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Syftet med denna undersökning var att belysa grundskolors tidsplanering 
vad gällde teknikundervisning. Dvs. att ställa skolornas schemalagda tid 
mot den tid i teknik undervisning som timplanen utlovade eleverna. 
Metoden  som  använts  var  en  kvantitativ  insamlingsmetod  i  form  av 
enkäter till elever och lärare i grundskolans senare år och observationer 
av  deras  tillhörande  schemaplanering/tidsplanering  för  teknik. 
Resultatet visade att både elev och lärare uppfattar tiden som otillräcklig 
med den nationella  timplanen som utgångspunkt.  Slutsatserna dragna 
från denna undersökning är att teknik som skolämne åsidosätts om man 
frågar elev och lärare. En annan slutsats är att en liknande undersökning 
är svår att genomföra i skiftet mellan två läroplaner. 

_______________________________________________
Nyckelord: Teknik, timplan, schemaplanering, tidsplanering.
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1. Inledning

1.1 Presentation av arbetet

Detta arbete kommer att handla om huruvida grundskolans senare år tar vara och 
förvaltar  de,  enligt  timplanen  för  grundskolan,  tilldelade  antal  timmar  inom 
skolämnet  teknik.  Jag  kommer  inte  lägga  mitt  fokus  på  om  innehållet  i 
undervisningen uppfylls eller hur de undervisande lärarna inom teknik lägger upp sin 
undervisning att målen som står i kursplanen uppfylls. Fokus kommer istället läggas 
på det faktiska antalet schemalagda lektionstimmar och hur de överensstämmer med 
de, igen enligt timplanen för grundskolan, timmar som varje skolelev på grundskolan 
är utlovad. 

Anledningen  till  att  jag  drar  en,  som  kan  tyckas  vara,  förhastad  slutsats  att 
verkligheten  är  sådan.  Att  dessa  utlovade  skoltimmar  inte  överensstämmer  med 
faktiska  schemalagda  undervisningstimmar  baseras  på  mina  tidigare  erfarenheter 
inom samtliga verksamhetsförlagda moment jag har genomgått under min utbildning 
till grundskolelärare inom just skolämnet teknik för grundskolans senare år. Under 
dessa perioder har både schemat för elever och åsikter från undervisande lärare visat 
tendenser på att en brist på antal schemalagda timmar faktiskt existerar.

Undersökningen  är  bedriven  på  två  stycken  medelstora  skolor  i  en  kommun  i 
Mellansverige. Dessa skolor är en 6-9 skola respektive F-9 skola. I skolan som endast 
har 6-9 undervisning så har även skolor som utbildar lägre åldrar undersökts för att  
få ett komplett spektrum för elevernas hela grundskolegång. De lärare som deltagit i 
undersökningen  är  de  som  undervisat  eleverna  (som  ingick  i  undersökningen)  i 
teknikämnet. 

1.2 Syfte

Syftet  med arbetet  är,  i  och med en ny läroplan från 2011 (Lgr11),  att  belysa och 
undersöka  i  två  utvalda  grundskolor  huruvida  de  följer  timplanen  för  skolämnet 
teknik. Anledning till att arbetet utgår från Lgr11 är att den tidigare läroplanen Lpo94 
inte har varit helt fullständig vad gällande kursmål och kunskapskrav inom ämnet 
teknik. När nu en ny läroplan introducerats i grundskolan bidrar till ett intresse att se 
förändringar i hur det centrala innehållet och timplanen uppfylls. Att schemalagda 
antal  timmar  inte  skulle  stämma  överens  med  de  antal  som  timplanen  för 
grundskolan utlovar är, i och med att tidsplanen är ett styrdokument för grundskolan 
att följa, ett lagbrott enligt svensk lagstiftning (Skollagen, kapitel 10, § 4). 

Syftet med arbetet är inte bara att undersöka de faktiska undervisningstimmarna i 
teknik utan även att undersöka hur undervisande lärare samt undervisade elever i 
dessa skolor uppfattar den schemalagda timåtgången för skolämnet teknik. Då det 
kan tänkas att stora delar av problematiken för ämnet detta arbete behandlar kan 
bero just på okunskap hos dessa två grupper om hur många schemalagda timmar de 
är utlovade.
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I vetenskapsrådets artikel  Forskningsetiska principer inom humanistisk samhälls-
vetenskaplig forskning skriver de: 

”Inför varje vetenskaplig undersökning skall ansvarig forskare göra en vägning av värdet  
av det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för  
berörda  undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare  och  eventuellt  för  tredje  person.” 
(Vetenskapsrådet. 2004, s.5)

Jag har med detta citat också övervägt vad de negativa konsekvenserna är om resultat 
visar  att  de  antal  timmar  som  faktiskt  undervisas  inte  stämmer  överens  med 
timplanens utlovade timmar. En konsekvens och som jag också inser är en verklighet 
är att det finns bara ett visst antal timmar att ha undervisning på i veckan. Skulle det 
visas att timmarna är för få inom ämnet teknik måste timmarna tas från någonstans 
och det är möjligt att detta någonstans är från ett annat skolämne och på detta sätt  
får detta ämne också lida för brist på antalet schemalagda timmar. Med övervägandet 
har jag också insett  att  detta arbete endast ska vara en undersökning och inte på 
något sätt en lösning eller korrigering utan att det är upp till varje individuell skola 
med de inblandade parterna att lösa problemet. Denna undersökning är bara för att 
belysa om ett sådant problem existerar.

1.3 Frågeställningar

De frågeställningar jag har beslutat att använda mig av är som följande:

• Hur många antal faktiska undervisningstimmar i ämnet teknik jämfört med de 
utlovade undervisningstimmarna enligt timplanen undervisas i grundskolans 
senare år.

• Är elever och undervisande lärare medvetna om antalet utlovade timmar inom 
skolämnet teknik i förhållande till andra skolämnen? 

• Är undervisande lärare medvetna om antalet utlovade timmar inom skolämnet 
teknik enligt timplanen? 

Dessa frågeställningar är baserade på det syfte jag har med undersökning och jag 
anser att de bör spegla de två huvudsyften som arbetet bygger på.
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2. Bakgrund

För att göra en undersökning i huruvida ett skolämne får tillräcklig plats i timplanen 
bör givetvis även underlag finnas för att ett sådant ämne bör få den tid det förtjänar i 
förhållande  till  andra  skolämnen.  Jag  har  i  detta  kapitel  gått  in  dels  på  vad 
litteraturen jag arbetat med har att säga om teknik som allmänt begrepp och vad 
tidigare forskning säger 

2.1 Vad säger litteraturen om teknik

Mattson (2002) skriver att människan alltid har använt och varit beroende av teknik 
eftersom att existera är att använda teknik. Detta tyder på att  länge människan har  
existerat har det även funnits ett behov att kunna använda tekniska uppfinningar och 
tillämpa  tekniska  lösningar.  Mattson  skriver  även  att  i  hennes  arbete  från 
lärarhögskolan väljer hon att använda definitionen ”Teknik är människans metoder  
att  tillfredställa  sina  önskningar  och  behov  genom  att  tillverka  och  använda  
verktyg och fysiska föremål” (Mattson, 1996). Många andra definitioner finns även 
bland annat Nationalencyklopedin som definierar teknik som ”...  sammanfattande 
benämning på alla människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom  
att använda fysiska föremål” (Nationalencyklopedin, 1995). 

Även  Svante  Lindqvist  menar  på  i  antologin  I  teknikens  backspegel  (1987) att 
begreppet verktyg och redskap samt hur vi med dessa lär oss att tillämpa den fysiska 
miljön vi möter dagligen är en god definition av teknik. Lindqvist skriver också om att 
vi  använder  de  fysiska  och människogjorda  verktygen och att  tillämpa mänskliga 
metoder för att behärska naturen. Detta påstående håller inte Nielsen, Nielsen och 
Jensen med om i deras bok  Skruen uden ende  (2004).  Med dessa definitioner som 
påminner väldigt mycket om varandra, stämmer även Matssons påstående bra in på 
dessa då vi använder i dag verktyg dagligen för att kunna fungera i samhället. 

Eva  Blomdahl  (2007)  skriver  i  boken  Teknik  i  skolan  att  i  dagligt  tal  förknippas 
termen teknik ofta med föremål som är skapade av människor och då oftast när de är  
skapade  inom  industrins  område.  Även  menar  Blomdahl  att  det  finns  en  tydlig 
skillnad på ”teknik” och ”teknologi” då teknologin är läran att förstå tekniken. Dessa 
två  begrepp  förväxlas  ofta  i  litteraturen  även  fast  de  har  olika  betydelse  skriver 
Blomdahl.

2.2 Kort historia om teknik i grundskolan i Sverige

Det senaste införda obligatoriska skolämnet är teknik skriver Blomdahl (2007). Dock 
har det bedrivits både internationell och svensk forskning på just skolämnet teknik i 
många år före det kom att ta plats i vår svenska skola menar Hagberg och Hultén  
(2005). Från början existerade bara teknik som tillvalsämne i skolan under 1960- och 
1970-talet, närmare bestämt 1962 då det fanns möjlighet att i årskurs 7 och 8 välja 
något som kallades ”teknisk orientering”. Dessa studier skulle utgöra en grund för val 
av linje som eleverna gjorde i årskurs 9 (Blomdahl, 2007). Blomdahl skriver att i och 
med den då nya läroplanen Lgr 80 som kom 1980 så skulle teknik undervisas från år 
1 till och med år 9 i grundskolan. Bakgrunden till detta var att förse samhället med 
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teknisk  kompetens  och  att  öka  rekryteringen  till  tekniska  och  naturvetenskapliga 
utbildningar  på  gymnasiell-  och eftergymnasiell  nivå.  Dock  så  tappade  teknik  sin 
individuella kursplan som ämnet hade i Lgr 62 och Lgr 69 när Lgr 80 kom. Blomdahl 
(2007) menar att lärare därför hade liten aning om vad som skulle undervisas i ämnet 
teknik och fick lägga upp sin undervisning efter egen planering. När Lgr 94 kom 1994 
medförde denna stora förändringar i kursplanerna då denna beskrev mål att uppnå 
och mål  att  sträva mot  (Blomdahl,  2007).  Den beskrev  dock  endast  struktur  och 
grundläggande perspektiv, resten överlämnades till läraren att tolka och planera sin 
undervisning.

2.3 Tidigare forskning

Många  tidigare  forskningsarbeten  inom  detta  fält  klargör  hur  tidsdisponeringen 
fungerar  i  förhållande  till  det  centrala  innehållet  och  om  den  tid  som  ges  av 
tidsplaneringen räcker till att täcka av allt i det centrala innehållet som varje elev ska 
lära sig under sin tid i grundskolan. Gándara (2000) skriver i sin bok The dimensions 
of time and the challenge of school reform  att mängden disponerad tid är en god 
metod  när  det  gäller  att  avgöra  inlärning  hos  elever.  Han  skriver  också  att  den 
viktigaste aspekten för hur undervisningen läggs upp som ligger grund för elevernas 
utveckling. Millot (1995) menar på att det är till stor del den ekonomiska aspekten 
som  får  avgöra  när  det  gäller  tidsdisponering  av  ämnen.  Med  det  menar  han 
kortfattat att vissa ämnen kräver en mer ekonomisk grund för att få fram det centrala 
innehållet i undervisningen. Mycket av den tidigare forskning som finns kopplas ihop 
med projekt där försök att slopa timplanen helt för att ha en ej timplansanknuten 
undervisning.  Bl.a.  Linda  Rönnberg  (2007)  i  sin  avhandling  TID  FÖR 
REFORMERING Försöksverksamheten med slopad timplan i grundskolan och Ulla 
Johansson, Astrid Ahl, Håkan Andersson, Jörgen From, Carina Holmgren (2005) i 
deras fallstudieutvärdering Tid som frihet – tid som tvång skriver om dessa projekt 
som de genomdrivit på grundskolors senare år. Båda studier menar på att det finns 
både vinnare och förlorare i  sådan lärmiljö och att  det handlar om vem som kan 
anpassa sig mest efter den nya lärmiljön som kan ses som vinnare i dessa projekt. Av 
eleverna  handlar  det  om  de  som  har  vad  de  kallar  ”ideal  elevkompetens”   och 
förlorarna i dessa projekt är elever som har ”bristande elevkompetens”. 

Mikaela  Nyroos  (2006)  skriver  i  sin  avhandling  Tid  till  förfogande  -  Förändrad 
användning och fördelning av undervisningstid i grundskolans senare år? att det är 
den  fortgående  decentraliseringen  av  skolor  som  gör  det  lättare  för  individuella 
skolor och individuella kommuner att själva kunna lägga upp sin egen undervisning 
och  tidsdisponering  till  respektive  ämne.  Kvarstår  gör  dock  att  den  rikstäckande 
timplanen tagen från läroplanen skall följas efter bästa förmåga.

2.4 Styrdokument

Enligt  timplanen för  grundskolan  ska  200 timmar  mellan  år  1-9  ägnas  åt  ämnet 
teknik (Utbildningsdepartementet,  2010). Många andra skolämnen ligger i  samma 
kategori  när  det  gäller  antalet  timmar  som  ska  ägnas  åt  ämnet,  främst  då  de 
naturorienterande ämnena biologi, fysik och kemi (200 timmar vardera). Även musik 
och bild tillhör de ämnen som har liknande antal (230) timmar till förfogande under 
grundskoletiden. Värt att notera är också att skolan har som valmöjlighet att minska 
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antalet timmar med maximalt 20 % av totala timantalet som ges för ämnet.

I timplanen för grundskolan nämns även att den totalt utlovade undervisningstiden 
inom  samtliga  skolämnen  som  skolan  måste  ge  är  6665  timmar 
(Utbildningsdepartementet, 2010). Teknik med sina 200 timmar motsvarar därför 
3 % av den totala undervisningstiden i hela grundskolan.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Lgr11 beskriver 
många steg i elevers utveckling som de genomgår under sin tid i grundskolan. Vad 
som  är  intressant  för  detta  arbete  inom  kursplanens  dokument  är  delen  om  de 
kunskapskrav  som  ställs  på  elever  (Kursplan  teknik,  Lgr11,  2010).  Denna  del  är 
väsentlig för att kunna få en uppfattning om vad för krav som ställs på elever och sen 
efter det resultat som detta arbete genererar kunna göra en jämförelse och bedöma 
om  det  är  möjligt  för  en  elev  att  klara  av  dessa  krav  på  givna  schemalagda 
ämnestimmar. 

2.5 Problematisering

Det  finns  två  metoder  att  närma  sig  ämnesinnehållet  om  för  få  schemalagda 
ämnestimmar  erbjuds.  Den  första  metoden  är  att  inte  gå  in  lika  djupt  på  varje 
segment av kunskapskraven, dvs att inte tillräckligt med tid tilldelas varje område för 
att många elever inte ska kunna greppa segmentet innan det är dags att byta pga 
tidspressen. Detta drabbar både elev och lärare då eleven inte hinner får tillräckliga 
kunskaper för att  kunna nå upp till  de kunskapskrav som ställs  i  kursplanen och 
läraren  då  inte  heller  har  tillräckligt  med underlag  för  att  kunna göra  en  rättvis 
bedömning.  Den  andra  metoden  är  att  läraren,  som  anses  ha  auktoriteten  och 
kunskapen,  plockar  bort  segment  som anses,  inte  nödvändigtvis  oviktiga,  mindre 
intressanta  för  undervisningen.  Att  kunna  göra  den  bedömningen  strider  mot 
läroplanen och kursplanens mål då eleverna undanhålls kunskap som står klart och 
tydligt  i  dessa  styrdokument  att  eleven  vid  avslutad  grundskoleutbildning  ska  ha 
erhållit.

I den gamla läroplanen Lpo 94 skrivs det att :

”Skolan  skall  sträva  efter  att  varje  elev  utvecklar  ett  allt  större  ansvar  för  sina  studier  och 
utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation 
till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.” 
(Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, s.16). 

Att eleverna utvecklar ett eget ansvar för sina studier har förutsättningen att eleverna 
först  själva  vet  exakt  vilka  kunskapskrav  som  ställs  på  dem.  Ett  avkortat  antal 
schemalagda ämnestimmar innebär som tidigare nämnt att läraren måste prioritera 
innehållet i ämnet från kursplanen och då har eleverna inte fått det motiverat varför 
valda segment är borttagna, heller inte varför valet på just dessa segment blev utfallet  
av lärarens bedömning. 
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Inte bara elever drabbas när ett ämne inte får den schemalagda tid som de har rätt 
till, även ämnesläraren drabbas. Att läraren ska kunna anpassa undervisningen efter 
de reducerat tilldelade ämnestimmarna är ett problem. Även att vara den person som 
har auktoriteten att ta beslutet om vad som anses viktigt nog bland kunskapskraven 
för att eleven ska få en fullgod ämnesundervisning som ej kan ges när fullständigt 
antal schemalagda ämnestimmar inte erbjuds. 

Styrdokumenten  timplanen  (Utbildningsdepartementet,  2010),  kursplanen 
(Skolverket,  2010) och läroplanen (Skolverket 2010) faller i teorin i  harmoni med 
varandra  och  om  tillräckligt  med  tid  ges  kommer  elever  ha  tid  för  att  både  nå 
kunskapsmålen, men också lärare ha tid att planera sin undervisning med tanke att 
målen faktiskt ska nås. Teorin är dock tyvärr inte i detta fall samma som verkligheten, 
vilket  gör  att  i  praktiken  faller,  beklagligt  nog,  inte  ovanstående  styrdokument  i 
harmoni med varandra. 
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3. Metod

När  det  kommer  till  val  av  metod  om  hur  jag  skulle  genomföra  och  bedriva 
undersökningen för att svara på mina frågeställningar har valde jag att rikta mig åt 
den mer kvantitativa riktningen av metoder för insamling av empiri. Eftersom olika 
undersökningen bestod av dels två respondentgrupper samt ett observationsmoment 
användes flera olika metoder för att insamla empirin. 

 3.1 Insamlingsmetod

När jag samlade in min empiri  till  mitt  arbete behövde jag använda mig av olika 
insamlingsmetoder  beroende  på  vilken  målgrupp  som  de  olika  undersökningarna 
riktade sig till. Samtliga insamlade data erhölls på samma två skolor.

3.1.1 Lärarenkät

Undersökningen innefattade en enkät (Bilaga 1) som delades ut till de undervisande 
lärare i ämnet teknik inom de skolor som undersökningen bedrevs i. Denna enkät 
hade syftet att reda ut framför allt vilka lärare som undervisade vilka klasser i just 
den  skolan.  Detta  för  att  lättare  få  en  klar  bild  över  de  svar  som  sedan  gavs  i  
elevenkäten då målet var att koppla ihop eleverna med rätt lärare. I slutet av enkäten 
ställdes läraren två stycken frågor som hade mer att göra med timuppfattning och 
attityd till timantal inom skolämnet teknik. 

3.1.2 Elevenkät

Elevenkäten (Bilaga 2) var utformad så att de deltagande eleverna själva fick tänka 
tillbaka  på  de  nio  år  som  de  gått  i  skolan  och  sedan  jämföra  teknikämnets 
timdispossion i jämförelse med andra skolämnen som ligger väldigt lika i tilldelade, 
enligt timplanen, undervisande timmar. Också två ämnen med betydligt fler timmar 
för förfogande i  timplanen jämfördes med teknik, målet med detta var mer av en 
kontrollfråga för  att  undersöka och styrka  elevens  egentliga  uppfattning huruvida 
denne har ens en övergripande uppfattning om timmar inom de olika skolämnena. 
De  skolämnen som ställdes  mot  teknik  och som enligt  timplanen har  ungefärligt 
samma antal timmar var fysik, kemi, biologi, musik och bild. De övriga skolämnen 
som har, enligt timplanen, betydande fler antal timmar och som ställdes mot teknik i 
denna enkät var matematik och svenska.

3.1.3 Schema och timplan

Det  ena  syftet  med  hela  undersökningen  var  att  ställa  de  schemalagda 
lektionstimmarna  i  teknik  mot  vad  som  står  i  timplanen  för  grundskolan  för 
skolämnet teknik. I denna del av undersökningen fick jag gå till väga på två olika sätt 
för att få reda på den information som undersökningen byggde på. Dels gick jag in 
och frågade samtliga tekniklärare hur många timmar de undervisade i veckan, under 
det läsår (2011/2012) som undersökningen genomfördes, i respektive årskurs. Svaren 
jag fick där var lite vaga och inte helt tillförlitliga för att kunna föra statistik över. 
Denscombe (2000) skriver att när det gäller en kvantitativ metod som min är det 
siffror som står som den centrala analysenheten och detta passar bra när jag sedan 
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ska presentera mitt resultat efter antalet timmar som visas på scheman. 

Mitt  första  spår  att  fråga  undervisande  lärare  kom från  boken  Skolutvecklingens 
många ansikten (Berg & Scherp, 2003) där det skrivs i kapitlet av Lennart Grosin att 
även om rektorerna har påverkan i lärarnas undervisning avstår de från att lägga sig i 
för mycket. Det är enligt Grosin (Berg & Scherpm, 2003) lärarna som har det yttersta 
ansvaret för hur undervisningen är utformad. Med detta bör även de undervisande 
lärarna på skolan i undersökningen vara mycket kapabla till att veta de exakt antalet 
timmar de ska undervisa enligt timplanen och kan på detta sätt även kanske ge en 
kommentar om varför, om detta är fallet, inte dessa timmar uppfylls. 

Tyvärr så var det ingen av de tillfrågade lärarna som hade denna information så jag 
fick  vända  mig  till  skolornas  expeditioner  som  i  sin  tur  vände  sig  till  skolornas 
rektorer för ett exakt svar. 

När det gällde skola 1 så sträckte sig bara undervisningen i denna skola från år 6-9 
och täckte därför inte in de tidigare årskurserna 1-5. För att undersöka hur många 
schemalagda timmar dessa skolor disponerade för ämnet teknik så valde jag att ta 
kontakt med de skolor som ingick i denna skolas upptagningsområde och då dessa 
skolors rektorer. Detta rörde sig om totalt två stycken skolor som undervisade år 1-5.

3.2 Urval och begränsningar

Min urvalsgrupp bestod av två tilltänkta huvudgrupper. Dels var det undervisande 
lärare inom skolämnet teknik på de skolor undersökningen genomfördes på och dels 
var det de berörda elever som undervisas inom skolämnet teknik på samma skolor. 
När  det  gäller  eleverna  på  skolorna  valde  jag  att  begränsa  mig  att  endast  rikta 
enkäterna till elever i år 9 på dessa skolor. Detta av flera anledningar, främst för att 
dessa elever har  under  perioden som denna undersökning genomförs spenderat  i 
princip hela sin nioåriga skoltid och är då bäst kvalificerade, av eleverna som går på 
skolorna, att kunna göra en bättre bedömning när det gäller att svara på enkäten.  

Om jag hade valt att även inkludera år 7 och år 8 på de skolor som undersökningen 
genomfördes  på  hade  dessa  elever  varit  näst  intill  helt  ovetande  om  hur  många 
undervisade skoltimmar inom teknik som kommer att erbjudas de nästkommande 
terminerna  under  den  kvarvarande  tiden  i  grundskolan.  Detta  hade  gjort  att 
enkätsvaren  inte  hade  blivit  kompletta  då  mycket  av  den  tid  i  grundskolan  som 
återstår  har  potentiell  möjlighet  att  innehålla  många  schemalagda  timmar  inom 
teknik.

3.3 Validitet och reliabilitet

Stukát  (2005)  tar  upp  i  sin  bok  Att  skriva  examensarbete  inom  
utbildningsvetenskap kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. Både metoder har 
olika för- och nackdelar beroende på vilken respondentgrupp man vänder sig till samt 
vilket  syfte  undersökningen  har.  Eftersom  denna  undersökning  främst  består  av 
insamling  av  data  från  ett  stort  antal  respondenter  rekommenderas  det  att  jag 
använder mig av en kvantitativ metod. Stukat (2005) menar på att den kvalitativa 
metoden kräver att  den som utför undersökningen krävs att  arbeta analytiskt när 
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resultatet ska visas i arbetet. Den kvantitiva metoden är mer riktad till statistik och 
att  resultaten  är  mer  mätbara.  Stukát  (2005)  skriver  också  om  validitet  och 
reliabilitet. Detta kan påverkas beroende på om studien är uppbyggd på kvantitativa 
eller kvalitativa metoder och hur forskaren arbetar. 

Det  finns  en  del  variabler  som kan  få  undersökningen  att  minska  i  validitet  och 
reliabilitet. Detta blev jag varnad för både av handledare och undervisande lärare på 
skolorna,  att  elever  i  den  åldern  där  undersökningen  riktade  sig  till  kan  ha  en 
förmåga  att  inte  ta  undersökningar  likt  denna  seriöst  utan  bara  fyller  snabbt  i 
enkäten utan att lägga någon större tanke på vare sig frågor eller syftet på enkäten. Av 
svaren på enkäterna att döma visade det sig även att några respondenter inte hade 
läst frågorna noggrant utan svarade som att alternativen på frågorna var omvända, 
dvs. de som egentligen önskade att svara ”Många fler” valde att sätta sin markering i 
rutan ”Mycket färre”. För att kunna avgöra detta och att styrka mitt påstående om att 
fel  avläsning  av  frågan  av  mina  respondenter  hade  jag  två  frågor  mot  slutet  av 
elevenkäten  som  skulle  fungera  likt  kontrollfrågor  för  att  avgöra  validitet  och 
reliabilitet  hos  respondenten.  Mer  om  dessa  frågor  finns  att  läsa  under 
dsikussionsdelen i detta arbete. 

Om elever i år 9 är kapabla till att minnas hur deras skolgång ser ut var också en fråga 
jag stötte på. Jag fick ta hänsyn till att elever i denna ålder kanske inte har full koll på 
hur deras skoltid såg ut nio år tidigare. Undersökningen bygger på att eleverna har 
koll på detta och jag är medveten att dessa svar kan vara lite missvisande.

Jag  får  också  ta  hänsyn  till  att  de  skolor  som  ska  ingå  i  undersökningen  har 
möjligheten att ha en lokal timplan (Skollagen, kapitel 10, § 6) för hur skoltimmarna 
ska distribueras på schemat och bör därför undersöka om en sådan finns. De timmar 
som framkommer i undersökningen kan vara de timmar som skolorna (som deltog i 
undersökningen) valt att undervisa. Detta kommer att klargöras i resultatdelen i detta 
arbete.

3.4 Bortfall

Enkätundersökningen till  eleverna  delades  ut  under  undervisande  lektionstimmar 
inom teknik.  Dock  valde  inte  samtliga  elever  att  deltaga  i  undersökningen bland 
annat pga. brist på intresse för både undersökningen och enkäten samt dels för att jag 
valde  att  placera  enkätutdelningen  i  slutet  av  lektionstillfället,  ett  drag  som  i 
efterhand får klassas som misstag då en del elever var mer intresserade av att sluta 
lektionen och gå på rast istället för att deltaga i enkätundersökningen. Detta är dock 
helt i lag med samtyckeskravet  som Stukát (2005) och Denscombe (2000) skriver 
om, där varje respondent har rätt att deltaga till den grad denne känner sig manad, 
samt att undersökningen är helt frivillig och deltagarna har när som helst rätt att 
avbryta sitt deltagande i undersökningen.
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Jag delade ut enkäter till fyra stycken år 9-klasser med vardera 17-18 elever på ena 
skolan och tre stycken 9-klasser med vardera 17 elever. De inlämnade enkäter jag fick 
tillbaka var till antalet som följande:

Klass 1:  totalt 18 elever fick enkäten, 10 valde att svara på den.
Klass 2:  totalt 18 elever fick enkäten, 12 valde att svara på den.
Klass 3:  totalt 17 elever fick enkäten, 13 valde att svara på den.
Klass 4:  totalt 17 elever fick enkäten, 13 valde att svara på den.
Klass 5:  totalt 17 elever fick enkäten, 14 valde att svara på den.
Klass 6:  totalt 17 elever fick enkäten, 13 valde att svara på den.
Klass 7:  totalt 17 elever fick enkäten, 11 valde att svara på den.

Totalt  delades  enkäten  ut  till  70  elever  i  skola  1  där  48  valde  att  svara  på  den 
respektive 51 elever i skola 2 där 38 valde att svara på den.

När det gäller lärare som ingick i den tilltänkta respondentgruppen i undersökningen 
valde samtliga tillfrågade lärare att ställa upp (tre stycken, varav två på första skolan 
och en på andra skolan).

3.5 Etiska aspekter

Enligt  Stukát  (2005)  och  Denscombe  (2000)  finns  det  en  rad  forskningsetiska 
aspekter man måste ta hänsyn till vid insamlingen och användandet av empirin vid 
sådana  här  undersökningar.  Detta  dels  för  att  kunna  erbjuda  respondenterna 
säkerhet  om  att  undersökningen  är  anonym  och  dels  för  att  respondenterna  ska 
kunna känna att  allt  har  gått  rätt  till  i  undersökningen.  De fyra  forskningsetiska 
principerna samt hur jag tar hänsyn till dem i min undersökning presenteras här:

• Informationskravet  handlar  om att  dels  informera respondenterna om vad 
studien  kommer  att  ha  för  syfte  samt  även  ge  komplett  förståelse  för  att 
undersökningen är helt  frivillig  samt att  de när som helst,  om önskas,  kan 
avbryta sitt deltagande i undersökningen. 

Jag valde att tillsammans med mina enkätutskick även skicka med ett 
missivbrev (Bilaga 3 och Bilaga 4) som upplyser mina respondenter om att 
undersökningen är frivillig och även vad syftet med undersökningen är.

• Samtyckeskravet  innebär att de som deltar i undersökningen helt själva får 
bestämma exakt till vilken grad och i hur stor utsträckning som det vill deltaga 
i  undersökningen.  Något krav på att  slutföra undersökningen ställs  inte på 
respondenterna utan de ska kunna avbryta när de själva önskar utan att känna 
någon som helst form av påtryckning. I detta krav ingår även att respondenter 
vars ålder understiger 15 år måste ha vårdnadshavares medgivande ges för att 
de ska få deltaga i en undersökning likt denna. 

I min undersökning har jag som tidigare nämnt i urvalsdelen att jag bara valde 
att bland elevdelen av mina respondenter begränsa mig till elever från år 9 i  
grundskolan. Detta innebär att samtliga elever i denna årskurs bör vara 15  år 
fyllda  och  på  detta  sätt  själva  kan  ta  beslutet  om  de  vill  deltaga  i  

14



undersökningen eller  ej.  Dock eftersom denna undersökning knappast kan  
uppfattas som en ”av känslig karaktär” skulle ett samtycke från företrädare  
t.ex. lärare räcka. Jag kommer dessutom inte lägga något stort krav på mina 
respondenter  med  påtryckningar  om  att  de  bör  genomföra  
enkätundersökningen om de inte redan har gjort detta. 

• Konfidentialitetskravet  handlar  om  att  respondenternas  medverkan  i 
undersökningen  är  anonym.  Respondenterna  måste  vara  medvetna  om  att 
både  under  och  efter  undersökningen  är  deras  medverkan  och  svar  helt 
konfidentiella och oknutna till varandra. 

Givetvis är detta en punkt jag lägger väldigt stor vikt på. När eleverna svarade 
på  sina  enkäter  var  även  jag  helt  ovetande  om vilken  elev  som är  vilken  
bland enkäterna,  dock  skulle  givetvis  resultatet  presenteras  och  då  det  är  
enkätundersökning  skulle  anonymiteten  ta  överhand  i  resultatet  då  alla  
resultat från enskilda enkäter presenteras tillsammans utan någon form av  
igenkännande på enskilda enkäter.

• Nyttjandekravet innebär att respondenterna ska vara informerade om exakt 
vad resultatet kommer att användas i för syfte. De ska inte behöva vara oroliga 
att resultatet dyker upp i något sammanhang de inte har gått med på.

I  missivbrevet  meddelade  jag  mina respondenter  om att  deras  svar  endast 
kommer att användas i min undersökning och ingenting annat.
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4. Resultat

Eftersom  undersökningen,  som  klargjordes  i  metoddelen,  delades  in  i  tre  olika 
områden (elevenkäter,  lärarenkäter  och schemaobservationer)  kommer även detta 
kapitel  i  arbetet  vara uppdelade på samma sätt.  Målet  med undersökningen, som 
nämnt  många  gånger  tidigare,  var  att  klargöra  dels  hur  många  timmar  eleverna 
erbjuds  i  form  av  schemalagda  lektionstimmar  i  förhållande  till  timplanen  för 
grundskolan, samt få en uppfattning om huruvida eleverna och lärarna är upplysta 
om hur många timmar som de är utlovade enligt timplanen.

4.1 Elevenkäter information

Enkäter delades alltså ut till totalt fyra stycken år 9 på skola 1 som hade 17, 17, 18 
respektive 18 elever i sina klasser respektive tre stycken år 9 som vardera hade 17 
elever  på  skola  2.  Enkäten  delades  ut  att  samtliga  elever  i  dessa  klasser  hade 
möjlighet att deltaga om detta skulle önska. Ingen elev var alltså frånvarande under 
själva undersökningen utan det bortfall som framgick i metoddelen berodde på att en 
del respondenter inte valde att deltaga i undersökningen. Detta är så kallat ett externt 
bortfall (Stukát, 2005).
Jag kommer klargöra resultat med hjälp av tabeller för att få en överskådlig och klar 
uppfattning  om  resultatet.  I  resultatvisningen  som  behandlar  elevernas  enkät 
kommer  jag  gå  genom  frågorna  och  resultatet  efter  hur  dom  är  uppställda  på 
enkäten.

4.2 Elevenkäter tabeller (individuella klasser)

4.2.1 Antal tekniklektioner ställs mot antal fysiklektioner

                         Tabell 1.4: 
Tabell 1.1: Klass 1 FY          Tabell 1.2: Klass 2 FY    Tabell 1.3: Klass 3 FY             Klass 4 FY 

Antal Antal Antal Antal

Många fler 0 Många fler 5 Många fler 1 Många fler 1

Fler 1 Fler 0 Fler 2 Fler 1

Lika många 7 Lika många 6 Lika många 7 Lika många 6

Färre 1 Färre 0 Färre 2 Färre 2

Mycket färre 0 Mycket färre 0 Mycket färre 0 Mycket färre 1

Vet ej 1 Vet ej 1 Vet ej 1 Vet ej 2

Totalt 10 Totalt 12 Totalt 13 Totalt 13

Tabell 1.5: Klass 5 FY          Tabell 1.6: Klass 6 FY    Tabell 1.7: Klass 7  FY            
Antal Antal Antal

Många fler 0 Många fler 2 Många fler 1

Fler 5 Fler 5 Fler 1

Lika många 8 Lika många 6 Lika många 6

Färre 1 Färre 0 Färre 3

Mycket färre 0 Mycket färre 0 Mycket färre 0

Vet ej 0 Vet ej 0 Vet ej 0

Totalt 14 Totalt 13 Totalt 11
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4.2.2 Antal tekniklektioner ställs mot antal kemilektioner

            Tabell 2.4: 
Tabell 2.1: Klass 1 KE         Tabell 2.2: Klass 2 KE    Tabell 2.3: Klass 3 KE           Klass 4 KE

Antal Antal Antal Antal

Många fler 0 Många fler 4 Många fler 1 Många fler 0

Fler 1 Fler 0 Fler 1 Fler 4

Lika många 7 Lika många 5 Lika många 6 Lika många 5

Färre 0 Färre 1 Färre 3 Färre 2

Mycket färre 0 Mycket färre 0 Mycket färre 1 Mycket färre 1

Vet ej 2 Vet ej 2 Vet ej 1 Vet ej 1

Totalt 10 Totalt 12 Totalt 13 Totalt 13

Tabell 2.5: Klass 5 KE         Tabell 2.6: Klass 6 KE    Tabell 2.7: Klass 7 KE
Antal Antal Antal

Många fler 2 Många fler 0 Många fler 0

Fler 5 Fler 0 Fler 2

Lika många 6 Lika många 8 Lika många 6

Färre 0 Färre 3 Färre 3

Mycket färre 0 Mycket färre 0 Mycket färre 0

Vet ej 1 Vet ej 2 Vet ej 0

Totalt 14 Totalt 13 Totalt 11

4.2.3 Antal tekniklektioner ställs mot antal biologilektioner

            Tabell 3.4: 
Tabell 3.1: Klass 1 BI           Tabell 3.2: Klass 2 BI    Tabell 3.3: Klass 3 BI            Klass 4 BI    

Antal Antal Antal Antal

Många fler 0 Många fler 3 Många fler 0 Många fler 1

Fler 1 Fler 1 Fler 3 Fler 1

Lika många 8 Lika många 7 Lika många 8 Lika många 8

Färre 1 Färre 1 Färre 0 Färre 1

Mycket färre 0 Mycket färre 0 Mycket färre 1 Mycket färre 2

Vet ej 0 Vet ej 0 Vet ej 1 Vet ej 0

Totalt 10 Totalt 12 Totalt 13 Totalt 13

Tabell 3.5: Klass 1 BI           Tabell 3.6: Klass 6 BI    Tabell 3.7: Klass 7  BI            
Antal Antal Antal

Många fler 0 Många fler 0 Många fler 0

Fler 0 Fler 2 Fler 0

Lika många 10 Lika många 9 Lika många 10

Färre 1 Färre 2 Färre 1

Mycket färre 3 Mycket färre 0 Mycket färre 0

Vet ej 0 Vet ej 0 Vet ej 0

Totalt 14 Totalt 13 Totalt 11
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4.2.4 Antal tekniklektioner ställs mot antal musiklektioner

              Tabell 4.4: 
Tabell 4.1: Klass 1 MU        Tabell 4.2: Klass 2 MU   Tabell 4.3: Klass 3 MU           Klass 4 MU 

Antal Antal Antal Antal

Många fler 0 Många fler 3 Många fler 1 Många fler 2

Fler 2 Fler 1 Fler 2 Fler 2

Lika många 7 Lika många 6 Lika många 8 Lika många 2

Färre 1 Färre 0 Färre 2 Färre 3

Mycket färre 0 Mycket färre 2 Mycket färre 0 Mycket färre 2

Vet ej 0 Vet ej 0 Vet ej 0 Vet ej 2

Totalt 10 Totalt 12 Totalt 13 Totalt 13

Tabell 4.5: Klass 5 MU        Tabell 4.6: Klass 6 MU   Tabell 4.7: Klass 7  MU 
Antal Antal Antal

Många fler 0 Många fler 2 Många fler 0

Fler 1 Fler 0 Fler 0

Lika många 9 Lika många 9 Lika många 7

Färre 3 Färre 1 Färre 3

Mycket färre 1 Mycket färre 1 Mycket färre 0

Vet ej 0 Vet ej 0 Vet ej 1

Totalt 14 Totalt 13 Totalt 11

4.2.5 Antal tekniklektioner ställs mot antal bildlektioner

            Tabell 5.4: 
Tabell 5.1: Klass 1 bild        Tabell 5.2: Klass 2 bild   Tabell 5.3: Klass 3 bild           Klass 4 bild 

Antal Antal Antal Antal

Många fler 0 Många fler 4 Många fler 0 Många fler 2

Fler 1 Fler 0 Fler 1 Fler 1

Lika många 5 Lika många 6 Lika många 5 Lika många 5

Färre 3 Färre 1 Färre 3 Färre 3

Mycket färre 1 Mycket färre 1 Mycket färre 2 Mycket färre 2

Vet ej 0 Vet ej 0 Vet ej 2 Vet ej 0

Totalt 10 Totalt 12 Totalt 13 Totalt 13

Tabell 5.5: Klass 5 bild        Tabell 5.6: Klass 6 bild   Tabell 5.7: Klass 7  bild
Antal Antal Antal

Många fler 0 Många fler 2 Många fler 0

Fler 1 Fler 0 Fler 1

Lika många 7 Lika många 5 Lika många 5

Färre 5 Färre 5 Färre 3

Mycket färre 1 Mycket färre 1 Mycket färre 0

Vet ej 0 Vet ej 0 Vet ej 2

Totalt 14 Totalt 13 Totalt 11
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4.2.6 Antal tekniklektioner ställs mot antal 
matematiklektioner

                          Tabell 6.4: 
Tabell 6.1: Klass 1 MA        Tabell 6.2: Klass 2 MA   Tabell 6.3: Klass 3 MA           Klass 4 MA 

Antal Antal Antal Antal

Många fler 0 Många fler 3 Många fler 2 Många fler 2

Fler 0 Fler 1 Fler 1 Fler 0

Lika många 0 Lika många 3 Lika många 2 Lika många 1

Färre 5 Färre 2 Färre 3 Färre 0

Mycket färre 4 Mycket färre 3 Mycket färre 5 Mycket färre 10

Vet ej 1 Vet ej 0 Vet ej 0 Vet ej 0

Totalt 10 Totalt 12 Totalt 13 Totalt 13

Tabell 6.5: Klass 5 MA        Tabell 6.6: Klass 6 MA   Tabell 6.7: Klass 7 MA  
Antal Antal Antal

Många fler 0 Många fler 0 Många fler 0

Fler 0 Fler 1 Fler 0

Lika många 0 Lika många 3 Lika många 1

Färre 7 Färre 6 Färre 1

Mycket färre 5 Mycket färre 3 Mycket färre 9

Vet ej 2 Vet ej 0 Vet ej 0

Totalt 14 Totalt 13 Totalt 11

4.2.7 Antal tekniklektioner ställs mot antal svenskalektioner

              Tabell 7.4: 
Tabell 7.1: Klass 1 SV          Tabell 7.2: Klass 2 SV    Tabell 7.3: Klass 3 SV            Klass 4 SV 

Antal Antal Antal Antal

Många fler 0 Många fler 3 Många fler 2 Många fler 1

Fler 1 Fler 0 Fler 0 Fler 0

Lika många 0 Lika många 4 Lika många 0 Lika många 1

Färre 2 Färre 3 Färre 4 Färre 1

Mycket färre 7 Mycket färre 2 Mycket färre 7 Mycket färre 10

Vet ej 0 Vet ej 0 Vet ej 0 Vet ej 0

Totalt 10 Totalt 12 Totalt 13 Totalt 13

Tabell 7.5: Klass 5 SV          Tabell 7.6: Klass 6 SV    Tabell 7.7: Klass 7  SV
Antal Antal Antal

Många fler 0 Många fler 0 Många fler 0

Fler 0 Fler 1 Fler 0

Lika många 0 Lika många 1 Lika många 1

Färre 4 Färre 4 Färre 0

Mycket färre 9 Mycket färre 7 Mycket färre 10

Vet ej 1 Vet ej 0 Vet ej 0

Totalt 14 Totalt 13 Totalt 11
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4.3 Elevenkäter tabeller (totalt i respektive ämnesjämförelse) 
       skola 1

             Tabell 8.4:
Tabell 8.1: Totalt FY           Tabell 8.2: Totalt KE    Tabell 8.3: Totalt BI              Totalt MU  

Antal Antal Antal Antal

Många fler 7 Många fler 5 Många fler 5 Många fler 7

Fler 4 Fler 6 Fler 8 Fler 4

Lika många 26 Lika många 23 Lika många 23 Lika många 24

Färre 5 Färre 6 Färre 4 Färre 9

Mycket färre 1 Mycket färre 2 Mycket färre 5 Mycket färre 4

Vet ej 5 Vet ej 5 Vet ej 3 Vet ej 0

Totalt 48 Totalt 48 Totalt 48 Totalt 48

Tabell 8.5: Totalt bild            Tabell 8.6: Totalt MA    Tabell 8.7: Totalt SV
Antal Antal Antal

Många fler 6 Många fler 7 Många fler 6

Fler 3 Fler 2 Fler 1

Lika många 21 Lika många 6 Lika många 5

Färre 10 Färre 10 Färre 10

Mycket färre 6 Mycket färre 22 Mycket färre 26

Vet ej 2 Vet ej 1 Vet ej 0

Totalt 48 Totalt 48 Totalt 48

4.4 Elevenkäter tabeller (totalt i respektive ämnesjämförelse) 
       skola 2

            Tabell 9.4: 
Tabell 9.1: Totalt FY           Tabell 9.2: Totalt KE    Tabell 9.3: Totalt BI              Totalt MU

Antal Antal Antal Antal

Många fler 3 Många fler 2 Många fler 0 Många fler 2

Fler 11 Fler 7 Fler 2 Fler 1

Lika många 20 Lika många 20 Lika många 29 Lika många 25

Färre 4 Färre 6 Färre 4 Färre 7

Mycket färre 0 Mycket färre 0 Mycket färre 3 Mycket färre 2

Vet ej 0 Vet ej 3 Vet ej 0 Vet ej 1

Totalt 38 Totalt 38 Totalt 38 Totalt 38

Tabell 9.5: Totalt bild            Tabell 9.6: Totalt MA    Tabell 9.7: Totalt SV
Antal Antal Antal

Många fler 2 Många fler 0 Många fler 0

Fler 2 Fler 1 Fler 1

Lika många 17 Lika många 4 Lika många 2

Färre 13 Färre 14 Färre 8

Mycket färre 2 Mycket färre 17 Mycket färre 26

Vet ej 2 Vet ej 2 Vet ej 1

Totalt 38 Totalt 38 Totalt 38
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4.5 Elevenkäter tabeller (totalt i respektive ämnesjämförelse) 
       på samtliga skolor

Tabell 9.1: Totalt FY           Tabell 9.2: Totalt KE    Tabell 9.3: Totalt BI           Tabell 9.4: Totalt MU
Antal Antal Antal Antal

Många fler 10 Många fler 7 Många fler 5 Många fler 9

Fler 15 Fler 13 Fler 10 Fler 5

Lika många 46 Lika många 43 Lika många 52 Lika många 49

Färre 9 Färre 12 Färre 8 Färre 16

Mycket färre 1 Mycket färre 2 Mycket färre 8 Mycket färre 6

Vet ej 5 Vet ej 8 Vet ej 3 Vet ej 1

Totalt 86 Totalt 86 Totalt 86 Totalt 86

Tabell 9.5: Totalt bild            Tabell 9.6: Totalt MA    Tabell 9.7: Totalt SV
Antal Antal Antal

Många fler 8 Många fler 7 Många fler 6

Fler 5 Fler 3 Fler 2

Lika många 38 Lika många 10 Lika många 7

Färre 23 Färre 24 Färre 18

Mycket färre 8 Mycket färre 39 Mycket färre 52

Vet ej 4 Vet ej 3 Vet ej 1

Totalt 86 Totalt 86 Totalt 86

4.6 Elevenkäter stapel

Eleverna blev också tillfrågade om i vilka årskurser de anser sig ha haft teknikundervisning 
under hela sin skoltid. De fick markera på en skala vilka årskurser det gällde. Jag 
presenterar resultatet för båda skolor.
Resultatet blev som följande:

Tabell 11: Årskursstapel skola 1

1
0

2
1

3
0

4
0

5
0

6
5

7
17

8
48

9
48

Resultatet från denna del visar att samtliga 48 elever som deltog i enkätundersökningen 
ansåg sig ha haft teknikundervisning i år 8 och år 9 i grundskolan. Endast 5 respektive 17 
elever markerade att de haft teknik även i år 6 respektive år 7 och dessa markeringar var 
ofta avsiktligt endast i halva fältet vilket tyder på att elever som valt dessa årskurser inte 
hade teknikundervisning under hela läsåret. 

Tabell 12: Årskursstapel skola 2

1
0
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0
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0

4
10

5
10

6
23

7
35

8
38

9
38
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4.7 Lärarenkäter

På de skolor jag genomförde min undersökning på var det på ena skolan två lärare som 
undervisade de år 9 som jag hade i min respondentgrupp för elevenkäter och på andra 
skolan fanns det en lärare som undervisade de år 9 som deltog i enkätundersökningen. På 
skola 1 så valde båda dessa två lärare att ställa upp och svara på den enkät jag gav dem och 
på skola 2 så valde den enda undervisande läraren för år 9 att ställa upp. Jag benämner 
dem i denna anonyma enkätundersökning som ”Lärare 1”, ”Lärare 2” och ”Lärare 3” där de 
två första undervisade på skola 1 och den tredje på skola 2. Lärare 1 undervisar på skola 1 
två av de år 9 som ingick i undersökningen och båda dessa klasser har en klocktimma i  
veckan med teknikundervisning. Lärare 2 har förutom de två resterande år 9 även en år 8.  
Samtliga av dessa klasser undervisas i teknik 1 klocktimma i veckan. Lärare 3 svarade att  
denne undervisade samtliga sina tre år 9 vardera 50 minuter per vecka.

När det gäller alternativfrågorna huruvida de tillfrågade lärarna känner för ämnet teknik 
och dess tidsdisponering i schemat blev svaren att samtliga respondenter dvs. Lärare 1, 
Lärare  2  och  Lärare  3  tror  att  det  är  ”Färre”  schemalagda  undervisningstimmar  i  
grundskolan (år 1-9) än vad timplanen säger (200 timmar). En av lärarna (Lärare 1) var 
nöjd med antalet undervisningstimmar inom tekniken och valde att svara ”Lika många” på 
frågan om de önskade förändrad tidsdisponering på tekniktimmar.  Lärare 2 och Lärare 3 
tyckte att ”Fler” timmar undansatta för tekniken var önskvärt.

4.8 Observation av lokal tidsplanering för teknik, skola 1

På de skolor jag genomförde min undersökning så klassuppdelningen olika ut. 

På skola 1 undervisas år 6-9 med fyra klasser i vardera årskurs. Skolans timplanering för 
ämnet teknik sträckte sig därför för samtliga klasser inom dessa årskurser.
Av observationen fick jag resultatet:

År 6: 45min/vecka
År 7: 45min/vecka
År 8: 60min/vecka
År 9: 60min/vecka

Resultatet jag fick när jag tog kontakt med de två skolor som undervisade tidigare åren och 
som ingick i skola 1:s upptagningsområde var:

Upptagningsområdesskola 1:
År 1: 30min/vecka
År 2: 30min/vecka
År 3: 25min/vecka
År 4: 40min/vecka
År 5: 40min/vecka
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Upptagningsområdesskola 2:

Denna skola hade ingen utsatt punkt på schemat för teknik utan valde att integrera ämnet 
teknik i de övriga ämnena på schemat.

4.9 Observation av lokal tidsplanering, skola 2

På skola 2 undervisas år F-9 med varierande antal klasser i de olika årskurserna. Efter 
observationen så fick jag fram dessa resultat:

År 1: 22,5 min/vecka
År 2: 22,5 min/vecka
År 3: 30 min/vecka
År 4: 37, 5 min/vecka
År 5: 37, 5 min/vecka
År 6: 45 min/vecka
År 7: 45 min/vecka
År 8: 50 min/vecka
År 9: 50 min/vecka
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     5. Analys

5.1 Analys av elevenkäter

Över lag kan man tydligt se i de tabeller som visar totala antalet elevers val i respektive 
ämne  (tabell  10.1–10.5)  att  på  de  första  fem  frågorna  är  majoriteten  överens  om  att 
teknikämnets timmar i förhållande till de andra ämnena är över lag lika många. Det är 
endast ett fåtal elever som valt att svara annorlunda och det kan bero på, som tidigare 
klargjort  i  metoddelen  om  validitet  och  reliabilitet att  eleverna  i  denna  ålder  har  en 
förmåga att vilja få enkäten överstökad fort som möjligt för att få sluta lektionen och på 
sätt inte läser frågorna och tar sig tid att fundera över alternativen till dem.

I de två sista frågorna (tabell 10.6–10.7) som egentligen skulle fungera som kontrollfrågor 
för  att  säkerhetsställa  validiteten  och reliabiliteten för  undersökningen svarar  eleverna 
efter väntat resultat (med kontrollfrågeaspekten i åtanke). Majoriteten valde att svara att 
det är  ”mycket  färre” eller  ”färre” lektionstimmar i  teknikämnet än i  svenskämnet och 
matematikämnet. Detta styrker att undersökningen har validitet och reliabilitet.

Analysen av resultatet från denna del av undersökningen visar att eleverna som deltog i 
enkätundersökningen har mycket god kännedom om antalet timmar som de undervisas i 
teknik  i  förhållande  till  de  andra  ämnena  som  teknikämnet  ställs  mot  i  denna 
undersökning.

5.2 Analys av årskursstapel

På  skola  1  har  samtliga  elever  har  klargjort  att  de  känner  att  de  har  haft  
teknikundervisning i år 8 och år 9 i grundskolan. Dock är det oroväckande att se att endast  
ca en tredjedel uppskattar att de har haft teknikundervisning i år 7 samt att endast ca en  
tiondel anser att de har haft teknik i år 6 och då många av dessa som anser att det endast 
varit inslag under delar av läsåret under denna årskurs. Otroligt skrämmande är att endast 
en elev som deltog i enkätundersökningen anser att denne har haft teknikundervisning i 
spannet år 1 till år 5. 

På skola 2 så menar flertalet elever att de har undervisats i teknik även i de lägre åldrarna 
år 4 och år 5. Dock var det ingen även på skola 2 som ansågs sig ha haft någon som helst  
teknikundervisning i år 1-3. Även detta är skrämmande då eleverna ska enligt läroplanen 
undervisas även i dessa årskurser i teknik.

5.3 Analys av lärarenkät

Att de lärare som deltog i  enkätundersökningen trodde att det var för få undervisande 
timmar i hela grundskolan verkar stämma med vad eleverna svarade på sin enkät. Det är 
dock skrämmande när även lärare på skolan håller  med om att  det är  för få timmar i 
förhållande till timplanen som disponeras av teknikundervisningen. Då lärarna som deltog 
i undersökningen har god kontakt och kommunikation med skolans övriga tekniklärare 
som undervisar de andra årskurserna är deras svar att lita på vad gällande att det är färre 
undervisningstimmar än de som skolan ska erbjuda sina elever enligt timplanen. En lärare 
på skola 1 och en lärare på skola 2 önskar fler undervisningstimmar till sitt förfogande 
vilket är lovande om man ser till att dessa också trodde att det förekom för få timmar. 
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5.4 Analys av lokal tidsplanering

De resultat jag fick av observationen baseras på den nya läroplanens tidsplanering och att  
döma av vad respondenterna i elevenkäten svarade på frågan i vilka årskurser de har haft 
teknik  verkar  det  ha  varit  märkbart  färre  timmar  för  elever  i  skola  1  i  år  6  och  år  7 
respektive samtliga årskurser förutom år 8 och år 9 i skola 2 i den förra tidsplaneringen 
som byggde på den gamla läroplanen. 

I  skola  1  är  dock dessa siffror  bara  representerbara i  år  6-9,  vad som står  i  de  andra 
skolors,  som  har  de  tidigare  årskurserna,  timplaneringar  framgår  inte  utan  via  extra 
undersökning  i  form  av  kontakt  med  de  två  skolor  som  ingick  i  denna  skolas 
upptagningsområde. Av denna undersökning framgick det att  de elever som gick i  den 
första av dessa skolor undervisades mellan 25 och 40 minuter i veckan i ämnet teknik. De 
som dock gick i den andra av dessa skolor hade ingen schemalagd undervisning för teknik 
utan  hade  teknikundervisningen  integrerad  i  övriga  ämnens  undervisning.  Även  så 
arbetade denna skola med beställbara tekniklådor där tekniska experiment och lösningar 
fick genomföras av eleverna.

     6. Diskussion

Att både lärare och elever är överens om att det saknas timmar i den totala skolgången för 
ämnet teknik råder det inget tvivel om. Eleverna som deltog i undersökningen på skola 1 
visade att de inte har haft någon som helst undervisning i de år de gått i skolan innan år 6-
9 och då att år 6-7 endast innehållt stundtals inslag av teknikundervisning. De elever som 
deltog i undersökningen på skola 2 visade även dem att de saknade teknikundervisning i  
tidigare åldrar. En för mig mycket skrämmande siffra då teknikundervisning ska finnas 
med på schemat genom en elevs samtliga årskurser i hela grundskolan (Skolverket, 2010),  
inte  bara de  sista  åren i  vad som är  i  folkmun känt  som ”högstadiet”.  Det som borde 
nämnas  är  också  att  frågeformuleringen  som  kopplas  med  årskursstapeln  kunde 
omformulerats. När eleverna nu läser frågan kan det vara svårt att förstå vad som menas 
med ”teknik i  skolan” då det är svårt  att vid tidig ålder att definiera undervisning. Ett  
förslag på ändring hade varit ”markera i vilka årskurser du har haft teknik som schemalagd 
lektion”, eller ”markera i vilka årskurser du sett spår på teknik i undervisningen”. Som 
frågan  är  utformad  nu  så  kan  den  lätt  misstolkas  till  någon  av  dessa  nya 
frågeformuleringar och kan ge ett tvetydigt svar.

Nu visar dock visserligen den nya läroplanen på att teknikundervisning ska få ett upplyft 
och att det ska få mer utrymme på schemat och att det centrala innehållet har setts över 
och  bearbetats  till  det  bättre  exempelvis  klarare  kursinnehåll.  Pga.  att  det  centrala 
innehållet  är  mycket  tydligare  nu  är  det  lättare  för  personal  som  planerar 
teknikundervisningen att kunna disponera sina lektioner på ett bättre sätt och på sätt kan 
även schemaplanerare få en bättre blick på hur mycket tid som ska disponeras på schemat 
till teknik. 

Det som dock är fortfarande lite  skrämmande vad gällande denna undersökning är att 
oavsett om man ser till den nya eller gamla läroplanen ska fortfarande teknikundervisning 
finnas i skolans samtliga årskurser om det ska kunna få den tidsdisponering som de båda 
timplanerna baserade på den nya respektive den gamla läroplanen. Båda timplanerna sa 
att  200 timmar  genom hela  grundskolan  ska  finnas  till  förfogande på schemat för  att 
kunna ge varje elev den teknikundervisning som krävs för att nå tillräcklig kunskap för att 
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täcka av det centrala innehållet i teknik. Att döma av schemalagd tid de båda skolorna har  
lagt till sitt förfogande så uppfyller skola 2 de antal timmar som de ska undervisa teknik i. 
Dock att undervisande lärare där svarade i enkäten att denne trodde både att det förekom 
för  få  timmar  teknikundervisning  i  grundskolan  samt  att  denne  även  önskade  fler 
undervisningstimmar än de som nu erbjöds.  På skola  1  så spelar det  roll  beroende på 
vilken tidigare skola som eleven har undervisats sina år 1-5 på. Att döma av svaren jag fick 
från upptagningsområdesskola 1 så genomför de i alla fall en viss teknikundervisning på 
schemat  till  skillnad  från upptagningsområdesskola  2  som hade valt  att  istället  för  att 
erbjuda  teknik  plats  på  schemat  väva  in  och  integrera  teknikundervisningen  i  övrig 
undervisning. 

Den undersökning jag bedrivit just nu faller lite pga. att jag inte undersökt just detta i  
förhållande  till  den  nya  läroplanen  och  endast  gått  på  elevernas  svar  om hur  mycket 
teknikundervisning de har haft när de själva gick i de tidigare årskurserna som vid den 
tidpunkten planerade sin undervisning och tidsplanering baserat på den gamla läroplanen.

Teknik som skolämne, har jag märkt genom denna undersökning, får sällan den plats den 
kräver och förtjänar för att både kunna undervisa elever om det centrala innehållet för 
ämnet, men också för att det är ett mycket bra ämne att kunna ämnesintegrera i andra 
ämnen. Mycket av den teknik som finns i vår vardag går att applicera och finna i många 
andra skolämnen som matematik, historia och geografi för att nämna ett par.

Detta arbete har visat resultat som är mycket viktigt. Det finns möjlighet att använda detta 
resultat för lärare och rektorer i skolor när de ska göra sina timplaneringar för ämnet då de 
ser att tid saknas. Resultatet för arbetet kan också tas upp på kommunal nivå(och även 
riksnivå)  och  användas  av  politiker  när  de  ska  genomföra  nya  tidsplaneringar  för 
disponeringen av, inte bara inom teknikämnet, tid. 

7. Vidare forskning

En  vidare  forskning  inom  detta  område  kan  vara  att  även  undersöka  de  skolor  som 
undervisar år 1-5 och är inom samma upptagsområde för den skola man undersöker i år 6-
9. På det sättet får man ett bredare perspektiv om hur teknikundervisningen ser ut hela 
grundskoletiden i den kommun man undersöker. Med detta menar jag att man endast inte 
går in och kollar på schemalagd teknikundervisning utan även går in på det kursmaterial 
som påstås integreras i övrig undervisning. Uppfyller denna integrerade undervisningen 
målen? Är det en del av det centrala innehållet i teknik eller bara något som undervisande 
lärare känner att ”detta är teknik”? 

En ytterligare  idé  på vidare  forskning kan även vara att  man går  in och kollar  på det 
centrala innehållet i teknik och ser (med koppling till resultatet i denna undersökning) på 
huruvida tiden räcker till för att täcka av hela innehållet. 

Även att genomföra liknande studier på andra ämnen än teknik kan också vara av intresse 
för vidare forskning. Eftersom denna undersökning visar att många elever uppfattar tiden 
som läggs ner på teknik motsvarar ungefär den tid som läggs ner i många andra ämnen (att 
döma  från  enkätundersökningen)  och  att  dessa  också  ska  ha  liknande  timantal  enligt 
timplanen gör att kanske även dessa ämnen saknar timmar? Enligt mig är detta klart värt 
att undersöka då även många av dessa ämnen har ett brett centralt innehåll som säkerligen 
behöver de tilldelade antal timmar som timplanen garanterar för att dessa ska nås.
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Enkätundersökning om timantal inom skolämnet teknik

Namn:______________________________________

Skola:_______________________________________

Klasser (år 9) jag undervisar skolämnet teknik

Klass 1:_________ Timantal per vecka:____________

Klass 2:_________ Timantal per vecka:____________

Klass 3:_________ Timantal per vecka:____________

Klass 4:_________ Timantal per vecka:____________

Om du ser till antalet schemalagda timmar för skolämnet teknik i 
grundskolan (år 1-9), hur tror du de överensstämmer med antalet timmar 
enligt timplanen (totalt 200 timmar)?

      Många fler               Fler          Lika många         Färre            Mycket färre           Vet ej

 

Om önskvärt, hur anser du att timantalet inom teknikundervisningen skulle 
kunna förändras på din skola?

      Många fler               Fler          Lika många         Färre            Mycket färre           Vet ej
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Enkätundersökning om timantal inom skolämnet teknik

Syftet med denna enkätundersökning är att få elevers uppskattning om hur många timmar 
i grundskolan som spenderas på skolämnet teknik.

Försök att tänka tillbaka på dina 9 år och jämför dessa med dessa ämnen samt försök att 
svara  ärligt och noggrant som möjligt. 

Stort tack på förhand!

Jag uppskattar att timantalet för teknik är i förhållande till Fysik:
    
      Många fler              Fler          Lika många         Färre            Mycket färre           Vet ej

     

Jag uppskattar att timantalet för teknik är i förhållande till Kemi:

     Många fler              Fler          Lika många         Färre            Mycket färre           Vet ej
     

Jag uppskattar att timantalet för teknik är i förhållande till Biologi:

      Många fler              Fler          Lika många         Färre            Mycket färre           Vet ej
     

Jag uppskattar att timantalet för teknik är i förhållande till Musik:

     Många fler              Fler          Lika många         Färre            Mycket färre           Vet ej
     

Jag uppskattar att timantalet för teknik är i förhållande till Bild:

     Många fler              Fler          Lika många         Färre            Mycket färre           Vet ej
     

Jag uppskattar att timantalet för teknik är i förhållande till Matematik:

     Många fler              Fler          Lika många         Färre            Mycket färre           Vet ej
     

Jag uppskattar att timantalet för teknik är i förhållande till Svenska:

     Många fler              Fler          Lika många         Färre            Mycket färre           Vet ej
     

Markera vilka årskurser du har haft teknik i skolan:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Brev till tekniklärare i grundskolans senare år.

Hej alla tekniklärare i grundskolans senare år i Köpings kommun!

Mitt namn är Sebastian Larsson och studerar på Mälardalens högskola i Västerås till att bli 
lärare och genomför även jag min sista termin innan jag tar min examen. I slutet på varje 
lärarutbildning  skriver  studenter  något  som kallas  för  examensarbete  (en stor  uppsats 
inom ett  valfritt  område).  Jag har  valt  att  skriva om hur många timmar undervisning 
teknik som elever erbjuds i grundskolan om man jämför med hur många timmar som står i  
timplanen. 

I detta arbete ingår bland annat att jag genomför en kort guidad enkät för alla lärare som 
undervisar ämnet teknik i kommunen. Enkäten är till för att undersöka lärares uppfattning 
och  kunskap  om  hur  många  undervisande  timmar  i  jämförelse  med  timplanen  som 
teknikämnet erbjuds i er respektive skola och årskurs.

Deltagandet i denna enkät är helt frivilligt,  men jag skulle uppskatta något otroligt om 
många skulle vilja deltaga i undersökningen. Enkäten tar endast ett fåtal minuter att fylla i 
och ni kommer vara helt anonyma när resultatet redovisas.  Varken ert namn, lärarlag, 
skola  eller  er  kommun kommer  att  visas  när  arbetet  är  klart   det  finns  ingen risk  att 
resultat kan spåras tillbaka till er. 

Jättestort tack på förhand för ert deltagande i denna undersökning!

Med vänlig hälsning

Sebastian Larsson

30



Brev till elever årskurs 9.

Hej alla elever i Köpings kommun inne på sin sista termin i grundskolan!

Mitt namn är Sebastian Larsson och studerar på Mälardalens högskola i Västerås till att bli 
lärare och genomför även jag min sista termin innan jag tar min examen. I slutet på varje 
lärarutbildning  skriver  studenter  något  som kallas  för  examensarbete  (en stor  uppsats 
inom ett  valfritt  område).  Jag har  valt  att  skriva om hur många timmar undervisning 
teknik som elever erbjuds i grundskolan om man jämför med hur många timmar som står i  
timplanen. 

För detta arbete genomför jag bland annat en enkät som är till för att undersöka ni elevers  
uppfattning  om  hur  mycket  teknikundervisning  som  ni  har  haft  under  hela  er 
grundskoletid. Det gäller alltså för er att tänka tillbaka på alla era 9 år i grundskolan och 
försöka svara på några enkla alternativfrågor i enkäten.

Deltagandet i denna enkät är helt frivilligt,  men jag skulle uppskatta något otroligt om 
många skulle vilja deltaga i undersökningen. Enkäten tar endast ett fåtal minuter att fylla i 
och ni kommer vara helt anonyma när resultatet redovisas. Varken ert namn, klass, skola 
eller er kommun kommer att visas när arbetet är klart det finns ingen risk att resultat kan 
spåras tillbaka till er.

Jättestort  tack  på  förhand  för  ert  deltagande  och  lycka  till  med  den  spännande 
gymnasieutbildningen som börjar i höst!

Med vänlig hälsning

Sebastian Larsson
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