga erfarenheter är ett instrument 
för att markera manlighet, eller att det ett tekniskt utbildningsval kräver mer av 
flickor än av pojkar eftersom man lätt bortser från den betydelsefulla kunskap som 
pojkar bygger under sin fritid. Det finns därför många motiv att i grunden förändra 
teknikundervisningen för att skapa ett teknikintresse som bygger på engagemang – 
både hos flickor och pojkar. Harriet lyfter “Finn Upp-tävlingens” metodik som ett 
steg på vägen, men även NTA kan i dess öppna anda och väl använda former vara 
ett bra verktyg. Byggnation, konstruktion, produktion och laboration är den röda 
tråden i de teman som analyserats. De handgripliga momenten som fyller lådorna 
är vad det teoretiska sedan kretsar kring. Naturligtvis kan pedagogen påverka hur 
stort utrymme de konkreta övningarna får, men det är svårt att observera och dra 
slutsatser utifrån förutsägelser utan att genomföra konkreta moment. 
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6. Hur behandlas fritt skapande eller uppfinnarlust. 
Vi kan se att de flesta av dessa teman bygger på fritt skapande utifrån det material 
som finns i lådan. Det är en process där eleverna utökar sina kunskaper genom att 
laborera och prova för att i slutet få knyta ihop sina erfarenheter i ett fritt 
skapandet projekt i det avslutande uppdraget. Detta kan ha såväl för som 
nackdelar. Det är naturligt att i en inlärningsprocess få befästa sina kunskaper 
genom att tillämpa dem och att själv skapa ett konkret resultat. Det gör att alla kan 
få olika vägar till att befästa information och erfarenheter i minnet genom att 
använda alla sinnen. Synintrycket är ett komplement till de teoretiska kunskaperna 
och därigenom är det bra att använda fler uttryck när vi presenterar våra resultat. 
Vikten av att lärprocessen dokumenteras poängteras i NTA-materialen. 
 
7. Hur temats teknikinriktade mål ser ut. 
Magneter och motorer och Papper är de teman som har tydligast formulerade mål 
mot teknik. Även Rörelse och konstruktion lutar sig mot teknikens ämneskriterier 
och har där kopierats ur läroplanen. Kretsar kring el och Mäta tid lutar sig mer mot 
målen i NO medan det senast tillkomna temat Banbrytande teknik har separata 
mål inför varje uppdrag, där det även finns möjlighet att välja fritt vad man vill 
lägga fokus på och hur man lägger upp det. Detta kan vara en bra metod eftersom 
detta tema är väldigt brett och även riktar sig mot äldre elever. Dock finns en riska 
att tekniken kommer i skymundan då lärarkompetensen inte alltid är den bästa 
inom just NO- och teknikämnena. Trots det finns alltid fördelar med de öppna 
förhållningssätten och möjligheten att forma arbetet efter elevernas intressen, 
förkunskaper och de ramfaktorer som materialet inte kan påverka. 
 

5.2 T:et i NTA 
Med fokus på forskningsfrågan ”hur NTA:s möjligheter tillämpas för att lyfta 
teknikämnet i undervisningen” faller en artikel ur Cetis nyhetsbrev #1 2010 med 
rubriken T:et i NTA väl in i sammanhanget. Här lyfter man fram just att tekniken 
finns i alla NTA-teman men att det inte är så tydligt framhävt. Resultaten i den här 
rapporten stödjer detta till en viss del. Förvisso behöver undervisningen lyfta och 
framhäva de delar som är viktiga och det är just det som är fördelen med NTA och 
det tematiska arbetssättet, att det går att välja vad som behöver lyftas i kontexten. 
Lärarens kompetens höjs och kan formas utifrån valt område och elevernas frågor 
och förkunskaper. Dessutom får lärarna det stöd och den utbildning som behövs 
för att känna sig säkra och stimulera lärprocessen. I nyhetsbrevet kan man läsa att 
NTA diskuterar hur man kan stärka tekniken i de projekt som är under utveckling. 
Banbrytande teknik är ett av dessa, liksom Energi och hållbar utveckling och 
tilläggsuppdragen Teknikuppdragen. Här framkommer också att det i Banbrytande 
teknik finns en stark betoning på kursplanen för teknikämnet. (Cetis, 2010) Vi kan 
se hur Omega som är SO-lärare i botten tycker att Banbrytande teknik snarast 
bygger på samhällskunskap. Därmed kan vi se hur kontextberoende materialet är.  
Teknikämnet kommer fram och kan betonas så mycket man vill. Eftersom det 
didaktiska förhållningssättet inom NTA bygger på öppna frågor så kan såväl 
pedagoger som elever förutsättningslöst styra undervisningen åt olika håll och 
fokusera på de delar som känns mer intressant i sammanhanget eller i övriga 
lärprocesser som pågår i klassrummet, på skolan eller i samhället i stort. 
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En reflektion är att ju mer man arbetat med NTA desto mer kontextoberoende och 
säkrer blir undervisningen. Cetis nyhetsbrev avslutas med tankar kring behovet att 
lärarstöd för teknikundervisning i grundskolan är oerhört stort. De skriver att 
många känner sig osäkra inför att underisa i teknikämnet, de saknar kunskaper  
och material. Detta stöds av Alpha som tycker NTA är bra på att stimulera och 
stötta undervisningen i NO och teknik. Något som är viktigt i lägre åldrar för att 
uppmuntra intresse och få eleverna att känna sig säkrare när de möter ämnet 
längre upp i ålder. Det är också bra att ha med sig ett positiv inställning till de 
öppna arbetssätten, såväl för kunskapsinhämtning som när det gäller att följa 
samhället i stort idag. Lärandet blir ett progressivt och konstruktivt samspel som vi 
kan plantera i Vygotskis nära utvecklingszon, Säljös sociokulturella perspektiv eller 
Deweys rekonstruktivistiska och pragmatiska utbildningsfilosofi med fokus på 
skolans demokratifostrande roll och klassiska ”learning by doing-perspektiv”. 
 
Pedagogens ledarstil styrs i viss mån av materialet, vilket säkert kan provocera och 
knuffa bort en och annan lärare. De lärare som inte har naturkunskap i botten och 
kanske inte heller känner sig attraherade av att arbeta gränsöverskridande och 
tematiskt kan känna det som ett visst hot att behöva sätta sig in i detta formande 
verktyg som NTA kan vara. De som är insatta i naturvetenskap och teknik brinner 
lätt för detta, men de som har annan ämneskompetens kan ha svårare att ta det till 
sig. Vi kan se detta i fallet Omega som har en SO-kompetens i botten och därför 
gärna ser just detta som det grundläggande i Banbrytande teknik. Det kan därför 
vara bra att det finns en bred ingång till varje tema då man på detta sätt når fler, 
såväl pedagoger som elever. Har man väl satt igång arbetet är det lätt att svepas 
med i det lustfyllda och handgripliga arbetssättet.  
 
I läroplansförslaget för grundskolan finns flera formuleringar kring kunskapssyn 
där NTA:s didaktik passar in. ”Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme 
för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras 
och blir till en helhet.” Här har teknikdidaktiken en plats att fylla, då det verkar i en 
helhet och bygger på system som når såväl tekniska som sociala och ekonomiska. 
Via naturvetenskapen sträcker det sig över de samhällsorienterande diskurserna. 
En formulering är: ”Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella 
värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och 
utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet.” I intervjun med Alpha 
ser vi hur arbetet med NTA kan sprida sig som ringar på vattnet i skolan då arbetet 
breder ut sig rumsligt och därmed syns. Laborationer stannar inte i klassrummet 
utan använder sig av många ytor, såväl i rummet som teorin. Det tekniska rummet, 
landskapet och Latours ”aktanter” som Hagberg (2009) beskriver skapar ett 
medvetanderum som är svårt att utforska mellan fyra väggar, det sprider sig över 
skolan, närområdet och på ett sätt över hela världen. Helheten skapas även genom 
det öppna förhållningssättet som poängteras, i lärarhandledningarna lyfts vikten av 
att arbeta med öppna frågor. En tredje formulering ur läroplansförslaget är: 
”Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter.  
I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 
aspekterna uppmärksammas.” Det känns självklart att skolarbete ska stimulera 
elever att växa med uppgifterna, annars tappar arbetet sin mening. Däremot är det 
inte självklart att arbetet ska lyfta dessa olika aspekter. Då vi arbetar med NTA:s 
laborativa teman kommer detta verkligen till sin rätt då arbetet hela tiden har en 
betoning på dokumentation i såväl ord som bild. De praktiska momenten varvas 
med teori och reflekterande självvärdering. 
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Reflektionerna i textanalysen kretsar till stor del kring formuleringarna av målen. 
Vissa teman har mål som benämns som gemensamma NTA-teman, medan flera 
andra har helt egna. Dessa svarar vanligtvis upp mot kursplaner och styrdokument. 
Det är bra för inlärning att arbeta mot mål och se när man uppnått dessa,  
 
För att skapa god kunskapsinhämtning är det av godo att veta var man är på väg i 
skapandet av artefakter och att synliggöra sina mål på en nivå där dessa fungerar 
som stöd för lärande. Säljö talar om sambandet mellan fysiska artefakter och 
lärandets förändring; tänk på hur barn lär sig addition och subtraktion genom att 
räkna pengar, tar man bort pengarna blir det genast svårare. (Säljö, 2005) Säljös 
poäng är att lyfta att det är ”i samspelet mellan oss själva, de kulturella redskapen 
och våra olika lärmiljöer som våra sätt att lära formas; det är där vi får nycklar till 
viktiga delar av vårt samhälles kollektiva erfarenheter.” Då vi som med NTA 
arbetar tematiskt och ämnesöverskridande kan det vara bra för eleverna att 
kommunicera med varandra vad meningen med arbetet är och vad det syftar till. 
Det poängteras i början av flertalet NTA-teman att eleverna ska gå igenom 
uppdragen för att skapa sig en uppfattning om hur det kommer att läggas upp och 
vad de olika uppdragen och momenten kommer att innehålla. Däremot finns sällan 
någon uppmaning till att diskutera detta och heller inga målbeskrivningar i 
elevmaterialen. Detta är kanske medvetet då vi kan forma det mera öppet, men 
kanske vore det bra att i det första uppdraget formulera tydliga mål tillsammans. 
Skulle det förändra något att ha tydligare mål i elevboken? 
 



31 
 

 

6. Slutord 
Möjligheten att lyfta teknikämnet i NTA är stor inom de teman som analyserats, 
och enligt resultatet det är dock avhängigt på pedagogens förkunskaper och 
ämnesinriktning. Det är också avhängigt på vilken kontext och vilken diskurs man 
formar tillsammans med eleverna. NTA är ett levande, formbart och flexibelt 
verktyg vilket många gånger kan vara nödvändigt i dagens mångkulturella och 
flerspråkiga värld. Det finns alltid en väg inom NTA att nå fram till elever med 
olika behov i och med dess konstruktiva mediering. Teknikens roll i skolan behöver 
inte vara att skapa morgondagens ingenjörer, utan kan likväl användas i formandet 
av allmänbildning och värdegrundsladdade syften och begrepp, vilket är väl så 
viktigt i skolan och samhället av idag. Teknikens otydlighet som Håkan Ahlbom 
beskriver i Origo #3 (2010, s 28) kan vara av godo då det skapar den flexibilitet 
som ger de bläckfiskegenskaper som gör att den kan smyga sig in överallt och 
öppna dörrar åt många håll – framförallt i de långsiktigt hållbara perspektiven.  
 
Jag vill avsluta med en deterministisk framtidsfråga för vetgiriga –  
varför välja teknik när du kan låta tekniken välja dig? 
 

6.1 Fortsatt forskning 
NTA är ett progressivt verktyg som fortsätter utvecklas och formas i samverkan 
med skola, näringsliv och samhälle. Det är intressant att se hur de nya kurs- och 
läroplanerna för grundskolan kommer påverka undervisningen och framförallt 
inriktningen mot teknikämnet. Det finns flera formuleringar vad gäller skolans 
utformning där teknikdidaktikens funktion har plats att fylla. Det vore intressant 
att följa upp hur den svenska skolan implementerar detta.  
 
En annan forsättning är att med större fokus följa några pedagoger med olika 
inriktning när de undervisar i t ex Banbrytande teknik för att se vilka olika uttryck 
och vägar undervisning och lärande kan ta och analysera hur avhängigt det är på 
pedagogens förkunskap och intresse. 
 
Det är också mycket intressant att fråga sig hur morgondagens tekniker ser ut. 
Förhållningssättet till teknik förändras sakta men säkert över tid i och med att olika 
gränssnitt förskjuts mot de sociala, ekonomiska och ekologiska vardagsrummen.  
Kan morgondagens ljusa teknikparadigm utvecklas ur NTA-lådornas mörker? 
 

Varje uppfinnare, till och med geniet, är alltid ett barn av sin tid och sin miljö. Hans 
skapande utgår ifrån de behov som skapats före honom, och stödjer sig på de möjligheter 
som, återigen, existerar utanför honom själv. Det är därför som vi kan iaktta en sträng 
ordning i teknikens och vetenskapens historiska utveckling. Ingen uppfinning eller 
vetenskaplig upptäckt uppträder innan de materiella och psykologiska villkor som är 
oundgängliga för dess uppkomst har skapats. Skapandet utgör en historiskt kontinuerlig 
process, där senare förekomster bestäms av föregående. (Vygotskij, 1995, s 37) 
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