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Syftet med studien var att undersöka vilka teknikkunskaper lärare ansåg 
att elever bör ha i slutet av år 3. Studien inleddes med en innehållsanalys 
av vilka teknikkunskaper som presenterades i kursplan och läromedel. 
Dessa analyserades utifrån läroplanens syn på kunskap.  Sedan användes 
ett urval av teknikkunskaperna för att genomföra en enkätundersökning 
bland lärare i år 1-6 i en mellansvensk kommun. Teknikkunskaperna i 
läromedlen var många och varierade, vilket visade att kursplanen lämnat 
ett stort tolkningsutrymme för läromedelsförfattare. Enkäterna visade att 
de typer av kunskaper som lärarna värderade högst var färdigheter följt 
av fakta, förståelse och förtrogenhet.  
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1 Inledning 
 

Ämnet har en mycket svag ställning inom lärarutbildningen och det finns få lärare som 
har ämnesutbildning i teknik. I skolans organisation är ämnet ofta dolt bland de 
naturvetenskapliga ämnena och lågt prioriterat av skolledare och skolpolitiker. 
Teknikämnets identitet är inte tydlig vare sig för elever eller allmänhet. 

  
 (Statens offentliga utredningar [SOU], 2010:28, s. 113) 
 
Det är med hårda ord som Teknikdelegationen konstaterar att teknikämnet är 
kraftigt eftersatt (SOU, 2010:28).  30 år efter att det blev obligatoriskt och 14 år efter 
att det fick en egen kursplan, fungerar inte teknikundervisningen i den svenska 
skolan.  
 
Människan har alltid varit teknisk. Vi har utvecklat tekniken och tekniska redskap 
sedan de första människorna formade flintstenar för att använda som handyxor 
(Sundin, 1991). Dessa fungerade som en lösning på ett på behov, en önskning eller 
problem som människorna då hade. Tekniska lösningar har genom historien sett 
olika ut men gemensamt är att de ständigt utvecklas med hjälp av människans vilja, 
nyfikenhet och växande kunskap för världen omkring oss. Idag ser tekniken omkring 
oss mer komplex ut än när människan skapade stenverktyg. Våra behov, önskningar 
och problem har förändrats och därför även kraven på teknisk kompetens.  
 
Det finns två huvudargument för teknikundervisning i den svenska skolan. Dels 
undervisning för teknisk allmänbildning och dels att utbilda framtidens ingenjörer 
för att säkra den tekniska utvecklingen i Sverige (Ginner, 1996; SOU, 2010:28; 
Teknikföretagen, 2005). Båda argumenten anses viktiga av forskare, skolpolitiker och 
näringsliv, och nämns oftast tillsammans. Trots detta har det svenska skolväsendet 
misslyckats med teknikundervisning och problemen börjar redan i skolans tidigare år 
(SOU, 2010:28). Då det rapporterats att teknikundervisningen under de första 
skolåren inte fungerar väcktes frågor kring hur det är tänkt att den ska se ut och vad 
lärare uppfattar är viktiga kunskaper.  

2 Syfte och frågeställningar 
Det finns idag inga styrdokument som innehåller mål i teknik för elever i år 3. Syftet 
med studien är att undersöka vilka teknikkunskaper som, utifrån kursplan och 
läromedel, anses vara relevanta att arbeta med under år 1-3, och utifrån dessa 
undersöka vilka teknikkunskaper lärare tycker att elever bör ha i slutet av år 3.  
 
Från syftet kan följande två forskningsfrågor formuleras: 
 

- Vilka teknikkunskaper, anser kursplan och läromedel att elever ska arbeta med 
i skolan fram till slutet av år 3? 
 

- Vilka av de teknikkunskaper som kursplan och läromedel ger, anser lärare i år 
1-6 att elever bör ha utvecklat i slutet av år 3? 
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3 Teoretisk bakgrund 

3.1 Teknik som kunskapsområde 
Det finns åtskilliga definitioner av vad teknik är. Ginner (1996) definierar teknik som 
”allt det människan sätter emellan sig själv och sin omgivning för att uppfylla olika 
behov samt de kunskaper och färdigheter hon utvecklar och förvaltar i denna 
problemlösande process” (s. 22). Garmire och Pearson (2000) beskriver teknik som 
allt människan gör för att anpassa sin omgivning för att passa sina ändamål. De 
hänvisar även till Standards for Technological literacy: Content för the study of 
technology (ITEA, 2000) som på liknande sätt beskriver teknik som de förändringar 
människan gör av sin natur för att anpassa den efter sina önskningar och behov.   
 
Teknik är något som utvecklats under en längre tid och var tidigare kunskaper som 
överförts från generation till generation i form av praktiska handlingar. Dessa 
handlingar utförda av människan, har gjort att teknikutvecklingen varit helt 
beroende på den mänskliga faktorn. Vid försök att lösa nya problem har tidigare 
erfarenheter fått avgöra hur problemet ska lösas, och människan har provat sig fram 
till en lämplig lösning (Gyberg & Hallström, 2009). Under det senaste seklet har det 
däremot växt fram en ny tekniktradition inriktad på att beskriva tekniken och dess 
förhållande till människan och samhället. En teoretisk och filosofisk teknik har 
utvecklats vilket medfört att teknik blivit ett eget kunskapsområde (Ginner, 1996).  

3.2 Teknisk allmänbildning och Technological literacy 
Kursplanen i teknik (Utbildningsdepartementet, 2000) motiverar teknikundervisning 
med argumentet att samhället vi lever i är teknikkomplext och det krävs en viss 
teknisk kompetens för att öka vår förmåga att delta i samhället. Med fler komplexa 
tekniska lösningar omkring oss, ökar automatiskt kraven på den undervisning i 
skolan som krävs, för att alla medborgare i samhället ska få lika möjligheter att delta. 
Ett begrepp som används internationellt för att definiera teknisk allmänbildning, 
eller teknisk bildning, är technological literacy, vilket tidigare beskrevs som teknisk 
läskunnighet (Ginner, 1996). Garmire och Pearson (2000) beskriver istället 
technological literacy som “a general understanding of technology” (s. 32), men det 
omfattar även förmågan att fungera väl i ett samhälle som är beroende av teknik, och 
där tekniken snabbt förändras. Målet är inte att alla ska vara experter i teknik, men 
att ha verktygen för att kunna reflektera över världen omkring sig utifrån ett tekniskt 
perspektiv.  
 
Williams (2010) menar att en av förutsättningarna för undervisning mot 
technological literacy är att det som undervisas är relevant för eleven. Han belyser 
därför att innehållet måste utgå från vad som en viktigt för eleven att kunna i det 
samhälle där teknikkunskaperna ska användas och att kraven för technological 
literacy därför är kontextberoende. Det som definierar technological literacy i USA 
kan alltså inte direkt översättas och användas för att definiera technological literacy i 
ett annat land. Svensson (2010) menar i sin avhandling att begreppet technological 
literacy har förändrats sedan det började användas. Hon ser att begreppet gått från 
att definieras av listor på vad som är viktigt att kunna till vad dessa kunskaper 
faktiskt gör för nytta i människans liv och hur dessa används för att kunna fatta 
beslut i situationer av teknisk karaktär. Detta menar hon visar på en förflyttning av 
fokus på vilka kunskaper inom teknik som är viktiga, och därmed synen på teknisk 
allmänbildning.  



 

4 
 

3.3 Teknikundervisning i Sverige 

Nedan följer en beskrivning av hur teknikämnet utvecklades under 1900-talet utifrån 
Skolans undervisning och elevers lärande i teknik – svensk forskning i 
internationell kontext (Hagberg & Hultén 2005).  
I mitten av 1900-talet bidrog den industriella tillväxten till en förändring i Sverige 
och därmed ökade kraven på tekniska kunskaper hos de som arbetade inom industrin 
men även hos andra svenska medborgare. Två olika typer av kunskaper låg 
inledningsvis i fokus och la en grund för teknik som skolämne. Dels en mer allmän 
kunskap, en teknisk allmänbildning, men även expertkunskaper som skulle utvecklas 
genom vetenskaplig bildning. Detta tog Skolöverstyrelsen hänsyn till i sitt 
betänkande inför omstruktureringen av den svenska skolan och i Läroplan för 
grundskolan 1962 (Lgr62) (Skolöverstyrelsen, 1962), som var grundskolans första 
läroplan, fanns teknikämnet representerat. Teknik i grundskolan hade flera 
inriktningar för de senare åren som kunde väljas av elever i år 8 och 9. En inriktning 
var teknik som tillämnad naturvetenskap, vilket var en mer teoretisk inriktning. En 
annan var yrkespraktisk teknik vilket lämpade sig för elever som avsåg att arbeta 
inom industrin. Detta gjorde att teknik i skolan fick flera ansikten. Dels var teknik 
tillämpningar av naturvetenskap, dels ett praktiskt ämne som undervisades i 
verkstäder. Med Läroplan för grundskolan 1969 (Lgr69) (Skolöverstyrelsen, 1969) 
försökte Skolöverstyrelsen skapa bättre förutsättningar för en teknisk allmänbildning 
genom att införa undervisning om tekniska redskap i vardagen, i ämnet 
hembygdskunskap, men utöver det gjorde de inga stora förändringar. 11 år senare 
infördes Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr80) (Skolöverstyrelsen, 1980) och i den 
fick teknikämnet en ny roll. Det blev ett obligatoriskt ämne som fördes samman med 
de naturorienterande ämnena; biologi, kemi, fysik (NO) och skulle undervisas redan 
från år 1. Den yrkespraktiska tekniken togs bort och nu låg fokus på att ge eleverna 
det praktiska och teoretiska kunskaper som behövs i ett samhälle där den tekniska 
utvecklingen snabbt går framåt.  Den stora förändringen kom med Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 (Lpo94) 
(Utbildningsdepartementet, 1994). Teknikämnet fick då en egen kursplan och 
separerades från NO-ämnet. Denna förändring medförde ett djupare ämnesinnehåll, 
men hos lärarna fanns inte rätt ämneskompetens, vilket skulle lösas med 
lärarfortbildning. Denna fortbildning fungerade dock inte som väntat, utan trots en 
medveten brist på kompetens var intresset lågt för fortbildning inom teknik i början 
av 2000-talet.  
 
Ginner (1996) presenterade, tidigt efter införandet av Lpo94, fyra argument för att en 
förändring i grundskolans teknik var tvungen att ske. Det första argumentet är för att 
säkra framtida arbetskraft med utbildning inom teknik och naturvetenskap. Detta 
argument är viktigt men samtidigt finns det finns ingen förväntan på alla elever att 
bli ingenjörer eller naturvetare. Det andra argumentet är för att människan aktivt ska 
kunna delta i beslut inom politik och näringsliv rörande teknikval. Vi behöver en 
teknisk allmänbildning för att analysera och värdera teknik och tekniska lösningar. 
Han menar att utan en teknisk allmänbildning ”kan vi bli offer för löftesrika 
mediakampanjer och lättsinniga hotbilder” (s. 17).  Det tredje argumentet är just att 
tekniken finns överallt omkring oss i vår vardag och kräver att vi kan lösa eller i alla 
fall identifiera tekniska problem. Det sista argumentet kan relateras till det tredje 
argumentet och är just att teknikämnet hjälper oss att utveckla våra problemlösande 
färdigheter.  Han menar att teknikämnet i stor utsträckning innebär att lära sig att 
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identifiera problem och utveckla lösningar både teoretisk och praktiskt, vilket elever 
tidigt i skolan bör arbeta med.  
 
Tollsten (2001) undersökte hur tekniklärare i grundskolan såg på sitt uppdrag och 
teknikämnets innehåll. De ansåg att teknikämnets syfte i skolan var att eleverna 
skulle utveckla teknisk allmänbildning, men även att det kunde fungera som ett 
avbrott från teoretiska studier för skoltrötta elever. De ansåg inte att det var deras 
ansvar att få elever att välja högre tekniska utbildningar, vilket skapade diskussioner 
kring vems ansvar det egentligen är. Genom intervjuer sammanfattade Tollsten 
lärarnas syn av det tekniska kunskapsfältet i sex punkter. 
 
- Förståelse för teknik och drivkrafter bakom. 

- Färdighet att hantera verktyg 

- Miljömedvetenhet 

- Teknikens hantverkstradition 

- Produktionsprocesser 

- I första hand männens värld 
 (s. 25) 

 
Tollsten (2001) fann att lärarna hade delade åsikter om vilka typer av kunskaper som 
teknikundervisningen ska generera. Dels att teknikämnet ligger nära fysikämnet, dels 
att det vilar på en hantverkstradition. Lärarna valde att undervisa utifrån sin tekniska 
kompetens, vilken varierade då lärarna hade olika bakgrund, som exempelvis 
ingenjör eller slöjdlärare.  
 
Erlandsson och Lavesson (2006) undersökte om teknikundervisning är möjligt i år 1-
3. De fann att lärares kompetens inom ämnet är avgörande för hur och om de 
undervisar teknik under år 1-3. De hinder lärarna själva såg för teknikundervisning 
var bristen på materiel och tid. Läromedel och inspiration menade de fanns att tillgå 
via internet och skolans lokaler var inte heller ett problem. Själva 
teknikundervisningen som lärarna bedriver var praktisk och ofta integrerad med 
andra ämnen under tematiskt arbete. Uppfattningen Erlandsson och Lavesson hade 
efter studien var att lärare som inte var särskilt intresserade av teknik gärna lägger 
över ansvaret till de som tar över eleverna i år 4. De påpekar att eleverna då endast 
får två år på sig att uppfylla målen i teknik för år 5.  

3.3.1 Teknikdelegationen 

Under 2000-talet slogs det larm om teknikämnets låga status i skolan, vilket bidrog 
till att regeringen 2008 beslutade om att tillsätta en teknikdelegation som fick i 
uppgift att bland annat: 
 

Kartlägga behovet av välutbildad arbetskraft inom matematik, naturvetenskap, 
teknik och informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt lyfta fram, förstärka 
och utveckla arbetet med att öka intresset för och deltagandet i högskoleutbildningar 
inom dessa områden. 

 (Dir. 2008:96, s. 1) 
 
Teknikdelegationen (SOU, 2010:28) fann att det finns ett stort behov av arbetskraft 
de närmaste åren och att intresset för tekniska yrken är lågt hos högstadie- och 
gymnasieelever. Gymnasieelever uppfattar generellt ingenjörsyrket som svårt och 
något som endast passar högpresterande elever. När teknikdelegationen försökte 
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finna anledningar till varför det var så, fann de bland annat att material som 
kommuniceras till gymnasieelever gav en missvisad bild av ingenjörsyrket. Materialet 
förmedlade att tekniska yrken inte var lämpliga för någon som var kreativ, social och 
ville göra något gott för världen. Ingenjörer däremot beskrev sitt yrke som ”kreativt, 
varierat och socialt” (s. 69). Hos högstadieeleverna fann teknikdelegationen att de 
inte uppfattade teknikämnet som användbart i vardagen. Detta kan ses som en effekt 
av att skolan misslyckats med att knyta an teknikundervisningen till elevernas 
verklighet.  
 
Teknikdelegationen publicerade sin rapport i mars 2010 och beskriver att trots att 
teknikämnet haft en kursplan i den svenska skolan senaste 16 åren, har det varit svårt 
att motivera lärare i grundskolan att undervisa teknik. I och med det har 
skolväsendet misslyckats med att få elever intresserade av teknik och det finns 
problem med att förmedla de kunskaper som alla behöver.  Teknikdelegationen 
uttrycker i rapporten att ”Teknikämnet är särskilt eftersatt” (s.113), och påpekar att 
det är värst i grundskolans tidigare år.  

3.4 Teknikundervisning internationellt 

Nedan följer en överblick av teknikundervisning i tre engelsktalande länder i tre olika 
världsdelar. Storbritannien, USA och Nya Zeeland har under se senaste 30 åren alla 
genomfört förändringar av teknikundervisningen i grundskolan. Dessa förändringar 
har uppmärksammats av forskare internationellt (Ginner, 1996; Jones, 2003; 
Nugent, G., Kunz, G., Rilett, L., & Jones, E., 2010; Raisinen, 2003; Williams, 2010).   

3.4.1 Europa - Storbritannien 

I Storbritannien har technology varit ett viktigt ämne sedan införandet av den första 
nationella läroplanen 1980. Målen med technology var då att ”identifiera ett 
problem, presentera en lösning, att utföra den föreslagna lösningen och slutligen 
utvärdera den” (Ginner, 1996, s. 37). Han liknar detta med hur ett undersökande 
arbetsätt definierades i Lgr80. I Storbritannien satsades miljontals pund på 
fortbildning i teknik, uppskattningsvis en femtedel av de statliga 
fortbildningspengarna som skolmyndigheterna hade tillgång till då (Ginner, 1996). 
 
Idag heter ämnet design and technology och är ett av 10 obligatoriska ämnen under 
skolår 1-6. Det bör även nämnas att ett annat av de obligatoriska ämnena är 
information and communication technology (ICT). Syftet med teknikundervisningen 
i Storbritannien är att förbereda eleverna för den snabba teknikutvecklingen samt 
lära dem att tänka kreativt. (Raisinen, 2003). Raisinen skriver att 
teknikundervisningen ska utveckla elevernas förmåga att: 
 
- develop, plan, and communicate ideas 

- work with tools, equipment, materials, and components to make quality products 

- evaluate processes and products 

- know and understand materials and components 
 (Raisinen, 2003, s. 35-36) 

 
Under de senare åren i skolan tillkommer även ” to know and understand systems 
and control” (s. 36).  
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3.4.2 Nordamerika – USA 

USA har ett likande problem som Sverige gällande framtida bristen på ingenjörer 
(Nugent mfl., 2010).  För att lösa det problemet har diskussioner lett fram till ett 
behov av att öka undervisning i science, technology, engineering and math (STEM), 
alltså matematik, naturvetenskap, teknik, men också ingenjörsvetenskap. De har lyft 
ur ingenjörsvetenskap ur teknikämnet och skapat ett eget kunskapsområde för detta. 
Organisationen International Technology and Engineering Education Association 
(ITEEA) hette tidigare International Technology Education Association (ITEA) men 
lade i mars 2010 till Engineering i sitt organisationsnamn för att visa på 
kunskapsområdets roll i den amerikanska skolan och ge det ett erkännande (ITEEA, 
2010).  
 
Williams (2010) hävdar att teknikundervisningen är på väg att gå över mer till 
ingenjörsvetenskap och att det kommer att påverka den technological literacy som 
landet genom STEM-undervisning strävar efter. Genom att ge ingenjörsvetenskap, 
som är en del av teknikämnet, en större roll i skolan istället för att fokusera den breda 
teknikundervisningen kommer kunskaperna av mer teknisk allmänbildande karaktär 
att begränsas. Han belyser också att det finns nackdelar med att undervisa teknik 
tillsammans med naturvetenskap i skolans tidiga år, då studier visar att det resulterar 
i att undervisning i naturvetenskap prioriteras i stor utsträckning. 

3.4.3 Oceanien - Nya Zeeland 

Under 1990-talet genomfördes en reform i den Nya Zeeländska skolan och 7 learning 
areas infördes. Learning areas kan beskrivas som kunskapsområden snarare än 
ämnen, och de sju kunskapsområden som elever ska utveckla kunskap och förståelse 
om är ”health and well-being, the arts, social sciences, technology, science, 
mathematics, and language and languages” (Jones, 2003, s. 87) Ett av dessa 
kunskapsområden var därmed teknik. Teknik hade tidigare varit ett ämne i skolans 
senare år men teknik i skolans tidigare år var då nytt. För att öka kunskapen om 
skolämnet teknik satsades det 100 miljoner på fortbildning och tv-program som 
sändes nationellt, för att presentera mål, innehåll och arbetsformer. 
Utbildningsdepartementets motiv för den stora satsningen var att de inte ville att 
teknikämnet skulle bli ett fiasko, vilket de trodde att det kunde bli om de inte 
genomförde en stor satsning från början (Ginner, 1996). Jones (2003) beskriver att 
utvecklingen av kursplanen för teknik blev en utmaning, då det inte fanns en 
utpräglad tradition av teknikundervisning i landet. Därför blev implementeringen i 
skolan en del av utvecklingen. Lärare och elevers uppfattning av teknik under de 
första åren fick ligga till grund för vidare utveckling av kunskapsområdet. Lärarna 
som undervisade teknik dokumenterade undervisningen och elevernas tankar och 
reflektioner. Detta skickades sedan in till Utbildningsdepartementet för utvärdering 
och användes för vidareutveckling av kursplanen. 
 
Ett problem som tidigt uppmärksammades var att lärarna inte hade rätt kompetens 
för att undervisa teknik så som reformen avsåg. Reformen i den Nya Zeeländska 
skolan inspirerades av förändringarna i Storbritannien under 80-talet. Där hade det 
satsats mycket pengar på fortbildning så även här ansågs fortbildning av lärare vara 
viktigast. Mellan 1994 och 2003 uppskattas det att 80 % av lärarna I Nya Zeeland 
deltog i någon form av teknikkompetensutveckling (Jones, 2003).  
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3.5 Kursplan och läromedel i teknik för år 1-3 

 
Hösten 2011 införs en ny läroplan (Lgr11). Införandet av Lgr11 medför även nya 
kursplaner. Läromedlen som behandlas i studien är baserade på Lpo94 och den 
gällande kursplanen i teknik. Därför genomförs studien enbart utifrån gällande 
kursplans definition av teknikämnet. 

3.5.1 Kursplan i teknik 

Kursplanen i teknik (Utbildningsdepartementet, 2000) är det styrdokument som 
reglerar teknikundervisningen i skolan. Två huvudsyften i kursplanen till teknisk 
utbildning är att öka förståelsen för hur tekniken förändrar våra livsvillkor och att 
göra tekniken omkring oss begriplig. Teknikämnets karaktär och uppbyggnad 
beskrivs under fem rubriker: 
 
- Utveckling 

- Vad tekniken gör 

- Konstruktion och verkningssätt 

- Komponenter och system 

- Teknik, naturen, samhället 
 (Utbildningsdepartementet, 2000) 
 
Dessa rubriker definierar vad som är specifikt för teknik.  Utveckling syftar till 
undervisning om hur tekniken utvecklats och vilka faktorer som påverkar detta. 
Faktorer kan vara förändringar i samhället likaväl som människans nyfikenhet och 
skaparglädje. Vad tekniken gör syftar till hur teknik används och hur tekniska 
lösningar kan kategoriseras utifrån vad de används till. Konstruktion och 
verkningssätt syftar till färdigheter och att pröva olika tekniker och tekniska 
lösningar. Komponenter och system syftar till kunskap om tekniska system, dess 
komponenter och användningsområden. Teknik, naturen och samhället syftar till 
hur tekniken samspelar med människan och naturen.  Till det tar ämnet upp 
värderingsfrågor som rör bl. a. samhälle, miljö och ekonomi, samt hur 
teknikanvändning påverkar och påverkas av olika faktorer. Det finns i kursplanen 
uppnåendemål för år 5 och 9 i grundskolan. Uppnåendemålen för år 5 säger att 
eleven skall: 
  
- Kunna redogöra för, inom några väl bekanta teknikområden, viktiga aspekter på 

utvecklingen och teknikens betydelse för natur, samhälle och individ,  

- Kunna använda vanligt förekommande redskap och tekniska hjälpmedel och beskriva 
deras funktioner,  

- Kunna med handledning planera och utföra enklare konstruktioner. 
  
 (Utbildningsdepartementet, 2000) 

3.5.2 Teknik med fysik och kemi 

Teknik med fysik och kemi (Sjöberg, 2003) är ett läromedel för år 1-3. Det består av 
en grundbok för elever, en lärarbok och aktivitetskort. Grundboken innehåller främst 
teknik men tar även upp fysik och kemi då det är sammankopplat med många av de 
tekniska företeelserna i boken. Den består av nio kapitel: 
 
- Saker och ting 

- Hemma 
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- Bygga 

- På väg 

- Elektricitet 

- I skolan 

- Papper och kartong 

- Landet runt 

- Vatten, luft, värme 
 (Sjöberg, 2003) 

 
I läromedlet får eleverna följa Tessan som gillar teknik. Hon guidar läsaren genom de 
nio kapitlen och ger på så sätt en överblick över de områden som teknikämnet 
behandlar. Läromedlet utgår från fenomen som finns omkring eleverna i hemmet, 
skolan och naturen och förklarar med korta texter hur saker och ting fungerar. Längst 
bak i grundboken finns ett register som innehåller de saker och företeelser som tas 
upp av läromedlet, vilket gör att den kan användas som en teknisk uppslagsbok. 

3.5.3 Försök med teknik  

Försök med teknik (Norqvist & Powell, 1997) består av faktatexter, berättelser och 
arbetsblad med övningar utifrån tankar kring skapande teknik. Det är en bok på 223 
sidor i form av ett lärarmaterial tänkt att användas i undervisning för elever i 
åldrarna 6-12 år. Boken inleds med ett avsnitt om teknik som kunskapsområde, 
teknik i skolan och beskrivningar av kursplanen. I boken finns ett förslag på hur mål 
kan formuleras i skolans tidigare år. Dessa kan ses som ett hjälpmedel i utveckling av 
den lokala arbetsplanen på skolan. För år 1-3 finns 17 målformuleringar baserade på 
kursplanen i teknik och Lpo94:  
 
- Undersöka och använda olika material för att formge och göra konstruktioner. 

- Välja material och utrustning. 

- Använda enkla handverktyg, t.ex. en sax. 

- Använda material, verktyg och utrustning på ett säkert och ofarligt sätt. 

- Uttrycka och utveckla idéer genom samtal, teckningar och modeller. 

- Känna igen enkla konstruktioner i vardagslivet. (t.ex. fordon, hissar broar, 
byggnader m.m.)  

- Känna till och upptäcka att saker och föremål har estetiska kvaliteter. 

- Upptäcka att människor tycker om den del saker men inte andra. 

- Studera och beskriva saker i vardagen, säga vad man tycker om dem och varför 
människor använder eller behöver dem. 

- Veta att ett system är hopsatt av delar, som är kombinerade tillsammans för ett 
gemensamt syfte. 

- Upptäcka att det finns många olika material och att de är lämpliga/olämpliga för 
olika användningsområden. 

- Veta skillnad mellan naturliga och konstgjorda material. 

- Förstå att det inte finns hur mycket material som helst och att man måste göra ett 
val; välja, sortera och undersöka de material som finns till hands.  

- Upptäcka ”mönster” i olika konstruktioner eller föremål, t.ex. att hjul har ekrar och 
sitter fast i mitten. 

- Studera energikällor som behövs för att saker ska röra sig eller fungera. 

- Använda energikälla, t.ex. batteri, ballonger, vattenkraft. 

- Testa egenbyggda saker. 
 (Norqvist & Powell, 1997, s. 15-16) 
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Målformuleringarna är kommenterade med förslag på vilka övningar i boken som 
kan användas för att uppfylla målen i varje årskurs. Boken innehåller även 
information om vilket materiel som behövs för att genomföra övningarna samt 
beskrivningar om hur dessa fungerar. Till varje övning finns elevsidor, som får 
kopieras, samt lärarsidor där övningen beskrivs i detalj med instruktioner och vilket 
materiel som behövs för just den övningen.  

3.5.4 Teknik96 

Teknik96 (Rosberg & Osbeck, 1996) är ett lärarmaterial baserat på kursplanen i 
teknik från Lpo94. Författarnas avsikt med materialet var att ge inspiration till nya 
former av undervisning i teknik, då det med Lpo94 blev ett ämne med egen kursplan 
och de ansåg att det hade förändrats mycket sedan Lgr80. Innehållet kan delas upp i 
tre kategorier; faktabakgrund för läraren, förslag på hur teknikundervisningen kan 
planeras och uppgifter i form av faktablad och instruktioner för eleven. Även den 
utrustning och materiel som behövs för att utföra uppgifterna finns noga beskrivna. I 
boken finns förslag på hur mål för slutet av år 3, 6 och 9, kan formuleras i lokala 
arbetsplaner. För slutet av år 3 finns sju mål formulerade:  
 
- Kunna utför praktiska arbeten med olika material, ex papp, trä, typ, plast, lera, gips 

mm 

- Ha kännedom om nämnda materials råvaror och ursprung. 

- Känna till och kunna använda några vanliga och enkla verktyg inom t ex 
verktygsgrupperna: hammare, skruvmejsel, såg, kniv, sax, tång och borr. 

- Kunna lösa enkla konstruktionsproblem, såväl av fri skapande karaktär som att följa 
givna instruktioner. 

- Kunna sammanfoga enkla konstruktioner med några olika metoder, t ex limma, 
klippa och klistra, nita med påsnit, spika, väva eller sy. 

- Ha kännedom om några produkters utveckling, t ex Mjölken från ko till kylskåp, ullen 
från lamm till kofta, från ax till kaka, från kakao till chokladkaka. 

- Ha gjort något eller några arbetsplatsbesök med syfte att ge exempel på tekniken i 
närsamhället. 

 (Rosberg & Osbeck, 1996) 

3.6 Läroplanens kunskapssyn 
I samband med att Skolverket publicerade Lpo94, publicerade de Bildning och 
kunskap, vilket var ett särtryck ur betänkandet Skola för bildning (SOU, 1992:94), 
där de motiverade kunskapssynen som låg till grund för läroplanen. I den 
presenterades fyra kunskapsformer; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, för 
att vidga kunskapsbegreppet. Faktakunskaper är teoretiska kunskaper som vi 
antingen har eller inte har och som vi kan komma ihåg eller glömma bort. 
Faktakunskaper kan vara information, regler och konventioner. Med faktakunskaper 
kan vi skapa förståelse för företeelser. Förståelsekunskaper byggs upp av fakta och 
det är när vi sätter faktakunskaperna i förhållande till varandra vi förstår dess natur. 
Dessa kunskaper syftar till kunskap som meningsskapande. På samma sätt som 
förståelse är beroende av fakta krävs det förståelse för att ta in faktakunskaper. Ett 
exempel på det kan vara språklig förståelse. Förståelsen i sig kräver 
färdighetskunskaper i språket. Färdighetskunskaper är praktiska kunskaper. När vi 
hanterar en färdighet har vi kunskaper om hur något ska utföras men kan även utföra 
det. Att läsa är en färdighet. Det är också en förutsättning för att ta in skriftliga 
faktakunskaper, och för att dessa faktakunskaper ska genera nytta krävs det att vi 
förstår vad vi läser. Dessa tre kunskapsformer skapar då en enhet. 
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Förtrogenhetskunskaper syftar till kunskap som erfarenheter, hur vi använder 
kunskaper för att bedöma, förutsäga eller använda tidigare erfarenheter i olika 
situationer.  

4 Metod 
 
De två frågeställningarna som undersökningen baserades på, genererade två resultat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1.  Visar hur studien genomfördes och genererade i ”Resultat 1” och ”Resultat 2”. 

4.1 Innehållsanalys 

För att få reda på vilka teknikkunskaper som kunde vara intressanta för studien 
gjorde jag inledningsvis en innehållsanalys av fyra texter, för att se vilka 
teknikkunskaper dessa ansåg att elever bör ha i slutet av år tre. En innehållsanalys är 
en kvalitativ analys av en text (Stukat, 2005). Utifrån mitt syfte med 
innehållsanalysen gjorde jag en komparativ studie av styrdokument och läromedel, 
detta för att kunna skapa ett underlag till enkätundersökningen. En komparativ 
studie innebär att flera texter analyseras och jämförs för att urskilja skillnader eller 
likheter (Stukat, 2005).  

4.1.1 Genomförande och urval 

Fokus under analysen var att jämföra hela eller delar av fyra texter; kursplanen i 
teknik (Utbildningsdepartementet, 2000), tre läromedel, varav en grundbok för 
elever (Sjöberg, 2003), och två lärarmaterial (Norqvist & Powell, 1997; Rosberg & 
Osbeck, 1996). Läromedlen och är alla baserade på den gällande kursplanen i teknik. 
Grundboken kände jag till sen tidigare i utbildningen, och lärarmaterialen valde jag 
ut efter en litteratursökning i högskolebibliotekets katalog. För att finna 
lärarmaterialen använde jag sökorden ”teknik i skolan”, ”teknikundervisning” och 
”teknik +läromedel”. Jag gick sedan igenom de böcker som fanns tillgängliga och 
valde ut de som innehöll förslag på hur teknikundervisning kan bedrivas i år 1-3.  
 
I kursplanen analyserades ämnets karaktär och uppbyggnad samt uppnåendemålen 
för år 5. Hela grundboken analyserades då det i sin helhet kunde ge en bild av 
författarens uppfattning om vilka kunskaper inom teknik som bör behandlas fram till 
slutet av år tre. I lärarmaterialen fann jag förslag på arbetsgång och innehåll för 
teknikämnet i år 1-3. De texterna gav en bild av vad författarna ansåg att elever bör 

Urval av texter Innehållsanalys Resultat 1 

Urval av 
innehållsanalys 

Resultat 2 Enkät Urval av lärare 
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arbeta med under år 1-3 för att senare uppnå målen för år 5. Stukat (2005) beskriver 
att ett sätt att analysera texter är att leta efter gemensamma begrepp som återfinns i 
de olika texterna. Jag valde att inledningsvis lyfta ur de teknikkunskaper som 
beskrevs i texterna, vilket resulterade i 37 kunskaper. Sedan letade jag efter 
gemensamma kunskaper som återfanns i flera av texterna. Dessa gemensamma 
kunskaper delades upp i kategorier. Kategorierna utarbetades allt eftersom analysen 
genomfördes.  
 
Grundboken och lärarmaterialen analyserades först. Då jag fann att de tre texterna 
belyste innehåll liknande teknikkunskaper, antecknades dessa. När analysen av 
läromedlen var klar gjorde jag samma sak med kursplanen. Kunskaperna 
analyserades sedan ytterligare och delades in utifrån de fyra kunskapsformerna; 
fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet. Detta resulterade i en tabell (Bilaga A) 
där de 37 kunskaperna utifrån läromedlen och kursplanen tillhör en av 17 kategorier, 
samt en av de fyra kunskapsformerna.  

4.2 Enkätundersökning 
För att få reda på vilka av de teknikkunskaper lärare anser att elever bör ha i slutet av 
år 3 genomförde jag en kvantitativ studie med enkäter som mätinstrument. 
Enkätundersökningen baserades på resultatet av innehållsanalysen (se Figur 1). 
Enkäter gör det möjligt att nå ut till fler personer än vid intervjuer och observationer 
(Stukat, 2005).  
 
En enkät kan bestå av strukturerade och ostrukturerade frågor (Stukat, 2005). Jag 
valde att ha en bakgrundsdel med ostrukturerade bakgrundsfrågor inledningsvis, 
samt två kompetensfrågor. Sedan följde en huvuddel där de svarande ombads ta 
ställning till påståenden. Huvuddelen i enkäten utformades med stöd i 
innehållsanalysen. De teknikkunskaperna som var mest återkommande i läromedlen 
och kursplanen ingick i enkäten. Teknikkunskaperna analyserades även utifrån vilken 
kunskapsform de skulle kunna tillhöra vilket medförde att 16 teknikkunskaper 
formulerades för enkäten. Varje kunskapsform fanns representerad av 3-5 kunskaper 
beroende på hur vanlig kunskapsformen var bland de ursprungliga 37 
teknikkunskaperna. (se Tabell 1). 
 

Tabell 1. Beskriver hur teknikkunskaperna presenterades i enkäten och vilka kategorier de 
placerades i. 

 

Enkätformulering Kategori 

Färdighet  

Klippa och klistra med papper och sax Material 

Använda olika material. Ex. papper, kartong, trä Material 

Göra ritningar Konstruktioner 

Bygga efter ritningar och instruktioner Konstruktioner 

Fakta  

Energikällor Energi 

Tekniska system i staden System 

Teknikhistoria Utveckling 

Hur fungerar återvinning? Material 

Tekniska redskap i hemmet och skolan Redskap, Tk i vardagen/skolan  
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Förståelse  

Teknikens påverkan på miljön Relationer, Funktion 

Förståelse för tekniska system System 

Hur tekniken utvecklas och förändras Utveckling 

Varför ska vi sortera och återvinna? Material 

Förtrogenhet  

Lösa konstruktionsproblem Konstruktioner, Problemlösning 

Välja teknisk lösning efter syfte Produkter, Funktion 

Säkerhet vid användning av tekniska redskap Säkerhet, Redskap 

 
De identifierade teknikkunskaperna formulerades i form av påståenden och syftar till 
att vara begripliga för alla lärare som undervisar i skolans tidigare år, och inte bara 
för lärare med teknikkompetens. Till påståendena fanns upprättat en skala med 
alternativen; instämmer helt, instämmer nog, instämmer nog inte, instämmer inte 
(Bilaga B, s. 2).  
 

Tabell 2 Vid analysen av huvuddelen fick varje svarsalternativ ett värde. 

 

Svarsalternativ Värde 
Instämmer inte 1 
Instämmer nog inte 2 
Instämmer nog 3 
Instämmer helt 4 

 
De värden som svarsalternativen fick, medförde att när resultatet av värderingen av 
varje teknikkunskap skulle tas fram, kunde varje teknikkunskap få ett samlat värde av 
lägst 36 och högst 144. 
 
Avslutningsvis fanns en fråga där lärarna ombads prioritera grundskolans ämnen i år 
1-3 för att undersöka hur teknikämnet prioriteras under år 1-3 i jämförelse med de 
andra skolämnena. Sist fanns ytterligare två frågor om teknikkompetens för att 
avsluta enkäten (Bilaga B). Bakgrundsdelen användes sedan för att korstabulera 
resultaten från huvuddelen. Korstabulering innebär att svaren från huvuddelen 
jämförs med svaren i bakgrundsdelen i olika kategorier. Detta gjorde det möjligt att 
urskilja skillnader inom urvalsgruppen (Stukat, 2005).  

4.2.1 Genomförande och urval 

Enkäterna delades ut till lärare i år 1-6.  De arbetar alla i samma mellansvenska 
kommun. Jag valde två olika insamlingsmetoder. En del av enkäterna delades ut till 
lärare under en konferens på en skola som jag varit i kontakt med tidigare, samt en 
studiedag för lärare i kommunen. Lärarna arbetade på fem olika skolor. Enkäterna 
delades ut och fylldes i på plats. Sedan samlade jag in dem direkt när lärarna var 
klara. Då studien inte avsåg att undersöka om det fanns skillnader mellan särskilda 
skolor skickades en del av enkäterna ut till sex större skolor som valdes utifrån en 
kontaktlista från kommunens hemsida. Detta för att öka spridningen geografiskt hos 
lärarna som deltog i studien. Skolorna som valdes ut låg därför i olika områden i 
kommunen. Det kan vara lämpligt att posta enkäter när det finns en avsikt att nå ut 
till flera respondenter över ett större geografisk område. (Denscombe, 2009). Då jag 
bedömde att det fanns tid för detta, vilket Denscombe menar är en förutsättning för 
användande av postenkäter, valde jag att posta dem.  



 

14 
 

4.2.2 Bortfall 

För att undvika ett stort bortfall lämnade jag personligen ut en del av enkäterna till 
lärare, som besvarade den på plats, och samlade sedan in dem. Detta medförde att 
alla enkäterna kom tillbaka. Med postenkäterna förväntade jag mig ett större bortfall. 
De nackdelar som finns med postenkäter är att svarsfrekvensen oftast är låg. 
Denscombe (2009) menar att det är rimligt att förvänta sig att 20 % av enkäterna 
kommer tillbaka. Då jag var medveten om detta tog jag först kontakt med rektorerna 
på de slumpmässigt utvalda skolorna. Sedan postades enkäterna till skolan med ett 
frankerat svarskuvert som de uppmanades att skickade tillbaka enkäterna med, 
direkt till mig. Jag hörde sedan av mig igen till de skolor som inte skickat tillbaka 
enkäterna, 3 dagar efter det sista datum jag meddelat att jag önskat att de skickade 
tillbaka dem.  
 
Antalet respondenter i det ursprungliga urvalet baserades på insamlingsmetoderna. 
En småskalig undersökning, vilket detta är, bör omfatta mellan 30-250 fall 
(Denscombe, 2009). För att med säkerhet inte hamna under 30 fall sattes ett mål på 
50 fall vilket bevakades under insamlingen.  Hälften av enkäterna fylldes i under den 
första insamlingen (25 st). Sedan skickades totalt 66 enkäter ut till 6 skolor. 11 kom 
tillbaka ifyllda och det totala antalet enkäter som studien baseras på blev 36 st. 36 av 
81 enkäter blev besvarade vilket gav en total svarskvot på 45 %. Svarskvoten av 
postenkäterna var 17 %. 

4.2.3 Forskningsetik 

Studien har genomförts i enlighet med de regler för forskning som antagits av 
Vetenskapsrådet (2002), och presenteras nedan tillsammans med kommentarer om 
hur de uppfyllts. 
 
Informationskravet säger att de som berörs av studien ska informeras om syftet samt 
villkoren för deras deltagande. Det uppfylldes genom att den första sidan på varje 
enkät var ett missivbrev (Bilaga C) där lärarna informerades om studiens syfte, att 
enkäten var anonym och frivillig. Alla respondenter uppmanades att läsa 
missivbrevet innan de fyllde i enkäten. Konfidentialitetskravet säger att alla 
uppgifter, av etiskt känslig karaktär om deltagare i en studie, ska hållas 
konfidentiella. Det säger även att all information som kan identifiera individer ska 
lagras så att ingen utomstående får tillgång till den. Den typ av identifiering av 
enkäterna som användes var enbart numrering. Enkäterna numrerades för att jag 
skulle kunna se hur stort bortfallet var. I enkäterna efterfrågades inga uppgifter som 
gjorde att någon respondenterna kunde identifieras. Samtyckeskravet säger att 
respondenterna ska samtycka till deltagande i studien. Alla respondenter tillfrågades 
genom missivbrevet om de ville delta. När enkäter används som mätinstrument 
godkänner respondenter sitt deltagande genom att lämna tillbaka enkäten ifylld 
(Denscombe, 2009). Lärarna som deltog i studien godkände därmed sitt deltagande 
genom att lämna tillbaka enkäten ifylld och nekade genom att inte göra det. Därmed 
hade de full frihet att själva välja om de ville delta i studien. Nyttjandekravet säger 
att uppgifterna om deltagare i studien endast få användas i forskningsändamål. De 
uppgifter som respondenterna i denna studie lämnat, har enbart använts för detta 
ändamål. Den informationen fanns även med i missivbrevet. 
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4.2.4 Tillförlitlighet 

Tre begrepp kan användas för att beskriva en studies tillförlitlighet; reliabilitet, 
validitet, och generaliserbarhet. Reliabilitet beskriver hur tillförlitligt 
mätinstrumentet är. Validitet beskriver huruvida mätningen ger de resultat som 
studien avser. Generaliserbarhet beskriver på om resultatet endast ger en bild av de 
som deltagit i studien eller om resultaten gäller för en större grupp (Stukát, 2005). 
 
För att lärarna som skulle svara på enkäten inte skulle känna sig påhoppade, då 
teknikämnets status i skolans är ett ämne som det de senaste åren diskuterats mycket 
om, formulerades frågorna noggrant. Enkäterna testades på två lärare för att se om 
det behövdes göra några justeringar. De fann att enkäten var fullt begriplig och de 
hade inga problem med att förstå frågorna. De kände inte heller att enkäten hade som 
avsikt att sätta dit dem, utan att de fritt kunde ge sina egna åsikter om 
teknikkunskaper. Detta garanterar dock inte att en del av lärarna svarade som de 
trodde att de förväntades göra. Under den första insamlingen fanns jag närvarande 
och kunde svara på eventuella frågor som uppstod. Detta behövde jag inte göra vilket 
gjorde att jag inte påverkade svaren, på samma sätt som jag inte kunde påverka 
svaren med postenkäterna. Enkäterna vid det första och andra insamlingstillfället såg 
likadana ut och därmed var frågeformuläret konsekvent vilket medförde god 
reliabilitet. 
 
Genom innehållsanalysen besvarades den första frågeställningen. Denna analys hade 
kunna genomföras med andra texter än de utvalda, men jag bedömde att de fyra 
texterna som analyserades var relevanta för studien och att de hade en hög validitet. 
Däremot hade innehållsanalysen kunnat nå en högre validitet om fler än de fyra 
utvalda texterna hade analyserats. I enkätundersökningen mättes lärares åsikter om 
teknikkunskaper genom en värdering av 16 kunskaper. Då kunskaperna i enkäten 
baserades på innehållsanalysen, så som studiens frågeställning avsåg, finner jag att 
studiens mätning genomfördes så som studien syftade att den skulle göras.  
 
Att använda sig av enkäter gjorde att studien kunde ge en bild av ett större antal 
lärares åsikter än om jag hade genomfört en kvalitativ studie med intervjuer som 
mätinstrument. Genom olika insamlingsmetoder fick jag stor spridning på 
respondenter vilket bidrog till en viss generaliserbarhet för studien inom kommunen. 
Däremot hade studien varit mer generaliserbar om urvalet hade inkluderat lärare 
från fler än en kommun. 

5 Resultat och analys 

5.1 Innehållsanalys 

Resultatet av innehållsanalysen avsåg att besvara studiens första frågeställning 
gällande vilka teknikkunskaper som läromedel och kursplan anser att elever bör 
utveckla under år 1-3. I kursplanen och läromedlen återfanns totalt 39 
teknikkunskaper (se Bilaga A). Dessa var mer utförligt beskrivna i läromedlen än i 
kursplanen.  Teknikkunskaperna delades in i 17 kategorier (Tabell 3) och utifrån fyra 
kunskapsformer (Tabell 4).  
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Tabell 3. Resultat av innehållsanalysen De teknikkunskaperna återfinns i 7 av kategorierna 
(kolumn 1 och 2). I de övriga 10 kategorierna placerades de teknikkunskaper som endast återfinns 
i en av texterna (kolumn 3 och 4). 

 

Kategori Antal Kategori Antal 

Material 7 Fordon 1 

Konstruktioner 6 Funktion 1 

Redskap 5 Fysik 1 

Produkter 4 Problemlösning 1 

System 3 Relationer 1 

Energi 2 Studiebesök 1 

Teknik i vardagen 2 Teknik i skolan 1 

  Teknik i Sverige 1 

  Säkerhet 1 

  Utveckling 1 

 
De teknikkunskaper som återfanns mest frekvent och därmed i alla fyra texterna 
placerade sig inom kategorierna material, konstruktioner, redskap och produkter. 
Totalt 22 av de 37 teknikkunskaperna återfanns i de kategorierna. Alla fyra 
kunskapsformerna representerades av dessa (se Bilaga A). Flera av 
teknikkunskaperna kunde inte definieras av en kunskapsform utan benämndes som 
en kombination. Kombinationerna bestämdes utifrån varje fall. Exempelvis 
teknikkunskapen Lösa konstruktionsproblem (se Bilaga A) blev en kombination av 
färdighet och förtrogenhet. Själva utförandet av problemet, handlingen, kan ses som 
en färdighet, men för att kunna utföra handlingen krävs kunskaper om vad, hur och 
på vilket sätt problemet ska lösas. Det krävs en mer komplex kunskap, i form av 
förtrogenhet, för att ta sig an problemlösningens natur. 
 

Tabell 4. Fördelning av teknikkunskaperna mellan kunskapsformerna. För den fullständiga 
tilldelningen av kunskapsform till varje kunskap, se Bilaga A. 

 

Kunskapsform Antal 
Fakta 13 
Färdighet 6 
Förståelse 8 
Förtrogenhet 2 
Fakta, färdighet 1 
Fakta, förståelse 7 
Färdighet, förtrogenhet 2 

 

5.2 Enkätundersökning 

Resultatet av enkätundersökningen avsåg att visa vilka teknikkunskaper, utifrån 
urvalet av innehållsanalysen, som lärare i år 1-6 anser att elever bör ha utvecklat i 
slutet av år tre. Resultatet inleds med en beskrivning av urvalsgruppen och sedan en 
redovisning av resultaten från enkätundersökningens huvuddel. Huvuddelen är den 
del av enkäten som besvarar studiens andra frågeställning. 
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5.2.1 Beskrivning av urvalsgruppen 

Lärare från sex skolor som undervisar år 1-6 i samma mellansvenska kommun deltog 
i studien. Alla lärare fyllde i likadana enkäter. 11 lärare deltog via postenkäter. 
 

 
Tabell 5. Beskrivning av urvalsgruppen 

 
  Lärarexamen Undervisar år 

  Ja Nej 1-3 4-6 1-6 

Man  4 1 2 2 1 

Kvinna 29 2 17 10 4 

Totalt 33 3 19 12 5 

 
Av de lärare som inte hade lärarexamen var en utbildad förskollärare och en utbildad 
civilekonom. Lärarna som hade en lärarexamen hade olika inriktningar under 
utbildningen: 
 

- 11 lärare hade inriktningen svenska eller svenska i kombination med engelska 
eller samhällsorienterande ämnen (SO).  

- 8 lärare hade inriktningen matematik, varav 3 hade det kombinerat med NO.  

- 1 lärare hade kombinationen svenska/matematik/NO, en lärare NO/svenska/ 
bild, samt 1 lärare matematik/svenska/SO/NO/idrott.  

- 2 lärare var utbildade slöjdlärare.  

- 7 lärare hade äldre utbildningar utan ämnesinriktning. Av dessa var 5 
utbildade lågstadielärare, 1 mellanstadielärare och 1 folkskollärare.  

- 4 lärare uppgav ingen inriktning. 
 

Tabell 6. Lärarna uppgav hur ofta de undervisar teknik. 

 

Alternativ Antal 
Inte alls 4 
1-3 tillfällen/år 3 
1-3 tillfällen/ termin 5 
1-3 tillfällen/ månad 3 
Varje vecka 6 
Någon annan undervisar 13 

 
Av de lärare som uppgav att en annan lärare undervisar teknik, svarade 11 st att 
eleverna har teknik varje vecka med den andra läraren.  
 
50 % av lärarna ansåg att de hade de kunskaper som krävs för att undervisa teknik. 
Hälften av de som uppgav att de hade kunskaper för att undervisa teknikämnet hade 
läst mellan 7,5-15 hp teknik under lärarutbildningen. 47 % ansåg att de inte hade 
tillräckliga kunskaper. Av dem uppgav 82 % att de skulle undervisa mer teknik efter 
vidareutbildning i ämnet. Av de lärare som deltagit i vidareutbildning uppgav hälften 
att de deltagit i kurser som erbjudits av skolutvecklingsprogrammet Naturvetenskap 
och teknik för alla (NTA). Annan form av vidareutbildning var teknikkurser på 
högskola eller universitet på mellan 7,5-30 hp. (se bilaga D, s. 4) 
 



 

18 
 

19 % av lärarna tyckte att det var viktigt med teknik under år 1-3. De ämnen som 
också fick liknande resultat var musik (19 %) och bild (14 %). Av de lärare som 
prioriterade teknik hade 5 av 7 läst teknik under lärarutbildningen. 6 av 7 ansåg att 
de hade rätt kunskaper för att undervisa teknik (Figur 2) 
 

 
 

Figur 2. Lärarna ombads välja 5 ämnen som de prioriterar under år 1-3 (se Bilaga D, s. 5). På x-
axeln visar de skolämnen som undervisas i grundskolan och på y-axeln de procentsatser som visar 
hur många procent av lärarna som valde det ämnet.  

5.2.2 Huvuddelen 

Varje teknikkunskap fick ett värde mellan 36-144 som bestämdes av hur de 36 
lärarna värderade kunskaperna (se Tabell 2). Värdet angav hur viktigt lärarna tycker 
att det är att arbeta med den teknikkunskapen under år 1-3.  
 
De 16 teknikkunskaperna fick, genom sammanställningen av huvuddelen, värden 
mellan 92 och 143 (se Bilaga D, s. 2). Vid samanställningen togs även ett medelvärde 
för varje teknikkunskap fram. Medelvärdet användes för att ge en uppfattning om 
lärarna var övervägande positiva eller negativa till teknikkunskapen. Ett medelvärde 
under 2,0 innebar att de flesta lärarna var negativa. Sammanställningen visade att 
lärarna var övervägande positiva då inga kunskaper hamnade på ett medelvärde 
under 2,0.  
 
De teknikkunskaper som fick det högsta värdet, 143, var Använda olika material 
(färdighet) och Varför sortera och återvinna? (förståelse). Kunskap om tekniska 
system var de teknikkunskaper som fick lägst värde, 92 och 94. Dessa kunskaper 
återfanns inom fakta- och förståelsekunskaperna. 
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Figur 3. Resultatet av huvuddelen med värden utskrivna för varje teknikkunskap. Bokstäverna på 
x-axeln represtenterar de 16 teknikkunskaperna och finns förklarade i tabell 8. Y-axeln anger det 
värde som varje teknikkunskap tilldelades efter sammanställningen av huvuddelen. De mörka 
staplarna är de fyra teknikkunskaper som uppnåde högst värde.  

 

Sammanställningen av huvuddelen visade att lärarna ansåg att kunskaper inom alla 
olika kunskapsområden var viktiga, även om färdighetskunskaperna fick högst samlat 
värde.  
 

Tabell 8. Förklaring av x-axeln i tabell 8 och kunskapsformernas medelvärde. Varje 
kunskapsform kunde liksom de individuella teknikkunskaperna uppnå ett värde mellan 36-144. 
Kunskapsformernas värde är medelvärdet av de samlade individuella teknikkunskaperna, inom 
varje kunskapsform. 

   

Teknikkunskaper indelade utifrån kunskapsform Medelvärde Median 
Färdighet  131  
a Klippa och klistra med papper och sax   
b Använda olika material. Ex. papper, kartong, trä   
c Göra ritningar   
d Bygga efter ritningar och instruktioner   
Fakta 119,5  
e Energikällor   
f Tekniska system i staden   
g Teknikhistoria   
h Hur fungerar återvinning?   
i Tekniska redskap i hemmet och skolan   
Förståelse 118  
j Teknikens påverkan på miljön   
k Förståelse för tekniska system   
l Hur tekniken utvecklas och förändras   
m Varför ska vi sortera och återvinna?   
Förtrogenhet 109,5  
n Lösa konstruktionsproblem   
o Välja teknisk lösning efter syfte   
p Säkerhet vid användning av  tekniska redskap   
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5.3 Resultatanalys 

Resultatet av innehållsanalysen visade vilka kunskaper som kursplanen och 
läromedlen ansåg var lämpliga att arbeta med år 1-3. De kunskaper som togs fram ur 
kursplanen täckte endast in en liten del av teknikämnet jämfört med läromedlen. 
Detta visade att det finns gott utrymme för tolkningar av kursplanen. När läromedlen 
studerades skiljde även de sig åt. Därför kategoriserades teknikkunskaperna för att 
underlätta jämförelsen. Kategorierna gav en bättre överblick av kunskaperna och 
gjorde att liknande kunskaper som formulerades på olika sätt kunde samlas ihop.   
 
Sett till medelvärdet på samtliga teknikkunskaper varierade de mellan 2,6–4,0, vilket 
visar på en övergripande positiv inställning till alla teknikkunskaper. Bedömningen 
av detta gör jag utifrån att det fanns två negativa svarsalternativ vilka i 
sammanställningen av huvuddelen fick värdena 1 och 2. Sett till medianen på 
samtliga teknikkunskaper var det inte någon av dem som hade en median under 3.0 
vilket även det visar på en övergripande positiv inställning (se Bilaga D, s. 2).  
 
En fråga som kan vara relevant att diskutera är om lärarnas uppfattning av teknik 
leder mot en teknisk allmänbildning? Resultatet från huvuddelen i enkäten (se Figur 
3, alt. Bilaga D, s. 2) visar att de högst värderade teknikkunskaperna inte alla fanns 
inom samma område. Detta visar på att lärarna uppfattar att det finns olika aspekter 
av teknikämnet och att det inte uteslutande syftar till en viss typ av kunskaper.  
Förtrogenhetskunskaperna fick det lägsta sammanlagda värdet, vilket ändå var 
väntat då dessa typer av kunskaper utvecklas under en lång tid (SOU, 1992:94.) och 
därmed kanske inte är de kunskaper som lärare förväntar sig att elever ska utveckla 
under de första skolåren. Fokus ligger då i allmänhet mycket på färdigheter, som att 
läsa och räkna.  
 
Uppnåeendemålen i kursplanen ska leda mot en allmänbildning i teknik då det är ett 
av ämnets syften. En jämförelse kan då göras med de teknikkunskaper från enkätens 
huvuddel som liknar dem. Citaten nedan är uppnåeendemålen för år 5 i kursplanen i 
teknik (Utbildningsdepartementet, 2000). 
 
- Kunna redogöra för, inom några väl bekanta teknikområden, viktiga aspekter på 

utvecklingen och teknikens betydelse för natur, samhälle och individ,  
 
Den teknikkunskap som kan relateras till det första uppnåendemålet för år 5 är Hur 
tekniken utvecklas och förändras (förståelse). Den kom på 11:e plats av 16. 
 
- Kunna använda vanligt förekommande redskap och tekniska hjälpmedel och beskriva 

deras funktioner, 
 
Två teknikkunskaper kan relateras till det andra uppnåendemålet; Klippa och klistra 
med papper och sax (färdighet) och Tekniska redskap i hemmet och skolan (fakta). 
Dessa kom på 3:e respektive 5:e plats av de 16 teknikkunskaperna. 

 

- Kunna med handledning planera och utföra enklare konstruktioner. 
 
Bygga efter ritningar och konstruktioner och Göra ritningar (färdigheter), är de 
teknikkunskaper som bäst syftar till det tredje uppnåendemålet. De kom på plats 9 
och 10 av 16. 
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Endast ett av uppnåendemålen, ”Kunna använda vanligt förekommande redskap och 
tekniska hjälpmedel och beskriva deras funktioner” (Utbildningsdepartementet, 
2000), hade motsvarande teknikkunskaper i enkäten som placerade sig som bland de 
8 teknikkunskaper som fick de högsta värdena. Detta kan vara en effekt av att lärare 
inte känner sig motiverade till att undervisa teknik (SOU, 2010:28) och därmed inte 
är förtrogna med kursplanen. Erlandsson och Lavesson (2006) skrev att lärarnas 
kompetens var avgörande för om lärare undervisar teknik eller inte. Av lärarna som 
var utbildade i teknik och ansåg att de hade rätt kunskaper undervisade närmare 
hälften av dem teknik varje vecka. Av lärarna som inte hade teknikkompetens uppgav 
närmare hälften att någon annan undervisade deras elever i teknik. Detta kan 
däremot ses som något positivt då nästan alla som uppgav att någon annan 
undervisade teknik, även uppgav att eleverna därmed har teknik varje vecka. 

6 Diskussion 

6.1 Metod 

Grundtanken med studien var att undersöka vad lärare hade för åsikter om innehållet 
i teknikämnet genom en enkätundersökning. Under arbetets gång visade det sig att 
det behövdes ett underlag till denna undersökning, varpå studien delades upp i två 
separata delar, en innehållsanalys och en enkätundersökning. De resultaten av de två 
delarna av studien blev också svaren på de två frågeställningarna.  
 
Ett urval av innehållsanalysen gav en överblick av tilltänkt teknikundervisning enligt 
läromedel och kursplanen, och ansågs efter bearbetning representera teknikämnet på 
ett rättvist sätt. Huvuddelen i enkätundersökningen baserades därför helt på urvalet 
av innehållsanalysen.  De läromedel som användes valdes för att de alla syftade, eller 
delvis syftade direkt till undervisning i år 1-3. Grundboken (Sjöberg, 2003) är ett av 
de få läromedel som finns för år 1-3 och var därför givet att användas som till 
innehållsanalysen. De två lärarmaterialen (Norqvist & Powell, 1997; Rosberg & 
Osbeck, 1996) valdes av två anledningar. Dels för att de fanns tillgängliga på 
högskolans bibliotek och dels för att de båda innehöll tydliga förslag på innehåll och 
mål riktat direkt till år 1-3. De teknikkunskaper som kunde tas fram ur alla tre 
läromedel gav en god helhetsbild av teknikämnet och dess möjligheter. Listan på 
teknikkunskaper kan med fördel användas som inspiration vid planering av 
undervisning.  
 
När enkäten utformades var det huvuddelen som färdigställdes först då dess 
utformning kom till genom innehållsanalysen. Det är även den delen som besvarar 
den andra frågeställningen. Det var med avsikt som ett jämnt antal svarsalternativ på 
skalan i huvuddelen valdes. Stukat (2005) skriver att det kan vara fördelaktigt att ha 
fyra alternativ för att de svarande ska vara tvungna att ta ställning. De måste då välja 
ett positivt eller negativt svar. Jag valde därför en fyrgradig skala så att de svarande 
inte skulle kunna placera sig mitt emellan instämmer helt och instämmer inte. På 
detta sätt kunde jag urskilja vilka teknikkunskaper som lärarna var mest positivt eller 
negativt inställda till.  
 
Att använda sig av postenkäter kan ses som riskabelt då svarsfrekvensen anses vara 
låg (Denscombe, 2009).  På grund av den geografiska spridningen som jag eftersökte, 
och den tid det skulle ta att genomföra besöken, kunde jag inte besöka alla skolor 
personligen. Då jag tog hänsyn till det eventuella problemet med svarsfrekvensen, 
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och postade ut fler enkäter än jag förväntade att jag skulle få tillbaka, anser jag att jag 
valde rätt metod. Att jag redan hade 25 enkäter ifyllda, bidrog också till att jag kände 
mig trygg i att skicka ut enkäter med post.  Då jag endast fick tillbaka 11 enkäter från 
en av skolorna gjorde det däremot att jag inte fick den stora geografiska spridning 
som jag hoppades på. De enkäter som kom tillbaka medförde att postenkäterna hade 
en svarsfrekvens på 17 %. Detta kan jämföras med de 20 % som Denscombe (2009) 
skriver är en vanlig svarsfrekvens för postenkäter. Den totala svarsfrekvensen på 45 
%, vilken kan anses vara låg, var därför väntad. Vid sammanställningen av enkäterna 
fick de svar som kom tillbaka blanka i huvuddelen värdet 0, och räknades med i det 
totala resultatet. 

6.2 Kunskap 
Nästan allt människan omger sig av är teknik eller är beroende av teknik. Även trots 
detta så ser inte elever att teknikämnet är något de har nytta av i vardagen (SOU, 
2010:28). Hur ser då teknikundervisningen ut? Vilka kunskaper förmedlas genom 
dagens teknikundervisning? Kursplan, läromedel och aktuell forskning kring 
undervisning om tekniska system visar att detta är kunskaper som är viktiga och som 
leder till en god förståelse för teknikens relation till människan och samhället 
(Svensson, 2010). Trots detta var teknikkunskaperna om tekniska system i enkäten, 
de som fick lägst värde i sammanställningen. Flera lärare svarade att dessa kunskaper 
inte alls var relevanta för undervisning i år 1-3. Tekniken omkring oss förändras hela 
tiden och därför även teknikundervisningen. Det är ett ämne som hela tiden 
utvecklas. Det kan då vara så att lärare inte hinner med i utvecklingen, vilket även 
färgar elevers uppfattning om teknikämnet. Som med alla ämnen måste 
undervisningen locka elevernas intresse och vara relevant för dem.  
 
Innehållsanalysen visade att det finns utrymme för alla olika typer av kunskaper som 
läroplanens kunskapssyn beskriver (SOU, 1992:94). Teknikämnet kan varieras och 
genom att ta vara på alla möjligheter finns det god möjlighet till att uppnå den 
tekniska allmänbildning som kursplanen syftar till. Kan dessa kunskaper också få 
elever att utbilda sig till ingenjörer? Som med alla val i livet finns det många faktorer 
som påverkar oss när vi väljer vad vi ska arbeta med. En positiv bild av teknik och 
ingenjörsyrket kan säkert få fler att välja den yrkesbanan. Detta kräver dock ett 
samarbete mellan skola och näringsliv, för det kan inte vara skolans ensamma ansvar 
att få elever att utbilda sig till ingenjörer eller något annat specifikt yrke. Däremot så 
är det skolans uppdrag att se till att alla som går ut grundskolan har de kunskaper 
som krävs för en teknisk allmänbildning som motsvarar kraven i kursplanen. 
 
Svensson (2010) har uppfattningen att technological literacy numera inte handlar 
om just vad som är viktigt att kunna, utan vad dessa kunskaper gör, hur de används 
och vad de genererar. Därför var det viktigt att listan av teknikkunskaper i enkäten 
inte bara visade vad lärarna ansåg att eleverna skulle kunna, utan även att de kunde 
analyseras utifrån vilka typer av kunskaper de var. Då kunde resultatet även visa hur 
teknikkunskaperna används. Den kunskapsform som hade högst värde var 
färdigheter, följt av fakta, förståelse och förtrogenhet. Förtrogenhet kan mest liknas 
med den nya beskrivningen av technological literacy som Svensson närmar sig. Som 
med all kunskap så är förtrogenhet ett mål. Inte nödvändigtvis det slutgiltiga målet 
eller den kunskapsform som ska värderas högst, snarare en trygghet. När vi känner 
oss trygga kan i även själva forma våra kunskaper och göra dem till våra egna. När 
eleverna kan göra det med sin sina teknikkunskaper, vill jag påstå att de enligt 
Svensson tankar går mot en technological literacy. 
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Den tekniska kunskap som kursplanen (Utbildningsdepartementet, 2000) talar om 
kräver att teknik i skolan utvecklar ett förhållningssätt till teknik, som gör att vi efter 
skolåren kan fortsätta utveckla vår tekniska kompetens. Det är därför oroväckande 
att elever på högstadiet inte känner att de har någon användning av 
teknikundervisningen i skolan (SOU 2010:28). Som det nämndes tidigare så är den 
stora frågan nog hur undervisningen egentligen ser ut. Det räcker med att se sig 
omkring så finns tekniken överallt. En teknikundervisning som inte gjort eleverna 
uppmärksamma på detta kan inte heller motivera eleverna. Ingen motivation – inget 
resultat. 
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Bilaga A 
 

Text Kunskap Kategori Kunskapsform 
KP Använda olika material Material Färdighet 

KP Använda redskap Redskap Färdighet 

F Att vi tycker om olika saker Produkter Förståelse 

KP Beskriva redskap Redskap Fakta 

T Elektricitet Energi Fakta 

F Energikällor Energi Fakta 

F Estetiska kvaliteter hos föremål Produkter Förståelse 

T Fordon och kommunikation Fordon Fakta 

T96 Ha gjort några arbetsplatsbesök Studiebesök Fakta 

T Hemmets teknik Teknik i vardagen Fakta, förståelse 

F Komponenter i tekniska system System Fakta, förståelse 

KP, T Konstruktioner Konstruktioner Fakta 

T96 Kunna använda sig av olika material Material Färdighet 

F, T96 Känna till och använda vanliga verktyg Redskap Fakta, färdighet 

T96 Kännedom om några produkters utveckling Produkter Fakta 

T96 Lösa konstruktionsproblem Konstruktioner Färdighet, förtrogenhet 

T96 Materials råvaror och ursprung Material Fakta 

T Material, papper och kartong Material Fakta 

F Olika material fyller olika syften Material Förståelse 

F Planera och utföra konstruktioner Konstruktioner Färdighet, förtrogenhet 

T96 Sammanfoga konstruktioner med vanliga 
metoder 

Konstruktioner Färdighet 

F Skillnad mellan naturliga och konstgjorda material Material Förståelse 

F Sortera och förstå begränsningen av vissa 
material 

Material Förståelse 

F Studera och beskriva saker i vardagen Teknik i vardagen Fakta, förståelse 

T Teknik i skolan Teknik i skolan Fakta 

T Teknik i Sverige, bondgården, kusten Teknik i Sverige Fakta 

KP Tekniken i relation till människa och natur Relationer Förståelse 

KP Teknikens utveckling Utveckling Fakta, förståelse 

F Tekniksäkerhet Tekniksäkerhet Förtrogenhet 

T Tekniska produkter  Produkter Fakta 

T Tekniska redskap Redskap Fakta 

KP, Tekniska system System Fakta, förståelse 

F Testa egenbyggda konstruktioner Konstruktioner Färdighet 

F Upptäcka mönster i olika konstruktioner Konstruktioner Förståelse 

KP Vad tekniken gör Funktion Förståelse 

T Vatten, luft, värme (fysik) Fysik Fakta, förståelse 

F Välja teknik efter syfte Problemlösning Förtrogenhet 

 
F Försök med teknik 
KP Kursplan i teknik 
T Teknik med fysik och kemi 
T96 Teknik 96 

       



 

 

Bilaga B 

Elevers teknikkunskaper i slutet av år 3 
 

I enkäten finns två typer av frågor. Vid frågor med en ruta (), kryssar du i det alternativ 

som du anser stämmer bäst in på dig. Vid frågor med en eller flera svarsrader efter, svarar 
du kortfattat på frågan med egna ord. 

  
Om dig 
 

1. Kön:  Kvinna  Man 

 
 
2. Undervisar detta läsår elever i årskurs: _______ 
 
 

3. Har en lärarexamen?   Ja  Nej 

 
Om Ja 4. Inriktning (ex. matematik, naturvetenskap, svenska): 
 

 _____________________________________________________________ 
 
 
5. Annan relevant utbildning: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 

6. Hur ofta undervisar du teknik? 

 1-3 ggr varje läsår 

 1-3 ggr varje termin 

 1-3 ggr i månaden 

 Varje vecka 

 Inte alls 

 Någon annan undervisar eleverna i teknik 
 

Om någon annan undervisar teknik 7. Hur ofta? _________________________________ 
 
 
8. Känner du att du har de kunskaper som krävs för att undervisa teknik? 
 

 Ja  Nej 

 
Om Nej 9. Skulle du undervisa mer teknik efter deltagande i en vidareutbildning i ämnet? 
 

  Ja  Nej 



 

 

Värdering av teknikkunskaper  

10. I slutet av år 3 bör eleverna ha kunskaper inom följande teknikområden. 
 
 Instämmer Instämmer Instämmer  Instämmer 
 Inte   nog inte nog  helt 

a. Klippa och klistra med papper och sax      

 

b. Använda olika material. Ex. papper, kartong, trä.    

   

c. Göra ritningar      

 

d. Bygga efter ritningar och instruktioner      

 

e. Energikällor    

    

f. Tekniska system i staden     

 

g. Teknikhistoria    

  

h. Hur fungerar återvinning?     

 

i. Tekniska redskap i hemmet och skolan     

 

j. Teknikens påverkan på miljön    

  

k. Förståelse för tekniska system    

     

l. Hur tekniken utvecklas och förändras    

  

m. Varför ska vi sortera och återvinna?    

  

n. Lösa konstruktionsproblem    

    

o. Välja teknisk lösning efter syfte    

  

p. Säkerhet vid användning av några tekniska redskap.    

    
 
Egna förslag på teknikkunskaper som du anser att elever bör ha i slutet av år 3. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 



 

 

 
11. Sätt kryss vid de fem ämnen du anser bör prioriteras under år 1-3.  
 

 Bild 

 Drama 

 Engelska 

 Idrott 

 Matematik 

 Musik 

 NO 

 Samhällskunskap 

 Slöjd 

 Svenska 

 Teknik 
 
 
 

Svara på frågorna nedan endast om du har en lärarexamen eller genomfört merparten av en 
lärarutbildning. 
 

 
 

12. Läste du teknik under lärarutbildningen? 
 

 Ja  Nej 

 
Om Ja 13. Beskriv omfattningen (ex i dagar/veckor eller högskolepoäng) 
 
 _______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

 
 
14. Har du vidareutbildat dig inom teknik efter lärarutbildningen? 
 

 Ja   Nej 

 
Om Ja 15. Beskriv vilken typ av vidareutbildning det var 
 

_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 



 

 

      Bilaga C 
Hej lärare! 
 

Då det inte i nuvarande eller kommande kursplan för teknik finns några kunskapskrav för år 3 så 

avser den här studien att ta reda på vilka teknikkunskaper som lärare i skolans tidigare år, skolår 

1-5, tycker att elever bör ha i slutet av år 3. Detta avser jag att mäta genom en enkätundersökning 

för att ett större antal lärare ska kunna ge sin syn på ämnet. 

 

Enkäten riktar sig därmed till dig som arbetar i skolans tidigare år och undervisar elever i dessa 

årskurser. De sammanställda svaren av enkäten kommer att ligga till grund för studien. En hög 

svarsfrekvens ökar studiens tillförlitlighet, därför är dina åsikter viktiga. 

 

Det är frivilligt att delta i studien och enkäten är anonym. Dina svar kommer inte att kunna spåras 

tillbaka till dig. Resultatet av enkätundersökningen kommer enbart användas för denna studie och 

därmed inte i något annat sammanhang. 

 

Tack på förhand för ditt deltagande!  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Susanna Lennqvist 

Mälardalens högskola 

 

Vid eventuella frågor, kontakta mig på:  

xx eller xx 

 

 



 

 

Bilaga D  

Resultat av enkätundersökning - tabeller     
Tabellerna kan ge ytterliga intressanta data än vad som uppmärksammats i 
enkätundersökningens resultat (s.15), och finns därför med i sin helhet som Bilaga D. 
 
Enkäterna har sammanställts i 4 tabeller: 
 

- Huvuddel 

- Bakgrundsfrågor  

- Kompetensfrågor 

- Prioritering av ämnen i år 1-3 
 
Numren i tabellerna, är numreringen av enkäterna som har använts för att urskilja 
respondenterna.  
 
Bokstäverna i tabellen Huvuddel motsvaras av följande kunskaper: 
 

a. Klippa och klistra med papper och sax 
b. Använda olika material. Ex. papper, kartong, trä 
c. Göra ritningar 
d. Bygga efter ritningar och instruktioner 
e. Energikällor 
f. Tekniska system i staden 
g. Teknikhistoria 
h. Hur fungerar återvinning? 
i. Tekniska redskap i hemmet och skolan 
j. Teknikens påverkan på miljön 
k. Förståelse för tekniska system 
l. Hur tekniken utvecklas och förändras 
m. Varför ska vi sortera och återvinna? 
n. Lösa konstruktionsproblem 
o. Välja teknisk lösning efter syfte 
p. Säkerhet vid användning av tekniska redskap 

 
Sorterade utifrån högst till lägst värde i resultatet 
 

b. Använda olika material. Ex. papper, kartong, trä 
m. Varför ska vi sortera och återvinna? 
a. Klippa och klistra med papper och sax 
h. Hur fungerar återvinning? 
i. Tekniska redskap i hemmet och skolan 
j. Teknikens påverkan på miljön 
e. Energikällor 
p. Säkerhet vid användning av  tekniska redskap 
d. Bygga efter ritningar och instruktioner 
c. Göra ritningar 
l. Hur tekniken utvecklas och förändras 
n. Lösa konstruktionsproblem 
g. Teknikhistoria 
o. Välja teknisk lösning efter syfte 
k. Förståelse för tekniska system 
f. Tekniska system i staden



 

 

Huvuddel 
    

 Färdighet Fakta Förståelse Förtrogenhet 

Nr a b c d e f g h i j k l m n o p 

1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 

2 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 1 1 4 4 4 4 

5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 

6 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 

7 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 

8 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 

10 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 

11 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 

15 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 3 4 

16 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 

17 4 4     4   4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 

19 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 1 1 4 1 1 1 

20 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4 2 3 4 2 3 3 

34 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 

35 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 

36 4 4 2 3 3 1 2 4 3 3 1 2 4 2 2 4 

37 4 4 3 3 3 2 2 4 4 3 2 3 4 3 2 3 

38 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 

39 4 4 4 4 2 1 2 3 3 2 1 2 3 3 2 3 

40 4 4 3 3 3 2 2 4 4 4 2 4 4 2 2 3 

41 4 4 2 3 2 1 1 4 3 3 1 1 4 1 1 2 

43 4 4 4 4 3 1 3 4 4 4 2 3 4 1 1 2 

43 4 4 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 2 3 

44 4 4 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 

45 4 4 3 3 3 2 3 4 4 3 1 1 4 2 1 3 

46 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 

48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

55 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 

56 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

57 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 

58 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 2 3 4 2 1 2 

59 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 

60 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 

Summa 142 143 119 120 121 92 104 142 138 126 94 109 143 106 101 121 
Medelvärde  3,9 4 3,3 3,3 3,4 2,6 2,9 3,9 3,8 3,5 2,6 3 4 2,9 2,8 3,4 

Medelvärde  
kunskapsform                      131,00                                     119,40                           118,00                109,33     

Median 4,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,5 

 



 

 

Bakgrundsfrågor 
 

Nr Kön 
Undervisar 
just nu år Examen Inriktning Annan utbildning 

Hur ofta 
undervisar du 
teknik? 

Hur ofta 
undervisar 
någon 
annan?  

1 Kvinna 3 Ja Sv/SO   Annan 1/vecka 

2 Kvinna 4 Ja Ma   Varje vecka   

3 Man 3 Ja Sv/Ma/No Fritidspedagog 1-3/läsår   

4 Kvinna 1 Nej 
 

Förskollärare Annan 1/vecka 

5 Kvinna 2 Ja 
 

Mentorsutbildning Annan 1/vecka 

6 Kvinna 4 Ja Ma/Sv/SO/NO/Idrott Fritidspedagog Annan 1/vecka 

7 Kvinna 3,4,5 Ja Svenska, andra språk   Annan   

8 Kvinna 5 Ja Mellanstadielärare   1-3/termin   

10 Kvinna 2 Ja Sv/En Specialpedagogik  1-3/läsår   

11 Kvinna 3 Ja Sv/En Beteendevetenskap 1-3/läsår   

15 Kvinna 4 Ja Sv/En CAM Annan 1/vecka 

16 Kvinna 1,2,3,4,5 Ja Lågstadielärare Specialpedagog Varje vecka   

17 Kvinna 3 Ja Sv/SO Bildpedagog 1-3/läsår   

19 Kvinna 2 Ja Ma/NO   1-3/termin   

20 Man 3,4,5 Ja Slöjd/IT   Inte alls   

34 Man 2,4 Ja Ma/NO   Varje vecka   

35 Kvinna 2 Ja Sv   1-3/månad   

36 Kvinna 6 Ja Folkskollärare   Annan 1/vecka 

37 Kvinna 5 Ja Ma   Annan 1/vecka 

38 Kvinna 5 Nej 
 

Civilekonom 1-3/termin   

39 Kvinna 3,4,5,6 Ja Slöjd Förskollärare, Tk Inte alls   

40 Kvinna 3,4,5,6 Ja 
 

  Inte alls   

41 Kvinna 1,2,3 Ja 
 

  Inte alls   

43 Kvinna 1,2,3 Ja Lågstadielärare   1-3/termin   

43 Kvinna 6 Ja NO/Sv/Bild   Annan 1/vecka 

44 Kvinna 1,2,3 Ja Lågstadielärare Specialpedagogik , SVA 1-3/månad   

45 Kvinna 1,2,3 Ja Sv   Annan 
1-2 
ggr/termin 

46 Kvinna 5 Ja Lågstadielärare   1-3/månad   

48 Man 4 Nej 
 

  Annan 1/vecka 

50 Kvinna 1,2,3 Ja Ma   Varje vecka   

55 Kvinna 3 Ja Sv/SO   Annan 1/vecka 

56 Kvinna 3 Ja Ma   Varje vecka   

57 Kvinna 5 Ja 
 

  Annan 1/vecka 

58 Kvinna 1,2,3 Ja Lågstadielärare   1-3/läsår   

59 Kvinna 2 Ja Sv Specialpedagogik  1-3/termin   

60 Man 1,2,3 Ja Ma/NO   Varje vecka   

 



 

 

Kompetensfrågor 
 

   
Teknik under utbildningen Vidareutbildning i teknik 

Nr 

Har du de 
kunskaper som 
krävs för att 
undervisa teknik? 

Skulle du 
undervisa mer 
efter vidare-
utbildning.? Ja/Nej Vad/omfattning Ja/Nej Vad/omfattning 

1 Nej Ja Nej 
 

Nej 
 2 Ja 

 
Ja Tvären Nej 

 3 Ja 
 

Ja 7,5 No/Tk Nej 
 4 Ja Nej Nej 

 
Ja NTA-introduktion, Jord, Fjärilar 

5 Nej Ja Nej 
 

Nej 
 6 Ja Ja Ja 

 
Ja Teknikkurs för lärare, 7,5 hp 

7 Nej Nej Nej 
 

Nej 
 8 Nej Nej Ja 5 hp Ja NTA, kemi, rörelse, konstruktion, el 

10 Nej Ja Ja 7,5 hp Nej 
 11 Nej Ja         

15 Nej Ja Ja 2,5 dag Nej 
 16 

  
Nej 

 
Ja LMN 7,5 hp 

17 Ja Ja Ja 7,5 hp Nej 
 19 Ja Ja Ja 7,5 hp Nej 
 20 Ja Ja Nej 

 
Nej 

 34 Ja 
 

Ja Inriktning Ma/NO Nej 
 35 Nej Ja Nej 

 
Ja NTA-introduktion, lådutbildningar 

36 Nej Ja Nej 
 

Ja Flera 7,5 poängskurser 

37 Nej Ja Nej 
 

Nej 
 38 Nej Ja         

39 Ja 
 

Nej 
 

Ja Distanskurs 15 hp 

40 Nej Nej Nej 
 

Nej 
 41 Nej Ja Nej 

 
Nej 

 43 Ja 
 

Nej 
 

Nej 
 43 Ja Ja Nej 

 
Nej 

 44 Nej Ja Nej 
 

Ja NTA, Studiedagar 

45 Ja Ja Nej 
 

Ja 
 46 Nej Ja Nej 

 
Ja NTA-introduktion, Kemi, El 

48 Ja 
 

Ja 15 hp Nej 
 50 Ja 

 
Ja 15 hp Ja 30 Hp 

55 Nej Ja Nej 
 

Nej 
 56 Ja 

 
Ja 7,5 hp Nej 

 57 Ja Ja Nej 
 

Nej 
 58 Nej 

 
Nej 

 
Nej 

 59 Nej Ja Nej 
 

Nej 
 60 Ja 

 
Ja NO inriktning Nej 

  
 
 



 

 

Prioritering av ämnen i år 1-3 
 

Nr Bild Drama En Idrott Ma Musik NO SO Slöjd Sv Teknik HKK 

1 
  

1 1 1 
 

1 
  

1 
  2 

  
1 1 1 

    
1 1 

 3 
    

1 
 

1 
  

1 1 
 4 

  
1 1 1 

 
1 

  
1 

  5 1 1 
 

1 1 
    

1 
  6 

   
1 1 

 
1 

 
1 1 

  7 
 

1 
 

1 1 
  

1 
 

1 
  8 

  
1 1 1 

 
1 

  
1 

  10 
   

1 1 
 

1 1 
 

1 
  11 

  
1 1 1 

  
1 

 
1 

  15 
  

1 
 

1 1 
 

1 
 

1 
  16 

  
1 

 
1 

 
1 1 

 
1 

  17 1 1 
   

1 
 

1 
 

1 
  19 

  
1 1 1 1 

   
1 

  20 
   

1 1 
 

1 
 

1 1 
  34 

   
1 

  
1 1 

 
1 1 

 35 1 
 

1 
 

1 
 

1 
  

1 
  36 

  
1 1 1 

  
1 

 
1 

  37 
  

1 1 1 1 
   

1 
  38 

  
1 1 1 

  
1 

 
1 

  39 
   

1 1 
  

1 1 1 
  40 

   
1 1 

 
1 

 
1 1 

  41 
 

1 
 

1 1 
    

1 
  43 

    
1 1 1 

  
1 1 

 43 
  

1 
 

1 
 

1 1 
 

1 
  44 

  
1 1 1 

 
1 

  
1 

  45 1 
  

1 1 1 
   

1 
  46 

  
1 1 1 

 
1 

  
1 

  48 1 
 

1 
 

1 
 

1 
  

1 1 
 50                         

55 
  

1 1 1 
 

1 
  

1 
  56 

  
1 1 1 

 
1 

  
1 

  57 
  

1 1 1 
 

1 
  

1 
  58 

    
1 1 1 

  
1 1 

 59 
   

1 1 
 

1 1 
 

1 
  60 

   
1 

  
1 1 

 
1 1 

 Summa 5 4 19 26 32 7 22 13 4 35 7 0 

Summa i % 14% 11% 53% 72% 89% 19% 61% 36% 11% 97% 19% 0% 

Placering 8 9 5 3 2 7 4 6 9 1 7 10 

 


