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Sammanfattning 

Bakgrunden till denna studie är vårt intresse i teknikämnet och våra funderingar på hur 

tekniklärare tolkar Lgr 11, den nuvarande läroplanens, kursplan i teknik. Studien syftar till att 

undersöka om det finns en variation i några lärares val av undervisningsinnehåll i teknikämnet 

efter det långsiktiga målet “att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer” 

(Skolverket 2011b, s. 269). För att kunna besvara våra frågeställningar har vi valt att använda 

oss av fyra intervjuer. En utgångspunkt är att uppfattningar om teknisk kunskap och 

teknikämnet kan påverka lärares undervisning i ämnet, därför är frågeställningarna följande: 

Hur uppfattar lärarna begreppet teknisk kunskap? Hur uppfattar lärarna skolämnet teknik? 

Hur uppfattar lärarna teknikområdets begrepp och uttrycksformer? Hur planerar lärarna att 

undervisningen ska gå till efter det långsiktiga målet “att använda teknikområdets begrepp 

och uttrycksformer” (ibid.)? Det visade sig att de intervjuade lärarnas uppfattningar om 

teknikämnet och teknisk kunskap tenderade att påverka deras undervisning i teknikämnet. 

Främst planerar lärarna undervisning med konstruktion och funktion som underlag där 

begrepp och uttrycksformer som motsvarar dessa områden tas upp. Även teknikens historiska 

utveckling och påverkan på samhället är teknikområden som lärarna undervisar i. De 

vanligaste begreppen inom teknikområdet som tas upp av de intervjuade lärarna är ämnesord 

som benämner fysiska föremål likt hävstång, hjulet, balkar med mera. De vanligaste av 

teknikområdets uttrycksformer är enligt de intervjuade lärarna att göra ritningar, bygga och 

muntlig kommunikation. 

 

 

Nyckelord: teknisk kunskap, teknikämnet, teknikområdets begrepp, teknikområdets 

uttrycksformer, Lgr 11 
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Inledning 

Teknikämnet är ett ämne som Skolinspektionen och ett flertal forskare anser sakna en stark 

historisk tradition och det är ett ämne som lätt hamnar vid sidan av de andra skolämnena. Det 

gör att forskning om teknikämnet är av stor vikt för att synliggöra det. Vårt intresse för 

teknikämnet väcktes under lärarutbildningen. Kunskap vi fick angående teknikämnet väckte 

dock fler och fler frågor angående hur den framtida egna teknikundervisningen ska utformas. 

Teknikämnet verkade vara ett sådant ämne där man kan undervisa om nästan vad som helst 

och hur som helst bara det har någonting med teknikområdet att göra. Avsaknaden av 

teknikämnet i vår egen skolgång hjälper inte heller då vi inte har någonting att relatera oss till. 

Styrdokumentet i lärares arbete är den målstyrda läroplanen Lgr 11 (Skolverket 2011b). Att 

den är målstyrd leder till att mycket av vad och hur eleverna skall lära sig bestämmer lärarna 

själva. Därför väljer vi att studera teknikämnet genom att undersöka lärares val av 

undervisningsinnehåll utifrån Lgr 11. Vi har i lärarutbildningen bekantat oss med Lgr 11 och 

finner att den kan tolkas på olika sätt vilket är positivt då lärare kan anpassa sin undervisning 

efter sig själv och sina elever. Samtidigt är Lgr 11 ett styrdokument, därför borde lärare ha 

samma grund i förståelsen om vad som ska undervisas i teknikämnet och vad teknisk kunskap 

innebär. En del av undervisningen i teknikämnet är enligt Lgr 11 teknikområdets begrepp och 

uttrycksformer. Vår studies resultat är inte generaliserbara, men kan ge indikationer på saker 

värda att undersöka närmare i framtiden i en större studie och med bättre urval. Vår önskan är 

att denna studie ska bidra till forskningen om lärares tolkningar om teknikområdets begrepp 

och uttrycksformer utifrån deras uppfattningar om teknisk kunskap och teknikämnet. 

Arbetsfördelning  

Under arbetet med denna studie har vi, Idamarie Mettag och Anna Rutule, strävat efter en 

likvärdig arbetsfördelning. Vi började med att läsa in oss på ämnet. Litteraturen som vi ansåg 

passade vår studie gick vi igenom gemensamt och diskuterade den för att sedan fördela 

ansvarsområden. Idamarie Mettag har huvudansvaret för rapporterna från Skolinspektionen 

(2014), Teknikföretagen och CETIS (Teknikämnet i träda, 2012) samt texter av Norström 

(2013; 2014), Hansson (2013) och Ropohl (1997). Anna Rutule har huvudansvaret för 

Bjurulfs (2008) avhandling och litteratur gällande fenomenografi. Utifrån informationen från 

tidigare forskning skapade vi vår studies syfte och frågeställningar. Frågeställningarna delades 

upp i ansvarsområden: Idamarie Mettag – frågeställning 1 och 2, Anna Rutule – frågeställning 

3 och 4. Intervjuförfrågan och intervjuplanen skapade vi tillsammans. Mejlkontakten med 

respondenterna delades upp i lika stora delar. Båda medverkade under alla intervjuerna, men 

fokuserade på sitt ansvarsområde. Vi transkriberade två intervjuer var. Analysen av de 

fördelade frågeställningarna gjordes enskilt. Idamarie Mettag analyserade frågeställning 1 och 

2 vilka redovisas under rubrikerna Teknisk kunskap och Teknikämnet. Anna Rutule 

analyserade frågeställning 3 och 4 vilka redovisas under rubrikerna Teknikområdets begrepp, 

Teknikområdets begrepp i undervisningen, Teknikområdets uttrycksformer, Teknikområdets 

uttrycksformer i undervisningen. Resultaten sammanställdes och diskuterades gemensamt.   
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Tidigare forskning 

Klassifikationer av teknisk kunskap 

Hansson (2013) har utvecklat en klassifikation gällande teknisk kunskap då han fann att 

tidigare klassifikationer varken räckte till eller passade den tekniska kunskapen som man vill 

utveckla i undervisningen enligt Lgr 11. Hansson anser att hans klassifikation av teknisk 

kunskap är relevant för analyser av lärandesituationer på grund av att den uppkommit ur 

sådana (ibid. s. 18). Hanssons klassificerar teknisk kunskap i fyra kategorier. 

1. Practical rule knowledge/Praktisk regelkunskap eller så kallade tumregler är kunskap 

som man kan uttrycka i ord (ibid. s. 17) och använder sig av i olika situationer utan att 

tänka på den underliggande teorin (ibid. s.21). 

2. Tacit knowledge/Tyst teknisk kunskap är en kunskap som inte kräver en förklaring, 

exempelvis kunskapen i hur man håller balansen på en cykel (ibid. s. 17). Det är en 

kunskap som man får genom att antingen titta på någon som utövar den och sedan 

imitera eller genom att använda sig av tumregler. Den tysta kunskapen är ofta 

underförstådd men kan uttryckas i ord, iallafall delvis. Hansson framhåller att om man 

talar om den tysta kunskapen kan man både utvärdera och förbättra kunskapen (ibid. s. 

21). 

3. Technological science/Teknikvetenskap är en typ av teknikvetenskaplig kunskap som 

”systematiskt undersöker olika tekniska lösningar för att finna deras egenskaper”, 

oftast genom experiment (ibid. s. 22, vår översättning). 

4. Applied (natural or social) science/Tillämpad naturvetenskap är en annan typ av 

teknikvetenskaplig kunskap som istället tillämpar naturvetenskap för att finna tekniska 

lösningars egenskaper (ibid.). 

Hansson uttrycker att “the fourfold classification of technological knowledge refers to how 

one knows, not to what one knows” (ibid. s. 29). Han förklarar att klassificeringen kan 

kopplas till vad man vet, genom att se vilka tekniska kunskaper man utvecklar i en 

lärandesituation men påpekar att om en sådan analys ska lyckas måste tekniklärarna ha 

kunskap i teknisk kunskap (ibid. ss. 28-29). 

Ropohl (1997) gör en åtskillnad mellan technics och technology. Han menar att technics 

innebär engineering practic, men technology – engineering science vilket föranleder att 

översättningen blir teknik och teknikvetenskap. Han nämner också att “we denote a 

knowledge as “technical”, when it applies to engineering” (Ibid. s. 65). Ropohl undersökte 

teknisk kunskap inom teknikvetenskapen genom att jämföra med naturvetenskap (ibid. s. 66). 

Ropohl identifierade fem typer av teknisk kunskap.  

1. Technological laws/Teknikvetenskapliga lagar är baserade på naturvetenskapliga lagar 

men tillämpade för den tekniska processen. Lagarna används för att nå ett praktiskt 

mål, inte för att söka efter sanningen som de naturvetenskapliga lagarna gör (ibid. s. 

68). 
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2. Functional rules/Funktionella regler är exempelvis instruktioner eller diagram som 

säger vad man ska göra vid ett visst utfall i en viss situation, vilket kan utföras utan att 

man förstår den bakomliggande teorin (ibid. ss. 68-69). 

3. Structural rules/Strukturella regler baseras på både vetenskap och erfarenhet. Det är 

regler gällande exempelvis montering och service (ibid. s. 69). 

4. Technical know-how/Tekniska färdigheter kan endast utvecklas genom erfarenhet. 

Exempel på tekniska färdigheter är kunskapen att använda ett verktyg, samt att ta fram 

kunskaper som finns lagrade i medvetandet (ibid. s. 70). 

5. Socio-technological understanding/Socioteknisk förståelse handlar enligt Norströms 

översättning “om teknikens roller i samhället och vardagslivet. Det är kunskap om 

teknik snarare än i teknik” (2014, s. 34). Den ser därmed till kontexten för tekniken 

och skiljer sig från de andra fyra som är resultatinriktade. 

Sammanfattningsvis har Ropohl koncentrerat sig på att se de tekniska kunskaperna i 

ingenjörers akademiska utbildning (1997, ss. 65 - 67), vilket är en begränsande faktor för att 

kunna använda dessa typer i oförändrat skick vid definitioner för förståelse av teknisk 

kunskap. Hansson (2013) kopplar sin klassificering till all teknik och kommer med förslag på 

hur man kan se de olika kunskaperna i tekniskt handlande samt anser att alla de fyra 

kategorierna bör finnas i teknikutbildningen. Något som Ropohl däremot tar upp som en 

teknisk kunskap, som Hansson inte nämner, är den sociotekniska förståelsen. Den kopplar 

teknik till kultur och samhället på så sätt att genom kunskaper om tekniska principer kan 

människor delta i diskussioner och politiska bestämmelser som berör framtidsutvecklingen 

(Ropohl 1997, s. 71). 

Teknikämnet  

Syftet i avhandlingen Technological Knowledge and Technology Education (Norström 2014) 

är att behandla teknisk kunskap och “bidra till teknikens epistemologi och dess tillämpning i 

undervisningssammanhang” (ibid. s. 31). Avhandlingen består bland annat av fem artiklar 

varav den ena artikeln behandlar tekniklärares förståelse av teknisk kunskap (Norström 2013). 

Norström framhåller att teknik är något som alla kan relatera till och ge exempel på, främst 

gällande “tekniska föremål och kunskapsområden” (2014, s. 31) men när det gäller den 

tekniska kunskapen så påpekar Norström att “till skillnad från den naturvetenskapliga 

kunskapen har den tekniska inte tilldragit sig något större filosofiskt intresse. De delar som 

ligger nära naturvetenskaperna har i viss mån behandlats i vetenskapsfilosofin. Tekniska 

färdigheter har då och då figurerat i diskussioner om tyst kunskap. Däremellan finns dock ett 

stort kunskapsfält där den filosofiska forskningen har mycket kvar att göra. Framför allt gäller 

detta den tekniska kunskap som kan formuleras i ord men inte nödvändigtvis berättigas 

genom hänvisningar till naturvetenskapliga lagar, exempelvis kunskap om standarder, 

konventioner och så kallade tumregler” (ibid. s. 32). 

I avhandlingen utgår Norström från Hansson och Ropohls klassifikationssystem gällande 

teknisk kunskap eftersom de anses passa med Lgr 11. Norström använder sig främst av 
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Hanssons klassifikation då han anser att den lämpar sig bättre än Ropohls indelning (ibid. s. 

20).  

Norström analyserar Lgr 11 och läroböcker i teknik och kommer fram till att varken 

läroplanen eller läromedel (ibid. s. 37) ger information om vad teknisk kunskap är samt hur 

vissa signifikanta begrepp bör förstås. Norström framhåller och betonar det som ett bekymmer 

då en rättvis kunskapsbedömning eller utvärdering av eleverna inte kan ske om man inte själv 

vet “vilket slags kunskap det ska handla om” (ibid. s. 37). 

Norström framhåller att teknisk kunskap skiljer sig från naturvetenskaplig kunskap. Inom 

teknik kan man använda sig av sådant som inte är sant om det leder till något “användbart i 

den aktuella kontexten” (ibid. s. 38) till skillnad från naturvetenskapen som ska förklara 

fenomen. Däremot kan man i naturvetenskap frångå vissa faktorer i beräkningar medan man 

inom tekniken måste ta med alla faktorer som påverkar resultatet, exempel på en sådan faktor 

är luftmotstånd. Sådana olikheter i teknisk kunskap gentemot andra kunskaper har 

teknikfilosofer diskuterat, och Norström föreslår att teknikfilosoferna “torde kunna ge 

användbara bidrag till såväl undervisningspraktik som utvärderingsmetoder och kunskapsmål 

inom teknikundervisningen” (ibid. s. 38). Det anses att ett samarbete mellan teknikdidaktiker 

och teknikfilosofer skulle kunna gynna teknikämnet för att utveckla beskrivningen av teknisk 

kunskap, med tanke på att “teknikens kunskapsteori är fortfarande ett outvecklat område” 

(ibid. s. 48). 

Artikeln How technology teachers understand technological knowledge (Norström 2013) 

syftar till att avgöra omfattningen av tekniklärares samförstånd gällande teknisk kunskap 

(ibid. s. 23). Undersökningen gjordes genom en enkät som omfattar 651 personer från 28 

skolor i Stockholmsregionen, varav 116 säger sig vara tekniklärare. För att få mer nyanserade 

svar än vad som var möjligt i enkätfrågorna genomfördes även fyra intervjuer med personer 

som inte medverkat i enkäten (ibid. ss. 24 - 25).  

Norström kommer fram till att lärarna inte visar på samförstånd i uppfattningen om teknisk 

kunskap och att skillnaderna kan leda till olika prioriteringar i undervisningsinnehåll och 

bedömning (ibid. s. 34) Ytterligare konstateras det att respondenterna:  

Have great problems with articulating how knowledge sometimes is associated with skills 

and abilities, and sometimes with propositional knowledge. In everyday Swedish, they 

use the words this way, but when it comes to making the different meanings of 

knowledge and related terms explicit, difficulties occur. They are obviously not used to 

discussing the nature of knowledge, even though teaching and assessment of knowledge 

are the cornerstones of their professional activities. (ibid. s. 32) 

I artikeln framkommer även att lärarna klassificerar teknisk kunskap som både teoretisk och 

praktisk samt att de värderar den praktiska kunskapen inom tekniken högre än den teoretiska 

(ibid. s. 28). En sådan klassificering finner Norström problematisk då den är begränsad och 

har en otydlig gränsdragning (ibid. s. 34). 

Att lärare inte har ett gemensamt språk eller en gemensam förståelse för teknik och teknisk 

kunskap kan enligt Norström bero på att lärarnas egen utbildning skiljer sig gentemot 

varandra. Denna skillnad kan påverka hur lärarna förstår kunskapskraven och sätter betyg 
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därefter (ibid. ss. 20 - 21). Andra faktorer som anses påverka lärarnas skilda uppfattningar om 

begreppet teknisk kunskap är teknikämnets korta tradition, läroplansbyten, saknaden av 

nationella prov i teknik samt lärobokens ofta minimala roll i undervisningen (ibid. s. 27). 

Norström konstaterar att det inte är tillräckligt med en läroplan och dess kommentarmaterial 

för att uppnå en likvärdig teknikutbildning för alla elever i Sverige med tanke på lärares skilda 

uppfattningar. Att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning står uttryckt i den svenska 

skollagen (Skollagen 2010:800, kap. 1, § 9). För att öka den gemensamma uppfattningen och 

tolkningen av teknisk kunskap ger Norström förslag att inkludera ett kapitel i 

kommentarmaterialet där det diskuteras teknikämnets innebörd och variation samt att man 

borde introducera sådan kunskap i lärarutbildningen (Norström, 2013, s. 35) 

Bjurulfs (2008) avhandling Teknikämnets gestaltningar syftar till att ”undersöka hur 

teknikämnet kan gestaltas i grundskolans senare år med avseende på den avsedda och den 

manifesta läroplanen” (ibid. s. 17) där det undersöks ”hur lärare arbetar med skolämnet 

teknik” (ibid.). Med den avsedda läroplanen menas det officiella styrdokumentet vid tiden 

avhandlingen skrevs – Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet – Lpo 94 (Skolverket 2006). Med den manifesta läroplanen menas ”hur 

undervisningspraktiken konstitueras” (Bjurulf 2008, s. 16).  Likheten mellan Lpo 94 och den 

nuvarande läroplanen Lgr 11 (Skolverket 2011b) är att de båda läroplanens kursplaner är 

målstyrda, ”vilket innebär att den enskilda läraren ansvarar för såväl val av 

undervisningsinnehåll som metoder” (ibid. s. 15). 

Teknikämnet är speciellt gentemot de andra ämnena eftersom det har funnits som ett ämne 

från och med Läroplan för grundskolan 1980 – Lgr 80 (Skolöverstyrelsen 1980), med sin egen 

kursplan från och med Lpo 94, vilket klassificerar teknikämnet som ett nytt ämne. Det innebär 

att ämnet inte har lika starka undervisningstraditioner som de ämnen som har funnits med i de 

tidigare svenska läroplanerna, till exempel svenska eller matematik. Många av lärarna har inte 

erfarenheten av teknikämnet från sin egen skolgång. Bjurulf påpekar även att ”en stor del av 

grundskolans lärarkår endast har lite, eller ingen utbildning alls i teknik” (2008, s. 15). Den 

målstyrda läroplanen, teknikämnets korta historia i den svenska skolan och kunskapsområdet 

tekniks stora omfång är anledning till varför Bjurulf forskar i hur lärares förståelse av 

teknikämnet påverkar deras undervisning i ämnet och valet om ”vad de ska arbeta med på 

tekniklektionerna, varför de ska välja ett visst innehåll och hur de ska arbeta med detta” (ibid. 

s. 19). Forskaren menar att “de två filosofiska frågorna: Vad är teknik? och Vad är teknisk 

kunskap? kan ge vägledning beträffande innehållsrelaterande ställningstaganden hur ämnet 

teknik kan gestaltas i undervisningspraktiken” (ibid. s. 28). De andra forskningsfrågorna som 

Bjurulf ställer är ”Vad väljer lärare för ämnesinnehåll i teknik och hur arbetar de med detta? 

Vilka variationsmönster framträder när lärare arbetar med ämnesinnehållet i teknik? Vilka 

förmågor erbjuds elever att utveckla i teknikämnet?” (ibid. s. 46). 

Bjurulfs forskning baseras på fem tekniklärare där det ingår intervjuer med lärarna och 

observationer i deras klassrum under hösten 2004. Först skedde det en kartläggning av 

tekniklärare med hjälp av enkäter som sedan analyserades för att välja ut lärare för 

deltagande. De var intressanta för forskningen på grund av att de ”skiljde sig åt med avseende 

på hur de bedömde att de fördelade tiden för teknikämnet mellan praktiskt arbete, 
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samhällsperspektiv och historiskt perspektiv” (ibid. s. 48). Bjurulf kommer fram till att det 

gemensamma hos de fem lärarna är att de förstår teknik som ”saker som människan utvecklat 

för att uppfylla praktiska behov” (ibid. s. 115). När det gäller skolämnet teknik visas det att 

lärarna har olika åsikter, även om några överensstämmer med varandra, vilket återspeglas 

även i ämnesinnehållsval. Utifrån lärarnas berättelser och observationer i klassrummen 

påträffar Bjurulf fem uppfattningar om teknikämnets karaktär (ibid.). 

1. Teknikämnet ses som ett ämne som tränar hantverksskicklighet där eleverna får 

teoretiska och praktiska kunskaper i form av teoretiska genomgångar, demonstrationer 

och praktiskt arbete. 

2. Teknikämnet beskrivs som ”en grogrund för blivande ingenjörer” (ibid. s. 115) med 

ämnesinnehåll bestående av självständiga arbeten med konstruktionsuppgifter, 

”vägledda av en skriftlig arbetsbeskrivning” (ibid.). 

3. Teknikämnet är tillämpad naturvetenskap där eleverna får kunskaper om hur man 

genomför laborationer med hjälp av vägledning i form av ritning och/eller en 

arbetsbeskrivning. 

4. Lärare tycker att teknikämnets syfte är att stärka flickors självförtroende på grund av 

att det är ett roligt ämne där alla kan lyckas. 

5. Teknikämnet ses som ”en nyckel till en fortsatt teknisk utveckling i samhället där 

eleverna får möjlighet att lära att den tekniska utvecklingen haft, och har inverkan på 

människans livsvillkor” (ibid.). 

Granskning av teknikämnet 

Teknikundervisningen i grundskolan har under läsåret 2011/2012 granskats av 

Teknikföretagen och CETIS, Centrum för teknik i skolan. I enkätundersökningen medverkade 

1140 lärare samt 330 rektorer (Teknikämnet i träda 2012, ss. 2 - 3). 

Undersökningen visar att två tredjedelar av de medverkande lärarna har någon form av 

teknikutbildning, men varannan lärare av de medverkande är obehöriga i teknikämnet i 

grundskolan. Teknikämnet är sällan schemalagt utan integreras ofta med de naturorienterande 

ämnena, slöjd, elevens val eller tillhör fritidsverksamheten. Undersökningen visar att de lärare 

som bedriver schemalagd undervisning har bättre överblick på fördelningen mellan teknik och 

de andra ämnena samt den övergripande planeringen för teknikundervisningen. Tre av fem 

skolor saknar dock ämnesplanering i teknik (ibid. ss. 8-9).  

Det som påverkar teknikundervisningens innehåll mest är kursplanen följt av lärarens intresse 

och kunskap. Det som ansågs vara ganska viktigt är elevfrågor, inspiration från annat material 

och tävlingar, närområdets möjligheter och kollegor. Det som ansågs ha minst påverkan på 

teknikundervisningen var inarbetade arbetsområden samt läromedlens upplägg. Det visade sig 

att lärarna sällan använder sig av läromedel som utgångspunkt utan “använder material från 

olika projekt, företag, museer och liknande” (ibid. s. 9). 

Lärarna uttrycker i undersökningen att de eftersöker bättre förutsättningar till att bedriva 

teknikundervisning, såsom bättre läromedel och lokaler. I analysen syntes ett samband mellan 

en skolledning som satsar på ämnet, högre antal behöriga lärare och högre materialtäthet. 



 

11 

 

Hälften av lärarna finner att skolledningen visar intresse för teknikämnet samtidigt som både 

lärare och rektorer finner att teknikämnet är ett viktigt ämne som har stor betydelse för 

framtiden (ibid. s. 9 - 11). 

Sammanfattningsvis anser Teknikföretagen och CETIS att elever i många skolor inte får en 

god teknikundervisning. För att minimera bristerna kommer de med tre förbättringsförslag. 

1. Varje skola ska ha en behörig lärare ansvarig för teknikämnet för att höja ämnets 

status och ge varje elev den undervisning de har rätt till. 

2. Teknikämnet ska ha 200 timmar schemalagd undervisning i årskurs 1–9 för att göra en 

tydligare fördelning av undervisningstiden mellan teknik och naturorienterande 

ämnena.  

3. Teknikämnet måste kvalitetsgranskas nationellt (ibid. s. 3). 

De betonar att det är av stor vikt då vi har en “teknikintensiv vardag” som kräver teknisk 

kunskap, olika yrken använder teknik och för att vi ska kunna konkurrera med andra länder 

(ibid. s. 4). 

Skolinspektionen (2014) har gjort en kvalitetsundersökning gällande teknikämnet, med ett 

visst fokus på elevernas upplevelser. Undersökningen består av observationer och intervjuer 

av elever, lärare och rektorer från 22 skolor och en enkätundersökning som besvarats av 1500 

elever i årskurs 5-9 från samma skolor.  De har även samlat in relevanta dokument från dessa 

skolor (ibid. ss. 5 - 6; ss. 14 - 15). 

Granskningen visar att teknikundervisningen sällan utgår från elevernas förkunskaper, 

intressen, vardag och samhället. Den visar också att syftet med undervisningen sällan 

tydliggörs för eleverna vilket Skolinspektionen påpekar är problematiskt (ibid. ss. 18 - 

22).  Elevernas svar visar att de varken uppfattar teknikundervisningen som användbar, 

intressant eller tillräckligt stimulerande.  I undervisningen förekommer främst praktiska 

moment som bygg och konstruktion utan teoretisk förankring, dessutom är det ofta styrda 

uppgifter som inte utvecklar och utmanar eleverna (ibid. s. 7). Flera elever nämner att de får 

göra samma sak flera gånger, vilket visar att det inte sker en progression, något som ska ske 

enligt Lgr 11 (ibid. s. 27).  

Skolinspektionen betonar att teori och praktik måste vävas samman för att det ska ske lärande 

annars blir risken att teknikämnet endast blir en “pysselaktivitet” utan “tillfällen till 

diskussion och reflektion där praktiskt inriktade arbetsuppgifter förklaras, beskrivs och 

diskuteras med hjälp av relevanta begrepp, modeller och teorier” (ibid. s. 25). 

Undersökningen visar också att teknikämnet ofta integreras med de naturorienterande 

ämnena. Enligt Skolinspektionen resulteras det i att de tekniska särdragen kan suddas ut då 

eleverna inte vet om att de undervisas i teknik vid de tillfällena (ibid. s. 8). Flera lärare vittnar 

om att det saknas läroböcker och informations- och kommunikationstekniska hjälpmedel på 

skolorna (ibid. ss. 28-30). 

Skolinspektionen poängterar att många lärare saknar tillräckligt med kompetens och ofta 

förlitar sig på färdiga koncept som möjligtvis inte är anpassade till Lgr 11 eller de elever som 
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de undervisar (ibid. s. 26). Granskningen visar också att många lärare, både behöriga och 

obehöriga, ”känner sig osäkra på kursplanen samt de förhållningssätt och metoder som är 

utmärkande för teknikämnet och som medför ett effektivt lärande i teknik” (ibid. s. 7). 

Skolinspektionen påpekar att:  

Det löfte om teknikundervisning staten ger till eleverna i kursplanen infrias inte. 

Granskningen visar att lärarnas kunskap om kursplanen är för låg. Skolor och lärare har 

av olika anledningar svårt att erbjuda en undervisning där eleverna får förutsättningar att 

utveckla de förmågor i teknik som anges i kursplanen. Ibland planeras och genomförs inte 

heller undervisningen utifrån det centrala innehållet i kursplanen, trots att det är ett 

obligatoriskt innehåll. (ibid. s. 8)  

Anledningen till den låga teknikundervisningsnivån kan vara att teknikämnet inte får det 

utrymme som den är berättigad till enligt timplanen (ibid. s.8), att samverkan tekniklärare 

emellan sällan sker (ibid. s. 28) samt att kursplanen inte säger hur undervisningen ska ske utan 

att lärarna själva måste söka i forskningen (ibid. s. 22). 

Det Skolinspektionen betonar är att skolor bör göra teknikämnet meningsfullt för eleverna 

med hjälp av kompetenta lärare som synliggör teknikämnet och visar på dess särdrag (ibid. ss. 

35 - 38). Konsekvensen kan annars “på sikt medföra att alla medborgare inte får den breda 

kompetens inom teknik som behövs. En annan möjlig konsekvens är att tekniska utbildningar 

väljs bort, framför allt av flickor” (ibid. s. 33). Skolinspektionen efterfrågar mer forskning om 

och i teknikämnet (ibid. s. 37). 
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Skolverket om teknikämnet 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 – Lgr 11 (Skolverket 

2011b), är en förordning utfärdad av regeringen. Lgr 11 innehåller skolans värdegrund och 

uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen och kursplaner som kompletteras 

med kunskapskrav. I kursplanerna beskrivs en motivering till ämnet samt kunskapsinnehåll 

som ska behandlas i undervisningen. För att tydliggöra kursplanerna har Skolverket skapat ett 

kommentarmaterial. 

I kommentarmaterialet till teknikämnet (Skolverket 2011a) framhåller Skolverket att teknik 

kan definieras på flertal sätt, men lyfter fram att teknik kan “ses som ett resultat av 

människans strävan efter att förbättra och trygga sina livsvillkor” (ibid. s. 6). Skolverket 

påpekar att teknikens område är något som människan idag är beroende av. Teknikområdet är: 

De konstgjorda och människoskapade föremålen och de aktiviteter som är förknippade 

med dem. Det är dels de materiella tingen, verktygen, maskinerna och systemen som 

förstärker eller ersätter vår fysiska förmåga, dels allt det vi inte kan ta på som till exempel 

datorprogram och spel som förstärker eller ersätter vår kognitiva förmåga. (ibid.)  

Tekniken är därmed något som existerar i vår miljö, något som vi gjort oss beroende av samt 

som förbättrar vår levnadsstandard samtidigt som den kan användas i destruktivt syfte (ibid.). 

Skolverket har valt att inrikta tekniken i teknikämnet på tre centrala aspekter: 

1. att ge eleverna verktyg för att göra tekniken runt omkring dem synlig och begriplig; 

2. att göra eleverna förtrogna med vanliga arbetssätt för att utveckla tekniska lösningar;   

3. att ge kunskaper om teknikens roll i samhället och vardagslivet, samt konsekvenser av 

teknikval för människan, samhället och miljön (ibid.). 

Skolverket anser att undervisningen skall utveckla elevernas tekniska kunnande och tekniska 

medvetenhet samt att eleverna ska ges möjlighet att “utveckla förmågan att ta sig an tekniska 

utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt” (ibid. s. 7). En ytterligare aspekt som påpekas 

angående teknikämnets roll är att den skall medvetandegöra för eleverna att teknik består av 

både praktisk och teoretisk kunskapsform. Med praktisk kunskapsform menas “att lösa 

problem, tillfredsställa behov eller uppfylla önskningar” (ibid.). Den teoretiska 

kunskapsformen “innefattar vetande om de skapade föremålen och människans utveckling 

och användning av dem” (ibid.) Det framhålls att de olika kunskapsformerna inte skall ses 

som motsatser utan som varandras förutsättningar i en förening. Teknikämnets syn byggs på 

att de tekniska kunskapsformerna kommer till uttryck i sociala sammanhang (ibid.). 

Det förväntas att eleverna skall utveckla teknisk kunskap i teknikundervisningen, vad teknisk 

kunskap innefattar framkommer inte tydligt i kommentarmaterialet. Det påpekas däremot att 

“kunskaper om och i teknikutvecklings- och konstruktionsarbete och dokumentation är ett 

bidrag till elevernas bildning och lärande inom det tekniska kunskapsfältet” (ibid. s. 9) samt 

“att kommunicera med tekniska begrepp, skisser, och modeller utgör en kärna inom det 

tekniska kunskapsfältet” (ibid. s. 6). 
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Enligt Lgr 11 ska eleverna genom undervisningen utveckla ett antal förmågor. Följande 

förmågor gäller för teknikämnet: 

 att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion; 

 att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till 

lösningar; 

 att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer; 

 att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö; 

 att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över 

tid (Skolverket 2011b, s. 269). 

Dessa förmågor skrivs ut som långsiktiga mål i kommentarmaterialet. I vår studie står det 

långsiktiga målet “att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer” (ibid.) i fokus. 

Nedan följer kommentarmaterialets utveckling av ovanstående mål. 

Målet ses som en central förmåga i den nya kursplanen (Skolverket 2011a, s. 6).  Det för att 

“kunna samtala och delta i samhällsdebatten kring tekniska lösningar av olika slag och då 

använda relevanta tekniska begrepp” (ibid. s. 8). Lärarna uppmuntras att använda två typer av 

begrepp i sin undervisning som redskap i elevernas förståelse för teknisk kunskap och 

tekniska samtal - sådana begrepp som redan ingår i elevernas ordförråd samt sådana som är 

“specifika för ett särskilt teknikområde” (ibid. s. 6). Exempel på teknikområdets begrepp är 

mekanismer samt hållbara och stabila konstruktioner. De tillsammans “utgör en kärna inom 

det tekniska kunskapsfältet” (ibid.). Teknikområdets uttrycksformer beskrivs som “bilder, 

skisser och ritningar av olika slag, fysiska och digitala modeller samt skriftliga rapporter och 

presentationer” (ibid. s. 8). Det preciseras inte några enskilda teknikområden att arbeta med 

på grund av att “teknikområdena är så omfattande och föränderliga att en sådan precisering 

inte är möjlig utan att både befintliga och nya teknikområden skulle falla bort i 

undervisningen” (ibid. s. 11). 

Hur lärarna skall undervisa för att eleverna ska utveckla teknisk kunskap är mycket upp till 

lärarna själva dock finns det obligatoriska kunskapsområden som skall behandlas i 

undervisningen vilka innehåller ett antal punkter. Kunskapsområden och innehållspunkter 

som görs gällande för det långsiktiga målet som studien avser är: 

 Kunskapsområdet Tekniska lösningar med syftet att “göra tekniken i vardagen synlig 

och begriplig för eleverna” (ibid.). Innehållspunkten ord och begrepp beskriver att “i 

samband med undervisningen kring mekanismer, hållbara och stabila konstruktioner, 

ellära och elektronik, kemi- och bioteknik, material, komponenter och system ska 

undervisningen ta upp relevanta ord och begrepp, så att eleverna får ett tekniskt 

ordförråd som de kan använda när de kommunicerar med omgivningen” (ibid. s. 14). 

 Kunskapsområdet Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar syftar till att “göra 

eleverna förtrogna med vanliga arbetssätt för att lösa problem eller behov med teknik” 

(ibid.). Innehållspunkten Teknikutvecklingsarbete beskriver “teknikutvecklingsarbetets 

olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion 
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och utprövning. Eleverna ska här få prova på teknikutvecklingsarbete i praktiken” 

(ibid. ss. 14 – 15). Innehållspunkten Dokumentation beskriver olika uttrycksformer till 

exempel “skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt 

fysiska eller digitala modeller” exempelvis arkitektmodeller och funktionsmodeller. 

För de högre årskurserna ingår även “enkla, skriftliga rapporter som beskriver och 

sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete” men det kan introduceras 

tidigare genom enkla projektböcker eller väggdokumentationer. De olika 

uttrycksformerna ska användas för att producera, för att “tolka texter, ritningar och 

andra tekniska illustrationer i bruksanvisningar och manualer” (ibid. s. 16), för att visa 

förståelse och genom det kommunicera om och i tekniken. 
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Teoretisk utgångspunkt - fenomenografi 

Arbetet ”Vad är teknik? Fyra lärares uppfattningar om teknikämnet i skolan i årskurs 4 – 6” 

grundar sig på en fenomenografisk forskningsansats. ”Fenomenografi är en kvalitativt inriktad 

forskningsansats” (Uljens 1989, s. 10) som utvecklats och utformats av INOM-gruppen 

[Inlärning och Omvärldsuppfattning] vid Institutionen för pedagogik vid Göteborgs 

universitet (ibid. s. 7).  

Utgångspunkten för fenomenografin är att ”företeelser i världen kan ha olika innebörd för 

olika människor” (ibid. s. 10), därför bygger människor upp olika meningsinnehåll om 

företeelsers innebörd som inom fenomenografin kallas för uppfattningar. Med begreppet 

uppfattning menas människors uppfattningar av olika företeelser. Det innebär att 

forskningsobjektet är vad ett fenomen ”i grunden betyder för individen eller det 

grundläggande sätt på vilket individen förstår fenomenet” (ibid.) alltså inte orsaken till 

uppfattningen (ibid. s. 42). Begreppet uppfattning inom fenomenografin utesluter en 

värdering, till skillnad från hur man använder begreppet i vardagstal, då man enligt Uljens 

(ibid. s. 10) menar uppfattning om någonting alltså har en åsikt. Larsson (2011) säger att ”med 

uppfattning menas inte vilken åsikt man har om något – en åsikt bygger ju på att man i någon 

mening väljer mellan alternativ – utan vad man håller för självklart. På så sätt kan man säga 

att uppfattningar ofta är den oreflekterade grund på vilken åsikter vilar” (ibid. ss. 21 – 22). 

Enligt Uljens (1989) kan uppfattning även innebära att man ”fångar upp ett meningsinnehåll t 

ex i en text och att individen tillskriver denna text en innebörd” (ibid. s. 20). Alltså syftet med 

användning av fenomenografisk ansats är ”att beskriva hur människor uppfattar något” (ibid. 

s. 14). 

Inom kvalitativ forskning kan man beskriva människors uppfattningar via två perspektiv. Den 

första ordningens perspektivs beskrivningsobjekt är olika företeelser i världen. Den andra 

ordningens perspektiv beskriver “hur andra personer uppfattar olika aspekter av verkligheten 

(ibid. s. 13). Marton (1981, s. 177) anser att i fenomenografin används den andra ordningens 

perspektiv. 

The aim of the research programme [fenomenografi] is not to classify people, nor is it to 

compare groups, to explain, to predict, nor to make fair or unfair judgements of people. It 

is to find and systematize forms of thought in terms of which people interpret aspects of 

reality. (...) It is research which aims at description, analysis, and understanding of 

experiences; that is, research which is directed towards experiential description. (ibid. s. 

180) 

För att uppfattningen ska ske behövs det något objekt att uppfatta. Uljens (1989) kallar dessa 

objekt för primära och sekundära fenomen. Med primära fenomen menas sådana fenomen 

”som är påtagliga, konkreta ting av något slag och som har en avsiktlig mening inbyggd i sig t 

ex föremål, en bild eller en text” (ibid. ss. 30 – 31). Med sekundära fenomen menas sådana 

fenomen som ”konstitueras genom en social verklighet och som uttrycks i en 

språkgemenskap” (ibid.) till exempel utbildning, lärarkunskap, inlärning, socialt klimat med 

mera.  
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“Beskrivningskategorier används i fenomenografi för att beteckna och sammanföra kvalitativt 

skilda uppfattningar som en grupp individer har av samma fenomen” (ibid. s. 39). De olika 

uppfattningarna kategoriseras i beskrivningskategorier utifrån dess likheter och skillnader. 

“Därmed skiljs den uttryckta uppfattningen från individen” (ibid.) och på så sätt 

dekontextualiseras. Marton beskriver att ”the same categories of description appear in 

different situations. The set of categories is thus stable and generalizable between situations, 

even if the individuals “move” from one category to another on different occasions” (1981, s. 

195). Det innebär att individens uppfattningar jämförs på en kollektiv nivå som relateras till 

varandra genom beskrivningskategoriseringen (Uljens 1989, ss. 42 - 43) och på sätt sker en 

kontextualisering. Vidare beskriver Uljens att: 

Beskrivningskategorierna inte är definierade på förhand av forskaren vare sig på basen av 

teori eller tidigare forskning på området. Analysen utgår alltså inte från ett färdigt 

kategorisystem. (…) Tvärtom är beskrivningskategorierna det som forskningen resulterar 

i. De kategorier som erhållits kan och bör naturligtvis diskuteras i relation till tidigare 

forskning på området oberoende av om den tidigare forskningen är gjord med samma 

förtecken eller inte. (ibid. s. 43)  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns en variation i några lärares val av 

undervisningsinnehåll i teknikämnet efter det långsiktiga målet “att använda teknikområdets 

begrepp och uttrycksformer” (Skolverket 2011b, s. 269). Med undervisningsinnehåll menas 

de idéer som ligger till grund för det lärare väljer att undervisa om och med. Det görs genom 

följande frågeställningar: 

1. Hur uppfattar lärare begreppet teknisk kunskap? 

2. Hur uppfattar lärare skolämnet teknik? 

3. Hur uppfattar lärare teknikområdets begrepp och uttrycksformer? 

4. Hur planerar läraren att undervisningen ska gå till efter det långsiktiga målet “att 

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer”( ibid.)? 

Tillvägagångssätt 

Forskningsval 

I denna studie beskrivs det hur tekniska kunskaper och skolämnet teknik uppfattas av 

tekniklärare samt deras uppfattningar av teknikområdets begrepp och uttrycksformer för att nå 

studiens syfte. Valet av att begränsa forskningen inom teknikämnet till ett långsiktigt mål är 

grundat i studiens omfattning på 15 högskolepoäng och för att respondenterna ska uttrycka sig 

om samma sak så att resultaten ifrån intervjuerna är jämförbara. Att vi valde ovanstående mål 

beror på att det är ett mål som tillkommit med Lgr 11. Att studien beskriver “att använda 

teknikområdets begrepp och uttrycksformer” (ibid.) som ett långsiktigt mål och inte en 

förmåga beror på att vi finner att en studie i förmågor skulle fokusera på elevernas lärande. 

Studien har en fenomenografisk forskningsansats, vilket är en kvalitativ metod som är inriktad 

på beskrivningar av hur man uppfattar omvärlden (Larsson 2011, s. 13). 

Litteraturstudier 

Vid början av arbetet visste vi att vi vill forska om teknikämnet därför sökte vi tidigare 

forskning med hjälp av bland annat följande nyckelord - teknik, teknikämnet, technology, 

technology in school, technology education, teknikutbildning. Det visades sig att mycket av 

forskningen handlade om integrering av teknik i skolan vilket inte var relevant för oss. Den 

forskning som behandlade det vi ville fokusera på ledde oss vidare till annan forskning. 

Bjurulfs (2008) avhandling påminde mycket om det vi ville ägna oss åt, bland annat om att 

lärares uppfattningar om begrepp som teknik och teknisk kunskap kan påverka deras 

undervisning i teknikämnet (ibid. s. 28). Genom avhandlingen blev vi också introducerade till 

fenomenografi. Därav sökte vi vidare information med nyckelorden fenomenografi, teknisk 

kunskap, technology knowledge, phenomenography.  

Respondenterna 

Studien grundar sig i fyra halvstrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann 2009, s. 43) med 

fyra grundskolelärare som undervisar i teknik för årskurs 4 - 6. Urvalet av respondenterna för 
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denna studie är något som Bell (2006, s.47) menar är ett tillfällighetsurval. Bell utrycker att 

detta är acceptabelt när det gäller mindre studier på grund att man måste använda sig av de 

respondenter som är villiga att delta (ibid.).  Intervjuförfrågan (Bilaga 1) skickades ut till åtta 

lärare utifrån eget kontaktnät varav fyra kunde delta. 

Lärare 1 har arbetat som lärare i fem år och är behörig tekniklärare. När hon själv gick i 

årskurs 4 – 6 hade hon teknik integrerad med de naturorienterande ämnena med en engagerad 

lärare. 

Lärare 2 har arbetat som lärare i 15 år och har även undervisat i teknik under dessa år. Läraren 

läste teknik för 15 år sedan i samband med lärarutbildningen, men avslutade inte teknikkursen 

förrän höstterminen 2014. När läraren själv gick i skolan fanns inte teknikämnet, hon minns 

dock att det ingick lite teknik i fysikämnet.  

Lärare 3 har arbetat som lärare i 13 år och är behörig i teknikämnet för de lägre årskurserna 

sedan dess. 2013 fick hon behörighet gällande teknikämnet för årskurs 4 – 6. Hon själv hade 

inte teknik under sin egen skolgång då teknikämnet inte fanns. 

Lärare 4 har arbetat som lärare i 21 år och varit behörig i teknik för årskurs 4 – 9 sedan dess. 

Under sin egen skolgång hade hon teknik som ett eget ämne i högstadiet.  

Vi är medvetna om att ett sådant urval tillför vissa begränsningar. Det är svårt att med detta 

urval ge generaliserbara resultat (Bell 2006, s. 147) samt att det finns en sannolikhet att 

eventuella uppfattningar inte kommer upp under de fyra intervjuerna. 

Intervjuer 

Bakom den kvalitativa metoden står enligt Kvale och Brinkmann (2009) en kvalitativ 

inställning.  

Utifrån den inställningen beskrivs världen, processer och fenomen innan de teoretiseras, 

förstås innan de förklaras och betraktas som konkreta kvaliteter snarare än som abstrakta. 

En kvalitativ inställning innebär att man lägger fokus på de kulturella, vardagliga och 

situerade aspekterna av människors tänkande, lärande, vetande, handlande och sätt att 

uppfatta sig som personer. (ibid. s. 28) 

Som metod används den empiriska halvstrukturerade intervjun som “söker erhålla 

beskrivningar av intervjupersonens levda värld utifrån en tolkning av innebörden hos de 

beskrivna fenomenen” (ibid. s. 43).  “Den är empirisk, därför att den utgör ett försök att 

analysera och beskriva vad ett antal människor har sagt vid en intervju” (Larsson 2011, s. 13). 

Den kännetecknas av att “den liknar ett vardagssamtal, men som professionell intervju har 

den ett syfte och inbegriper en specifik teknik; den är halvstrukturerad - den är varken ett 

öppet samtal eller ett slutet frågeformulär” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 43).  

Till intervjuerna används det en intervjuplan (Bilaga 2). Intervjuplanen kan se relativt 

ofullständig ut men mycket tid lades till att formulera frågor som syftar till att lärarna 

utvecklar sina tankar kring studiens frågeställningar utan att ledande frågor ställs (Larsson 

2011, ss. 26 - 27). Till exempel frågorna om lärares egen skolgång och teknikundervisning 
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ställdes för att intervjun inte ska likna en examination om hur de arbetar med teknikämnet, 

men för att intervjun ska vara mer som en reflektion om sin yrkesroll som tekniklärare. Bell 

(2006, s. 171) föreslår att pröva sin intervjuplan genom pilotstudier. Det är något som inte 

gjordes i denna studie på grund av tidsbrist dock visades det sig att intervjuplanen fungerade 

väl.  

De genomförda intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetsplats vid ett undantag då en 

intervju genomfördes i respondentens hem. Val av plats och tid var respondenternas, detta för 

att de ska känna sig bekväma (ibid. s. 168). Intervjun inleds med en orientering där 

respondenten informeras om forskningsetiska principer, att det ska ske en ljudinspelning av 

intervjun samt syftet med studien. Intervjun avslutas med en uppföljning där respondenten får 

förfrågan om de vill tillägga någonting om temat man pratat om (Kvale & Brinkmann 2009, 

ss. 144 - 145). Intervjuerna är ungefär 30 till 50 minuter långa, skillnaden är på grund av 

upplägget med öppna frågor då bland annat respondenternas svar påverkar följdfrågorna. 

Ljudinspelning och transkribering 

Vi valde att ljudinspela och transkribera intervjuerna. Enligt Bell (2006, s. 165) är valet att 

göra en ljudinspelning klok för att man kan koncentrera sig på intervjun och det som 

respondenten säger istället för att anteckna. Inom kvalitativ forskning transkriberas intervjuer 

oftast. Kvale och Brinkmann påpekar att det är transkriptioner tillsammans med 

ljudinspelningarna som är utgångspunkt för analysen (2009, s. 43). Transkriptionerna ger en 

möjlighet att arbeta med texten på ett enklare sätt än om man enbart använder 

ljudinspelningen. Vi transkriberade två intervjuer var. 

Analysmetod 

En analys är länken mellan intervju och resultat (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 209). Uljens 

framhåller att “en kvalitativ analys går inte ut på att verifiera eller förkasta på förhand 

uppställda hypoteser utan oftast på att finna en förståelse av ett fenomen som har varit oklart” 

(1989, s. 53). Inom fenomenografin är analysens resultat så kallade beskrivningskategorier, 

vilka genereras ur respondenternas uttalanden (ibid. s. 12). Fenomenografins metod lämpar 

sig för studiens syfte och omfång då beskrivningskategorierna är jämförbara och kan visa på 

variation.  För att fastställa dem identifieras först uppfattningarna i intervjutranskriptionerna. 

Uppfattningarna identifieras som direkta uttryck, som inferenser samt i jämförelsen mellan 

utsagor i intervjuerna (ibid. s. 39). De identifierade uppfattningarna dekontextualiseras, det 

innebär att man ser på de olika uppfattningarna borttagna ur deras ursprungliga sammanhang. 

Nästa steg är att sätta uppfattningarna i det konkreta studies kontext. På så sätt skapas 

beskrivningskategorier (ibid. s. 29). Vid analysen behöver man lyssna på inspelningen flera 

gånger för att kunna identifiera kategorier vilket är särskilt viktigt för denna studie (Bell 2006, 

s. 165).  

Idamarie Mettag har analyserat de två första frågeställningarna. Som ett första steg lästes 

transkriptionerna, de delar som handlade om uppfattning av teknisk kunskap och teknikämnet 

underströks. Efter varje understruken uppfattning skrevs en kortare meningskodning då vissa 

uppfattningar inte var direkt uttalade. Sedan sammanställdes uppfattningarna från lärarna i en 
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tabell. De dekontextualiserade uppfattningarna kunde på så sätt lättare jämföras för att se 

likheter och skillnader och i nästa steg skapades en ny tabell med liknande uppfattningar i en 

och samma kolumn. Uppfattningarna kontextualiserades på så sätt med frågeställningarna. 

När tabellen var klar fanns uppfattningarna som underpunkter till beskrivningskategorier som 

senare namngavs. Beskrivningskategorierna gällande teknisk kunskap kändes dock inte 

passande då de var mer inriktade på kunskapsområden inom teknik, inte teknisk kunskap. Den 

analyserades därmed på nytt och beskrivningskategorierna som nu skapades är relevanta för 

frågeställningen. Anledningen till att Ropohl (1997) och Hanssons (2013) klassifikationer inte 

användes beror på att vi haft enbart intervjun som datainsamlingsmetod. Det skulle även 

behövas observera respondenternas arbete i klassrummet för att få tillräckligt med information 

för att använda dem. 

Anna Rutule har analyserat frågeställning 3 och 4. Först lästes transkriptionerna en i taget och 

kolumner skapades för teknikområdets begrepp och uttrycksformer samt för lärarnas sätt att 

undervisa om dem. De kolumnerna som skapades var: teknikområdets begrepp, 

teknikområdets uttrycksformer, teknikområdets begrepp i undervisningen och teknikområdets 

uttrycksformer i undervisningen. Det är ett sätt att dekontextualisera uppfattningarna genom 

att ta ut dem från dess kontext – intervjuerna. Sedan analyserades kolumn per kolumn på så 

sätt att lärarnas uppfattningar om varje del grupperades efter likheter och skillnader och 

därmed skapades beskrivningskategorierna. Det är ett sätt att kontextualisera uppfattningarna 

- att ta dess mening i en annan kontext än intervjuerna. Varje beskrivningskategori fick sitt 

namn utifrån dess karaktäristiska drag. 

Efter detta har vi granskat varandras beskrivningskategorier för att giltiggöra resultaten 

(Uljens 1989, s. 55). Sedan sammanställde vi gemensamt varje lärares uppfattningar kopplade 

till frågeställningarna med hjälp av beskrivningskategorierna. På så sätt undersöks variation i 

lärares val av undervisningsinnehåll i teknikämnet efter det långsiktiga målet, vilket är 

studiens syfte. 

Sammanfattning av tillvägagångssätt 

Sammanfattningsvis är arbetsgången till denna studie, med fenomenografisk ansats som 

grund, följande: 

1. Utgångspunkten är kunskapsintresse om hur människor uppfattar en företeelse i 

omvärlden. Uppgiften är att ”fånga och beskriva, analysera och tolka” (Uljens 1989, s. 

12) de olika sätten som människor uppfattar fenomenet på. I denna studie är det teknik 

och lärarnas tolkningar av kursplanen i teknik som är utgångspunkten. 

2. Intresseområdet avgränsas, forskningsproblem och forskningsfrågor specificeras. I 

denna studie avgränsas intresseområdet teknik och lärarnas tolkningar av kursplanen i 

teknik till analysen av lärarnas uppfattningar av teknisk kunskap, skolämnet teknik och 

det långsiktiga målet ”att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer” 

(Skolverket 2011b, s. 269). Detta steg innefattar även litteraturstudier inom det valda 

området. 
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3. Intervjuer om lärares uppfattningar av begreppen teknisk kunskap och skolämnet 

teknik samt det långsiktiga målet ”att använda teknikområdets begrepp och 

uttrycksformer” (ibid. s. 269). I denna studie intervjuas det fyra grundskolelärare som 

undervisar i teknik i årskurs 4 - 6. 

4. De bandinspelade intervjuerna transkriberas. 

5. De utskrivna intervjuerna analyseras och beskrivningskategorier skapas. 

”Undersökningens huvudresultatet är dessa beskrivningskategorier av kvalitativt 

skilda uppfattningar” (Uljens 1989, s. 12). 

6. Undersökning av variation av läraranas val av undervisningsinnehåll. 

7. Diskussion där vi bland annat kopplar till tidigare forskning. 

Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2004, ss. 5 - 6) betonar att det är viktigt att man inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning tar hänsyn till forskningsetiska principer som grundar sig i 

individskyddskrav – informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Vi informerade respondenterna via intervjuförfrågan samt muntligt innan 

intervjun påbörjades innebörden av de forskningsetiska principerna samt att i studien tas det 

hänsyn till dem.  

Informationskravet uppfylldes genom att syftet med vår studie angavs samt att studien bygger 

på intervjuerna. Respondenterna deltog i studien frivilligt och informerades om att de kan 

avbryta intervjun eller medverkandet i studien när som helst utan negativa påföljder. Alla 

respondenter var medvetna om deras rättigheter och på så sätt uppfylldes samtyckeskravet. 

Respondenterna informerades och gav sitt samtycke till att examinatorn och/eller opponenten 

får lyssna på ljudinspelningarna om så behövs.  

Även om studien inte behandlar uppgifter som är etiskt känsliga har vi lagt stor vikt i att 

garantera konfidentialitetskravet genom att respondenterna inte identifieras i studien och att 

insamlat material bevaras på ett sådant sätt att utomstående inte kan komma åt uppgifterna.  

Nyttjandekravet garanteras genom att insamlad data enbart kommer att användas för denna 

studie. 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 92) betonar ett etiskt forskningsbeteende vid intervjuande då 

de menar att intervjuaren ofta har en högre maktposition. Det innebär en asymmetrisk 

maktrelation mellan intervjuaren och respondenten. Vi har ansträngt oss för att vara etiska i 

både intervjuandet och rapporteringen. 
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Resultat och analys  

Teknisk kunskap 

Analysen av teknisk kunskap resulteras i att uppfattningarna om teknisk kunskap anges i tre 

beskrivningskategorier: Kunskap att göra, Kunskap i teknik, Kunskap om teknik. 

Den första beskrivningskategorin Kunskap att göra visar på att samtliga lärare uppfattar att 

eleverna skall ha kunskap i att utveckla produkter. Beskrivningskategorin är praktisk i den 

bemärkelsen att eleverna skall vara aktiva i ett konstruerande där en viss arbetsgång är 

påtaglig. Exempelvis ger Lärare 2 uttryck att teknisk kunskap är ”att kunna konstruera, att 

kunna uppfinna saker”. Lärares 1 första reflektion om tekniska kunskaper är: ”tekniska 

kunskaper… tänker ni då att hamra med en hammare?” vilket motsvarar en uppfattning som 

leder till denna beskrivningskategori. Lärare 1 menar att teknisk kunskap är ”de olika stegen, 

det att man ska testa, ofta att man utgår från något behov och hur man löser det. Så att det 

arbetssättet att ta fram en ny produkt, idé, liknande. Det vill jag att de tar med sig”.  

Den andra beskrivningskategorin Kunskap i teknik, visar på läraruppfattningar om att eleverna 

ska utveckla teknisk kunskap i olika tekniska områden för att få en förståelse för dess 

funktion. Lärare 1 menar att ”det är att kunna sätta sig i hur ett system fungerar, hur avlopp 

funkar, det där med vattenkranen, billarm, hur saker och ting fungerar runtomkring oss”. 

Lärare 3 visar på en uppfattning att teknisk kunskap handlar om att ”förstå hur saker och ting 

fungerar och varför man använder olika saker och hur de fungerar mycket, eh och vad man 

kan ha för nytta av dem”. Lärare 2 nämner också att teknisk kunskap är ”att förstå hur saker 

och ting fungerar. Alltså, det där bakomliggande” men också ”att förstå att den tekniken vi 

använder idag är väldigt, väldigt gammal. Vi har bara utvecklat de där uppfinningarna till 

något lite effektivare och bättre”. Lärare 4 lyfter också det ”historiska perspektivet och 

försöka titta på att teknik inte bara är jättenya saker, utan att det har funnits förr också”. Att 

den historiska aspekten lyfts i denna beskrivningskategori beror på att den kunskapen skall ge 

förståelse för tekniska uppfinningar. Lärare 3 uttrycker ”när vi jobbade med flyta – sjunka till 

exempel då hade vi ju pratat om det historiska perspektivet och hur det var nu och så skulle de 

uppfinna en egen, de skulle uppfinna en farkost som det fanns några olika uppgifter till”.   

Den tredje beskrivningskategorin Kunskap om teknik, visar på uppfattningar att eleverna skall 

utveckla kunskaper om olika tekniska områden för att medvetandegöra teknikens påverkan i 

samhället. Lärare 1 formulerar att ”hur saker och ting fungerar runtomkring oss. Har man inte 

de kunskaperna kan man inte utveckla något eller diskutera eller delta i ett val och rösta”, det 

visar på en uppfattning att genom kunskap om teknik kan man utveckla kunskap i teknik. 

Lärare 4 har en uppfattning att teknikämnet skall ge kunskap om hur samhället påverkas av 

tekniken. Även Lärare 3 visar uppfattningen i att teknisk kunskap innefattar teknikens 

påverkan på det samhälle vi lever i idag samt framtidens samhälle då det är viktigt ”att kunna 

komma på smarta tekniska lösningar som är bra för människan och miljön”.  



 

24 

 

De tre kategorierna som beskriver på vilket sätt teknisk kunskap uppfattas har sammanfattats i 

Tabell 1.  

Tabell 1 Beskrivningskategorier – Teknisk kunskap 

Kunskap att göra Kunskap i teknik Kunskap om teknik 

 

-Praktisk kunskap på så sätt att 

eleverna ska utveckla kunskap i 

konstruktionens alla delar, från 

problemlösning till 

konstruktion. 

 

-Kunskap om funktion 

-Kunskap om system 

-Teknikens utveckling 

 

 

-Kunskap om 

teknikens påverkan  

 

 

 

Teknikämnet 

Hur lärarna uppfattar teknikämnet framkommer efter analysen i fem beskrivningskategorier: 

Ge förståelse, Arbetssätt – från idé till produkt, Problemlösning, Framtidsperspektiv för 

eleverna genom teknikämnet samt Elevernas aktiva roll i teknikämnet.  

Samtliga lärare uppfattar att teknikämnet ska Ge förståelse inom vissa tekniska områden. Det 

sker främst genom att lära ut kunskap om de olika områdena. Ett av områdena är tekniska 

system. Lärare 1 beskriver att ”vi måste förstå världen vi lever i och även de tekniska bitarna. 

Sophämtning, avlopp, vatten, hur funkar bilar, hur man kör dem”. Hon återkommer i intervjun 

”det är viktigt att förstå system, så det är det som är fokus”. Vidare framhålls förståelsen av 

begrepp för att kunna diskutera och läsa texter. Läraren uppfattar även teknikämnet som att 

eleverna ska få en förståelse i teknikens påverkan på samhället till exempel ”att se att vad som 

händer, att se att man kan påverka, man kan ändra saker, man ser ett problem, man kan 

försöka att lösa det. (...) varför ser inte samhället ut som på stenåldern, varför det finns saker 

som driver oss framåt. Så att man förstår att även i framtiden kan vi påverka”. Lärare 2 

utvecklar teknikens påverkan i samhället genom att redogöra att eleverna ska ha förståelse till 

att ”kunna bygga upp, att kunna rasera, att kunna veta hur får man få upp de där sakerna för 

att inte få för mycket skador på miljön och så”. Samtliga lärare menar att en samverkan 

mellan teknikämnet och de naturorienterande ämnena visar på ett sammanhang och ger bättre 

förståelse till kunskapsområdena. Tre av lärarna har valt att integrera teknikundervisningen 

med de naturorienterande ämnena. Lärare 3 berättar att ”det blir så att alla de där sakerna går 

in i varandra, tycker jag. Okej, jag kan skilja svenska från teknik, men alla de no-ämnena går 

in i varandra”. Lärare 2 har valt att ha teknik som ett eget ämne men betonar att teknik hör 

ihop med de naturorienterande ämnena, främst fysik då hon menar att ”för att förstå fysiken 

behöver man tekniken som en språngbräda”. Lärare 4 påpekar att hon själv fick en förståelse 

av en sådan sammankoppling: ”NO-ämnena – kemi, biologi och fysik – de knöts ihop, då fick 

jag ett sammanhang, ja ha, det är det här jag ska använda mig till” hon fortsätter, ”världen är 

inte teknik här, kemi här, fysik där, historia där utan att få ihop det till att det är ett 

sammanhang.” Ytterligare en uppfattning som framkom i datainsamlingen var att mycket i 

vardagen är teknik och att teknikämnet skall ge en förståelse i det. Lärarna uttrycker det med 



 

25 

 

citat som: ”Allt som är runtomkring oss handlar om teknik” och, ”du har ju tekniska lösningar 

överallt”. Teknikämnet skall också ge förståelse till att teknik är en gammal företeelse som 

uppfunnits och utvecklats av människan. Lärare 3 formulerar att teknikämnet ska ge 

”förståelse för vad som har varit och vad som har föranlett, att man måste uppfinna saker, 

förståelse för det historiska perspektivet och att teknik uppfyller människors behov, löser 

problem. Som jag menar, bara glasögon är ju en fantastisk uppfinning, jag menar vad har man 

det till och hur har man kommit på det, och å hur kan det fungera liksom, en sån enkel sak 

tycker jag. Och vad kommer nu, hur har den utvecklats, hur kan man ändra ögonen med 

laser”. Ytterligare två av de fyra lärarna uppfattar ämnet på liknande sätt. Lärare 4 säger: 

”Historia, vad hände förut, vad utvecklades, vilka problem man löste, vad gjorde att man gick 

från den här uppfinningen till nästa.” Lärare 2 påpekar att det är viktigt att ”förstå att den 

tekniken vi använder idag är väldigt, väldigt gammal. Vi har bara utvecklat de där 

uppfinningarna till något lite effektivare och bättre, så det är jäkligt spännande. Och att gå 

tillbaka till den gamla och att jämföra – men vad är det som finns idag då. Hur går det till 

idag.” 

Den andra beskrivningskategorin Arbetssätt – från idé till produkt är baserad på att lärarna 

anser att det finns en bestämd arbetsgång inom tekniken. Deras uppfattningar om hur den 

arbetsgången är utformad är snarlika. Arbetsgången beskrivs som följande – idé, skiss, 

konstruera, ändra, ritning samt slutprodukt. Konstruktionen är den delen som tar mest plats i 

teknikämnet för tre av lärarna. Lärare 2 sammanfattar arbetsgången på följande sätt: 

”introduktion med grundmaterial, tid att planera, genomföra och sedan testa. Och sedan kan 

man behöva några lektioner efteråt där man – okej, men det här funkade jättebra, men hur kan 

det funka bättre, eller – det här funkade ju inte alls, hur ska vi göra då? Så att de [eleverna] får 

modifiera sin konstruktion eller uppfinning eller vad det nu är. Och sedan sammanfatta det på 

något sätt”. 

Den tredje beskrivningskategorin Problemlösning bygger på att teknikämnet enligt lärarnas 

uppfattning är för att visa och prova att teknik uppfyller behov samt löser existerande 

problem. Lärare 1 säger uttryckligen att ”tekniken blir för dem [eleverna] att jag ger dem ett 

behov att lösa ett problem”. Två andra lärarna visar på liknande uppfattning. Lärare 3 säger 

exempelvis att ”det finns ju massor med tekniska hjälpmedel och allt möjligt som underlättar 

om människors vardag”. Hon utvecklar att ämnet ska visa på varför tekniken finns för att i 

framtiden ”kunna komma på smarta tekniska lösningar som är bra för människan och miljön 

och så, och nu som vi förstör så är det ju ännu viktigare”. Lärare 4 menar att problemlösning 

är en viktig del av teknikämnet för eleverna ”att se att man kan påverka, man kan ändra saker, 

man ser ett problem, man kan försöka att lösa det”.  

Under den fjärde beskrivningskategorin Framtidsperspektiv för eleverna genom teknikämnet 

finns uppfattningar om att teknikämnet ska uppmuntra eleverna i att se på teknik på ett visst 

sätt nu och i framtiden. Samtliga lärare anser att det är viktigt att öka intresset för 

teknikämnet. Lärare 2 syftar till att ”teknikämnet skall uppmuntra flickor till teknik och visa 

på att flickor kan”. Lärare 4 påpekar att det är viktigt att undvika synen att ”bara för att jag är 

en tjej är tekniken för svår för mig, eller bara för att jag är en kille är tekniken lätt för mig”. 
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Teknikämnet uppfattas som ett ämne där eleverna ska våga testa och vara fantasifulla. Lärare 

2 berättar att elever är välkomna att komma med idéer som visar på deras fantasi så att ”de får 

lite grann gå utanför ramarna”, till exempel att uppfinna en bil med fem hjul. Även Lärare 3 

påpekar att eleverna ska kunna ”tänka utanför boxen”, och hon exemplifierar med att om 

eleverna ska konstruera en rullator ”det är ju inte säkert att det blir en sån här normal rullator, 

det kan ju bli vad som helst”. 

Den sista beskrivningskategorin Elevernas aktiva roll i teknikämnet visar lärarnas 

uppfattningar om vilka roller eleverna utvecklar i ämnet. De uppfattningar som framkommer 

är att eleverna övar i rollerna genom teknikämnet för att i framtiden bli entreprenörer, 

utvecklare, uppfinnare och demokratiska medborgare. Lärare 1 belyser att ”vi utbildar ju för 

att de ska bli entreprenörer” samt att de ska utvecklas till att bli ”demokratiska medborgare”, 

medan Lärare 2 berättar ”att de behöver tänka ett steg till. Så de blir ju små uppfinnare i det 

här”. I samtliga lärares intervjuer framkommer ett fokus på rollerna som utvecklare och 

uppfinnare.  

Sammanfattningsvis visar uppfattningarna att teknikämnet skall ge förståelse till olika 

tekniska aspekter. Uppfattningarna visar även på en speciell arbetsgång som eleverna skall 

genomgå för att lösa ett problem eller uppfylla ett behov, uppfattningar om vilka roller 

eleverna har och utvecklar samt vilket förhållningssätt ämnet skall åstadkomma till tekniken. 

De fem kategorierna som beskriver på vilket sätt teknikämnet uppfattas har sammanfattats i 

Tabell 2.  

Tabell 2 Beskrivningskategorier – Teknikämnet 

Ge förståelse Arbetssätt – 

från idé till 

produkt 

Problem- 

lösning 

Framtidsperspektiv 

för eleverna genom 

teknikämnet 

Elevernas aktiva 

roll i teknikämnet 

-Teknikens 

påverkan på 

samhället 

-Tekniska 

system 

-Begrepp för att 

kunna diskutera 

och förstå texter 

-Sammanhang 

med NO 

-Mycket i 

vardagen är 

teknik 

-Historiskt 

perspektiv 

 

-Idé 

-Skiss 

-Ritning 

-Konstruera 

-Ändra 

-Produkt 

-Uppfylla behov 

-Lösa problem 

-Öka intresset 

-Tjejer kan 

-Att våga testa 

-Tänka utanför 

ramarna 

-Entreprenör 

-Utvecklare 

-Uppfinnare 

-Demokratiska 

medborgare 
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Teknikområdets begrepp 

Analysen av de fyra intervjuerna visar att lärarna inte är övertygade om vilka som är 

teknikområdets begrepp. Lärarnas första reaktion på frågan om vilka som är begrepp för 

teknikområdet är: ”Hur många som helst!”, ”Det beror på”, ”Olika beroende på vad man 

jobbar med”, ”Svårt att lista ut”. Vidare samtal leder dock till flera uppfattningar om vilka 

som är teknikämnets begrepp vilka resulteras i fem beskrivningskategorier (Tabell 3). 

En av beskrivningskategorierna är Ämnesord som benämner fysiska föremål i teknik. I två 

intervjuer kommer det upp att ett specifikt begrepp för teknikämnet är hävstång/hävarm, i två 

andra intervjuer – rörliga delar. Andra begrepp som uttrycks i enstaka intervjuer är balkar, 

hjulet, kilar, svävare, förbränningsmotor och genomskärning. Begreppen som lärarna lyfter 

upp är sådana som de har arbetat med i sin undervisning. I intervju 4 nämns två viktiga 

begrepp – ”uppfinningar och upptäckter är ju sådant som, mycket som jag skiljer på”, vilket 

tyder på att även förståelsen av begreppens innebörd är av stor vikt. Eftersom tekniska 

uppfinningar och upptäckter är oftast fysiska föremål tillhör de denna beskrivningskategori. 

Lärare 2 beskriver teknikämnet som ett ämne där eleverna kan få en ”hands on undervisning”. 

Beskrivningskategorin Ämnesord som benämner det man kan göra inom teknikämnet omfattar 

sådana begrepp vars innebörd tyder på någon form av skapelse eller aktivitet på 

tekniklektionerna. Alla fyra lärare benämner begreppet konstruktion eller att konstruera som 

ett typiskt begrepp. Även sådana begrepp som att bygga och teknisk lösning kommer upp. 

I teknikundervisningen kommer det in Begrepp som benämner naturlagar relevanta för 

teknik. Under de fyra intervjuerna framkommer sådana begrepp som friktion, kraft, watt och 

volt. 

Beskrivningskategorin Verktygsnamn innefattar Lärares 2 uppfattning om att verktygsnamn är 

ett viktigt inslag i teknikundervisningen genom att nämna skruvmejsel som ett exempel. Det 

handlar om att ”sätta ord på, alltså, jag använder en skruvmejsel och inte en sådan mackapär 

för att greja ihop den där saken”.  

Beskrivningskategorin Säkerhet baseras på Lärares 2 uppfattningen om att säkerhet är ett 

typiskt teknikområdes begrepp. Närmare förklaringar om vad som menas med säkerhet i 

teknikområdet ges inte. 

De fem beskrivningskategorierna som kategoriserar lärares uppfattningar om vad som är 

teknikområdets begrepp har sammanställts i Tabell 3.  
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Tabell 3 Beskrivningskategorier – Teknikområdets begrepp 

Ämnesord som 

benämner fysiska 

föremål i teknik 

Ämnesord som 

benämner det 

man kan göra 

inom 

teknikämnet 

Begrepp som 

benämner 

naturlagar 

relevanta för 

teknik 

Verktygsnamn Säkerhet 

-Balkar 

-Rörliga delar 

-Hävarm 

-Hävstång 

-Hjulet 

-Kilar 

-Svävare 

-Förbränningsmotor 

-Upptäckter 

-Uppfinningar 

-Genomskärning 

 

-Att konstruera/ 

konstruktion 

-Bygga (broar) 

-Teknisk 

lösning 

-Friktion 

-Kraft 

-Watt 

-Volt 

 

-Skruvmejsel -Säkerhet 

 

Arbetet med teknikområdets begrepp i klassrummet 

Analysen av intervjuerna visar att alla lärare tycker att det är viktigt att eleverna får kunskaper 

om teknikområdets begrepp. Lärare 1 är övertygad om att ”det finns vissa begrepp som man 

ska ha med sig”. Lärare 2 anser att teknikundervisningen kan bidra till att eleverna kan 

”använda orden för det de är”. Lärare 3 tycker att det är viktigt ”att använda och att lyfta upp 

begreppen”. Intervjuanalysen har resulterats i att arbetet med teknikområdets begrepp i 

klassrummet har kategoriserats i fyra kategorier (Tabell 4). 

Samtliga lärare anser att det är viktigt att eleverna får ta del av viktiga begrepp genom 

Begreppslistor. Det kan vara en ordlista i en projektbok eller på tavlan. 

Ett annat sätt att arbeta med begrepp i klassrummet är att Man lär sig begrepp genom att 

göra. Lärare 1 anser att ”begreppen måste ju göra någon innebörd för dem [eleverna] så man 

måste göra någonting utifrån de begreppen så att de [eleverna] får känna på - vad det här 

betyder? Varför är det så här?” Samtliga lärare arbetar med teknikområdets begrepp genom att 

bygga saker, men Lärare 1 och Lärare 4 arbetar med dem även genom att titta på film. Lärare 

1 nämner exempel på hur begreppet friktion kan förklaras – genom att eleverna åker 

rutschkana med olika material på byxorna. 

Den tredje kategorin om hur man arbetar med teknikområdets begrepp i klassrummet är 

Eleverna använder begreppen muntligt. Lärarna nämner som exempel frågor om begrepp 

utifrån det man läst eller pratat om eller ”diskussioner om vad de olika begreppen betyder”. 

Lärarna anser att eleverna lär sig teknikbegreppen om de använder dem själva till exempel 

genom att de beskriver en uppfinning. 
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Den fjärde kategorin handlar om på vilket sätt läraren själv använder teknikområdets begrepp. 

I intervjuerna betonas det att det är viktigt att förklara begreppens innebörd och att sätta 

begreppen i ett sammanhang samt att ”begrepp används och lyfts upp mycket”. Lärare 4 

påpekar att det är viktigt att fråga om eleverna vet vad begreppet betyder för att sedan kunna 

reda ut eventuella oklarheter. Denna kategori kallas för Läraren använder begreppen 

muntligt. 

De fyra kategorierna som beskriver på vilket sätt arbetet sker med teknikområdets begrepp i 

klassrummet har sammanfattats i Tabell 4.  

Tabell 4 – Arbetet med teknikområdets begrepp i klassrummet  

Begreppslistor Man lär sig begrepp 

genom att göra 

Eleverna använder 

begreppen muntligt 

Läraren använder 

begreppen 

muntligt 

-Ordlista i arbetsbok/ på 

tavlan 

-Projektbok  

-Att bygga 

-Att åka rutschkana  

-Att titta på film 

-Att göra något utifrån 

begrepp 

-Frågor om begrepp 

utifrån det man läst eller 

pratat om ställs 

-Diskussioner om vad 

de olika begreppen 

betyder 

-Eleverna måste 

använda sig av 

begreppen 

-Eleverna beskriver en 

uppfinning/ en sak 

 

-Att fråga om 

eleverna vet vad 

begreppet betyder 

-Läraren förklarar 

begrepps innebörd 

-Att sätta begrepp 

i ett sammanhang 

-Begrepp används 

och lyfts upp 

mycket 

 

 

Teknikområdets uttrycksformer 

Under intervjuernas gång visar lärarna en osäkerhet om vad som menas med teknikområdets 

uttrycksformer. Lärare 3 efter en stunds betänketid erkänner att hon inte kan ge svar om vad 

hon uppfattar som teknikområdets uttrycksformer. De andra lärarnas svar resulteras i fem 

beskrivningskategorier. 

Lärarna är eniga om att en av teknikområdets uttrycksformer är att man har byggt eller 

konstruerat en praktisk modell eller prototyp till exempel. Lärare 4 påpekar att i hennes 

undervisning är en uttrycksform att eleverna testar sig fram. Dessa uppfattningar kategoriseras 

under rubriken Tredimensionell visuell återspegling. 

Beskrivningskategorin Tvådimensionell visuell återspegling innehåller sådana uttrycksformer 

som att skapa en bild, en skiss eller en ritning, något som alla tre lärare belyser. 

Beskrivningskategorin Att kunna samtala om teknik bildas ifrån lärarnas uppfattningar om att 

det är viktigt att prata mycket på tekniklektionerna (Lärare 4) genom att ”förklara med ord så 
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att någon annan förstår” (Lärare 2) eller att kommunicera, argumentera eller återberätta det 

lästa med hjälp av teknikbegrepp. 

Beskrivningskategorin Digitalteknik innehåller bland annat det som Lärare 1 nämner som en 

uttrycksform - PowerPoint presentationer. 

Den sista beskrivningskategorin består av uttrycksformer som skrift och symboler, vilken 

benämns Skriftliga uttrycksformer.  

De fem beskrivningskategorierna har sammanställts i Tabell 5.  

Tabell 5 Beskrivningskategorier – Teknikområdets uttrycksformer 

Tredimensionell 

visuell 

återspegling 

Tvådimensionell 

visuell 

återspegling 

Att kunna 

samtala om 

teknik 

Digitalteknik Skriftliga 

uttrycksformer 

-Konstruktion 

-Att bygga 

-Praktisk modell 

-En prototyp 

-Att kunna bygga 

ihop det man 

konstruerat 

-Testa sig fram 

-En plansch om 

hur något funkar 

-En bild 

-En skiss 

-En ritning 

-Argumentation 

-Kommunikation 

-Att återberätta 

-Att använda 

teknikbegrepp 

-Att förklara med 

ord så att en 

annan förstår 

 

-PowerPoint 

presentation 

-Skrift 

-Symboler 

 

 

Arbetet med teknikområdets uttrycksformer i klassrummet 

Analysen av arbetet med teknikområdets uttrycksformer i klassrummet utgår ifrån de 

beskrivningskategorier som beskriver lärarnas uppfattningar av teknikområdets 

uttrycksformer. Även om Lärare 3 inte kunde nämna några uttrycksformer, berättar hon under 

intervjun om arbetet i tekniklektionerna där det visar sig att eleverna arbetar med sådana 

uttrycksformer som överensstämmer med de andra lärarnas uppfattningar om vilka som är 

teknikområdets uttrycksformer. Därför analyseras även Lärares 3 berättelse under denna 

rubrik. De fyra lärares variation gällande arbetet med uttrycksformer i klassrummet 

återspeglas i fyra kategorier (Tabell 6). 

Kategorin Att redovisa är muntlig på så sätt att man redogör det lästa eller presenterar det man 

skapat. En redovisning kan ske med hjälp av en plansch då eleverna använder sig av skrift och 

bild, eller innehålla digitalteknik om man använder sig av till exempel PowerPoint 

presentation. 

Kategorin Att skapa kännetecknas av en aktivitet i praktisk form, till exempel att lösa 

problem, uppfinna någonting, bygga och rita en ritning.  
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Kategorin Att kommunicera kännetecknas av kommunikationen mellan elever då 

kommunikationen är ett tvåsidigt socialt möte där båda sidorna deltar i samtalet. Lärare 1 

anser att den muntliga kommunikationen är en viktig uttrycksform inom teknikämnet därför 

arbetar eleverna med den muntliga uttrycksformen med hjälp av diskussioner och 

argumentationer där alla inblandade är ansvariga att ”den andre” förstår. 

Kategorin Att bevara det man lärt sig inbegriper att de olika uttrycksformerna kan användas 

för att kunskaperna man fått under tekniklektionerna samlas och bevaras på ett elevtillgängligt 

sätt. Lärare 1 nämner projektböcker och klassens hemsida som exempel.  

Arbetet med uttrycksformer som används i teknikundervisningen i klassrummet har 

sammanställts i Tabell 6.   

Tabell 6 – Arbetet med teknikområdets uttrycksformer i klassrummet 

Att redovisa Att skapa Att kommunicera Att bevara det 

man lärt sig 

-Att redogöra det 

lästa 

-Att presentera 

med hjälp av en 

plansch eller 

PowerPoint 

presentation 

-En uppfinning 

-Problemlösning 

-Att bygga efter 

en ritning/ utan 

en ritning 

-Att rita ritningar/ 

olika symboler 

 

-Diskussion 

-Argumentation 

 

-Projektbok 

 

 

Lärarnas val av undervisningsinnehåll  

Forskningsfråga 1 Hur uppfattar lärare begreppet teknisk kunskap har sammanställts i tabell 

1. Forskningsfråga 2 Hur uppfattar lärare skolämnet teknik har sammanställts i tabell 2. 

Forskningsfråga 3 Hur uppfattar lärarna teknikområdets begrepp och uttrycksformer har 

sammanställts i tabell 3 och tabell 5. Forskningsfråga 4 Hur planerar läraren att 

undervisningen ska gå till efter det långsiktiga målet “att använda teknikområdets begrepp 

och uttrycksformer” (Skolverket 2011b, s. 269) har sammanställts i tabell 4 och tabell 6 och 

på så sätt har forskningsfrågorna besvarats. Härmed följer en sammankoppling av 

forskningsfrågorna för att se om det finns en variation i några lärares val av 

undervisningsinnehåll i teknikämnet efter det långsiktiga målet “att använda teknikområdets 

begrepp och uttrycksformer” (ibid.).  Hur man uppfattar teknisk kunskap och teknikämnet går 

i hand med varandra och påverkar lärares sätt att planera undervisningen i ämnet (Bjurulf 

2008, s. 28).   
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Lärare 1 

Läraren integrerar teknik med naturorienterande ämnen genom att eleverna tilldelas uppdrag. 

Uppdragen med främst tekniska system i fokus ger eleverna sammanhang för att utveckla 

förståelse i världen vi lever i. Med en sådan förståelse kan eleverna diskutera olika 

samhällsfrågor och enligt läraren bli demokratiska medborgare. Eleverna utbildas i teknik för 

att utvecklas till entreprenörer, genom att få testa och utveckla produkter. Produkterna utgår 

ofta från ett behov eller problem som löses genom en bestämd arbetsgång. Lärarens 

uppfattningar gällande teknisk kunskap hamnar inom följande beskrivningskategorier: 

Kunskap att göra, Kunskap i teknik, Kunskap om teknik. Lärarens uppfattningar angående 

teknikämnet hamnar i beskrivningskategorierna: Ge förståelse, Arbetssätt - från idé till 

produkt, Elevernas aktiva roll i teknikämnet, Problemlösning.  

Läraren anser att typiska begrepp för teknikämnet är balkar, att konstruera, brobygget, rörliga 

delar, friktion och genomskärning. I och med det motsvarar lärarens uppfattningar 

beskrivningskategorierna Ämnesord som benämner fysiska föremål i teknik, Ämnesord som 

benämner det man kan göra inom teknikämnet och Begrepp som benämner naturlagar 

relevanta för teknik. 

I undervisningen arbetar läraren med teknikområdets begrepp genom att skapa en ordlista för 

varje tema som samlas i en projektbok. Begreppens innebörd förklaras för eleverna genom att 

man gör någonting utifrån begreppen, till exempel, eleverna åker rutschkana med byxor av 

olika material för att förstå begreppet friktion. Läraren använder sig av film samt att eleverna 

bygger för att förstå och använda de olika teknikbegreppen. Dessa sätt att arbeta med 

teknikområdets begrepp i klassrummet kategoriseras följande: Begreppslistor, Man lär sig 

begrepp genom att göra, Läraren använder begreppen muntligt. 

Som teknikområdets uttrycksformer nämner läraren konstruktion och byggande av en praktisk 

modell eller en prototyp, skapande av bilder, ritningar och skisser på en plansch eller digitalt. 

Dessa uppfattningar om vad som är teknikområdets uttrycksformer har sammanfattats under 

beskrivningskategorierna Tredimensionell visuell återspegling, Tvådimensionell visuell 

återspegling, Digitalteknik, Skriftliga uttrycksformer. 

Enligt läraren arbetar eleverna med teknikområdets uttrycksformer genom att uppfinna saker, 

lösa tekniska problem och bygga broar, men även presentera sina arbeten eller det lästa 

genom en plansch eller digitalt. Eleverna uttrycker sig muntligt genom att diskutera, 

argumentera och redovisa. Temaarbeten samlas i projektböcker. Dessa arbetssätt ingår i 

följande kategorier Att redovisa, Att skapa, Att kommunicera, Att bevara det man har lärt sig.  

Lärarens sätt att arbeta med det långsiktiga målet återspeglas i hennes uppfattningar av 

teknisk kunskap och teknikämnet. Hon uppfattar teknik som ett ämne som främst skall ge 

förståelse och att eleverna skall få göra saker. Därför sker arbetet med teknikområdets 

begrepp via att läraren använder sig av begreppslistor, ger begreppen ett sammanhang via 

praktiskt arbete inom exempelvis konstruktion samt att hon ger begrepp en innebörd som 
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eleverna kan pröva själva. Lärarens val av uttrycksformer samt hur hon arbetar med dem 

genom skapande, redovisning och kommunikation byggs på hennes uppfattning av 

beskrivningskategorierna Arbetssätt - från idé till produkt, Elevernas aktiva roll i teknikämnet 

och Ge förståelse. 

Lärare 2 

Läraren undervisar i teknik som ett enskilt ämne men med en koppling till de 

naturorienterande ämnena, främst fysik. Hon uttrycker att eleverna genom teknikämnet skall 

få en förståelse för tekniska system och funktioner samt dess påverkan på samhället. Läraren 

strävar efter att eleverna ska få ett språk så att de kan uttrycka sig och göra sig förstådda inom 

teknikområdet. Eleverna skall genom en viss arbetsgång kunna konstruera och uppfinna, 

något som får stor del i undervisningen. Läraren framhåller även den historiska biten, att 

dagens teknik härstammar från gammal teknik. Något som hon ytterligare trycker på är alla 

elever ska få kunskaper så att de vågar testa och gå utanför ramarna samt att teknik inte är 

enbart ett manligt ämne utan att kvinnor också kan teknik. Lärarens uppfattningar gällande 

teknisk kunskap hamnar inom beskrivningskategorierna: Kunskap att göra, Kunskap om 

teknik. Lärarens uppfattningar gällande teknikämnet hamnar i beskrivningskategorierna: Ge 

förståelse, Elevernas aktiva roll i teknikämnet, Framtidsperspektiv för eleverna genom 

teknikämnet, Arbetssätt – från idé till produkt. 

Läraren nämner säkerhet, hävarm, watt, volt, kraft och skruvmejsel som typiska 

teknikområdesbegrepp. I och med det motsvarar lärarens uppfattningar 

beskrivningskategorierna Ämnesord som benämner fysiska föremål i teknik, Begrepp som 

benämner naturlagar relevanta för teknik, Verktygsnamn och Säkerhet. 

Läraren undervisar om teknikområdets begrepp i klassrummet genom att använda begreppen 

själv, ställa frågor om dem och genom att samtala om det man pratat om eller läst. Ordlistor 

framkommer i lärarens undervisning om hon anser dem nödvändiga. Dessa sätt att undervisa 

om teknikområdets begrepp kategoriseras som Läraren använder begreppen muntligt, 

Eleverna använder begreppen muntligt och Begreppslistor. 

Typiska uttrycksformer inom teknikområdet är enligt läraren att man kan sätta ord på saker 

och ting, till exempel att man kan förklara med ord så att någon annan förstår, att kunna rita 

en bild eller ritning, att konstruera samt bygga. Läraren anser att det är viktigt att kunna 

kombinera de olika uttrycksformerna, till exempel att bygga någonting efter en ritning eller att 

göra en ritning som förklarar hur man ska sätta ihop någonting. Dessa uppfattningar om 

teknikområdets uttrycksformer tillhör följande beskrivningskategorier: Tredimensionell 

visuell återspegling, Tvådimensionell visuell återspegling, Att kunna samtala om teknik och 

Skriftliga uttrycksformer. 

I lärarens undervisning arbetar eleverna med uttrycksformerna genom att lära sig hur man 

ritar en ritning och olika symboler samt bygger. Dessa arbetssätt ingår i följande kategori: Att 

skapa. 
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Lärarens uppfattningar av teknisk kunskap och teknikämnet återspeglas i hur hon arbetar med 

det långsiktiga målet. Hon uppfattar teknikämnet som ett ämne där eleverna skall få förståelse 

till hur saker fungerar samt att eleverna skall få uppfinna och konstruera genom att använda 

uttrycksformerna. Läraren koncentrerar sig på begrepp som kan användas i en sådan 

undervisning där funktion och konstruktion är i fokus, till exempel hävarm, kraft och 

skruvmejsel. Säkerhet är enligt läraren ett viktigt begrepp som kopplas till elevernas aktiva 

roll som uppfinnare och utvecklare. Att skapa en uppfinning innebär enligt läraren en viss 

arbetsgång med användning av uttrycksformerna då man måste utveckla sin idé till en 

produkt. Därmed byggs hennes val av undervisningsinnehåll på beskrivningskategorierna 

Arbetssätt - från idé till produkt, Elevernas aktiva roll i teknikämnet, Ge förståelse. 

Lärare 3 

Läraren framhåller funktionen av tekniska saker och att dessa fyller ett mänskligt behov och 

underlättar vår vardag. Hon menar också att tekniska lösningar i framtiden kan komma att 

förbättra för människan och miljön. Hon diskuterar betydelsen av den historiska aspekten, att 

uppfinningarna är gamla men har utvecklats till det vi har i dag, då digital teknik är en stor 

del. Att eleverna ska få ett språk för att kunna samtala om teknikområden är något hon 

belyser. Hon framhäver även att eleverna genom ämnet ska få ett intresse för teknik, att de ska 

våga testa, kunna lösa problem, konstruera och uppfinna. Läraren använder så kallade NTA-

lådor (NTA Skolutveckling u.å.). NTA-lådor [naturvetenskap och teknik för alla] är ett 

koncept som skolor köper, då får lärarna en utbildning i en ”låda” och kan låna den till skolan 

när den skall användas. Lådan innehåller både material, uppdrag och lärarhandledning och 

integrerar de olika naturorienterande ämnena. Lärarens uppfattningar gällande teknisk 

kunskap hamnar inom följande beskrivningskategorier: Kunskap att göra, Kunskap om teknik, 

Kunskap i teknik. Lärarens uppfattningar om teknikämnet hamnar i beskrivningskategorierna: 

Problemlösning, Ge förståelse, Framtidsperspektiv för eleverna genom ämnet, Arbetssätt – 

från idé till produkt, Elevernas aktiva roll i teknikämnet. 

Läraren anser att konstruktion, hävstång och teknisk lösning är typiska begrepp för 

teknikområdet. Hon nämner även att ämnesord är sådana begrepp, men utvecklar inte vilka 

det är. I och med det motsvarar lärares uppfattningar beskrivningskategorierna Ämnesord som 

benämner fysiska föremål i teknik och Ämnesord som benämner det man kan göra inom 

teknikämnet. 

Läraren undervisar om teknikbegrepp genom att själv använda och lyfta upp dem, genom 

diskussioner med eleverna om begreppens betydelse och andra undervisningssituationer där 

eleverna måste använda begreppen själva. Läraren anser att ordlistor är ett viktigt steg i att 

lära sig teknikområdets begrepp. Lärarens sätt att undervisa om teknikområdets begrepp 

kategoriseras följande: Eleverna använder begreppen muntligt, Läraren använder begreppen 

muntligt och Begreppslistor. 

Läraren kunde inte definiera teknikområdets uttrycksformer, men under intervjuns gång 

beskrev hon sin undervisning på ett sådant sätt som visade att hon arbetar med liknande 
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uttrycksformer som de andra lärarna gör. Därmed ska inte lärarens uppfattningar om 

uttrycksformerna analyseras, men däremot sätten hur hon arbetar med dem i klassrummet. 

Enligt läraren lär sig eleverna att rita en skiss och sedan rätta den. Att eleverna övar på att rita 

sådana skisser som andra kan använda sig av är enligt läraren ett viktigt moment. Ofta 

framkommande inslag på tekniklektionerna är att bygga samt redovisningar. Lärarens 

arbetssätt med uttrycksformer på tekniklektionerna kategoriseras följande: Att redovisa och 

Att skapa. 

Lärarens uppfattningar om teknisk kunskap och teknikämnet återspeglar sig i hennes arbete 

med det långsiktiga målet genom att fokus ligger på tekniska lösningar och dess funktion 

vilket överensstämmer med de begrepp hon använder sig av i undervisningen. Målet med 

undervisningen är att eleverna skall kunna använda de olika teknikbegreppen. 

Uttrycksformerna framkommer av det arbetssättet hon undervisar i med ritning som en grund 

för någonting som ska byggas, en del av arbetsgången är även redovisning. Hennes val av 

undervisningsinnehåll byggs av beskrivningskategorierna: Arbetssätt - från idé till produkt, 

Elevernas aktiva roll i teknikämnet, Ge förståelse.  

Lärare 4 

Läraren uttrycker att teknikämnet tillsammans med de naturorienterande ämnena skall ge ett 

sammanhang för att förstå världen. Hon menar att teknik finns nästan överallt och att den 

digitala biten, som är mest känd för eleverna, är bara en liten del av teknikämnet. Det 

historiska perspektivet får ta en stor del i undervisningen för att visa att tekniken uppfunnits 

och utvecklats för att lösa problem och uppfylla behov hos människan. Hon betonar att 

tekniken och samhället påverkar varandra och att en sådan förståelse leder till en insikt att 

även framtiden kan påverkas genom teknik. Läraren anser att teknikämnet kan influera den 

snedfördelade könsrollsuppfattningen genom att visa att teknik inte automatiskt innebär att 

killar är duktiga på teknik men inte tjejer. I arbetsprocessen där eleverna ska utveckla sina 

idéer till någonting som de bygger tar diskussion och reflektion en stor del av undervisningen. 

Lärarens uppfattningar om teknisk kunskap hamnar därmed inom beskrivningskategorierna: 

Kunskap i teknik, Kunskap om teknik, Kunskap att göra. Lärarens uppfattningar gällande 

teknikämnet hamnar i beskrivningskategorierna: Arbetssätt – från idé till produkt, 

Problemlösning, Ge förståelse, Framtidsperspektiv för eleverna genom ämnet. 

Som typiska begrepp för teknikområdet nämner läraren hjulet, hävstång, kilar, 

förbränningsmotor, svävare och rörliga delar. Läraren påpekar att det är viktigt att eleverna 

känner till även sådana begrepp som uppfinningar och upptäckter och kan skilja på dem. 

Dessa uppfattningar hamnar under beskrivningskategorierna Ämnesord som benämner fysiska 

föremål i teknik och Ämnesord som benämner det man kan göra inom teknikämnet. 

Läraren undervisar om de olika teknikbegreppen genom diskussioner med eleverna där 

begreppen sätts i ett sammanhang samt redovisningar av bland annat uppfinningar och 

upptäckter. Läraren brukar ha ordlistor på tavlan och hon anser att det är viktigt att fråga 



 

36 

 

eleverna om vad de olika begreppen betyder för att reda ut oklarheter. Dessa arbetssätt 

motsvarar kategorierna Begreppslistor, Läraren använder begreppen muntligt och Eleverna 

använder begreppen muntligt. 

Uttrycksformerna eleverna använder sig av i klassrummet är skisser, enkla ritningar, de 

bygger, testar sig fram, samt pratar mycket om det som görs. Dessa uttrycksformer motsvarar 

beskrivningskategorierna Tredimensionell visuell återspegling, Tvådimensionell visuell 

återspegling och Att kunna samtala om teknik. 

De olika uttrycksformernas arbetsform är att göra ritningar, bygga och samtala. Dessa 

arbetsformer kategoriseras som Att skapa och Att kommunicera. 

Det sätt som läraren arbetar med det långsiktiga målet återspeglas i hur hon uppfattar 

teknikämnet och teknisk kunskap. Hennes arbete med teknikområdets begrepp fokuserar på 

att ge eleverna ett sammanhang och förståelse till världen. Att göra ritningar, bygga, testa och 

samtala är uttrycksformer som framkommer i undervisningen vilket ger begreppen en 

innebörd.  Hennes val av undervisningsinnehåll byggs på beskrivningskategorierna: Ge 

förståelse, Arbetssätt - från idé till produkt. 
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Diskussion och slutsatser 

Studien visar både likheter och skillnader mellan lärarna i deras val av undervisningsinnehåll i 

teknikämnet efter det långsiktiga målet “att använda teknikområdets begrepp och 

uttrycksformer” (Skolverket 2011b, s. 269). Därmed kan vi konstatera att det finns en 

variation i valet av undervisningsinnehållet. Vårt bidrag till forskningen är beskrivningar av 

några lärares uppfattningar av begreppen teknisk kunskap, teknikämnet och hur dessa 

uppfattningar återspeglas i undervisningsplaneringar. 

Teknisk kunskap och teknikämnet 

De fyra lärarna som deltog i denna studie hade svårt att definiera teknisk kunskap. De uttalar 

sig istället om vad som är teknik och teknikämnets kunskapsområden, vilket tyder på en 

ovana att diskutera teknisk kunskap. Även Norström (2013, s. 32) har i sin studie kommit 

fram till att lärare har en ovana att diskutera och definiera teknisk kunskap trots att det finns 

ett flertal klassifikationer, exempelvis Ropohl (1997) och Hanssons (2013). 

Lärarna i vår studie tenderar att främst uppfatta teknisk kunskap som något praktiskt där 

konstruktioner och förståelsen av funktioner är i fokus, men uttrycker även uppfattningen om 

att teknisk kunskap innefattar att förstå teknikens påverkan i samhället. Bjurulf (2008) anser 

att lärarnas uppfattning av teknik och teknisk kunskap kan påverka synen på vad som ska 

läras ut i teknikämnet. Norström (2013) drar liknande slutsatser. Det är någonting som också 

framkommer i denna studies resultat. Till exempel, Lärare 2 uppfattar teknisk kunskap främst 

som en praktisk kunskap - hur saker och ting fungerar och byggs ihop för att hålla. Det är de 

delarna hon främst lyfter upp i sin undervisning i teknikämnet. Lärare 4 ser teknisk kunskap i 

samverkan med världen vi lever i. Hennes undervisning i teknikämnet ska främst ge förståelse 

för detta sammanhang vilket gör att reflektioner och diskussioner tar en stor del av hennes 

undervisning. Anledningar till lärarnas olika uppfattningar enligt Norström (2013) kan vara 

flera, till exempel att lärarutbildningen och lärarnas erfarenheter från egen skolgång kan 

påverka. De intervjuade lärarna i vår studie utbildade sig till tekniklärare vid olika tidpunkter. 

Deras egen skolgång har skilt sig avsevärt från att inte har haft teknik som ett ämne, till att ha 

teknik med en inspirerande lärare. 

I denna studie har lärarnas uppfattningar om teknikämnet sammanställts i fem 

beskrivningskategorier (Tabell 2) - Ge förståelse, Arbetssätt – från idé till produkt, 

Problemlösning, Framtidsperspektiv för eleverna genom teknikämnet, Elevernas aktiva roll i 

teknikämnet. Även i Bjurulfs (2008) avhandling resulteras lärarnas uppfattningar om 

teknikämnet i fem kategorier. Vi anser att det finns vissa likheter i uppfattningarna om 

teknikämnet. Likheterna mellan uppfattningarna om teknikämnet är bland annat att lärarna 

uppfattar att ämnet består av både teoretisk och praktisk del. Bjurulf samlar dessa 

uppfattningar under rubriken Hantverkarsskicklighet, däremot i vår studie motsvarar sådana 

uppfattningar rubrikerna Arbetssätt – från idé till produkt samt Ge förståelse. En annan likhet 

är att Bjurulf beskriver teknikämnet som ett ämne som stärker flickornas självförtroende. I vår 

studie kommer denna uppfattning upp och den ingår i kategorin Framtidsperspektiv för 

eleverna i teknikämnet (Tabell 2). Enligt Bjurulfs studie är teknikämnets uppdrag att visa 



 

38 

 

eleverna ”att den tekniska utvecklingen haft, och har inverkan på människans livsvillkor” 

(2008, s. 115). Denna uppfattning ser vi även i vår studie. Till exempel tar lärare upp att 

teknikämnet ska lyfta även det historiska perspektivet och teknikens påverkan på samhället 

vilka ingår i beskrivningskategorin Ge förståelse. 

En skillnad som vi kan konstatera är att i vår studie finns uppfattningar om att teknikämnet 

skall utveckla elevernas entreprenörskap. I Bjurulfs studie däremot framkommer det istället 

att eleverna skall utvecklas till ingenjörer. Vår tolkning är att det beror på att basen på 

undersökningarna grundar sig i två olika läroplaner.  

Teknikområdets begrepp och uttrycksformer 

Lärarna som deltog i studien uttrycker en osäkerhet angående vilka teknikområdets begrepp 

är. Denna osäkerhet kan grunda sig i att lärarna inte känner till en lista eller liknande som tar 

upp dem. Lärare 1 anser att typiska begrepp för teknikområdet är balkar, att konstruera, 

brobygget, rörliga delar, friktion och genomskärning. Lärare 2 nämner säkerhet, hävarm, watt, 

volt, kraft och skruvmejsel som teknikområdets begrepp. Lärare 3 anser att konstruktion, 

hävstång och teknisk lösning är sådana begrepp. Lärare 4 menar att typiska begrepp för 

teknikområdet är hjulet, hävstång, kilar, förbränningsmotor, svävare och rörliga delar. Några 

av de begrepp som de intervjuade lärarna använder sig av under intervjun överensstämmer 

med kursplanen i teknik trots att begreppen inte är uttryckligen utskrivna som teknikområdets 

begrepp i den, till exempel rörliga delar, konstruktion, hävstång och tekniska lösningar 

(Skolverket 2011b, ss. 270 - 271). Det kan betyda att lärares val av begrepp påverkas av Lgr 

11. Norström (2013) påpekar att lärarna inte har ett gemensamt språk och att det inte räcker 

med bara Lgr 11 och dess kommentarmaterial för att skapa det. Vår studie visar tecken på att 

lärarna inte har ett gemensamt språk dels på grund av att flera av teknikområdets begrepp som 

lärarna nämner skiljer sig, dels för att de begrepp som är gemensamma och kan hänvisas till 

Lgr 11, är ett fåtal begrepp som inte täcker hela teknikområdet. 

Lärarna uttrycker även en osäkerhet angående vilka teknikområdets uttrycksformer är, men 

under intervjun framkommer det en relativt enhetlig syn på dessa. De uttrycksformer som 

framkommer som gemensamma för alla lärare är bland annat att bygga, göra skisser och 

ritningar samt muntlig kommunikation. Den relativt enhetliga synen kan bero på att 

uttrycksformerna finns utskrivna under kunskapsområdena i Lgr 11 (Skolverket 2011b, ss. 

270 - 271) utan att nämna att de är uttrycksformer. Uttrycksformerna benämns i 

kommentarmaterialet för kursplanen i teknik (Skolverket 2011a), men tre av de intervjuade 

lärarna har inte läst kommentarmaterialet.  

I vår studie ser vi att arbetet med teknikområdets begrepp sker genom användning av de olika 

uttrycksformerna. Till exempel, Lärares 1 val av undervisningsinnehåll i teknikämnet är 

problemlösningar, brobygge och att uppfinna. Under arbetets gång ska eleverna diskutera om 

hur de ska komma fram till resultatet, till exempel en prototyp av en bro, med hjälp av 

teknikområdets begrepp. Den avslutande delen av arbetet är en redovisning med hjälp av en 

plansch eller digitalt. Lärares 2 val av undervisningsinnehåll i teknikämnet är att göra 

ritningar och bygga. Under arbetets gång ska eleverna kunna förklara med ord så att någon 

annan förstår. Dessa ord är bland annat teknikområdets begrepp. Lärares 3 val av 
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undervisningsinnehåll i teknikämnet är att rita en skiss, bygga samt redovisa. Under arbetets 

gång ska eleverna använda sig av teknikområdets begrepp. Lärares 4 val av 

undervisningsinnehåll i teknikämnet är att göra ritningar och bygga. Under arbetets gång ska 

eleverna samtala om det som görs för att sätta teknikområdets begrepp i ett sammanhang. 

Lgr 11 är en målstyrd läroplan som tillåter lärarna att anpassa sin undervisning, vilken vi kan 

se i vår studie i form av variationen av lärarnas arbete med teknikområdets begrepp och 

uttrycksformer. När det gäller uttrycksformerna ser vi att lärarna använder sig av liknande, 

men arbetet med dem varierar. När det gäller teknikområdets begrepp ser vi att lärarna inte 

har en enhetlig syn om vilka de är. Det tyder på att tolkningen av Lgr 11 ger en sådan 

variation. Det kan vara problematiskt eftersom lärares uppfattningar kan påverka vad som lärs 

ut till eleverna och därmed finns det en möjlighet till att elevernas rätt till likvärdig utbildning 

inte infrias. 

Frågor som väcks 

Eftersom vi tolkar att skillnaden i vår och Bjurulfs (2008) undersökning grundar sig i att 

basen på undersökningarna är två olika läroplaner är förslag till fortsatt forskning att jämföra 

ändringarna som gjorts i kursplanerna för teknikämnet och se dess påverkan. 

Teknikämnets korta tradition används ibland som en förklaring till att en enhetlig syn om 

teknikämnet saknas (ibid. s. 15). Även denna studie visar på tecken att lärarnas syn på 

teknikämnet varierar. Därmed kan en ytterligare framtida forskningsfråga vara om 

teknikämnet med dess korta tradition påverkas mer av läroplansbyten gentemot ämnen med 

lång tradition.  

Norström (2013, s. 27) uttalar att det i forskningen pågår en diskussion kring teknisk kunskap, 

vilken lärare inte är medvetna om. Norström menar att lärare bör ta ett eget ansvar att läsa 

forskningen. Vi förstår syftet med Norströms förslag, men det ställer höga krav på lärare 

tidsmässigt eftersom de måste söka, läsa och kritiskt granska forskningen. Tre av fyra lärare i 

vår studie hade inte läst kommentarmaterialet till kursplanen i teknik, två av dem angav 

tidsbrist som anledning. Det tillsammans med att det pågår en debatt om lärares tidsbrist gör 

att vi finner att med de förutsättningarna är det svårt för lärarna att uppfylla Norströms 

förslag. 

Norström (ibid. s. 35) anser även att det kan behövas ett kompletterande kapitel till 

kommentarmaterialet till kursplanen i teknik för att öka lärarnas gemensamma uppfattning om 

teknisk kunskap. Baserat på den tidigare forskningen vi tillägnat oss samt respondenternas 

uttalanden håller vi med Norström om att något måste ske för att få en mer enhetlig förståelse 

av signifikanta begrepp som teknisk kunskap. Vår studie visar att en osäkerhetsfaktor för 

lärarna var att teknikområdets begrepp inte finns utskrivna. Vi anser att en lista med 

teknikområdets begrepp kan vara av stor nytta. Det skulle kunna minska lärares osäkerhet 

angående begreppen. Ett förslag är att som vidare forskning skapa ett sådant material, till 

exempel en begreppslista inom något av teknikämnets kunskapsområden. Även forskning som 

undersöker om lärare uttrycker en osäkerhet till andra områden i kursplanen i teknik kan 

behövas. 
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Teknikföretagen och CETIS (Teknikämnet i träda, 2012) redovisar i sin rapport att 

teknikämnet ofta integreras med de naturorienterande ämnena och det kan vara en faktor till 

att ämnet inte har en bestämd plats i undervisningen och att teknikämnet då blir undermålig. 

Vi kan inte uttrycka oss om teknikämnets status eller dess kvalitet efter vår forskning, men det 

som vi tydligt ser är att lärare som deltog i denna studie integrerar teknikämnet med 

naturorienterande ämnen på olika sätt. I lärarutbildningen har den tematiska och 

ämnesintegrerade undervisningen lyfts som sådan som gynnar eleverna genom att ge 

undervisningen en mening och sammanhang, och de lärare vi intervjuat uttrycker samma sak. 

Teknikföretagen och CETIS föreslår bland annat att teknikämnet “ska ha 200 timmar 

schemalagd undervisning i årskurs 1 – 9 för att göra en tydligare fördelning av 

undervisningstiden mellan teknik och NO–ämnena” (ibid. s. 3). Även Skolinspektionen 

(2014, s. 8) påpekar i sin rapport att ämnesintegrering ofta sker mellan teknik och de 

naturorienterande ämnena och poängterar att en sådan undervisning gör att 

teknikundervisning kan ske utan att eleverna är medvetna om det. Det är något som 

framkommer i tre av våra intervjuer. Skolinspektionen menar att det kan vara problematiskt 

då de tekniska särdragen inte medvetandegörs för eleverna om de inte vet att de undervisas i 

teknik. På så sätt väcker rapporterna frågor om ämnesintegreringens relevans vilket kan vara 

en fråga för vidare forskning. En annan fråga som väcks är om ett ämne behöver bestämd 

schemalagd tid för att höja dess status eller är det andra saker som påverkar det.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuförfrågan 

Hej!  

Vi vänder oss till dig då vi, Idamarie Mettag och Anna Rutule studerande på 

Grundlärarprogrammet med inriktning skolår 4-6 vid Uppsala universitet, är i startgroparna 

för att skriva vårt självständiga arbete. 

Din yrkesroll som No-/tekniklärare passar in för vår studie och det vore därför givande för oss 

att få ta del av ditt planeringsarbete inom teknikundervisningen. 

Vi är i vår studie intresserade av att visa några lärares val av undervisningsinnehåll för att 

eleverna ska utveckla kunskaper i teknikämnet efter det långsiktiga målet “att använda 

teknikområdets begrepp och uttrycksformer”. 

Vår studie bygger på en djupintervju med dig, teknikläraren på skolan. Syftet med studien är 

att vi som forskare ska få inblick i hur du som tekniklärare uppfattar teknikämnet och planerar 

din undervisning utifrån Lgr 11.  

Vårt önskemål är att intervjun genomförs vecka 17 eller 18, men vi är flexibla och lyhörda på 

ditt önskemål om när, för att inte störa den ordinarie undervisningstiden.  

I studien är du som respondent skyddad efter forskningsetiska principer. De kan konkretiseras 

i fyra allmänna huvudkrav:  

 Informationskravet – syftet till forskningen; att visa variation i några lärares val av 

undervisningsinnehåll för att eleverna ska utveckla kunskaper i teknikämnet efter det 

långsiktiga målet “att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer”. 

 Samtyckeskravet – du har själv rätt att bestämma över din medverkan. 

 Konfidentialitetskravet - uppgifter om dig skall ges största möjliga konfidentialitet och 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

 Nyttjandekravet - uppgifter insamlade om dig används endast för 

forskningsändamålet. 

I den bifogade länken nedan kan du läsa mer om dessa forskningsetiska principer samt att vi 

kommer att informera om dem igen om du tackar ja till intervjun.  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Med önskan om ett snabbt svar, tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar Idamarie Mettag och Anna Rutule 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Bilaga 2 Intervjuplan 

Forskningsetik 

I studien är du som respondent skyddad efter forskningsetiska principer. De kan konkretiseras 

i fyra allmänna huvudkrav: 

·Informationskravet – syftet till forskningen; att visa variation i några lärares val av 

undervisningsinnehåll för att eleverna ska utveckla kunskaper i teknikämnet efter det 

långsiktiga målet “att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer”. 

·Samtyckeskravet – du har själv rätt att bestämma över din medverkan och avbryta intervjun 

om du vill. 

·Konfidentialitetskravet - uppgifter om dig skall ges största möjliga konfidentialitet och 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Examinator och opponenterna 

är de som kan få tillgång till ljudinspelningarna om de önskar. 

·Nyttjandekravet - uppgifter insamlade om dig används endast för forskningsändamålet. 

Syftet med denna studie är att visa variation i några lärares val av undervisningsinnehåll i 

teknikämnet efter det långsiktiga målet “att använda teknikområdets begrepp och 

uttrycksformer”.  

Intervjufrågor 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Är du behörig i teknikämnet? 

Hur uppfattar lärare begreppet teknisk kunskap? 

 När du gick i skolan, hade du teknik som ämne? 

  Vad lärde du dig i tekniken i skolan? 

 Vilka tekniska kunskaper fokuserade din lärare på? 

 Vad innebär teknisk kunskap för dig nu när du är vuxen? 

 Vilka tekniska kunskaper vill du att eleverna ska utveckla i teknikämnet? 

Hur uppfattar lärare skolämnet teknik? 

 Vilket är teknikämnets syfte enligt dig? 

 Hur mycket plats får teknikämnet i din undervisning? 

 Vad har teknikämnet för betydelse i skolan?   

 Vad är viktigast att lära ut till eleverna om och i teknik, enligt dig? 
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Hur uppfattar lärarna teknikområdets begrepp och uttrycksformer? 

 Vilka begrepp tycker du är typiska för teknikområdet? 

 Vilka uttrycksformer tycker du är typiska för teknikområdet? 

Hur planerar läraren att undervisningen ska gå till efter det långsiktiga målet “att använda 

teknikområdets begrepp och uttrycksformer”( ibid)? 

 Vad väljer du att undervisa om för att eleverna ska lära sig teknikområdets begrepp 

och uttrycksformer? 

 Hur väljer du att arbeta med det i undervisningen? 

 

 

 


