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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka vilken teknikförståelse som grundskollärare har, samt att 

erhålla ytterligare kunskap om hur grundskolelärarna själva anser att teknikundervisningen bedrivs 

och borde bedrivas. 

Studien är uppdelad i ett antal delar som inleds med en bakgrund samt en begreppsdefinition 

på teknik. Efter detta följer en litteraturöversikt där tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter presenteras. De teoretiska utgångspunkterna grundar sig i en triangulär prisma vars 

olika sidor motsvarar fem olika dimensioner av teknikförståelse. Därefter presenteras studiens syfte 

och frågeställningar följt av ett metodavsnitt. Vi har använt oss av metoden intervjuer och 

genomfört sådana med sex lärare i grundskolans tidigare år. Resultatet presenteras genom narrativa 

analyser, som sedan tolkas och diskuteras utifrån tidigare forskning. Studien avslutas med våra 

slutsatser. 

Majoriteten av lärarna i denna studie har en teknikförståelse som berör praktiskt arbete, 

exempelvis konstruktion, samt den historiska processen där de fokuserar på att ge eleverna en bild 

av hur tekniken och tekniska artefakter har förändrats över tid. De flesta lärarna bedriver 

teknikundervisning kontinuerligt, men en av lärarna i studien upplever att det blir stressigt att hinna 

med teknikundervisningen och istället har en vecka i slutet av terminen för att hinna med de mål 

som står i läroplanen.  

Många lärare anser att teknikundervisningen ska bedrivas mestadels praktiskt men även 

tematiskt där en koppling till andra ämnen sker. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares teknikförståelse och hur de ser på sin egen 

teknikundervisning samt hur de anser att teknikundervisning ska bedrivas. Begreppet 

teknikförståelse innebär i denna studie lärares åsikter om vad teknikämnet innebär. Förståelsen av 

teknik syftar därmed till att definiera vad teknikämnet betyder för deltagarna i vår studie. 

Teknikämnet intresserar oss då vi sommaren 2013 läste en teknikkurs, samt att vi upplevt att 

teknikundervisningen i grundskolan hamnat i skymundan eller har bedrivits på ett mer traditionellt 

sätt, där enbart byggnad och konstruktion varit centralt. Vi vill även med denna studie undersöka 

varför teknikundervisningen kan komma att se ut som den gör utifrån den teknikförståelse som 

lärare i grundskolans tidigare år har samt deras egna tankar och åsikter kring teknikundervisning. I 

vår studie syftar begreppet teknikundervisning på undervisning och utveckling av kunskaper i samt 

intresse för teknik vilket är i linje med Lgr 11 (2011, s. 269). Något som kan vara en bidragande 

faktor till att teknikundervisningen ser ut som den gör i dagens samhälle är normer, och därför har 

vi även valt att lyfta fram detta i vår studie. 

Vi människor använder oss av allt mer avancerad teknik som hjälpmedel i vår vardag och denna 

teknik är under kontinuerlig utveckling. Samhällets tekniska utveckling går fort framåt, men frågan 

är om skolans teknikundervisning gör detsamma. Teknikföretagen och CETIS gav år 2012 ut en 

rapport där det påpekades att 

Alla unga behöver teknikkunskaper, både för att hantera tekniken i vår vardag och för att kunna ta 

del av de yrkesmöjligheter som finns inom området […] och att grundskolans teknikundervisning 

är viktig för att stimulera barns och ungas intresse för teknik. (Teknikföretagen & CETIS, 2012, s. 

3) 

I dagens Sverige finns en målsättning att ”öka elevers intresse för och kunskap om 

naturvetenskap och teknik” (Skolinspektionen, 2013, s. 1). Denna målsättning härstammar från en 

farhåga att det i framtiden kan bli brist på teknikutbildade människor, exempelvis yrkesutbildade 

och ingenjörer, något som kan komma att hota framtida arbetsmarknaden och ekonomin i Sverige 

(Teknikföretagen & CETIS, 2012, s. 3). Föregående år skedde debatter i olika medier rörande detta 

vilka lyfte att ”skolans teknikundervisning är avgörande för industrins långsiktiga 

kompetensförsörjning” (Svensson, 2013).  

Teknikundervisning är inte enbart vitalt för Sveriges framtida arbetsmarknad och ekonomi, det 

är även ett verktyg för att hjälpa elever att utveckla ett tekniskt kunnande och en teknisk 
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medvetenhet (Teknikföretagen, 2005, s. 6). Detta skapar en grund för att de ska kunna agera, 

integrera och orientera sig i en mer global och teknikintensiv värld (Lgr 11, s. 269). Rapporten ”Alla 

barn har rätt till teknikundervisning!” lyfter vidare att teknikämnet även är viktigt för att skapa 

intresse och engagemang hos elever för att de senare i livet ska välja en yrkesbana som är tekniskt 

inriktad (Teknikföretagen, 2005, s. 6) 

Teknikföretagen och CETIS (2012, s. 3) lyfter dessutom att det saknats fokus på teknikämnet 

från Skolverkets sida eftersom ämnet inte kvalitetsgranskats nationellt trots att det varit ett eget 

ämne i grundskolan i ungefär 20 år. Teknikämnet är det senaste ämnet som införts som 

obligatoriskt i grundskolan. Detta skedde i läroplanen Lgr 80, då teknik infördes (Skolöverstyrelsen, 

1980) och för 20 år sedan fick teknikämnet en egen kursplan i läroplanen Lpo 94, och på så sätt 

fick ämnet för första gången en egen ämnesstatus (Blomdahl, 2007, s. 19). Blomdahl berättar vidare 

i sin avhandling om att samhällets tekniska utveckling i slutet av 1900-talet ställde nya krav på en 

förändrad skola och läroplanen Lpo 94 utformades för att bättre kunna svara mot framtidens behov 

(Blomdahl, 2007, s. 19). Nu, 20 år senare, har Skolinspektionen börjat lägga mer fokus på 

teknikämnet, då de förra året bestämde sig för att kvalitetsgranska undervisningen av teknik i 

grundskolan (Skolinspektionen, 2013). År 2011 fick Skolverket i uppdrag av 

Utbildningsdepartementet att ”utöka insatser med syfte att utveckla och stärka undervisningen i 

naturvetenskap och teknik i tidiga åldrar” (Skolinspektionen, 2013, s. 5). Rapporten från 

Skolinspektionens granskning kommer att publiceras under 2014, med syfte att undersöka hur 

teknikundervisningen ser ut i grundskolan. Denna studie syftar i stället till att undersöka varför 

teknikundervisning ser ut som den gör, utifrån lärares egna perspektiv på teknikämnet. Vår studie 

kan således se som ett komplement till Skolinspektionens granskning, vilket gör studien mycket 

aktuell.  

 

1.2 Vad är teknik? 

År 2011 genomförde DiGironimo en studie avsedd för att undersöka mellanstadieelevers 

föreställningar om teknikämnet. De fick med egna ord besvara frågan ”Vad är teknik, enligt din 

åsikt?” (DiGironimo, 2011, s. 1338; 1344).  Majoriteten av eleverna i studien beskrev teknik som 

artefakter, exempelvis maskiner eller elektronik som datorer (DiGironimo, 2011, s. 1346). 

Under teknikkursen som vi gick 2013 blev vi ställda exakt samma fråga. Med ett ord skulle vi 

beskriva teknik. Svaren varierade eftersom teknik har olika betydelser för olika människor. Bygga, 

framtid, elektronik och datorer var begrepp som bland annat lyftes fram. Eftersom teknik kan ha 
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så många olika begreppsinnebörder kan det vara bra att gå igenom några olika innebörder för att 

visa på hur brett begreppet teknik är. 

Enligt Nationalencyklopedin definieras teknik som en ”sammanfattande benämning på alla 

människors metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål” 

(Nationalencyklopedin, 2014a). Teknologi benämns enligt Nationalencyklopedin (2014b) som 

”läran om tekniken, särskilt läran om industriella tillverkningsmetoder”. Blomdahl (2007, s. 38) 

anser att teknik i vardagligt språk ofta anknyts till ”föremål skapade av människor, vanligen sådant 

som produceras inom industrins områden, samt till tillvägagångssätt som drivits till en viss nivå av 

skicklighet”. 

I antologin ”Teknikens Backspegel” (Sundin, 1987, s. 11) har Svante Lindqvist, med hjälp av de 

åtta vanligaste definitionerna, försökt förklara begreppet teknik. Detta har han gjort för att visa på 

vilken innebörd detta har då vi använder det i vardagligt språk för att beteckna sådant som vi anser 

oss vara väl bekanta med.  Lindqvist presenterar i antologin åtta olika definitioner av 

teknikbegreppet (Lindqvist i Sundin, 1987, s. 11-12):  

1. Användandet av verktyg, redskap och maskiner 

2. Tillämpad naturvetenskap 

3. Människans metoder att behärska naturen 

4. Människans metoder att behärska den fysiska miljön 

5. Människans metoder att tillfredsställa sina behov genom att använda fysiska föremål 

6. De metoder som används för att bearbeta råmaterial i syfte att öka deras användbarhet 

7. Människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål 

8. All rationell, effektiv verksamhet. 

Ytterligare en definition av teknik kan erhållas genom att citera en av deltagarna i denna studie. 

Vid frågan ”vad är teknik för dig?” svarade denne ”Allt! Teknik är allt som människan använder 

sig av för att uppnå något”. 

Begreppet teknikundervisning definieras i denna studie som undervisning och utveckling av 

kunskaper i teknik samt intresse för teknik. Kursplanen i teknik uttrycker att eleverna i 

teknikundervisningen ”utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan 

orientera sig och agera i en teknikintensiv värld”, samt att undervisningen bidrar till att de 

”utvecklar intresse för teknik” (Lgr, 2011, s. 269).  
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1.3 Ansvarsfördelning 

Vi har delat upp arbetet på så vis att vi genomfört tre intervjuer var samt transkriberat dessa. Efter 

detta har vi haft ansvar för att utforma dessa till narrativa analyser, det vill säga tre stycken narrativa 

analyser har gjorts per person. Lärare A, Lärare D och Lärare E har intervjuats, transkriberats samt 

skrivits om till narrativa analyser av David. Anki har intervjuat Lärare B, Lärare C och Lärare F 

samt transkriberat och skrivit om intervjuerna till narrativa analyser. Vi har skrivit tolkning och 

diskussion tillsammans för att stötta varandra samt lyfta fram det vitala i våra narrativa analyser, 

det vill säga vårt syfte och våra frågeställningar. Resterande delar av arbetet har delats upp mellan 

oss, och vi har sedan läst varandras delar för att ge feedback i syfte att förbättra texten. 
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2. Litteraturöversikt 

2.1 Tidigare forskning 

I Blomdahls avhandling (2007, s. 26) poängterar hon att teknikundervisning är ett relativt 

outforskat ämne samt att få svenska studier har genomförts inom detta område. Enligt henne 

genomfördes majoriteten av forskningen i samband med att teknikämnet infördes som ett 

obligatoriskt ämne i Läroplanen Lgr 80 (Blomdahl, 2007, s. 26). 

Norström (2014, s. 23) har genomfört en studie som syftade till att fastställa i vilken utsträckning 

tekniklärare i Sverige hade en sammanhängande och samtyckande förståelse av vad som utgör 

teknikkunskap samt hur den rättfärdigades. I sin studie utgick Norström (2014, s. 22) från 

Hanssons (2013)  taxonomi för att klassificera teknikkunskap. Enligt den taxonomin kan 

teknikkunskap delas upp i fyra kategorier beroende på hur inlärningen ser ut (Norström, 2014, s. 

22-23): 

- Tyst kunskap (där färdigheter är svåra eller omöjliga att uttrycka i ord, ofta 

hantverkskunskaper som lärs in genom erfarenhet) 

- Praktisk regelkunskap (vetskap om en procedur som leder till ett visst resultat, utan att 

nödvändigtvis veta varför det fungerar, lärs in generellt från instruktioner, tumregler eller 

erfarenhet)  

- Tillämpad naturkunskap (teknikkunskap baserad på slutsatser från naturkunskaperna, ofta 

beskriven med hjälp av matematik och lärs in genom formell undervisning). 

- Teknisk vetenskap (Teknikkunskap som nåtts genom att använda liknande metoder som 

används i naturkunskap på tekniska problem, lärs in generellt genom experiment eller 

formell undervisning).  

Norström (2014, s. 23) menar vidare att teknikämnet i svenska skolor även omfattar kunskap 

om teknik, det vill säga teknikens relation till samhället, vetenskapen, konsten etcetera. 

Teknikkunskapens flersidighet och dess inneboende fokus på användbarhet snarare än sanningen 

är inte tydligt i den nuvarande läroplanen för teknikämnet. Norström (2014, s. 26) kom fram till att 

tankarna om teknikkunskap varierade avsevärt bland respondenterna i studien. Resultatet visade 

att det finns väldigt liten samstämmighet på ens grundläggande kunskapsteoretiska antaganden, 

exempelvis hur lärarna bedömer färdigheter baserade på instruktioner och färdigheter i jämförelse 

med vetenskaplig kunskap (Norström, 2014, s. 27). Norström ansåg att detta kan bero på många 

olika orsaker, bland annat lärares brist på adekvat teknikutbildning, att teknikämnet är ett relativt 

nytt ämne, att det inte finns några nationella prov i ämnet och att textböcker ofta har en begränsad 
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roll i teknikundervisning (Norström, 2014, s. 27). Han menar vidare att filosofer inte helt och hållet 

är överens om teknikkunskapens karaktär men att det är en pågående debatt där olika ståndpunkter 

mäts mot varandra och mot observationer av teknikverkligheten (Norström, 2014, s. 27). I studien 

användes termerna praktisk och teoretisk vid diskussionen om kunskap då ämnen brukar delas upp 

som praktiska eller teoretiska. Den nuvarande läroplanen (Lgr 11) gör inte denna uppdelning, men 

konceptet lever kvar i skolan och i lärarnas vardagliga språk. Läroplanen föreslår att teknikämnet 

ska inkludera både teoretiska och praktiska delar, men den säger inget om vilken del som ska 

dominera (Norström, 2014, s. 33-34). 

I forskningsartikeln ”What is Technology” beskrivs en studie gjord av DiGironimo (2011, s. 

1338) om elevers föreställningar om teknikämnet.” Mellanstadieelever uppmanades till att besvara 

en enkät om teknikförståelse och DiGironimo delade upp elevernas svar i fem olika kategorier: 

- Teknik som en artefakt 

- Teknik som en skapande process 

- Teknik som en mänsklig praktik 

- Teknikens historia 

- Den nuvarande rollen av teknik i samhället 

Hälften av eleverna beskrev teknik som en artefakt och drygt en fjärdedel av dem såg teknik som 

den nuvarande rollen som teknik har i samhället (2011, s. 1344-1346). Drygt en tiondel av eleverna 

placerades i kategorin ”teknik som en mänsklig praktik”, en låg förekomst jämfört med de två 

tidigare nämnda. Enligt DiGironimo (2011, s. 1347) tyder det på att elever antingen inte förstår hur 

tekniska artefakter är utformade, att de inte förstår vad som är involverat i utvecklingen och 

skapandet av nya tekniska artefakter och processer, eller att de är fast i att förknippa teknik med 

artefakter och tänker då inte på den skapande processen som en del av tekniken.  

Rohaan, Taconis och Jochems (2012, s. 273; s. 278) genomförde en empirisk studie där de 

undersökte hur olika domäner av teknikspecifika lärarkunskaper var besläktade med varandra, och 

fann ett samband mellan dessa. De olika områdena ämneskunskap, pedagogisk innehållskunskap, 

självförtroende och attityd påverkar varandra, och självförtroendet har en stark inverkan på lärarnas 

attityd gentemot teknikämnet (Rohaan m.fl., 2012, s. 278). I studien kom Rohaan m.fl. (2013, s. 

277) även fram till att ämneskunskaperna i teknik, bland studiens deltagare, var höga men att den 

pedagogiska innehållskunskapen var otillräcklig. Detta var något som inte förvånade dem då 

lärodomänen teknik var relativt ny i grundskolan (Rohaan m.fl., 2012, s. 278). De ansåg att ämnet 

ännu inte har utvecklats till en etablerad lärodomän på grund av att den inte är självklart definierad 

och det har ännu inte bildats detaljerade normer över hur ämnet ska bedrivas, exempelvis med en 
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strukturell form, grundläggande undervisningskoncept och undervisningsaktiviteter (Rohaan m.fl, 

2012, s. 278). 

Ytterligare resultat från studien gjord av Rohaan m.fl. (2012, s. 278) påvisar att respondenterna 

haft en positiv attityd gentemot ämnet samt ett stort självförtroende i att lära ut teknik, vilket lägger 

en bra grund för teknikundervisningen. 

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

I denna studie har vi valt att utgå ifrån forskningsstudien gjord av DiGirononimo (2011). I denna 

rapport har hon delat upp teknikförståelser i en triangulär prisma (se figur 1) där varje sida 

representerar olika dimensioner av teknik, och varje sådan dimension kan redogöra för alla idéer 

om teknik som framställs i den historiska, filosofiska och den pedagogiska litteraturen 

(DiGironimo, 2012, s. 1341).  De tre sidorna i prismat beskriver teknik som artefakter, som en 

skapande process och som en mänsklig praktik. Dessa tre sidor utgör teknikens form och struktur. 

Prismas bas och topp symboliserar teknikens historia och den nuvarande rollen av teknik i samhället. 

Genom att placera teknikens historia i basen och den nuvarande rollen av tekniken i toppen av 

prismat, skapas ett tidsintervall i den vertikala riktningen vilket bidrar till att prismat är i ständig 

utökning och aldrig blir helt fulländat (DiGironimo, 2011, s. 1341). 

 

 

Figur 1 - DiGironimos triangulära prisma. Hämtad från Nicole DiGironimos forskningsrapport ”What is Technology? 

Investigating Student Conceptions about the Nature of Technology” (2011, s. 1341). 
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Teknik som en artefakt omfattar de tekniska innovationernas produkter och de pedagogiska 

verktygen som används runt om i världens klassrum men även i hemmen, och de omfattar bekanta 

tekniska artefakter som exempelvis datorer, grafräknare och mobiltelefoner. Vidare omfattar de 

även objekt eller processer som mer sällan identifieras som teknik, exempelvis internet, maskiner, 

bilar och fabriker. Dessa är de verktyg, objekt och processer som de flesta människor tänker på när 

de ombeds att definiera teknik (DiGironimo, 2011, s. 1342).  

Teknik som en skapande process syftar på vad teknister (exempelvis ingenjörer och arkitekter) 

gör när de deltar i den tekniska konstruktionsprocessen. Denna sida representerar även vad 

teknister behöver besitta fysiskt (olika tekniska artefakter) och mentalt (specialiserad teknisk 

innehållskunskap, vetenskap, matematiska kunskaper etcetera) för att kunna delta i 

konstruktionsprocessen. Denna sida kallas även teknikens metoder. DiGironimo (2011, s. 1342) 

tar i denna del upp McGinn (1991) som menade att teknik kan användas för att beskriva en process 

eller system av processer.  

Teknik som en mänsklig praktik menar att teknik inte är immunt mot kön, ras eller 

klassåtskillnader. Teknik är influerat av politik, kultur, samhälleliga, etiska, miljö och personliga 

värderingar och tro. För att kunna ha en fullkomlig förståelse av teknik måste förståelse skapas för 

att teknik är ett mänskligt förehavande, och med det kommer för- och nackdelar, likt de för- och 

nackdelar som finns vid all typ av mänsklig strävan (DiGironimo, 2011, s. 1342). 

Teknikens historia är basen av prismat.  DiGironimo (2011, s. 1342-1343) menar att teknik alltid 

har varit en grundläggande del av människans historia, alla civilisationer har sammankopplats med 

någon form av teknisk strävan. Att enbart referera till moderna tekniska förbättringar som teknik 

är felaktigt eftersom denna uppfattning av teknik inte ger det lämpliga intrycket av att 

teknikutveckling är långsam och kumulativ, den är byggd på en grund som är lika solid och 

omfattande som mänsklighetens historia. Hur människor ägnar sig åt modern teknik har och 

kommer att fortsätta att förändras (DiGironimo, 2011, s. 1343). 

DiGironimo (2011, s. 1343) anser att teknikens nuvarande roll i samhället är mindre definierat 

än de andra elementen i prismat eftersom teknikens roll i samhället är komplext och ständigt 

föränderligt på grund av tidens kontinuerliga utveckling. Rollen som tekniken har beror på många 

saker som omfattar teknikens relation med andra discipliner (det vill säga matematik, vetenskap, 

konst etcetera), teknikens status i utbildningssystemet och teknikens funktion i vardagslivet. 

Tekniken har en roll att spela i vårt samhälle och den rollen kan förändras från år till år, dag till dag, 

men även från minut till minut. Det är viktigt att förstå att teknik inte är något fastställt och att den 

kan betyda olika för olika personer. Varje individ har olika erfarenheter av teknik och dessa 
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erfarenheter kommer att påverka deras individuella uppfattningar av teknik (DiGironimo, 2011, s. 

1343). 

Vi har valt att utgå från denna prisma för att beskriva teknik i vår studie då vi valt att göra en 

narrativ analys och vi strävar då efter att försöka placera de intervjuade lärarna i olika delar utav 

prismat för att få en större förståelse för de olika lärarnas syn på teknik samt för deras 

teknikförståelse. 

 

 

2.3 Narrativ analys 

I denna studie har vi valt att använda oss av en narrativ analys för att presentera vårt resultat. 

Narrativ analys går även under namnet berättelseforskning (Bjurulf, 2008, s. 37). Johansson (2005, 

s. 18) anser att det sociala livet är strukturerat som berättelser och att vi genom våra berättelser 

orienterar oss i världen. Hon menar vidare att den narrativa metoden är de metoder ”som används 

för att samla in och analysera muntliga eller skriftliga berättelser” (Johansson, 2005, s. 21). Den 

narrativa analysen undersöker själva berättelsen (Riessman, 1993, s. 1) och att det inte är naturen 

och världen, utan vi individer, som använder sig av berättandet (1993, s. 2). Det är oundvikligt att 

tolka berättelser då narrativ (berättandet) är representationer, vi individer konstruerar tidigare 

händelser och handlingar i personliga narrativ för att göra anspråk på identiteter och bygga upp liv 

(Riessman, 1993, s. 2).  

Johansson (2005, s. 93-94) lyfter fram Somers och Gibson i sin bok, vilka anser att det sociala 

livet är strukturerat som berättelser och att det grundläggande villkoret för socialt liv just är 

berättande. Likt Riessman (1993, s. 2) hävdar dessa att berättelserna är det som formar och styr 

vårt sociala agerande och våra identiteter (Johansson, 2005, s. 94). Riessman (1993, s. 4) anser vidare 

att individer huvudsakligen skapar sig förståelse av erfarenheter genom att sätta dem i en narrativ 

form. Eftersom narrativen är viktiga meningsskapande strukturer måste de bevaras, inte 

tillintetgöras av utredare. Dessa utredare måste respektera respondenternas sätt att konstruera 

mening och analysera hur detta går till (Riessman, 1993, s. 4). 

Johansson (2005, s. 95) hänvisar ytterligare till Somers och Gibson som menar att ”narrativ 

tvingar oss att sätta enskilda händelser i relation till andra händelser och placera dem i tids- och 

rumssammanhang”. Vidare menar dessa att händelser placeras i en intrig där de får mening i 

relation till en helhet och med hjälp av intrigens isolerade form blir händelser omvandlade till en 

sekvens av berättelser och på så sätt framträder mönster (Johansson, 2005, s. 95). Bjurulf (2008, s. 

39) lyfter fram att intrigen är själva poängen med berättelsen samt att resultatet av den narrativa 
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analysen, det vill säga berättelsen, inleds med en intrig. Precis som Somers och Gibson menar 

Bjurulf (2008, s. 39) att intrigen förenar insamlad data till en helhet som är både meningsfull och 

sammanhängande. 

Intrigen måste vara tematisk för att understryka och ge berättelsen mening (Bjurulf, 2008, s. 39; 

Johansson 2005, s. 95). Att intrigen är tematisk innebär att den är organiserad med utgångspunkt i 

ett eller flera teman, och de teman som är relevanta styrs av själva intrigen (Johansson, 2005, s. 95; 

Bjurulf, 2008, s. 39).   

En narrativ analys används i vår studie eftersom den ger läsaren inblick i de olika lärarnas liv 

vilket kan skapa en förståelse för varför de tänker eller agerar på ett visst sätt. Både Riessman (1993, 

s. 2) och Johansson (2005, s. 93-94) anser att det är berättelserna som formar våra identiteter och 

styr hur vi agerar i sociala sammanhang. Genom att presentera vårt resultat med hjälp av en 

berättelse kan vi således ge läsarna möjligheten att skapa sig förståelse för varje enskild lärares 

agerande och tankar kring ämnet teknik.  Intrigen som framhävs i denna studie är teknikämnet och 

dess utgångspunkt är i temana ”teknikförståelsen” samt ”teknikundervisningen”. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka grundskollärares teknikförståelse samt att erhålla 

ytterligare kunskap om hur grundskollärarna själva tycker att teknikundervisningen bedrivs och 

borde bedrivas. Frågor som vi vill försöka besvara är: 

- Hur ser de intervjuade grundskollärarnas teknikförståelse ut? 

- Vilken syn har de intervjuade grundskollärarna på sin egen teknikundervisning? 

- Hur anser de intervjuade grundskollärarna att teknikundervisning ska bedrivas? 
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4. Metod 

 

4.1 Metod för datainsamling 

I denna studie har vi valt att använda oss utav samtalsintervjuer för att samla in data. Esaiasson 

m.fl. (2012, s. 251-252) uttrycker att undersökningar som använder sig utav samtalsintervjuer 

erhåller goda möjligheter att samla in oväntade svar samt att samtalsintervjuer syftar till att 

synliggöra hur fenomen framställs. Esaiasson m.fl. (2012, s. 256) lyfter vidare olika 

användningsområden för samtalsintervjuer bland annat som ett komplement till annan forskning, vilket 

denna studie ämnar att vara.  

Det användningsområde som Esaiasson m.fl. (2012, s. 256) beskriver innebär att 

samtalsintervjuer kan vara ett komplement till annan forskning och tillsammans med tidigare 

forskning kan insamlad data ”leda fram till ett intressant vetenskapligt bidrag” (Esaiasson m.fl., 

2012, s. 256). Detta är främst det användningsområde som vi vill använda vår studie till. Resultaten 

från vårt arbete kan ses som komplement till tidigare forskning inom teknik i grundskolans tidigare 

år, men även till Skolinspektionens kommande granskningsrapport. Vårt syfte är att få insikt i vilken 

teknikförståelse grundskollärare har samt erhålla ytterligare kunskap om hur grundskolelärarna 

själva tycker att teknikundervisningen bedrivs och borde bedrivas. Samtalsintervjuer ger oss 

möjligheter att undersöka detta, eftersom lärarna med egna ord får möjligheten att delge oss om 

sina tankar och synpunkter. 

Vi har vidare valt en samtalsintervju av respondentkaraktär eftersom vi vill komma åt 

människors uppfattningar om olika företeelser (Esaiasson m.fl., 2012, s. 259). I samtalsintervjun 

strukturerade vi olika frågor efter olika teman. Frågorna var korta, lättförståeliga och fria från 

akademiskt jargong, just för att skapa korta intervjufrågor som ledde till långa intervjusvar 

(Esaiasson m.fl., 2012, s. 264). Trost (2010, s. 25) uttrycker att just enkla och raka frågor som 

genererar komplexa och innehållsrika svar, är ett av de utmärkande dragen för kvalitativa intervjuer. 

Innan vi genomförde de sex intervjuerna i denna studie, gjorde vi en pilotundersökning. Två 

vänner, som studerar till lärare, fick läsa igenom och besvara intervjufrågorna. Detta för att se till 

att frågorna var utformade på ett förståeligt och tydligt sätt. Efter denna pilotundersökning 

genomfördes några små förändringar av intervjufrågorna för att göra dem tydligare.  

Vi inledde intervjuerna med ett par ”uppvärmningsfrågor” rörande enklare personuppgifter. 

Esaiasson m.fl. (2012, s. 265) anser att uppvärmningsfrågornas syfte är att ”skapa god kontakt och 

upprätthålla en god stämning”. Esaiasson m.fl. (2012, s. 268) menar vidare att intervjun ska 

genomföras i lugn och ro samt att intervjun ska genomföras i en miljö där deltagaren känner sig så 
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komfortabel som möjligt. Vi valde att genomföra intervjuerna på deltagarnas skolor för att de skulle 

känna sig bekväma. Två av intervjuerna genomfördes på telefon då de bodde flera timmar bort. Vi 

använde oss även av en mobiltelefon för att spela in intervjuerna, något som Esaiasson m.fl. (2012, 

s. 268) rekommenderar om det inte utgör ett hinder. Vi frågade deltagarna innan intervjuerna 

inleddes om de gav samtyckte till att spela in intervjun och alla deltagare gav samtycke till detta. 

Inspelningarna, och transkriberingarna av dessa, var till stor hjälp för att skapa våra narrativa 

analyser eftersom intervjuerna behövde genomgås ett flertal gånger. Under intervjuerna använde vi 

oss även av anteckningar, något som Esaiasson m.fl. (2012, s. 268) rekommenderar, eftersom vi 

som nybörjare enkelt kan gå för fort fram och korta av frågorna utan att skapa tid för reflektion 

och eftertanke.  

Intervjuerna skedde med blandad standardisering. Trost (2010, s. 39) uttrycker att 

standardisering syftar på den grad som frågor och situationen är lika för alla intervjuade i studien. 

Vi har ställt i princip samma frågor, men i ett par intervjuer så ändrade vi plats på frågorna eller 

hoppade över ett par av dem då deltagarens tal förde oss vidare till andra ämnen eller lyckades 

besvara frågor vi ännu inte ställt. Ibland ställde vi även följdfrågor beroende på vilka ämnen som 

berördes. Alla intervjuer grundades samtidigt i samma intervjuguide, vilket gjorde att de olika 

intervjuerna inte skiljde sig speciellt mycket. 

Trost (2010, s. 26) lyfter att kvalitativa studier ofta har nedvärderats i förhållande till kvantitativa 

studier då de kan klassas som ”oäkta” studier eftersom de ofta ses som förstadier eller försök till 

kvantitativa undersökningar. Trost (2010, s. 26) påpekar att många människor anser kvantitativa 

undersökningar vara enklare att förstå eftersom det är räkne- och mätbart och därmed mindre 

spekulativt. På så vis anses kvantitativa data vara mer trovärdiga än kvalitativa data (Trost, 2010, s. 

32). Trost (2010, s. 32) menar vidare att, om studien syftar till att förstå eller hitta mönster, bör en 

kvalitativ metod användas. I vår studie har vi inriktat oss på undersöka lärares teknikförståelser 

samt deras tankar och synpunkter på teknikundervisning och därför är en kvalitativ studie rätt val 

för oss.  

 

4.2 Urval och genomförande 

För att hitta personer till intervjuerna kontaktade vi olika skolor, rektorer och lärare i grundskolans 

tidigare år via epost där vi berättade syftet med studien. Vi frågade om det fanns några lärare som 

undervisade i teknik och var intresserade av att ställa upp på en intervju. Vi meddelade även att 

intervjun skulle ta runt en timme och utlovade anonymitet samt informerade redan i 
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epostmeddelandet att lärarna hade rätt att dra sig ur när helst de ville (Vetenskapsrådet 2002, s. 7-

9). Intresserade lärare hörde sedan av sig till oss och bokade en tid när vi kunde ta oss till deras 

skola för att genomföra intervjun. Det var relativt svårt att få tag i deltagare till vår studie. Vi hörde 

av oss till drygt 45 individer, men under denna period skedde det många nationella prov samt 

utvecklingssamtal, vilket bidrog till att många tackade nej till att delta. Det fanns även en del lärare 

som tillfrågades som undervisade i teknik, men dessa uppgav att de inte upplevde att de hade 

tillräckligt med kunskaper i ämnet för att ställa upp på en intervju till denna studie. 

Vi fick tag i sex lärare som var intresserade av att ställa upp och av dessa genomfördes som 

tidigare nämnts två intervjuer via telefon. Fyra av lärarna som ville ställa upp var kvinnor och de 

andra två var män (se tabell 1). Fyra av lärarna som intervjuades arbetade i årskurserna 1-3, 

resterande två lärare arbetade i årskurserna 4-6. Tre av lärarna som ville delta i vår studie arbetade 

på samma skola, Lärare B, Lärare C och Lärare D. Resterande lärare arbetade på olika skolor. 

Tabell 1 - Intervjupersoner 

Intervju-

person 

Ålder (ca) Kön Undervisande 

årskurs 

Utbildning Teknik-

utbildning 

A 40 Kvinna Årskurs 1 1-7. Matematik, No, 

Teknik 

Ja, 20 hp 

B 30 Kvinna Årskurs 3 1-7. Matematik 

engelska, svenska, 

bild & musik 

Nej, men har gått 

utbildning i NTA* 

C 40 Kvinna Årskurs 4 1-7. Matematik och 

No 

Ja 5 hp, ingick i ett 

No-block, även 

gått fortbildningar 

D 50 Kvinna Årskurs 3 1-6. Svenska och So Gått fortbildningar 

E 50 Man Fritidspedagog i 

årskurs 3 

Fritidspedagog 15 hp samt 

fortbildning 

F 60 Man Årskurs 4 4-6. Alla ämnen utan 

idrott, slöjd och 

musik. 

Gått fortbildningar 

*NTA - Naturvetenskap och teknik för alla. Koncept som utvecklades för att utveckla och stödja 

undervisning och lärande inom bl.a. naturvetenskap och teknik (hppt://www.nta.kva.se/) 

 

4.3 Bearbetning och analys av data 

Vi presenterar vårt resultat med hjälp av narrativa berättelser där intrigen är teknikämnet och de två 

temana är teknikförståelsen samt teknikundervisningen. I våra narrativa analyser har vi belyst lärarnas 

bakgrund, vilken förståelse de har för teknik, hur de bedriver sin teknikundervisning samt hur de 

anser att teknikundervisningen ska bedrivas. Vi har även lyft lärarnas beskrivning av en typisk 
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tekniklärare för att skapa oss förståelse för om det finns några normer eller förutfattade meningar 

kring hur en tekniklärare är eller ska vara.  

Analysen har genomförts i två steg, med fokus på en individ- samt en kollektiv nivå. Den 

förstnämnda delen som presenteras är de narrativa analyserna där vi lyfter fram individerna som 

deltagit i denna studie. I den andra delen sker en tolkning av resultatet vi fått fram under 

intervjuerna, där vi försöker skapa oss en kollektiv förståelse av insamlad data samt försöka se 

mönster eller skillnader mellan deltagarna. 

Syftet med denna studie är som tidigare beskrivits att undersöka den teknikförståelse som 

grundskollärare har samt att erhålla ytterligare kunskap om hur grundskollärarna själva tycker att 

teknikundervisningen bedrivs och borde bedrivas. Att undersöka teknikförståelsen, innebär att vi 

vill undersöka vad grundskollärare anser att teknikämnet innebär. Detta har undersökts genom att 

intervjudeltagarna fått uttrycka sig fritt om vad teknik innebär för dem. 

Vi vill även ta reda på hur grundskollärare själva tycker att teknikundervisningen bedrivs och 

dessutom hur de anser att den borde bedrivas. Detta innebär att vi vill undersöka hur lärarna själva 

anser att de bedriver sin egen teknikundervisning, men även att de själva får uttrycka hur de tycker 

att teknikundervisningen borde bedrivas. För att erhålla empiri till de narrativa analyserna har lärare 

i intervjuer fått beskriva hur de själva arbetar med ämnet teknik, men de har dessutom fått berätta 

om hur de tycker att teknikundervisningen ska bedrivas. De har även fått beskriva ett drömscenario 

de har när det kommer till teknikundervisningen. Teknikundervisningen definieras i denna studie 

som undervisning och utveckling av kunskaper i samt intresse för teknik. 

  

4.4 Etiska aspekter 

I denna studie har vi genomfört intervjuer för att observera olika lärares tankesätt och åsikter. Vid 

genomförandet av vår studie så har vi tagit hänsyn till forskningsetiska aspekter. De intervjuade i 

vår studie har haft ett skydd mot otillbörlig insyn och de har skyddats mot fysisk eller psykisk skada, 

exempelvis kränkningar. Vetenskapsrådet (2011, s. 18; 2002, s. 5) benämner detta som 

Individskyddskravet och det kan delas upp i fyra huvudkrav. Dessa fyra är Informationskravet, 

Konfidentialitetskravet, Samtyckeskravet och Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14).  

Informationskravet innebär att de som deltar i studien får information om studiens syfte, att 

deltagarna blir medvetna om att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Då vi hörde av oss till olika skolor för att söka upp 

deltagare så skrev vi ett epostmeddelande där vi informerade om studiens syfte och att medverkan 

var frivillig och deltagare när som helst hade rätt att dra sig ur. Vi utlovade även anonymitet till 
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studiens deltagare. Vetenskapsrådet (2011, s. 67) menar att anonymitet utgår från att det inte finns 

någon koppling mellan en viss uppgift och en bestämd individs identitet. Anonymitet kan även 

uppnås med hjälp av att material insamlas utan att individers identiteter antecknas 

(Vetenskapsrådet, 2011, s. 67). I vår studie utlovade vi deltagarna anonymitet och direkt efter 

intervjun bytte vi ut deras namn mot bokstäverna A-F. Vi har heller inte beskrivit skolorna de 

arbetar på, samt i vilka städer de arbetar i, för att de inte ska gå att identifieras av utomstående 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Vi har på så vis försökt att göra det ”praktiskt omöjligt för 

utomstående att komma åt uppgifterna” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12).  

Konfidentialitetskravet innebär ”skydd mot att obehöriga tar del av uppgifterna” (Vetenskapsrådet, 

2011, s. 67) och att personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 

av dem” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12).  

Deltagarna i vår studie hade själva rätt att bestämma över sin medverkan, detta är samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9), och innebär att deltagarna själva bestämmer på vilka villkor dessa vill 

medverka, samt att de har rätt att avbryta sitt deltagande utan negativa följder. Vi hade heller inte 

rätt att utsätta deltagarna för olämpliga påtryckningar. 

Nyttjandekravet innebär att data som samlats in vid intervjuerna endast får brukas för 

forskningsändamål, vilket innebär att informationen enbart får användas i vår studie och inte 

vidarebehandlas (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).  

 

4.5 Reflektion över metoden 

Vi har i vår studie strävat efter att ta reda på vilken teknikförståelse lärare i grundskolans tidigare 

år har samt försökt skapa oss en förståelse för hur de bedriver och anser att teknikundervisningen 

ska bedrivas. Vi har använt oss utav intervjuer för att samla in data och efter detta har vi skrivit 

narrativa analyser om varje lärare. Under intervjuerna har lärarna bland annat fått beskriva vilken 

teknikförståelse de har, hur de bedriver teknikundervisning samt givit exempel på 

undervisningsmoment de genomfört eller brukar genomföra. De har även fått beskriva hur de anser 

att teknikundervisningen borde bedrivas. 

Vårt val av metod medförde både för- och nackdelar. Vi hade svårigheter att finna sex lärare att 

intervjua på grund av tidsbrist samt osäkerhet i teknikämnet bland lärare. Därmed fick vi i vår 

studie använda oss både av samtals- samt telefonintervjuer. Svårigheterna att få tag i respondenter 

resulterade även i att tre av samtalsintervjuerna skedde med lärare som arbetade på samma skola, 

varav två av dessa arbetade i samma arbetslag. Detta kan ha varit en bidragande faktor till att de 
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haft liknande åsikter exempelvis gällande resurser och hinder för att bedriva teknikundervisning, 

vilket kan ha påverkat deras åsikter om hur undervisningen bedrivs och borde bedrivas. Liknande 

klassrum på skolan har troligtvis bidragit till att dessa lärare kan ha delat åsikter om begränsningar 

i att bedriva teknikundervisning i klassrummen. Att arbeta under samma ledning kan även ha 

bidragit till att de delat åsikter om hur ledningen prioriterat teknikämnet samt möjliggjort eller 

hämmat möjligheter till fortbildning i ämnet. Hade vi fått tag i fler deltagare från andra skolor så 

hade detta kunnat bidra till fler perspektiv och åsikter rörande teknikförståelse samt 

teknikundervisning. Vi hade även kunnat komplettera vår kvalitativa studie med hjälp av en 

kvantitativ studie, för att fördjupa samt ge en mer generell bild av hur lärares teknikförståelse samt 

deras syn på teknikundervisning ser ut. 

Det var även problematiskt att övergå från samtalsintervjuer till telefonintervjuer. 

Samtalsintervjuerna genomfördes först vilket bidrog till att vi blev bekväma i genomförandet av 

sådana intervjuer, men även i funktionen av den fysiska kontakten. Att sedan övergå till 

telefonintervjuer kändes därmed främmande då vi inte längre fick samma fysiska kontakt som 

under samtalsintervjuerna. Det blev inte samma struktur på intervjun eftersom man saknade den 

fysiska kontakten. Detta resulterade i att intervjupersonen började prata på om sådant som 

egentligen inte hörde till intervjun och det blev därmed svårt att föra tillbaka denne till ämnet. 

Fördelar med intervjuerna var att deltagarna fick besvara frågorna fritt och ge exempel utifrån 

egna erfarenheter. Detta ledde till att vi fick mycket material att bearbeta, vilket underlättade då vi 

skulle skapa våra narrativa analyser samt besvara vårt syfte och våra frågeställningar.  

Validiteten har varit hög i denna studie. Vi har strävat efter att undersöka lärares tankar och syn 

på teknik och teknikundervisning. Lärarna har med egna ord fått berätta hur de resonerar samt 

varför, vilket har gett oss underlag för vilken syn de har. Vår intervjumetod har passat bra med vårt 

syfte och våra frågeställningar då vi strävat efter att undersöka tankar och synpunkter. Även data 

som vi samlat in har kunnat användas för att besvara vårt syfte samt våra frågeställningar. Detta 

har bidragit till att validiteten i vår studie varit hög.  

Reliabiliteten i studien har också varit hög. Vi har varit systematiska i våra intervjuer eftersom 

alla intervjuer grundats på samma intervjuguide och samma teman har berörts. Vi har även varit 

lyhörda för intervjudeltagarnas svar och ställt passande följdfrågor.  
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5. Narrativa analyser 

5.1 Lärare A 

Lärare A har arbetat i skolan i 12 år. Hon är behörig lärare i årskurserna 1-7 med inriktning No, 

matematik och teknik, men arbetar nu i årskurs 1. Lärare A är en av de lärarna i vår studie som har 

gått en längre utbildning i teknik. Hennes teknikutbildning låg på 20 högskolepoäng. Hon berättade 

att hennes lärare under utbildningen tryckte mycket på det historiska perspektivet och att det var 

viktigt att arbeta med det i teknikundervisningen för att få en klar bild av hur tekniken har vuxit 

fram i vårt samhälle.  

 

Teknikförståelsen 

Enligt Lärare A är teknik allt som används av oss människor för att uppnå ett visst syfte: 

Allt! Teknik är allt som människan använder sig av för att uppnå något. Så att det är något jag inleder 

med att allting som jag har som jag inte hade när jag föddes det är teknik. Och då bara står jag och 

frågar vad är det som jag inte hade när jag föddes men som jag har idag. Då är det självklart kläder 

som är det första sen brukar de komma in på smycken och de som går ännu längre kommer på 

smink. Och då pratar vi om vad som är syftet med mitt smink, ’aa du vill vara snygg’ kan en elev 

säga. Så att vi har en väldigt bred bild av teknik, det är inte bara iPads, mobil och datorer, utan det 

är allt.  

Lärare A anser att teknik är ett viktigt ämne i skolan och även i samhället. Hon menar att teknik är 

allt som finns runt omkring oss, från det vi har på oss till det vi använder i vardagen. Lärare A vill 

förmedla till eleverna att teknik handlar om att inte bara bygga och konstruera. Hon menar att 

teknik även handlar om mer än bara det praktiska arbetssättet. Lärare A berättar i intervjun att 

teknik handlar om framtid och nutid men även dåtid då hon arbetar historiskt. 

 

Teknikundervisningen 

Lärare A anser att det inte finns några begränsningar till att bedriva teknikundervisning i sitt 

klassrum: 

Teknikämnet kräver ingen utrustning. Du klarar dig med limpistoler och sopor som du kan använda. 

Vi kopplar även teknik till historia så att barnen förstår hur vi människor har använt oss av teknik 

över tid.  



 

19 
 

Hennes svar visar att hon inte är i behov av extra utrymme eller utrustning vilket tyder på att hon 

använder sig av det som finns i klassrummet. Hon berättar vidare om ett temaarbete som hon 

arbetade med i sin klass där barnen fick bygga upp en stad av kartonger och annat material som 

det hade samlat på sig. I detta temaarbete fick barnen själva bestämma vilka tekniska prylar som 

behövde finnas i staden för att den skulle fungera. De hämtade material från köket där personalen 

hade slängt kartonger, men ibland fick eleverna även ta med sig material hemifrån. Lärare A 

inkluderar såväl historia som hållbar utveckling i sin teknikundervisning eftersom hon vill att 

barnen ska lära sig att de kan återanvända produkter för att skapa artefakter som ska finnas i staden. 

Hon tycker även att teknikundervisning ska bedrivas tematiskt med andra ämnen. 

Under Lärare A:s utbildning fick de undersöka och göra praktiska saker. Hon skapade sig en 

uppfattning om att teknikundervisningens syfte är att eleverna själva ska upptäcka svaren, genom 

att ställa hypoteser och sedan prova sig fram. Lärare A menar att det är viktigt att barnen inte får 

några svar serverade, och att det inom teknik inte finns några rätt eller fel. Enligt henne handlar 

teknik om att försöka se lösningar innan produkter färdigställts. Hon berättade även att det är 

viktigt att se samband mellan olika tekniska lösningar.  

Det handlar om att se tekniken som omger oss och förstå hur den fungerar och hur den framförallt 

påverkar oss människor. Är det en positiv eller en negativ påverkan? 

Lärare A ansåg att teknikundervisningens syfte är att eleverna ska få ökad kunskap om teknikens 

påverkan på oss människor och samhället. Hon tycker att teknik är viktigt och att den ger både 

elever och lärare en ny syn på vårt samhälle och hur tekniken har påverkat den både negativt och 

positivt. Detta är anledningen till att det är viktigt att elever i de yngre åldrarna får delta i 

teknikundervisning enligt henne. Lärare A beskrev en typisk tekniklärare som: 

Ung, snygg, smart och rolig. Hahahahah. Nej jag skoja. Jag har ingen sån bild. Jag har ingen. 

Möjligtvis ska man vara lite nyfiken och öppen, och inte så begränsad. 

Hon pekar även på att teknik är ett utmanande ämne där lärare måste veta vad det är denne håller 

på med och vad teknik egentligen är och hur undervisningen ska bedrivas. Lärare A menar även att 

lärare måste ha ett intresse och vara nyfiken på teknikämnet för att undervisningen ska hålla hög 

kvalité.  

Det underbara med teknik är planeringen inför lektionerna. I teknikundervisningen är man fri att 

finna material och upplägg för lektionen. Jag tycker även att det är viktigt att eleverna får vara med 

och påverka lektionens innehåll. 
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Lärare A visar ett stor intresse för teknik och lägger tid på planeringen men släpper även in 

elevernas åsikter och intressen. Hon tycker inte att undervisningen ska vara allt för lärarstyrd utan 

att läraren tillsammans med eleverna diskuterar eventuella arbetsområden som kan vara roliga att 

jobba med. Lärare A menar att friheten är stor men menar att det är viktigt att ha läroplanen i 

bakhuvudet så att lektionerna inte svävar ut för mycket. I intervjun berättade Lärare A hur roligt 

det är med teknikundervisning och att det finns nästan inga begränsningar för hur undervisningen 

i teknik kan bedrivas, det är bara en själv som kan sätta begränsningarna. Hon ser sin egen 

undervisning från en positiv synvinkel då hon är öppen och låter eleverna ha inflytande i 

undervisningen. Lärare A vill att undervisningen ska vara rolig och lärorik för både henne själv men 

framförallt för eleverna. Hon tycker att teknikundervisningen ska genomföras i samspel med 

eleverna.  

Lärare A tror att lärarnas bristande kompetens i teknik skapar nervositet och osäkerhet bland 

lärare vilket resulterar i mindre elevinflytande.  

Lärarna har ingen teknikkompetens och då blir de nervösa och osäkra vilket drabbar eleverna. Sen 

elevinflytandet det är ju alltid så att är man osäker då blir man mer att man själva vill liksom styra 

upp det så att det blir inom den ramen som man själv befinner sig i. Ju tryggare du är desto mer 

vågar du lämna av ansvaret på eleverna. 

Lärare A tycker det är synd att teknikämnet har låg status i svenska grundskolor men menar att det 

är ekonomin som styr det mesta. Skolorna väljer att lägga pengarna på andra fortbildningar än just 

teknikämnet. Men i framtiden hoppas hon att teknikämnet kommer att få en större plats i 

klassrummen. 

 

5.2 Lärare B 

Lärare B var den yngsta av deltagarna i studien. Hon var i 30-årsåldern och blev nyexaminerad 

lärare för knappt fem år sedan och arbetade nu i en årskurs 3. Hon var utbildad 1-7 lärare i ämnena 

svenska, matematik samt musik och bild. Lärare B har själv ingen teknikutbildning, förutom att 

hon gått en kort utbildning i NTA (naturvetenskap och teknik för alla).  I NTA arbetar lärare utifrån 

teman där de själva får material och lärarhandledning (http://www.ntaskolutveckling.se/Sa-

fungerar-det/NTA-for-pedagogen/). 
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Teknikförståelsen  

Lärare B anser att teknik är konstruktion och bygge, men menar även att teknik är redskap och en 

historisk process: 

Teknik är konstruktion tycker jag. Ja. Konstruktion och bygga.… Teknik är ju också redskap och 

hur människan använder sig av verktyg. Det tycker jag är teknik. Våra verktyg nu är ju data och TV 

och jag gillar att få eleverna att förstå att för 2 miljoner år sedan, ja då var det stenar som var teknik. 

Tekniken då var stenar, det var den tekniken man använde. Jag försöker få in dem på att förstå det. 

Lärare B tycker ändå att teknikbegreppet är lite komplicerat och att det inte är så tydligt i 

läroplanen, där det enbart tas upp mål som varje lärare själva får tolka efter sin egen förförståelse 

av teknikbegreppet. Hon menar vidare att lärare genom diskussioner med arbetslagen kan hjälpa 

varandra att skapa en större förståelse av teknikbegreppet. 

Lärare B strävar mycket efter att eleverna ska få en förståelse för den historiska processen, men 

även för att de ska få ett framtidstänkande när det kommer till teknik. Lärare B tycker att hon själv 

har ett intresse för teknik eftersom hon älskar att pyssla, sy och bygga men är inte helt säker på om 

pyssel räknas till teknik, men påpekar själv att det är tekniskt. Hon har således ett stort intresse för 

teknik på hemmaplan och tycker likt andra att det är kul att ha en telefon och en dator, men är inte 

intresserad av grejerna på så sätt att det blir spännande. 

 

Teknikundervisningen 

Teknikundervisningen bedrivs med hjälp av temaveckor eftersom Lärare B tycker att det är svårt 

att få tid till teknikämnet eftersom det inte läggs in på schemat och blir inte som matematik eller 

svenska. Hon menar vidare att det är enklare att isolera tekniken från all annan undervisning och 

intensivt undervisa om de mål som finns i teknikämnet. Under dessa temaveckor blir det både 

experiment, praktiskt arbete samt teoretiskt arbete med forskning om olika uppfinnare som 

eleverna får arbeta med. Lärare B anser även att teknikämnet är lite luddigt för att det inte finns 

utsatta tekniklektioner på schemat men även för att det är otydligt när teknikundervisningen ska 

bedrivas. 

Det är lite sådär otydligt egentligen. När man ska ha den och liksom. Det är egentligen inget som 

säger att man ska ha den i trean, man kan ju ha den i ettan också. Men det finns ju ändå mål för den 

i trean så man måste ju ändå ha haft den under nån gång. 

Lärare B anser även att klassrummet har sina begränsningar och att de hade varit enklare att ha 

en tekniksal att genomföra tekniklektionerna i. 
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Och nu har ju inte experiment med teknik att göra men det blir liksom lite på samma sätt. För jag 

menar… jag hade hellre velat ha en lokal där man hade… alltså inte hade bänkar. För så fort man 

ska börja med nånting så… det blir så litet område och hålla på… saker ramlar ner och… Med 

teknik så kan man ju behöva en liten yta… och sitta på golvet blir ganska rörigt ofta. Så jag tror att 

hade man haft… jag menar en tekniksal där man hade haft… material så tror jag man lättare skulle 

ta sig dit. Men nu blir det ungefär som med experimenten… jag vill inte hålla på och experimentera 

med vatten här. För det är alltid nån som… det rinner ner och det blir liksom sådär. Ja, jag tycker 

att det inte är så bra anpassat, där man är. 

Lärare B fångar och behåller elevernas intresse för teknikundervisningen med hjälp av lite 

”häftiga” grejer som experiment, filmer och att eleverna själva får vara med och konstruera. Hon 

anser att teknikundervisningen bör vara mer integrerad i undervisningens andra ämnen och att 

undervisningen skulle bedrivas i ett materialrikt rum.  

Så drömscenario hade ju varit för mig att ha ett rum där man hade mycket bra material, såna här 

NTA-lådor, så kunde jag ha tema fjärilar med min klass på våren och så jobbade vi med de hela 

tiden, […] vi kanske skrev om fjärilarna på svenskan och vi kanske sådde eller liksom… grejade på 

NO:n och vi kanske gjorde en annan sak på bilden, och målade dem, hur ser de ut varje vecka? 

Själv integrerar Lärare B inte teknikundervisningen speciellt mycket med andra ämnen, men det 

kan hända att hon integrerar teknik med andra ämnen. Sker detta anser hon dock att detta många 

gånger är omedvetet. Enligt henne så rör sig undervisningen i teknik mer mot NO, just för att det 

skulle vara lättare att använda teknik i NO-undervisningen än i SO-undervisningen. Hon anser att 

lärare i skolan bör arbeta mer tematiskt, men hon tror även att många lärare är stressade över alla 

de mål som finns i ämnena och på så sätt hindrar sig själva från att arbeta tematiskt för att hinna 

med alla mål. 

Lärare B tycker även att det borde ske samarbete bland lärare på skolan när det kommer till 

teknik för att hämta inspiration från varandra, men även för att hjälpa varandra att utveckla 

undervisningen. Hon anser att det saknas tid till teknikämnet samt att ämnen som svenska, 

matematik och engelska prioriteras högre. Lärare B menar att lärare i årskurserna 1-3 anser att dessa 

ämnen är sådana som måste grundas i just dessa årskurser, medan teknik är ett ämne som kan läras 

in senare i skolan. Hon anser även att det kan vara så att rektorer inte uppskattar teknik lika mycket 

som NO och matematik och påpekade att hon själv bett rektorn på sin skola att gå en 

teknikutbildning men blivit nekad detta. Hon tror på så vis att andra ämnen anses vara mer 

prioriterade och viktiga än vad teknik är. 

Lärare B beskrev en typisk tekniklärare med utgångspunkten att det tyvärr var en man på cirka 

40 år som arbetade som NO-lärare i högstadiet. Han var rolig och omtyckt av eleverna, och han 

hade förmågan att fånga elevernas intresse, men han hade ändå ordning och reda. 
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5.3 Lärare C 

Lärare C är en kvinna i 40-årsåldern som har arbetat som lärare i 15 år, och arbetar nu i en 

årskurs 4. Hon är utbildad lärare i matematik och NO årskurs 1-7 men har även vidareutbildat sig 

i teknik med hjälp av Teknikföretagarnas kurser. Under Lärare C:s egen No-utbildning ingick det 

5 högskolepoäng teknik, och det var en fysikprofessor som undervisade i ämnet.  

Teknikförståelsen 

Enligt Lärare C är teknik den historiska utvecklingen och det vi har runt oss:  

Det är väl hur utvecklingen går framåt och vad vi har omkring oss. Det vi ser och… ja, utvecklingen 

och hur allt fungerar. 

Hon anser alltså att det är den historiska utvecklingen som är teknik, men uttrycker även att hon 

har ett intresse för funktion: 

Ja, jag är nyfiken på hur saker fungerar. Hur funkar det och hur kan det vara? [...] Jo jag är nog väldigt 

nyfiken på hur saker och ting fungerar. 

Lärare C anser att hon själv har ett intresse för teknik eftersom hon är nyfiken på hur saker fungerar 

vilket visar på ytterligare en koppling till hennes intresse för funktion. Hon tycker att utbildningen 

inte gav henne någon speciell syn på teknikämnet, eftersom det inte var lika mycket fokus på teknik 

förr. Hon har utvecklat förståelse för teknik under fortbildningarna som hon gått men även genom 

diskussion med vänner som gått samma utbildning. 

Teknikundervisningen 

Lärare C integrerar teknikundervisningen mestadels med NO då detta är ett av de ämnen hon 

undervisar i. Eftersom hon arbetar matematik/NO-inriktat så tycker hon att hon har tillräckligt 

med tid åt teknikämnet. Likt Lärare B anser hon att det finns små möjligheter i sitt klassrum att 

bedriva teknik både när det kommer till material och till själva salen: 

Ja, men jag har ju inte till exempel någon form av verktyg så att man kan snickra och löda och det 

finns ju inte bänkar där man kan sätta fast trä om man vill borra eller om man vill konstruera 

någonting. Vill man konstruera något så får man konstruera det med material som barnen tar med 

hemifrån och det är ju inte fel. […] En vanlig skolklass med vanliga bänkar är ju inte byggd för att 

sitta och bygga vid och klistra och hålla på med limpistoler. Man skulle ju vilja ha som en träslöjdssal 

där man kunde fritt kladda, måla, limma och snickra. Det hade varit mycket bättre. 
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Teknikundervisningen bedrivs praktiskt och med hjälp av diskussion. Lärare C anser att 

teknikundervisningen mestadels ska vara praktisk, men att det även är viktigt att eleverna läser sig 

till kunskaper, förklarar och beskriver. Hon försöker lyfta den historiska processen och funktionen 

i sin teknikundervisning för att skapa en förståelse för hur saker utvecklats samt hur de fungerar.  

Men det är ju den historiska processen, hur gjorde man faktiskt förr? Det är ju mer intressant att se 

hur man gjorde förr och hur de lyckades till exempel bygga pyramiderna med de där enorma 

stenarna. Hur fick de ihop det? 

Hon anser vidare att teknikämnet är ett ganska tacksamt ämne eftersom det handlar om 

utveckling och varför utvecklingen har skett, vilket enligt henne bidrar till att olika förmågor kan 

tränas på tekniklektionerna. Ett drömscenario med teknikundervisningen är enligt Lärare C att ha 

ett teknikrum med mycket olika material och verktyg: 

Att det skulle finnas ett sådant där teknikrum där det bara fanns… där man skulle kunna plocka isär 

delar och man skulle kunna sätta ihop delar och det fanns borr och lödmaskiner och allt sånt dära 

härligt material som man kan använda. Jag tror inte att vi har limpistoler här på skolan för att limma 

ihop. Då måste man köpa allt. Allt måste köpas in för att det ska fungera, det tycker jag är trist. 

Lärare C fångar elevernas intresse genom att försöka göra något annorlunda mot vad eleverna 

är vana vid. Hon anser att det är svårare att inspirera elever nu eftersom det finns datorer, spel och 

liknande, men försöker då istället att klä ut sig till någon forskare och berätta om hur något gick till 

för att göra något annorlunda de inte är vana vid för att skapa intresse hos eleverna. 

Lärare C tror att teknikämnet får mindre plats än andra ämnen i skolan för att många lärare 

tycker att det är jobbigt, det finns ingen sal, inget material och lite tid. Skolorna prioriterar bort 

teknikämnet eftersom det varit lite med teknik och det är jobbigt att starta igång det. Själv hade 

hon funnit en hög böcker som skulle slängas på sin egen skola, där alla böcker berörde NO och 

teknik. Ingen använde dessa och därför åkte de i soporna. Hon menar vidare att det har varit relativt 

komplicerat att fortbilda sig i teknik men även att det saknas NO-intresserade lärare samt att 

teknikämnet anses av andra vara ett ämne som är mer påfrestande än andra. För att bedriva teknik 

krävs ett intresse och en ork som hon menar att många andra lärare saknar. 

Lärare C beskrev en typisk tekniklärare genom att framställa en farbror i 50 årsåldern som kan 

mecka moped, motorer och allt. Hon tror själv att denna föreställning beror på att de tekniklärare 

hon upplevt har varit så. 
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5.4 Lärare D 

Lärare D är en kvinna i 50-årsåldern. Innan hon började arbeta i grundskolans tidigare år för tio år 

sedan arbetade hon i förskolan men valde sedan att börja arbeta i skolan. Nu arbetar Lärare D i 

årskurs 3. Hon har ingen direkt behörighet att undervisa i teknik men hon har läst fortbildningskurs 

men poängen har inte räckt till för att ge henne behörighet i teknik. 

 

Teknikförståelsen 

Lärare D har ett stort intresse för teknik, hon tycker det är ett roligt ämne eftersom teknik täcker 

så många områden i skolan. Hon inkluderar därför teknik i andra ämnen som matematik, svenska 

och SO. Lärare D minns själv inte teknik från sin egen skoltid, hon tror att hennes lärare 

inkluderade teknik i kemin, fysiken och biologin men det var knappt någonting, och därför minns 

hon inte. Men det finns ett starkt intresse för teknik hos henne och hon anser att teknik är ett ämne 

som måste få förhöjd status i skolan.  

 

Teknikundervisningen 

Hon tycker det är viktigt att ta till vara på teknik och låter barnen få se hur tekniken har utvecklats 

utifrån ett historiskt perspektiv. Hon har i sin undervisning arbetat med en tidslinje där hon visat 

mobiltelefoner. Syftet med tidslinjen är att eleverna ska få se hur utvecklingen av mobiler har skett 

och hur telefonernas skepnad har förändrats med tiden. Lärare D anser att hennes egen 

teknikundervisning integreras mestadels med SO-undervisningen snarare än med NO-

undervisningen: 

Mot SO då jag arbetar mer historiskt med teknikprylarna då barnen får undersöka och ta reda på 

hur utvecklingen för prylarna har gått till. Tekniken finns runt omkring oss idag och därför vill jag 

att eleverna ska få en bild av hur mycket den har utvecklats med tiden. 

Lärare D arbetar utifrån ett historiskt perspektiv och använder sig av teknikprylar som har 

påverkat oss människor med tiden. Hon vill att eleverna ska få en glimt av hur utvecklingen har 

vuxit fram. Hon vet att hennes elever är kunniga inom teknik och att det kan hantera de flesta 

tekniska prylar. Det som lärare D vill är att eleverna ska få veta historien bakom dagens teknik och 

hur en mobiltelefon kunde se ut för tio år sedan tillexempel. Hennes svar på frågan tyder på att 

hon föredrar att integrera fler ämnen i teknik och det verkar inte finnas några begränsningar för 

hur långt det är möjligt att gå i ämnet då hon menar att tekniken omger oss och att vi lever vid sida 

av tekniken. Därför kan Lärare D bedriva sin undervisning utomhus som inomhus för att teknik 

går att integrera i andra ämnen. Lärare D tycker att klassrummet inte är gjort för att bygga, men 
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menar att teknik inte enbart handlar om konstruktion, utan så mycket mer. Hennes 

teknikundervisning bedrivs både inomhus och utomhus. 

Lärare D är inte i behov av ett klassrum som är byggt för teknik hon tycker det går lika bra att 

bedriva sin undervisning i klassrum som utomhus. Hon vet att det går att utföra enklare byggen i 

klassrummet men om större material ska användas så blir undervisningen begränsad på grund av 

klassrummet. Hennes elever har inflytande på planeringen hon tycker det är viktigt att elevernas 

intresse tas tillvara. Hon menar att hon lär sig av eleverna då de i hemmet har teknikprylar som är 

avancerade. Lärare D tycker att undervisningen ska vara rolig och lustfylld och att eleverna blir 

nyfikna och vill undersöka den teknik som finns runt om oss. En typisk tekniklärare är enligt Lärare 

D: 

… intresserad och vilja sprida tekniken vidare till sina elever. Engagerad, öppen för elevers 

inflytande. 

Lärare D tycker att lärare som undervisar i teknik ska vara öppen för elevers tankar och intressen 

för att teknikundervisningen ska få en mening. Hon tycker att lärare ska ägna tid åt teknik eller 

integrera teknik i andra ämnen så att ämnet inte går förlorat.  

I och med hennes intresse för teknik, så har hon försökt att få andra lärare på hennes skola att 

intressera sig för ämnet teknik. De andra lärarna ansåg att de saknade tid eller intresse för hennes 

idéer. Lärare D tycker det är synd då hon vill försöka lyfta ämnets status. Hon hoppas att tekniken 

kommer få en stark position i skolan inom några år.   

 

5.5 Lärare E 

Lärare E är utbildad fritidspedagog och har arbetat i grundskolan i 23 år. Han är i 50-årsåldern och 

arbetar i en årskurs 3. Teknik har alltid varit en stor del i hans liv då han på fritiden ägnar sig åt att 

bygga och konstruera tekniska prylar. Sedan ung ålder har han haft ett brinnande intresse för teknik. 

Han har gått fortbildningar inom teknik och har fått ökad kunskap inom teknikundervisning och 

hur den ska bedrivas i fritidshem och skola.  

 

Teknikförståelsen 

Lärare E anser att teknik handlar om att förstå sig på konstruktioner och dess uppbyggnad han 

menar att lärare bör öka sina kunskaper inom ämnet.  
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Han menar att lärare tror att teknik handlar om att banka och bygga men då har de lärarna fått 

fel bild av ämnet. Han håller med om att teknik har med tiden varit mycket praktiskt men med åren 

så har de blivit mer teoretiskt för att möjliggöra frågeställningar och hypoteser innan en ny 

uppfinning påbörjas. Lärare E menar att teknik har med all tid funnits med oss och om vi inte 

håller intresset uppe så kommer tekniken en dag att stanna. Enligt Lärare E är teknik: 

… det som vi skapar för att vi ska klara oss i vardagen och vara redo för framtiden. Tyvärr tror 

många att teknik handlar om det praktiska enbart. 

Lärare E ser tekniken som livsviktig för oss människor därför tycker han det är tråkigt när 

tekniken har fallit in i skuggan. Han menar att vi skapar ny teknik för att förbereda oss för 

framtiden.  

 

Teknikundervisningen 

I skolan märker Lärare E att teknikämnet håller på att falla bort. Han tycker det är tråkigt att lärarna 

väljer att ta den lätta vägen genom att inkludera en liten bit av tekniken i andra ämnen för att de 

ska uppfylla målen i Lgr11. Han har försökt att påverka lärarna att de borde lägga mer tid på 

teknikundervisning men han har fått svaret att tiden inte räcker till. Han har ifrågasatt deras svar 

men ändå fått negativ bemötande. När eleverna är på fritids har de möjlighet att vara i 

teknikrummet där de kan bygga och läsa teknikmagasin och böcker för att finna inspiration eller 

bara läsa om teknik. Lärare E tycker att det är synd att tekniken har fallit i skuggan när det är ett så 

viktigt ämne att satsa på då samhälle är uppbyggt på tekniska prylar. Han tycker att skolan måste 

ge eleverna mer skoltid att ägna sig åt teknik så att inte ämnet faller in i skuggan vilket det nästan 

redan har gjort. Han tror att bristen ligger på lärarens kompetens inom teknik. Han menar att 

teknikundervisningens låga status beror på att: 

Lärarna är inte kompetenta nog för att bedriva undervisningen eller så är det lata och tar den enkla 

vägen. Lärarna behöver få gå fortbildningar!  

Lärare E anser att det är kompetensen hos lärarna som brister. Han tycker det är skolan som bär 

ansvaret för att teknikundervisningen är på väg att försvinna. Lärare E har bestämt sig för att göra 

vad han kan för att teknik ska få en större plats i skolan. Hans intresse får honom att inte ge upp 

hoppet om att tekniken ska få mer tid i schemat.  

I framtiden hoppas jag att teknik får två värdiga timmar i veckoschemat för det behövs. 
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Men lärare E är medveten om att det är en resursfråga när det kommer till att skicka lärare på 

fortbildningar och det är rektorn som tar besluten om skolan ska skicka iväg lärare på sådana. 

Lärare E tycker att lärarna måste få gå fortbildningar i teknik så att de får behörighet att undervisa 

i ämnet. Han menar även att intresset för teknik är stort i de yngre åldrarna och att det är arbete 

med teknik måste ske för att fånga elevernas intresse. Lärare E anser att en bra tekniklärare är en 

person som vill och är duktig på att få med sig eleverna. Han beskrev en typisk tekniklärare som 

en: 

En hen som intresserar sig för teknik och kan sätta in teknikämnet i flera ämnen men som samtidigt 

inte glömmer bort tekniken som bas. Läraren ska vara engagerad och tycka det är roligt och våga ta 

ut svängarna lite extra för att hålla kvar elevernas intresse. Sedan är det viktigt att läraren fångar upp 

både pojkar och flickor genom att variera undervisningen. T.ex. pojkar intresserar sig oftast för 

bygge och konstruktion och flickor kanske vill ha mer förklarar vad våra vardagliga artefakter är 

tillverkade av. Teknik handlar om som sagt allt runt omkring oss. 

Lärare E anser att elevers intresse måste fångas och att lärare bör ta ut svängarna när det kommer 

till undervisningen. Han menar att det är viktigt att variera så att undervisningen riktar sig mot både 

pojkar och flickor då teknikämnet är mansdominerat. Han pekar även på att tekniken handlar om 

allt som finns runt omkring oss, det är vi människor som har kommit till den här världen och sedan 

har vi skapat den för att vi ska kunna överleva. Lärare E:s exempel på hur flickors intresse kan 

fångas är intressant, då han menar att de vill ha saker förklarat för sig till skillnad från pojkar som 

ser teknik som ett praktiskt undervisningstillfälle. Han hoppas att framtida lärare kommer att ha 

kompetensen med sig från sin utbildning så att teknikämnet kommer bort från skuggan. 

 

5.6 Lärare F 

Lärare F är studiens äldsta deltagare. Han är i 60-årsåldern och har arbetat som lärare i snart 40 år. 

Han är utbildad klasslärare i årskurs 4-6 och har i princip behörighet att undervisa i alla ämnen 

förutom idrott, musik och slöjd. Han har ingen längre utbildning i teknik, men har gått ett flertal 

kortare fortbildningar. Nu arbetar han som klasslärare för en årskurs 4. 

Teknikförståelsen 

Lärare F framhäver att det viktiga med teknik är att kombinera handens arbete ihop med tanken, 

men han tycker även att det är viktigt att utveckla elever som inte är rädda för teknik. Han lyfter 

vidare att det finns en frihet med teknik eftersom det är möjligt att skapa, bygga, tänka, bygga om 
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och konstruera nytt för att sedan knyta ihop det med teori. Enligt Lärare F handlar teknik just om 

förändring men även möjligheten till förbättring:  

Det är väl lite samma för mig lite det här att… man har idéer om att bygga och göra saker annorlunda, 

bättre och konstruera och fixa. 

Lärare F anser att han själv har ett eget intresse för teknik men menar att han blev tvingad till 

användning av teknik när han var yngre och hade ont om pengar. Han ger ett exempel från sin 

ungdom då han hade en gammal och skrotig bil som han själv fick laga, för annars hade han inte 

råd att ha en bil. Han tycker annars att teknik är intressant, men känner att han själv har svårt att 

finna ork till hänga med i alla nya tekniska innovationer som skapats, samt alla dess funktioner, 

exempelvis iPads.  

Teknikundervisningen 

Under de olika fortbildningarna i teknik som Lärare F har gått, har det varit mycket byggande, 

konstruktion och fokus på att arbeta med ett uppdrag vilket delvis har påverkat hans egen 

undervisning. Han själv har hela tiden nappat på uppdrag och konstruktion. Under 

tekniklektionerna får eleverna parvis arbeta och försöka komma fram till lösningar på uppdragen. 

Exempel: Här har vi ett lutande plan och här har vi några idéer om hur man bygger en bil eller en 

vagn som ska rulla. Hur får man den här bilen att rulla… Då till exempel säger man att den här bilen 

måste vi bygga så att den ska kunna bära lite last, till exempel, tre-fyra hektovikter eller något sånt. 

Och sen säger man liksom… hur får vi den här bilen att rulla så långt som möjligt? 

Lärare F tycker även att det är viktigt att ta vara på grejerna som finns runt oss, att använda 

utomhusmiljön, att bygga och resonera. Resonemangen kan sedan knytas an till andra ämnen. 

Lärare F integrerar teknikundervisningen mycket med NO-ämnena och menar att det finns tid till 

teknik eftersom lärare i lägre år själva skapar sig tiden de behöver, men är även lite kluven i vad 

som egentligen är teknik och vad som är de andra ämnena. Han anser att de överlappar varandra 

och gör en jämförelse med arbete med faktatexter: 

Det är ju samma som om när man sitter och läser en faktatext om djur i Sverige, är det NO eller är 

det svenska? Nja, det var väl inte så noga… vi tränar på att leta fakta och vi tränar på skriva och 

prata om djuren så […] Jag tycker nästan what the heck, det var väl inte så noga… så länge som vi 

jobbar på med viktiga saker och barnen trivs och har det bra. 

Lärare F tycker att han under åren på skolan han arbetar på nu lyckats samla på sig mycket 

material att bedriva teknikundervisning med och vidare tycker han att det finns goda möjligheter 

att bedriva teknik i sitt klassrum: 
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Alltså, teknik tycker jag är ett höjdarämne, just för att vi har… det känns som att skolan faktiskt har 

blivit mer teoretisk, och då är teknikämnet ändå en ljuspunkt där… det är väldigt mycket praktiskt 

jobb […] det är inga som helst problem att jobba med 30 barn i ett klassrum och bygga och 

konstruera. Vi har lite gamla masaritskivor och sen massa av bråte med mycket tomglas och wellpapp 

som man är ute och snor från tjocka fina kartonger från våra pappersförråd, innan de skickar iväg 

det. Lite så… Men det är ett sjå att städa efteråt, och det är väldigt mycket plock före. Men när man 

väl har barnen där och de jobbar så funkar det jättebra, även om det är stora grupper. Det är väldigt 

sällan att det är nån som inte fixar det liksom. 

Lärare F anser att teknikundervisningen bör bedrivas på ett sådant sätt att handens arbete blir 

centralt, men även att knyta an till viktiga frågor och vardagen. Han menar även att teknikens 

praktiska sida skiljer sig från resterande skolämnen som blivit mer teoretiska vilket kan vara skönt 

eftersom det kombinerar handens och huvudets arbete. På så vis har alla elever chans att lyckas, 

även de som kan räknas som svaga i läs- och skrivning. 

Jo, de behöver ju inte vara svaga i teknik så… Det är ju jätteviktigt att veta. Även om du är lite dålig 

på att läsa och skriva så liksom… och känner att det är tungt och svårt så kan du ju… ofta lyckas 

jättebra med de här grejerna. 

Han menar vidare att teknikämnet har stor status på skolan som han själv jobbar på, och att de 

praktiska grejerna är väldigt poppis bland eleverna, vilket bidrar till att det är relativt enkelt att fånga 

deras intresse. Vid beskrivning av en typisk tekniklärare svarade Lärare F att denne ska skapa orädda 

barn som klarar en bra vardag och som försöker skapa förutsättningar för alla elever, att den 

försöker se alla. Det här med att klara en bra vardag verkar vara något han försöker lyfta även i sin 

egen undervisning, där han kan stötta eleverna till att bli trygga individer som klarar att göra saker 

på egen hand. Han drar en parallell till sitt eget privatliv där hans dotter hörde av sig och frågade 

om hon fick låna borrmaskinen, då hon skulle fixa något i sin egen lägenhet, istället för att be 

honom att göra det åt henne. 

Han tror att en anledning till att det är lite fokus på teknikämnet är bristen på utbildad personal, 

och att det är så många krav i NO-/matteämnena så att lärarstudenter har hoppat av och väljer 

svenska/SO istället. Lönen är enligt Lärare F också en bidragande faktor till att duktiga individer 

väljer något annat yrke. Han tror även att teknik, som är ett relativt nytt ämne, tar lite tid innan det 

hinner etablera sig och lärare hinner bli utbildade. Han tror även att många lärare är teoretiker och 

tycker att teknikämnet är tungt. 

Många lärare är lite teoretiker, lite lata, tycker inte om att plocka med mycket grejer, tycker inte om 

att sopa och städa… det blir ju gärna lite rörigt runt omkring. Jag tror även att vissa lärare har valt 

bort det, de känner att det är brist på material, det är ju inte bara att ha en tekniklektion, ibland måste 
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man sätta sig långt i förväg för att beställa material… den gamla stammen av lärare har tyckt att det 

varit tungt och jobbigt och hoppat över det. 

Lärare F uttrycker även att teknikämnet är mycket yngre än många andra ämnen och att det på 

så vis tar ett tag innan lärare har hunnit bli utbildade och att åsikter om ämnet förändrats.  

 

5.7. Sammanfattning av de narrativa analyserna 

I tabell 2 ges en översikt över de sex lärarnas lärarerfarenhet, undervisande årskurs, 

ämnesinriktning, teknikutbildning, teknikförståelse, arbetssätt i teknikundervisningen, syn på hur 

teknikundervisningen bör bedrivas samt föreställningar om tekniklärare. Vi har i denna studie 

intervjuat sex olika lärare som arbetar med teknik bland elever i olika åldrar och lärarna har skilda 

erfarenhet. En av dessa är själv inte lärare utan fritidspedagog i en klass, och han själv bedriver 

därför ingen egentlig undervisning i teknik. En annan skillnad mellan lärarna i denna studie är att 

Lärare A, Lärare C, Lärare E och Lärare F har en längre eller ett flertal olika utbildningar i teknik. 

De andra lärarna i studien, Lärare B och Lärare D, har enbart en kort fortbildning, medan Lärare 

A har 20 högskolepoäng teknik, Lärare C har gått ett par utbildningar med Teknikföretagarna, 

Lärare E har 15 högskolepoäng teknik och Lärare F har ett flertal olika kortare utbildningar. 

Tabell 2 - Sammanställning av informanterna  

Lärare A B C D E F 

Lärarerfarenhet 

(år) 

12 4 15 10 23 39 

Undervisande 

årskurs 

1 3 4 3 3 (fritids-

pedagog) 

4 

Ämnesinriktning Ma, NO, 

Teknik 

Sv, Ma, 

Musik/Bild 

Ma, NO Sv, SO, Ma Fritidspedag

og, teknik 

Alla ämnen 

utom musik, 

idrott, slöjd 

Teknik-

utbildning 

20 hp NTA (fort-

bildning) 

Teknik-

företagarna 

(fortbildning

ar) 

Fortbildning 15 hp, även 

fortbildninga

r 

Olika fort-

bildningar 

Teknikförståelse Teknik är 

allt, funktion, 

historisk 

process, 

samhälls-

aspekt, 

artefakter, 

konstruera 

Konstruktion 

& bygga, 

historisk 

process, 

framtidspers

pektiv 

Historisk 

process, 

funktion 

Historisk 

process, 

framtids-

perspektiv 

Det som vi 

skapar för att 

vi ska klara 

oss i 

vardagen och 

vara redo för 

framtiden. 

Handens 

arbete i 

kombination 

med tankens 
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Arbetssätt i 

teknik-

undervisningen 

Tematiskt, 

hypotes-

prövning, 

diskussion 

Tema-vecka 

med enbart 

teknik 

Konstruktion

, diskussion 

Tematiskt 

(teknik-

historia), 

användning 

av historiska 

artefakter 

Undersöka 

fritt, eleverna 

får bygga och 

läsa om 

teknik 

Uppdrag, 

pröva sig 

fram, 

tematiskt med 

NO 

Syn på hur 

teknik-

undervisningen 

borde bedrivas 

Tematiskt 

med 

praktiska och 

teoretiska 

delar 

Tematiskt, 

integrerad 

med andra 

ämnen 

Mestadels 

praktiskt 

Tematiskt, 

koppla till 

det teoretiska 

Mestadels 

praktiskt 

men knyta an 

till teoretiska 

delar 

Handens 

arbete är 

centralt, men 

även att knyta 

an till viktiga 

frågor och 

vardagen 

Föreställningar 

om tekniklärare 

Nyfiken, 

öppen och 

inte så 

begränsad 

Medel-ålders 

man, 

högstadielära

re, rolig, 

omtyckt, 

förmåga att 

fånga 

elevintresse 

Äldre man 

som gillar att 

mecka 

Intresserad, 

engagerad, 

öppen för 

elevinflytand

e 

Teknikintress

erad, vågar 

röra sig 

utanför 

ramarna, 

fokus på 

elevintresse 

Skapar orädda 

barn som 

klarar en bra 

vardag, 

försöker se 

alla elever 
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6. Tolkning 

I föregående kapitel har vi försökt att beskriva lärarnas teknikförståelse och den syn de har på 

teknikundervisning. Både hur de anser att de bedriver teknikundervisning, men även åsikter om 

hur de anser att den skall bedrivas. Här följer en tolkning av studiens resultat, de narrativa 

berättelserna. Vi jämför och tolkar data vi samlat in för att se om det finns likheter och skillnader 

mellan de olika lärarna. Likheter och skillnader mellan lärarnas teknikförståelser kopplat till 

DiGironimos prisma (2011, s. 1341) presenteras i tabell 3. 

Tabell 3 - Teknikförståelser 

Teknikförståelse: Teknikens 

historia 

Teknik 

som en 

skapande 

process 

Teknik som 

artefakter 

Teknikens 

roll i 

samhället 

Teknik som en 

mänsklig 

praktik 

Lärare med denna 

teknikförståelse: 

Lärare A 

Lärare B 

Lärare C 

Lärare D 

Lärare A 

Lärare B 

Lärare C 

Lärare E 

Lärare F 

Lärare A 

Lärare B 

Lärare C 

Lärare D 

Lärare E 

Lärare F 

Lärare A 

Lärare F 

Ingen lärare hade 

denna 

teknikförståelse 

 

Teknikförståelsen 

Fyra av lärarna i denna studie, förutom Lärare E och Lärare F, har en teknikförståelse som omfattar 

den historiska processen, det som DiGironimo benämnt som teknikens historia (2011, s. 1342-1343). 

DiGironimo (2011, s. 1342-1343) uttrycker att teknik alltid varit en grundläggande del av 

människans historia, eftersom alla civilisationer har kopplats samman med någon typ av teknisk 

strävan. Tekniska processer är långsamma och kumulativa samt att det har skett, och kommer att 

fortsätta ske, förändringar i hur människor ägnar sig åt det moderna teknikföretaget (DiGironimo, 

2011, s. 1343). Teknikens förändring lägger många av lärarna i denna studie vikt vid då de verkar 

vilja skapa en förståelse hos eleverna för hur tekniken förändrats under tid men även hur den 

fortsätter att förändras. Lärare D har framställt detta för sina elever exempelvis genom att visa på 

utvecklingen av telefoner, och Lärare B har försökt skapa förståelse för hur redskap förändrats, 

eftersom människor förr i tiden använde stenar som redskap och att dagens samhälle istället 

använder sig utav datorer och mobiltelefoner. Dessa två lärare försöker även få fram ett 

framtidsperspektiv i teknikundervisningen. I deras undervisning får eleverna undersöka den 

historiska processen, men även fråga sig hur det kan komma att förändras i framtiden. Lärare A 

använder sig också av en framtidsaspekt eftersom hon menar att teknik handlar om både dåtid, 

nutid och framtid. 
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Alla lärare förutom Lärare D, har även en teknikförståelse som består av praktiskt arbete som 

att bygga och konstruera, vilket kan kopplas till DiGironimos teknik som en skapande process (2011, s. 

1342). Denna del i prismat syftar på det som görs vid teknisk konstruktion men även de kunskaper 

som behövs för att kunna delta i denna tekniska konstruktion (DiGironimo, 2011, s. 1342). Flera 

lärare låter eleverna pröva sig fram till kunskap, exempelvis Lärare A och Lärare F som använder 

sig av hypoteser och uppdrag. Lärare E är också inne på detta spår då han låter sina elever 

undersöka fritt. Han ser det fria undersökandet som ett gyllene tillfälle för eleverna att själva ställa 

hypoteser och undersöka fritt då eleverna under skoltid inte får någon teknikundervisning. Denna 

del av DiGironimos prisma verkar vara en av de mest identifierade teknikförståelserna eftersom 

denna skapande process omfattar i princip allt det praktiska arbete som sker i teknikundervisningen 

hos lärarna som deltagit i vår studie. Det upplevs som att eleverna möter den skapande processen 

som en grund från naturvetenskapen. Alla lärare i vår studie, förutom Lärare D, bedriver sin 

teknikundervisning ur ett NO-inriktat perspektiv, där tekniken är inspirerad av samt används för 

att förstå fenomen i NO-ämnena. Lärare A anknyter teknikundervisningen däremot även till SO, 

vilket Lärare D gör, och undervisar därför inte enbart teknik från ett NO-perspektiv. 

Teknikundervisningen bedrivs mestadels utifrån ett NO-perspektiv då de flesta lärarna anser att 

teknik hör till NO-ämnena. 

DiGironimo (2011, s. 1342) menar att teknik som en artefakt är de verktyg, objekt och processer 

som de flesta människor tänker på när de ombeds att definiera teknik, exempelvis datorer, 

mobiltelefoner, internet. Dessa artefakter har hjälpt oss människor att uppnå varierade syften. 

Exempelvis har mobiltelefoner, datorer och internet har bidragit till att kommunikation mellan oss 

människor har underlättats och gått fortare. Lärare A anser att teknik är ”allt det vi människor 

använder oss av för att uppnå ett syfte”, här verkar hon anspela på artefakter då dessa skapats för 

att hjälpa oss att uppnå något. Lärare E har också en teknikförståelse som berör artefakter då han 

anser att teknik är ”det vi skapar för att klara oss i vardagen”, då han tycks hänvisa till de föremål 

vi skapar för att uppnå olika syften. Även Lärare F visar på en teknikförståelse som rör artefakter 

eftersom han anser att teknik är förändring och förbättring, och detta kan röra artefakter som 

förändras för att uppfylla en bättre funktion.  

Lärare C visar också ett intresse för teknik som en artefakt. Hennes intresse ligger dock i 

funktionen hos dessa artefakter, det vill säga hur och varför de fungerar som de gör. Även Lärare 

A visar ett intresse för funktion då hon uttrycker att det är viktigt att se tekniken som omger oss 

och förstå hur den fungerar. Lärare B och Lärare D visar ett intresse för hur dessa artefakter 

utvecklats över tid, det vill säga de lägger stor vikt vid artefakternas historiska process. Här berör två 
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av prismats delar varandra, basen som representerar den historiska processen samt en av sidorna, som 

representerar teknik som artefakter.  

DiGironimo (2011, s. 1343) uttrycker att teknikens roll i samhället är komplext och under ständig 

förändring tack vare tidens kontinuerliga utveckling. Den roll som teknik har i vårt samhälle står 

under ständig förändring. Lärare A och Lärare F är har en teknikförståelse som knyter an till denna 

domän av teknikförståelse. Lärare A menar att teknik är allt som finns runt omkring oss, från det 

vi har på oss till det vi använder i vardagen, och hennes elever har fått arbeta med ett stadsprojekt 

där de fick ta reda på vilka tekniska prylar som behövs finnas i en stad för att den ska fungera. 

Lärare F strävar efter att knyta an teknikundervisningen till vardagen och anser att en typisk 

tekniklärare skapar orädda barn som klarar en bra vardag. Dessa två lärare är de enda i studien som 

aktivt verkar knyta an teknikundervisningen till dagens samhälle, de verkar inte lägga lika mycket 

fokus som flera av de andra lärarna gör för att belysa den historiska processen.  

Den del av DiGironimos prisma som inte berörts av lärarna i vår studie har varit teknik som en 

mänsklig praktik (2011, s. 1342). Denna sida i prismat åsyftade förståelse för att teknik inte är immun 

mot kön, ras eller klassåtskillnader och att det är influerat av bland annat politik, kultur, samhälle, 

ekonomi och personliga värderingar (DiGironimo, 2011, s. 1342). DiGironimo (2011, s. 1342) 

menar även att individer måste ha en förståelse för att teknik är ett mänskligt företag och att det 

med detta kommer för- och nackdelar. Anledningen till att denna del av prismat inte berörts likt 

de andra sidorna i prismat, kan vara att detta inte är något som vi individer tänker på då vi tänker 

på teknik. Många av lärarna i vår studie har talat om artefakter, skapande och historiska processer 

då de ombetts definiera teknik. Vissa av lärarna kan ha vagt berört detta område då de visat en 

förståelse för att människor ligger bakom tekniken men de flesta av dem verkar inte ha full 

förståelse för denna del av prismat, eftersom de inte tycks visa förståelse för att tekniken påverkas 

av ekonomi, politik samhälle med mera. 

Likt DiGironimo (2011, s. 1343) uttrycker så kan tekniken betyda olika för olika personer 

beroende på vilka tidigare erfarenheter dessa har haft av teknik. Det är dessa erfarenheter som 

färgar deras olika uppfattningar av teknik (DiGironimo, 2011, s. 1343) och i vår studie har vi fått 

ta del av sex olika personers skilda teknikuppfattningar. 

 

Teknikundervisningen 

Majoriteten av lärarna i studien bedriver teknikundervisningen kontinuerligt, men Lärare B skiljer 

sig från dessa då hon genomför teknikundervisningen i form av en temavecka i slutet av terminen 

där alla mål för teknik i läroplanen ska genomgås. Hon anser att det finns för lite tid till ämnet 
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teknik och att många andra ämnen prioriteras högre, på så vis hamnar tekniken i skymundan och 

får tas igen med hjälp av en vecka fullspäckad av teknik innan terminens slut. Lärare B har 

utbildning i NTA, ett koncept där lärare använder sig av tekniklådor med material och 

lärarhandledningar under tekniklektionerna, men sådana lådor används inte på skolan där hon 

arbetar och därför verkar hon känna en osäkerhet kring till teknikundervisning. Hon eftersträvar 

samarbete mellan kollegorna i arbetslaget men de flesta av dem visar inget intresse till samarbete i 

teknik eller prioriterar inte teknikundervisningen. Lärare E bedriver heller inte 

teknikundervisningen kontinuerligt då han är fritidspedagog och inte håller fasta lektioner. Under 

fritids är det fritt arbete där eleverna får möjlighet att arbeta med vad de vill, och det är på sådana 

villkor teknik kan dyka upp i Lärare E:s arbete.  

Tre av lärarna i studien bedriver teknikundervisningen tematiskt. Lärare A anser att teknik är 

allt och på så vis kan hon knyta an till alla ämnen, Lärare D knyter teknikundervisningen mestadels 

till teknikhistoria, från vilket kan skapa en förståelse för att hon arbetar tematiskt med 

teknikundervisningen med samhällsorienterande ämnen. Lärare F arbetar tematiskt med 

teknikundervisningen då han mestadels knyter an till ämnena som hör hemma i NO-

undervisningen. Lärare B arbetar själv inte tematiskt med teknikämnet, bortsett att hon har en 

temavecka med enbart teknik. Dock anser hon att lärare bör bedriva teknikundervisningen 

tematiskt där tekniken integreras med alla ämnen, så som Lärare A gör. Hon har stora planer på 

hur teknikundervisningen kan bedrivas, men upplevs vara låst i att hon enbart har utbildning i 

NTA, och enbart har planer som rör NTA-lådorna. Alla lärare i studien, förutom Lärare D, bedriver 

teknikundervisningen på ett sådant sätt att det praktiska är det centrala. Lärare A och Lärare F 

använder sig även utav hypotesprövning och uppdrag där eleverna får pröva sig fram för att nå nya 

kunskaper. 

Tre av lärarna i studien, Lärare A, Lärare B och Lärare D anser att teknikundervisningen borde 

bedrivas tematiskt. Lärare A anser att det tematiska arbetet både ska bestå av praktik och teori och 

likt Lärare B anser hon att teknikundervisningen borde integreras med andra ämnen. Lärare D 

anser att teknikundervisningen även ska knytas an till teoretiska delar. Lärare C, Lärare E och Lärare 

F anser likt Lärare A att teknikundervisningen bör bedrivas praktiskt. Dessa tre lärare anser dock 

att det praktiska arbetet ska vara det centrala och det arbetssätt som används mest. Lärare E kan 

jämföras med Lärare D då även han anser att det är viktigt att knyta till teoretiska delar. Lärare F i 

sin tur anser även att det är viktigt att knyta an det praktiska arbetet i teknikundervisningen till 

viktiga frågor och till vardagen. 

Vi frågade lärarna vad de tyckte om teknikämnets relativa låga status i samhället 

(Teknikföretagen, 2005, s. 6; Teknikföretagen, 2012, s. 3). Det finns lärare som anser att det saknas 
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tid till teknik, samt att andra ämnen prioriteras högre, något som Lärare B uttryckte. Enligt hennes 

egen åsikt värderas svenska, matematik och engelska som de viktigaste ämnena i skolan, och på så 

vis hamnar teknikämnet i skymundan. Hon uttryckte själv att lärare i årskurs 1-3 anser att teknik är 

ett ämne som elever kan lära in senare i skolan, men att det är viktigt att grunda exempelvis 

matematik i just dessa årskurser. Hon menade vidare att många kanske inte sett teknikämnet som 

viktigt. Hon hade själv frågat rektorn på skolan om hon fick gå en fortbildning i teknik, men 

nekades detta. Hon tror att detta beror på att rektorer inte uppskattar teknik lika mycket som NO 

och matematik, då det enligt henne råder en nationell panik över dessa ämnen. Lärare B anser 

vidare att lärare borde samarbeta mer i arbetslagen för lyfta teknikförmågor och hjälpas åt att 

utvecklas. 

Lärare A tror att anledningen till att tekniken har fallit i skuggan är på grund av att lärarna inte 

har behörighet i teknikämnet och planerar lektioner utifrån en lärobok. Lärare A menar att om 

undervisningen ska ha hög kvalité måste även lärare visa intresse för ämnet men även att ha en 

väsentlig teknikutbildning. Lärare A hoppas på att i framtiden kommer tekniken få en betydande 

roll i elevers skolgång. Lärare D tycker att teknik är viktig och att ämnet måste få mer plats i skolan. 

Hon vill att lärarna på sin skola ska arbeta med teknik därför har hon försökt att få med sina 

kollegor på temaarbeten som berör teknikämnet men har fått negativ respons, eller blivit bemött 

av stressade kollegor som inte haft tid. Hon tror att det kan bero på att de inte känner sig bekväma 

med ämnet och därför vill de inte vara med. Lärare D tycker att alla elever har rätt till 

teknikundervisning vare sig den är inkluderad i ett annat ämne eller ej. Hon hoppas att kommuner 

och skolor i framtiden inser hur viktig teknikundervisningen är. 

Lärare C anser också att det varit relativt komplicerat att fortbilda sig i teknik, men även att det 

saknas NO-intresserade lärare. Hon menar att många saknar ork och intresse till att bedriva teknik, 

något som kan ses som ett ämne som är mer ansträngande att ha. Hon anser likt Lärare B att 

tekniken är något som hamnat i skymundan på skolorna, och hänvisar då till när hon fann en hög 

NO-/teknikböcker som skulle slängas på skolan hon själv arbetar på. 

Lärare E är medveten om teknikens låga status i skolan och han vill gärna se att ämnet i 

framtiden får en högre status som den förtjänar. Han lägger skulden på skolan men även lärarna 

dels för att det handlar om ekonomi att skicka iväg lärare på utbildningar men även lärarna hänvisar 

till tidsbristen att bedriva teknikundervisning. Likt Lärare A anser Lärare F att det är en stor brist 

på NO-lärare och tekniklärare, men menar även att lönen kan påverka intresserade och kunniga 

inom området att välja andra yrken. Han påpekar även att teknikämnets unga ålder, jämfört med 

de andra ämnena, kan vara en anledning till att det ser ut som det gör. Han menar att det tar lite tid 

att utbilda lärare i ämnet, att många lärare är teoretiker och på så vis lite lata då de ogillar att det 
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blir mycket plock och stök, något som det faktiskt blir i teknikämnet. Denna åsikt delar han med 

Lärare C. Även resurser och material kan vara ett hinder för teknikämnet enligt Lärare F då lärare 

måste samla på sig och inhandla material i förväg.  

Då vid ombad de deltagande lärarna i studien att beskriva en typisk tekniklärare svarade två av 

dem, Lärare B och Lärare C, att denne var man. Detta är en ganska intressant aspekt att se närmare 

på. Ingen av de andra lärarna i studien beskrev teknikläraren med hjälp av kön, utan enbart genom 

egenskaper, men Lärare B och Lärare C meddelade direkt att den typiska teknikläraren var en man 

och därefter beskrev de vilka egenskaper han hade. Detta kan vara ett bevis på att det finns normer 

bland lärare att yrket som tekniklärare är ett mansdominerat område. Normerna kan vara avgörande 

för vilka individer som väljer att utbilda eller fortbilda sig i teknik. I vår studie var det fyra lärare; 

Lärare A, Lärare C, Lärare E och Lärare F som hade längre eller ett flertal olika teknikutbildningar.  

Lärare A och Lärare C är kvinnor, och de andra två är män. Två av studiens deltagare, Lärare B 

och Lärare D hade enbart en fortbildning och dessa två är kvinnor. Detta resultat kan visa på att 

kvinnor inte är lika engagerade i att förskaffa sig en bredare teknikutbildning än vad män är.  Dock 

väger Lärare A och Lärare C starkt emot detta då båda två har engagerat sig i att få en bredare 

teknikutbildning. Lärare A är för övrigt även den lärare som har bredast och längst utbildning i 

teknik och är även den lärare i studien som har vidast teknikförståelse. Troligtvis har hennes 

omfattande teknikförståelse kommit av hennes långa teknikutbildning på 20 högskolepoäng, där 

hon fått utveckla både förståelse och kunskaper i teknikämnet. 

Egenskaper som togs upp, då deltagarna ombads beskriva en typisk tekniklärare, var nyfiken, 

öppen och inte så begränsad, egenskaper som Lärare A lyfte. Lärare B lyfte egenskaper som rolig, 

omtyckt samt förmåga att fånga elevintresse. Lärare C ansåg att intresset för mekanik var typiskt 

för en tekniklärare och Lärare D uttryckte att en typisk tekniklärare var intresserad, engagerad samt 

öppen för elevinflytande. Intresset kan jämföras med nyfikenheten som Lärare A lyfter fram. Lärare 

E uttryckte likt Lärare D att en typisk tekniklärare var intresserad med fokus på elevinflytande men 

ansåg även att denne vågar röra sig utanför ramarna. Det här med att våga röra sig utanför ramarna 

kan jämföras med Lärare A som anser att en tekniklärare inte är så begränsad. Lärare F ansåg att 

en typisk tekniklärare skapar orädda barn som klarar en bra vardag och är en person som försöker 

se alla elever. 
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7. Diskussion 

I denna studie har vi mött och intervjuat sex grundskollärare som har olika teknikförståelser och 

bedriver sin teknikundervisning på skilda sätt. Dessa sex lärare var i skilda åldrar med olika lång 

lärarerfarenhet och arbetade i med varierande årskurser. 

Lindqvist presenterade åtta olika definitioner av teknikbegreppet i antologin ”I teknikens 

backspegel” (Lindqvist i Sundin, 1987, s. 11). Två av dessa var människans metoder för att tillfredsställa 

sina behov genom att använda fysiska föremål och människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom 

att använda fysiska föremål. Detta är teknikförståelser som Lärare A, Lärare B, Lärare E och Lärare F 

är inne på, som rör bemästrandet av föremål som finns runt omkring oss.  Lärare A strävade 

exempelvis med sitt stadsprojekt efter att eleverna skulle skapa sig en förståelse för vad ett väl 

fungerande samhälle behöver för att det ska gå runt. Lärare E:s teknikförståelse omfattade bland 

annat de föremål som vi människor skapat för att klara oss i vardagen och vara redo för framtiden. 

Även Lärare F var inne på samma spår, eftersom han strävar efter att elever ska klara en bra vardag, 

samt att det är viktigt att ta vara på de föremål som finns runt omkring oss.  Lärare B jämförde 

dåtidens fysiska föremål och verktyg, det vill säga stenar, med nutidens verktyg, datorer. Hon är 

både inne på föregående teknikförståelser men fokuserar främst på en förståelse som berör 

användandet av verktyg, redskap och maskiner (Sundin, 1987, s. 11). Likt Lärare B har Lärare D arbetat 

med förståelsen för verktygens och redskapens betydelse för oss människor. Denna förståelse har 

dock förvärvats mestadels genom diskussion istället för tillämpning. Resterande lärare i studien har 

också en teknikförståelse som berör användandet och hanterandet av verktyg och redskap. De alla 

arbetar praktiskt där eleverna får komma i kontakt med olika tekniska innovationer och brukandet 

av dessa för att uppnå ett syfte. 

Norström (2014, s. 22-23) hänvisar till Hanssons (2013) taxonomi där teknikkunskap delas upp 

i fyra kategorier utefter inlärningsprocessen. Praktisk regelkunskap lärs ofta in från instruktioner, 

tumregler eller genom erfarenhet. Denna teknikkunskap handlar om att det finns en medvetenhet 

om ett tillvägagångssätt som leder till ett visst resultat. Alla lärare i vår studie tillämpar praktiskt 

regelkunskap eftersom deras elever får arbeta praktiskt för att uppnå ett visst syfte. På så vis skapar 

de sig teknikkunskaper om olika tillvägagångssätt samt dess olika resultat. Lärare A och Lärare F 

arbetar exempelvis med den praktiska regelkunskapen då de låter sina elever få pröva sig fram samt 

att ställa hypoteser för att uppnå ett visst resultat. Genom erfarenhet från det praktiska prövandet 

så erhåller de kunskaper om olika tillvägagångssätt samt deras resultat. 

Rohaan m.fl. (2012, s. 278) fann i sin studie ett samband mellan ämneskunskap, pedagogisk 

innehållskunskap, självförtroende samt attityd. De fann vidare att ämneskunskaperna var höga samt 
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att den pedagogiska innehållskunskapen var bristande, resultat som inte skapade förvåning bland 

dem eftersom teknikämnet är en relativt ny lärodomän i grundskolan (Rohaan m.fl., 2012, s. 277-

278). De ansåg att teknikämnets relativt unga ålder bidrog till att det ännu inte hade skapats normer 

över hur ämnet ska bedrivas, med exempelvis grundläggande undervisningskoncept och en 

strukturell form (Rohaan m.fl., 2012, s. 278). Detta synsätt kan jämföras med Lärare F i denna 

studie. Han ansåg nämligen att det krävdes tid för ämnet att etablera sig samt för att utbilda lärare 

i teknik. Vidare resultat som Rohaan m.fl. (2012, s. 278) kom fram till i sin studie fann att de lärare 

som medverkat haft en relativt positiv attityd gentemot ämnet, men även ett stort självförtroende 

i att undervisa i teknik. De menade att en positiv attityd samt ett starkt självförtroende bidrar till 

att lägga en bra grund för teknikundervisningen (Rohaan m.fl., 2012, s. 278). 

I vår studie har deltagarna haft en varierande ämneskunskap i teknik eftersom de alla har 

genomgått olika utbildningar som skilt sig både i nivåer och antal. De skilda utbildningarna har 

bidragit till att deltagarna i studien haft varierande ämneskunskaper. Rohaan m.fl. (2012, s. 278) 

menar att de olika områdena ämneskunskap, pedagogisk innehållskunskap, självförtroende samt 

attityd till ämnet har en inverkan på varandra. De skilda ämneskunskaperna bland lärarna i vår 

studie kan på så vis ha bidragit till varierande påverkan på den pedagogiska innehållskunskapen, 

attityden gentemot ämnet samt självförtroendet. 

 Samtliga deltagare i vår studie har en positiv attityd gentemot ämnet, något som även syntes 

bland deltagarna i studien av Rohaan m.fl. (2012, s. 278). I vår studie finns det dock en lärare som 

uppfattades smått osäker i undervisandet av teknik. Lärare B har ett stort intresse för teknik och 

har en positiv attityd mot ämnet, men uppfattas som osäker eftersom hon saknar utbildning och 

inte har arbetat i skolan lika länge som de andra lärarna. Hon har utbildning i NTA, och verkar 

enbart känna sig säker inom det området vilket tycks hindra henne från att försöka utveckla och 

vidga sina allmänna teknikkunskaper. Detta kan vara ett bevis på att låga ämneskunskaper i teknik 

skapar en låg självsäkerhet i ämnet, något som Rohaan m.fl. uttryckte (2012, s. 278) eftersom de 

menade att olika domäner av teknikundervisningen inverkar på varandra. Lärare B:s uppfattade 

låga ämneskunskaper verkar ha påverkat hennes självsäkerhet i att lära ut teknik. Hon har frågat 

rektorn på sin skola om att få gå fortbildning i teknik men nekats detta. Detta kan höra ihop med 

teknikämnets låga status men även med skolans ekonomi. Ekonomiska frågor tar även Lärare E 

upp, på vars skola lärare hindrats från att gå teknikfortbildningar då det saknats resurser för detta. 

Lärare D har likt Lärare B ingen vidareutbildning i teknik, förutom någon fortbildning. Dock 

verkar hon inte känna sig osäker utan utstrålar ett lugn samt en självsäkerhet i ämnet. Trots att hon 

inte gått ett flertal utbildningar, så har hon mycket idéer kring hur teknikundervisningen kan 

genomföras och hur lärare kan arbeta tematiskt integrerat med andra ämnen. 
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Lärare A den deltagare i vår studie som uppfattas vara mest självsäker i att lära ut ämnet, något 

som kan komma av hennes långvariga och breda utbildning inom teknikämnet. Även Lärare F 

uttrycker en positiv och självsäker attityd gentemot ämnet då han troligtvis under sina nästan 40 år 

som lärare lyckats erhålla och utveckla sina ämneskunskaper i teknik. Ett flertal fortbildningar har 

även hjälpt Lärare F att vidga sina teknikkunskaper. Lärare F uttrycker en stor självsäkerhet i att 

undervisa i teknik, vilket troligtvis kommit av hans långa lärarerfarenhet samt de flera utbildningar 

han genomgått i teknik. Lärare E utstrålar en självsäkerhet inom teknikämnet och denne har även 

en längre utbildning i teknik samt ett flertal fortbildningar. Han har stora kunskaper inom ämnet, 

men får inte möjlighet att utöva dessa då han enbart arbetar som en resurs och fritidspedagog. 

Lärare C verkar, likt de flesta andra lärarna i denna studie, uttrycka en självsäkerhet inom ämnet. 

Hon har ett antal fortbildningar i teknik och detta kan bidra till att hon känner sig säker i att 

undervisa i ämnet då hon troligtvis erhållit kunskaper under dessa fortbildningar men även genom 

erfarenhet och sin nyfikenhet på ämnet.  

Pedagogisk innehållskunskap är ett kunskapsområde som samtliga lärare i denna studie 

behärskar mer eller mindre. Lärare A och Lärare F uppfattas vara de deltagare som behärskar detta 

område mest. De båda utstrålar en självsäkerhet och ett intresse som upplevs större än vad de andra 

deltagarna i studien har. De upplevs ge sina elever större möjlighet att stå i centrum än vad de andra 

lärarna tycks göra. De genomför tekniklektioner där olika färdigheter sätts på prov och fokuserar 

inte enbart på de praktiska delarna eller den historiska processen. De försöker även göra paralleller 

till dagens samhälle, stöttar eleverna till att bli självsäkra i teknik och inspirerar dem till att bilda ett 

intresse för teknikämnet. Att Lärare A och Lärare F lyfts fram extra inom detta område, betyder 

definitivt inte att dessa två är de bästa lärarna. Alla lärare i studien har visat ett stort intresse samt 

en positiv inställning till teknikundervisningen. De är alla olika individer som på skilda sätt försöker 

skapa ett teknikintresse bland sina elever samt bredda deras kunskaper i teknik. Alla lärare i vår 

studie har av oss uppfattats vara riktigt bra lärare. De har med olika metoder arbetat för att 

teknikundervisningen ska bli intressant, lärorik och utvecklande. Många praktiska inslag sker i alla 

dessa lärares teknikundervisning, men många av dem drar även paralleller till teori och historisk 

utveckling. De har även använt sig av diskussioner i klassen för att lyfta frågor och skapa förståelse 

för teknik. 

Det finns även förmågor och arbetssätt som vi saknar bland lärarna i vår studie som kan vara 

värda att lyfta fram. Lärare A är en person som anser att teknik är allt och att bedriva teknik 

tematiskt med andra ämnen. Dock undervisar hon själv enbart i teknik, matematik och NO, vilket 

kan begränsa hennes teknikundervisning till de naturvetenskapliga ämnena. Även om hon strävar 

efter ett ämnesintegrerat arbete med teknikundervisningen så innebär inte detta att så sker eftersom 
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hon delar undervisningen med en annan lärare. Lärare B uppfattas osäker på att undervisa i teknik 

på grund av sin bristande utbildning i ämnet samt att hon inte arbetat lika många år som de andra 

lärarna i studien. Detta kan begränsa och hindra henne från att bedriva teknikundervisning. Trots 

saknad utbildning skulle Lärare B ändå kunna bedriva en lärorik och lustfylld teknikundervisning, 

men hennes osäkerhet verkar hindra hennes ambitioner. Undervisningen i teknik är även mestadels 

NO-inspirerat, trots att hon har planer på hur den kan integreras även i SO, svenska och bild. Hon 

skjuter även teknikundervisningen åt sidan på grund av att hon upplever att hon saknar tid och 

bedriver därmed inte teknikundervisningen kontinuerligt. 

Lärare C arbetar med teknik som en del i NO-undervisningen. Hon är själv lärare i NO och 

matematik och teknikundervisningen sker mestadels som en del i NO:n, även om hon ibland kan 

dra paralleller till teknikhistoria, vilket kan ses som en del i SO-ämnena. Under tekniklektionerna 

arbetar hon mestadels praktiskt där eleverna själva får bygga och konstruera samt diskutera. Hennes 

teknikförståelse berör även konstruktion och funktion vilket kan begränsa hennes undervisning i 

teknik. Det är mestadels praktiska inslag i teknikundervisningen, som senare följs av diskussion. 

Hon verkar inte koppla till teori eller andra ämnen, utan teknikundervisningen verkar begränsad 

till den skapande processen. Lärare D skiljer sig från de andra lärarna i studien eftersom hon inte 

alls använder sig av praktiska inslag i teknikundervisningen. Hon är i sin tur fast i den teoretiska 

delen och kopplar tekniken till dess historia. I hennes undervisning berörs enbart teknikens historia, 

samt hur artefakter utvecklats över tid, vilket hindrar henne från att arbeta med de andra sidorna i 

DiGironimos prisma (2011, s. 1341).  

Lärare E bedriver ingen undervisning då han är fritidspedagog. Hans kunskaper kommer inte 

till användning i skolan då lärarna han samarbetar med menar att tiden till tekniklektioner inte finns. 

På fritids kan inte Lärare E bedriva ledarstyrd aktiviteter då eleverna själva bestämmer hur det vill 

disponera sin tid på fritidsverksamheten. Lärare E arbetar mot det praktiska hållet men lägger även 

in teori då han har teknikmagasin för de elever som vill läsa om teknik och dess påverkan på 

samhället. Lärare F bedriver teknikundervisningen inspirerad av NO-ämnena och kopplar samman 

teknik med de andra NO-ämnena för att skapa sig förståelse för olika fenomen. Han undervisar i 

nästan alla ämnen, men knyter teknikundervisningen enbart till de naturvetenskapliga ämnena. Han 

har möjligheter att integrera teknikundervisningen även i de samhällsorienterande ämnena, men tar 

inte denna möjlighet utan väljer bort den.  
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8. Slutsats 

Vår studie har lyft sex skilda lärares berättelser om teknikförståelse samt deras åsikter om hur 

teknikundervisning bedrivs och borde bedrivas i grundskolans tidigare år. Vi har med hjälp av 

DiGironimos prisma (2011, s. 1341) försökt definiera de olika lärarnas individuella 

teknikförståelser. Givetvis är DiGironimos uppdelning av teknikförståelser i en prisma bara en 

metod för att definiera teknikförståelser. Alla deltagare i studien har haft en teknikförståelse som 

berört artefakter och alla förutom en av lärarna hade dessutom en teknikförståelse som berörde att 

teknik är en skapande process. De flesta av dem har även ett historiskt perspektiv på sin 

teknikförståelse, och två av dem relaterar teknik till dagens samhälle. Ingen av lärarna i studien har 

visat en förståelse för att teknik är en mänsklig praktik.  

Praktiska inslag i teknikundervisningen har varit dominerande eftersom alla lärare i studien, 

förutom en av dem, gjort dessa inslag centrala. Ett par av lärarna har använt sig av ett tematiskt 

arbetssätt och det fria undersökandet har varit i fokus hos hälften av deltagarna. De har även visat 

sig vara populärt bland lärarna med att diskutera kring teknikundervisningen för att fördjupa 

kunskaperna i ämnet. De flesta av lärarna anser att undervisningen i teknik ska bedrivas praktiskt 

och tematiskt med integrering av andra ämnen. En del av lärarna i studien har dessutom uttryckt 

att det är viktigt att knyta an teknikundervisningen till teoretiska delar och till dagens samhälle. 

Vår studie kan ses som ett komplement till Skolinspektionens granskning, trots vårt relativt 

positiva resultat. Att vi fått tag i positiva, engagerade och intresserade lärare i ämnet teknik visar på 

att det inte enbart finns negativa sidor med teknikämnet i dagens grundskolor. Det finns trots allt 

ett visst antal lärare som kämpar för teknikämnets status, för att lyfta fram tekniken i grundskolan 

samt för att bedriva intressanta och lärorika tekniklektioner. Något generellt vi kan framhålla om 

tekniklärare är troligtvis det praktiska arbetet som bedrivs under tekniklektioner, men även arbetet 

med artefakter och den historiska processen. Detta är något som framkommit i vår studie, men 

även sådant vi mött under egen skolgång och under verksamhetsförlagd utbildning. 

Trots skilda teknikförståelse samt skilda syner på hur teknikundervisningen bedrivs och borde 

bedrivas har vi funnit ett enormt intresse bland deltagarna i vår studie för teknikämnet. Detta 

intresse har de försökt att föra vidare till sina elever med hjälp av intressanta, lärorika och 

utvecklande tekniklektioner. Majoriteten av lärarna i vår studie uttryckte en medvetenhet över att 

teknikämnet har en relativt låg status i svenska grundskolor vilket lett till att det hamnat i 

skymundan. De flesta av dem själva låter inte teknikämnet falla i skymundan och arbetar istället för 

att ämnet ska uppnå en högre status. De har alla visat ett storartat engagemang för att bedriva 
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teknik och strävar efter att utveckla teknikämnets status i skolan, något som känns positivt inför 

framtiden och bidrar till att lägga en god grund för framtida tekniklärare. 
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10.  Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Huvudtema 1: Biografiska bakgrundsfrågor 

Undertema 1: Ålder 

- Hur gammal är du? 

- Kön? 

Undertema 2: Hemort 

- Vart kommer du ifrån? 

- Hade du teknik under din egen skolgång? (grund-/gymnasieutbildning) 

- Om ja, vad gjorde ni? 

- Har du tagit med dig något från din egen skolgång? 

Undertema 3: Yrkes- och utbildningsfrågor 

- Hur länge har du arbetat som lärare? 

- Vilken typ av utbildning har du? 

- Vilka ämnen? 

 

Huvudtema 2: Teknikutbildning 

Undertema 1: Utbildning i teknik 

- Har du behörighet/utbildning för att undervisa i teknik? 

- Om ja, vilken teknikutbildning har du? 

- Vem var din lärare i ämnet teknik? 

- Tycker du att du fick någon speciell syn på ämnet teknik av din utbildning? 

 

Huvudtema 3: Integrering utav teknik och andra ämnen 

- Integreras teknikundervisningen med andra ämnen? 

- Hur? 

- Rör sig din teknikundervisning mer mot NO ämnena snarare än SO ämnena? 

 

Huvudtema 4: Personlig syn på teknikämnet 

Undertema 1: Klassrumsmiljö 

- Vilka möjligheter/begränsningar har du i ditt klassrum för att bedriva teknik? 
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- Finns det tillräckligt med material i ditt klassrum/på skolan för att bedriva 

teknikundervisning? 

Undertema 2: Lärarens erfarenheter av teknik 

- Hur bedriver du din teknikundervisning? 

- Anser du att du har tillräckligt med tid åt teknikämnet? 

- Hur planerar du undervisningen i teknik? 

- Vart hämtar du inspiration ifrån? 

- Vilket material använder du? 

- Hur stort inflytande på undervisningen har dina elever? 

- Inriktar du dig på arbete med att skapa/förstå funktionen hos ett objekt/teknik som 

en historisk process? Eller alla? 

- Har du tankemässiga utvecklande uppgifter som eleverna får arbeta med i 

teknikundervisningen? 

- Hur fångar du och bibehåller elevernas intressen för ämnet? 

 

Undertema 3: Personlig syn på teknikundervisningen 

- Om jag säger teknik, vad är det första du kommer att tänka på? 

- Hur anser du att teknikundervisningen ska bedrivas? (Drömscenario) 

- Har du själv ett intresse för teknik? 

- Kan du beskriva en typisk tekniklärare? 

- Hur förklarar du att teknikundervisningen ser ut som den gör (allmänt)?  Ex. Brist på 

utbildade lärare, elevinflytande m.m. 

 


