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Sammanfattning 
I denna undersökning har sju lärare som undervisar i teknikämnet årskurs 7-9 intervjuats i syfte att 

undersöka deras val av innehåll utifrån omgivande faktorer och deras ämnessyn. 

Frågorna som ställts i uppsatsen har haft för avsikt att ge kunskaper för att beskriva omgivande 

faktorer som påverkar valet av innehåll samt i vilken mån läraren behandlar teknikämnet i relation till 

etik, hållbar utveckling och olika samhällsfrågor.  

De omgivande faktorerna handlar om teknikämnets plats bland övriga ämnen på skolan, 

företrädesvis NO-ämnena. Det handlar också om den fysiska miljön i form av tillgång till rum som 

lämpar sig för praktiskt arbete, tillgång till material och verktyg samt tid till förfogande. Till 

omgivande faktorer kopplas också lärarens utbildning och behörighet samt hur det kollegiala ser ut 

på skolan där läraren är verksam. 

Undersökningens empiri har analyserats genom DiGironimos dimensioner som kan sägas ramar in 

vad teknik är, Klasanders emfaser som behandlar de ingångsvärden som läraren har samt Lundqvist 

som pekar på att läraren är den som ger riktning i lärandet. Analysen har lett fram till slutsatsen att 

omgivande faktorer spelar stor roll för valet av innehåll och en konsekvens av det är att lärarna i 

mindre uträckning ordentligt kopplar teknik till värderingar som etik, hållbar utveckling och samhälle. 

Det visar sig också att Skolinspektionens rapport om teknikämnet stämmer väl överens med det som 

den här uppsatsen visar. 

 

Nyckelord 
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Inledning 
Teknik har alltid varit av intresse i mitt liv. Morfar var en liten uppfinnare som gärna lagade saker 

(oftast med ståltråd), morbror mekade bil och körde rally och mamma hejade på mitt intresse genom 

att köpa mopeder och radiostyrda bilar åt mig. Kanske har jag inte förstått allt jag hållit på med fullt 

ut men med tiden har en säkerhet satt sig i att jag kan och jag begriper! Det har också varit 

drivkraften i min egen undervisning i skolan: att få barnen/eleverna att känna en trygghet i sin 

förmåga att både förstå men också ha ett praktiskt kunnande i teknik. Med tiden har jag också 

kommit till insikt om att teknik inte bara är enskilda saker. Tekniska föremål hänger oftast ihop med 

andra och är beroende av något system för att fungera. Så min uppfattning om ämnet vidgades för 

att idag omfatta många fler delar än den enskilda men ack så spännande detaljen, som (exempelvis) 

en trimmad förgasare till mopedmotorn Sachs. Människans användning av teknik orsakar 

miljöförstöring, medverkar till död och förintelse, kan vara djupt oetisk, kan sprida lögner men också 

den totala motsatsen. Användning av teknik hjälper oss att rena exempelvis vatten, hjälper den som 

inte själv kan andas, möjliggör experiment utan djurförsök och gör att vi kan nå varandra över hela 

klotet för ökat samförstånd. 

I teknikämnet finns en inbyggd dualism och jag vill veta hur denna gestaltas, konkretiseras och 

visualiseras i skolan. Jag tror insikterna som jag beskrivit ovan hjälper barnen att dekontextualisera 

kunskaperna i teknik och möjliggör en positiv tro på möjligheterna vi människor har att inte bara må 

bra utan att även värna vår planet. Teknikämnet är inte bara motorer, olja och elektronik. Det är 

ämnet vars innehåll är ständigt närvarande i varje människas liv! 

Bakgrund 
I människan värld, den värld som hon konstruerat, är teknik metoden och verktyget. Tekniken är 

hävarmen med vilken material och ting inte bara kan omformas och framställas utan också ges 

mening för brukaren. Ingen människa idag klarar sig utan teknik och det beror på den resa som 

människan har gjort. Den första människan använde sin egen kropp för att åstadkomma det hon ville 

få gjort och begränsningen låg i den egna kroppens förmåga och tanke. Men den människan som 

kom på att en sten kunde användas för att knäcka nötter blev med den upptäckten tekniskt 

medveten. Hon kunde då göra saker utöver sin tidigare förmåga som enskild människa, vidga sin 

kapacitet och åstadkomma helt nya saker som tidigare inte ens var möjliga och ingen återvändo till 

ett levnadssätt utan teknik var möjlig.  

Med tiden har detta medfört att människan lever sina liv i symbios med de artefakter och tekniska 

system hon förfogar över. Den symbiosen är så stark att ingen idag har möjligheten eller kunskapen 

att bryta sig loss och hävda att det är möjligt att leva utan teknik. 

Med detta kan man säga att teknikämnet äger relevans som eget ämne, inte minst i ljuset av att 

utvecklingen är explosionsartad på många teknikområden. Smarta mobiler, drönare för allmänheten, 

internet of things – där maskiner kommunicerar med andra maskiner och där kylskåpet förväntas 

beställa mjölken själv. Det är en framtid som människor behöver förbereda sig inför och försöka att 

förstå och bemästra. Vägen dit går över teknikens historia och utveckling, över fakta om hur 

exempelvis material fås att hålla i konstruktioner men även etiska överväganden, frågor som rör 

hållbar utveckling och rättvisa. Den senaste kursplanen i teknik, Lgr 11, introducerar ämnet på 

följande sätt (Skolverket 2011): 
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Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens 

utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa 

problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt 

kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska 

beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och 

miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig. 

Ämnet teknik i svensk grundskola 
Teknikämnet är det ämne i svensk grundskola som är yngst (Skolinspektionens rapport 2014:4, s. 11). 

Samtidigt har det den största andel obehöriga lärare vilket redovisats i Skolverkets rapport 

Redovisning av uppdrag om hur stor del av undervisningen som bedrivs av behöriga lärare (Skolverket 

2014 b). Visserligen fanns ämnet med under namnet teknik redan i Lgr 80 (Läroplan för grundskolan 

1980) men inte förrän i Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994) fick ämnet en egen 

kursplan. Innan dess var ämnet teknik under Lgr 62 ett tillvalsämne som kallades ”teknisk 

orientering”(Skogh 2001, s. 15). Det gavs i åk 7 och 8 i syfte att förbereda för åk 9 där man kunde 

välja vidare till ”teknisk praktisk linje”. Sju år senare under Lgr 69 fanns tillvalsämnet teknik kvar 

bland fyra andra. Upplägget var nu lite annorlunda men omöjliggjorde att de som valde tillvalsteknik, 

företrädesvis pojkar, kunde söka till gymnasiets teoretiska linjer (Ibid, s. 15). Ämnet var kanske inte 

helt tydligt till sin karaktär men det handlade om ett yrkesförberedande ämne med siktet inställt mot 

industrin men också med ett medborgerligt perspektiv (Hultén 2012, s. 207). Det var också så att 

undervisningen skulle inriktas på att förklara maskiner och apparaters funktioner och illustrera deras 

verkningssätt (Westlin 2000, s. 148).  

Skolöverstyrelsen fick i mitten av 1970 talet i uppdrag att skapa en ny läroplan med betoning på 

praktiska och laborativa arbetssätt och undersöka om inte teknikämnet skulle bli obligatoriskt 

(Lövheim 2013, s. 222; ). Under framtagandet av ämnet teknik inför Lgr 80 bollades ämnet mellan 

slöjd och NO (Naturorienterande ämnen) för att slutligen få sin plats bland NO-ämnena (Riis 2013, s. 

108). I Lpo 94 stärktes ämnet med en egen kursplan och blev ett eget ämne på ”riktigt”. Kopplingar 

till naturvetenskaperna men även samhällsvetenskaperna fanns fortfarande men inte i tvingande 

mening (Lövheim 2013, s. 236). Teknikämnet har dock kommit att knytas till NO-ämnena i över 30 år 

och har kanske därför varit otydligt för många elever och lärare (Skolinspektionens rapport 2014:4, s. 

12). I skolinspektionens rapport om teknikämnet, Teknik – gör det osynliga synligt (Ibid.) framställs 

ämnet som ett ämne med brister och i rapporten tas tre områden upp: 

- Undervisningen utgår alltför sällan från elevernas intressen, behov och 
erfarenheter och är inte tillräckligt relevant för eleverna 
- Undervisningen utgår alltför sällan från teknikämnets förhållningssätt 
och metoder 
- Undervisningen utgår alltför sällan från kursplanen – det finns brister i 
undervisningstid, lärarkompetens och samverkan, utrustning, materiel 
och läromedel 
 

Efter att ha intervjuat nästan 1500 elever på 22 skolor, följt undervisningen, tittat på lokala 

timplaner, elevers scheman, lärares planeringar och läst arbets- och provuppgifter finner 

Skolinspektionen att ämnet behöver synliggöras-, samt ges mening och relevans (Ibid., s. 9). För att 

nå dit krävs att lärarna har rätt kompetens och att teknikämnet får en högre status (Ibid., s. 9). Bilden 

som målas upp visar ett ämne med potential att bli spännande och relevant men som dras med en 

suddig image. 
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Trots att ämnet i skolan har problem är det ändå så att elever, liksom alla människor, ständigt är i 

kontakt med teknik och inte skulle klara de ens enklaste vardagssysslor, som att borsta tänderna, 

utan att använda tekniska artefakter. Kläder på kroppen, vattenklosett, tåg och surfplattor är vardag 

för svenska elever. Även områden med viktiga etiska aspekter som sjukvård, hållbar utveckling, 

jämställdhet och genus är högintressanta eftersom de med rätt tankespår kan utgöra grund för 

teknikundervisning. Det torde alltså finnas många bra exempel från samhälle och vardag med många 

historiska kopplingar men där man uppenbarligen misslyckas eftersom intresset för ämnet sjunker 

genom årskurserna (Skolinspektionen 2014, s.22). Förenklat kan teknikämnet rubriceras som 

vardagens redskap och då i form av både de fysiska föremålen, artefakter såsom betalkort och sax, 

samt de begrepp, facktermer och benämningar vi använder (Rystedt, Säljö 2008, s. 118). Det saknas 

inte uppslag som inbegriper elevens direkta vardag men ändå finner eleverna det icke relevant och  

med en suddig image. 

Redan när teknikämnet blev ett ämne i Lgr 80 förväntades det att det skulle klargöras vad ämnet 

skulle innehålla och dess definition. Någon slags inringning av hur det kunde eller borde uppfattas 

men detta gjordes dock aldrig trots påstötningar (Riis 2013, s. 104). Vi denna tid, under tidigt 

sjuttiotal, stod det ganska nya miljöintresset högt och oljekrisen hade tydligt visat att inte ens oljan 

var outtömlig. Ändå blev det nya teknikämnet inte satt till att behandla samhälleliga och 

teknikrelevanta frågor utan förblev ett ganska praktiskt ämne som skulle lyfta de naturvetenskapliga 

ämnena (Ibid, s. 110). Det var inte så att det inte talades om exempelvis miljöaspekter och teknikens 

samhällsaspekter men ämnet fick ingen riktig karaktär i och med att diskussionerna om ämnet 

uteblev. Otydligheten gav utrymme för olika lärarkategorier att annektera ämnet (Hagberg, Hultén 

2005, s. 14) 

I Lpo 94 stärktes ämnet, fick en egen kursplan och gavs en större tydlighet som pekade på att 

verkstadstekniken inte var det mest relevanta för ämnet längre utan istället gavs ämnet en egen 

kulturell inramning som inbegrep att teknik var en av många möjliga mänskliga kulturella 

uttrycksformer (Klasander 2010, s. 14). Samboskapet med NO-blocket bröts inte direkt sönder men 

en tydlig inriktning var att teknikämnet även kopplade mot samhällsvetenskaperna. Teknik människa 

och natur hängde ihop tillsammans med tekniska system och därför även samhället. Tekniken 

kopplade mot samhälleliga och kulturella komponenter där exempelvis miljöfrågorna frodades och 

ämnet hade faktiskt i början av arbetet med det som blev Lpo 94 namnet Teknik och miljö (Lövheim 

2013, s. 235). 

Idag gällande kursplan, inom Lgr 11, är mycket tydlig med att teknikämnet inte bara handlar om 

teknikhistoria, artefakter, problemlösning och konstruktion. Ett av styckena under rubriken Ämnets 

syfte lyder: 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att 

teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. 

Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sin 

förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, 

etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling.  

Det är med andra ord tydligt att ämnet inte är ett verkstadsämne längre, att det inte enbart handlar 

om att konstruera broar, bocka plåt till adventsljusstakar eller löda astabila vippor. De förmågor som 

eleverna förväntas erövra handlar om teknikutvecklingsarbete, analys av tekniska lösningar, analys av 
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drivkrafter och begrepp som hör tekniken till. Men också om att värdera konsekvenser av teknikval 

och dess påverkan på individ samhälle och miljö (Skolverket 2011). 

Det är också tydligt att ämnet skall ge eleverna intresse för teknik ihop med kunskaper och förmågor 

som för tankarna till entreprenörskap: 

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska 

kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en 

teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för 

teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt 

sätt. 

Skolinspektionens rapport och kursplanen i teknik utgiven av Skolverket är två mycket viktiga 

dokument och denna uppsats utgår från dessa. Författaren är därför intresserad av dels vad lärarna 

gör inom teknikämnet i skolan, vad de försöker att visualisera och konkretisera tillsammans med 

eleverna, dels faktorer i skolan som påverkar undervisningen i teknik. 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka tekniklärares val av innehåll utifrån ämnessyn 

och omgivande faktorer. 

Litteraturöversikt 
Nedan följer en litteraturöversikt som till största delen är från svenska författare och i svensk 

kontext. Eftersom mitt val av forskning rör svensk skola och det svenska teknikämnet så kändes det 

naturligt att dels lyfta fram den svenska didaktikforskningen och teknikämnesforskningen men också 

använda dem i denna studie. Svensk grundskola har under dryga 30 år format skolämnet teknik och 

vägen har inte varit enkel eller rak. Om målet är nått eller inte är högst osäkert, men ett nedslag i 

forskning och praktik ger en nulägesbild att förhålla sig till. 

Tidigare forskning 

År 2005 publiceras en kartläggning av nationellt och internationellt teknikdidaktisk forskning 

genomförd av Hagberg och Hultén på uppdrag av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga 

kommitté med titeln ”Skolans undervisning och elevers lärande i teknik – svensk forskning i 

internationell kontext”. En av de saker som kommer ganska tidigt i publikationen är värd att återges 

då den speglar det rådande tillståndet vid den tiden (Hagberg, Hultén 2005, s. 11): 

Inom det område som vi behandlar – lärande och undervisning i teknik – är en kritisk 

diskussion om innehåll oundviklig. Den som undervisar har ingen given, allmänt 

accepterad ämneskärna att bygga på. I högskolans utbildningar uppträder teknik som 

specialiserade tekniska discipliner. I skolan saknas traditionen av ett sammanhållet 

ämne; teknik är som obligatoriskt självständigt ämne endast tio år. Svårigheterna att 

utveckla en ämnesidentitet har varit uppenbara. 

I en avhandling av Sjögren från 1997 med titeln Teknik – genomskinlig eller svart låda? Att bruka, se 

och förstå teknik – en fråga om kunskap var syftet att ge kunskap om människors uppfattning om 

begreppet teknik men även människors möte med några objekt i form av artefakter men även 

elektroniska verkligheter som dataspel och ordbehandling. Studien handlar bl.a om vardagsteknik 

och om barns och ungas reflektioner och upplevelser kring den teknik som omger dem vardagligen 
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och hur detta diskuterades i anslutning till Lpo 94. Sjögren menar att kursplanen i teknik inom Lpo 94 

anger en riktning för ämnet och att den tillhandahåller ett underlag att fatta beslut för verksamheten 

i skolan men att teknikämnet inte kan reduceras till formuleringar i en kursplan. Relevant kompetens 

och intresse krävs av lärarna om ämnet ska utvecklas, vilket också  Skolinspektionen påpekar sjutton 

år senare (Skolinspektionen 2014, s.36) 

Hur lärare väljer att undervisa i teknik beror på flera olika saker och bland annat på när läraren erhöll 

sin tekniklärarutbildning eller vilken omfattning av teknikutbildning läraren har men även vilken 

annan ämnesbakgrund som kan finnas. I Bjurulfs avhandling ”Teknikämnets gestaltningar” med 

utgångspunkt bland 7-9 lärare framkommer tre faktorer som tycks ha betydelse för vad elever möter 

i skolans teknikämne (Bjurulf 2008, s. 115). En av faktorerna handlar om lärarnas utbildning och det 

visar sig att det skiljer sig exempelvis mellan en lärare med slöjdlärarbakgrund och en med 

matematik/NO-bakgrund när det kommer till val av innehåll, metoder och mängden teknik på 

schemat. De övriga faktorerna handlade om den fysiska lärandemiljön och klasstorlek. Vad eleverna 

får göra alternativt erbjuds att göra under tekniklektioner är direkt avhängigt den fysiska miljön på 

skolan. En sal avsedd för teknik eller slöjd med oömma ytor, många verktyg, mycket och stor 

variation av material möjliggör en helt annan undervisning än en normal NO-sal dit läraren får bära 

det material som behövs/kan behövas (Ibid, s. 116). Antalet elever i klassrummet avgör också 

undervisningens innehåll i så motto att färre elever, mindre undervisningsgrupp, ger större möjlighet 

till praktiskt arbete (Ibid, s. 116) 

Även Blomdahl (2007) finner i sin avhandling” Teknik i skolan. En studie av teknikundervisning för 

yngre skolbarn” att rummets utformning och tillgång till material inverkar på möjligheterna för 

teknikundervisning (Blomdahl 2007, s. 167). Blomdahl har följt två lärare under ett läsår och visar i 

studien att lärarna i hög grad utgår ifrån platsen när de utformar sin undervisning. Platsen i 

meningen att lärarna utgår från elevernas egna erfarenheter och den omgivande tekniska miljön som 

de befinner sig i. När det kommer till analys, visualisering/konstruktion och reflektion visar studien av 

de två lärarnas praktiker att de pendlar mellan de delarna i sin praktik och att det inte är någon linjär 

process i deras gestaltning av teknik (Ibid, s.166). Blomdahl beskriver det hela som att lärarna genom 

att använda platsen, dvs rummet de befinner sig i och dess innehåll, som lärostoff lägger pusselbitar 

genom sin undervisning, så att eleverna skall lära känna och förstå delar av det komplexa tekniska 

landskapet. Utgångspunkten för Blomdahl är Heidegger och Dewey och deras tanke om att det inte 

finns någon fastställd tanke eller sanning om vad som måste förmedlas till eleverna. Det är istället 

elevernas egna engagemang, deras iakttagelser, analyser och reflektioner genom vilka de utvecklar 

kunskap om den tekniska miljön som omger dem (Ibid, s. 169). Lpo 94 som var kursplanen vid tiden 

för Blomdahls avhandling hade också den öppenheten att lärostoffet och det kontextuella kunde 

väljas i samförstånd av lärare och elever. Samläsning eller temaområden mellan ämnen gör också att 

en större förståelse för tekniken i den vardagliga kontexten är möjlig. 

Relationen mellan intresse och inställningar till ämnen samt i vilken mån det påverkar 

kunskapsinhämtandet är en annan intressant sak att ta upp under tidigare forskning. Krapp (1999) 

visar att intresse och inlärning hänger ihop. I en studie fick elever/studenter värdera en text efter hur 

intressant den var, därefter lästes texten och till sist jämfördes resultatet av läsningen 

(kunskapsinhämtningen) med graden intresse som studenterna gett innan läsningen. Slutsatsen blev: 
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In these studies interestingness turned out to be a powerful determinant of children´s 

learning. (Krapp 1999, s. 28) 

Resultaten från undersökningar som Krapp hänvisar till pekar också i riktning mot att en inneboende 

motivation alltid kommer från en mer eller mindre tydlig koppling mellan det som skall läras och den 

enskildes intresse för lärande-objektet (Ibid, s. 27). Vidare att om personen identifierar sig med 

lärande-objektet så bedömer personen lärandesituationen som positiv och upplever en personlig 

meningsfullhet samtidigt som den ägnar sig åt inlärning (Ibid, s. 27).  

It differs from other learning opportunities in the sense that the students favorably 

appraise the learning situation and experience personal meaningfulness while being 

engaged in the learning activity. 

Det är med andra ord så att intresse är en viktig del vid lärande och det gäller troligen inte bara 

teknik utan alla skolämnen. Vad skall då till för att öka intresset, vilka faktorer påverkar intresset och 

hur skall skolan göra för att som kursplanen i teknik säger – öka intresset för teknik (Skolverket 

2011)?  

Skolinspektionens rapport om teknikämnet i skolan visar tydligt att av de elever som fått 

undervisning som belyser tekniken runt omkring oss, gör den synlig och begriplig också är de elever 

som ser nyttan av teknikundervisningen för sitt vardagsliv och sin framtid (Skolinspektionen 2014, s. 

17). I rapporten framhålls också att en tredjedel tycker de uppgifter de ställs inför är för enkla och 

inte leder dem framåt (Ibid, s. 18). Relevans och meningsfullhet blir lidande när utmaningarna inte 

finns där och det leder till att eleverna tappar intresset och motivationen.  

I Inga-Britt Skoghs (2001) avhandling följer hon 26 flickor i ett par år från två olika skolor där den ena 

aktivt arbetat med teknikämnet och den andra inte gjort det på samma sätt. Skogh finner att de 

elever som går på en skola som aktivt arbetat och aktivt arbetar med teknik har en vidare syn på vad 

teknik är och en positivare inställning till ämnet (Skogh 2001, s. 242). Vidare visar hon att de elever 

som inte haft teknikundervisning i samma utsträckning i tidiga år sammankopplar teknik med de 

traditionella och schablonmässiga områdena som maskiner, kugghjul och uppfinningar (Ibid, s. 242). 

Skogh menar att det sätt varmed flickorna definierar teknik blir också det sätt varmed de förhåller sig 

till ämnet och det i sin tur leder till ett förhållningssätt till teknik i allmänhet. Hon påpekar också att 

ett resultat av forskningen är att den syn som grundläggs tidigt (8-10 år) på vad teknik ”är”, kvarstår 

även efter att skolämnet teknik introducerats med undervisning i ämnet (Ibid, s. 243). Skoghs 

avhandling pekar indirekt på en intressant fråga om just den betydelse tidig teknikundervisning kan 

få. De elever hon följt som tidigt fick teknikundervisning tenderar att definiera teknik i stort sett bara 

utifrån vad de mött i undervisningen och det är naturligtvis positivt men problematiskt om den 

undervisnigen är undermålig (Skogh 2001, s. 242) något även Skolinspektionen slår fast 

(Skolinspektionen 2014, s. 33). 

Slutsatser av ovanstående genomgång av tidigare forskning visar att vem som är tekniklärare på en 

skola och vad den bär med sig i from av utbildning, tankar och erfarenheter har betydelse för vad 

eleverna får möta i teknikundervisningen. Lärarens intresse och relevant kompetens samt lokalers 

utformning och tillgång till material är andra betydelsefulla delar samt att god teknikundervisningen 

bör komma tidigt i barns ålder.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretiska utgångspunkter har jag valt tre delar som jag anser ger en god grund för analysen av 

min empiri. Läraren som riktningsgivare belyser det faktum att vad en lärare gör/inte gör, säger/inte 

säger och väljer som innehåll i undervisningen ger riktning dvs visar på en väg framåt i det ämnet 

läraren undervisar i, något för varje pedagog att fundera över. Teknikämnets ingångsvärden ger en 

god bild av hur tekniklärare har olika ingångar till teknikämnet och den undervisning de bedriver. 

Teknikens delar visar, delvis ihop med teknikämnets ingångsvärden, vad teknikämnet kan tänkas 

bestå av för olika delområden viktiga för analysen. 

Läraren som riktningsgivare 

En lärare påverkar alltid de elever som den har att undervisa och vice versa. Detta sker ofta utan att 

personerna som är inblandade vet om det eller ens reflekterar över det. Eva Lundqvist visar i sin 

avhandling (Lundqvist 2009) att lärare gör något hon har valt att kalla epistemologiska 

riktningsgivare. I detta sammanhang skall epistemologi ses ur en pragmatisk vinkel (handlingar och 

ett påståendes konsekvenser). 

I en pragmatisk förståelse är epistemologi inte något som ligger utanför våra 

handlingar som vi medvetet går och bär på och applicerar. Med utgångspunkt i en 

pragmatisk position är det istället möjligt att se epistemologi som en del av och som 

ett resultat av mänsklig handling (Lundqvist 2009, s. 45) 

De epistemologiska riktningsgivarna hos Lundqvist benämns enligt nedanstående punktlista (Ibid, s. 

47) och i denna uppsats används dessa som en bild av hur lärarens val påverkar vad eleverna får ta 

del av i undervisningen: 

 Bekräftande – läraren bekräftar att eleven gör och ser rätt vid exempelvis experimenterande. 

 Instruerande – en konkret eller direkt instruktion från läraren så att eleven uppmärksammar 
rätt saker. 

 Om-konstruerande – möjliggör för eleven att uppmärksamma sådana fakta som eleven gått 
förbi och som eleven förväntades uppmärksamma 

 Om-orienterande – läraren visar att den riktning som elev påbörjat bör omvärderas, att 
andra fakta, fenomen etc. är värda att beaktas. 

 Genererande – läraren gör det möjligt för eleven att sammanfatta vad som i exempelvis 
experimentet som var värdefullt att uppmärksamma. 

Under de laborationer som Lundqvist studerade kunde hon dra slutsatsen att lärares undervisning är 

avgörande för om eleverna skall lyckas förändra sitt meningsskapande och komma fram till det mål 

och syfte som satts upp för lektionen (Lundqvist 2009, s. 59). Förändringen sker inte direkt hos 

eleverna rent faktamässigt men över tid lär de sig vad som är relevant, värt att uppmärksamma och 

viktigt att urskilja (Ibid, s. 59). Det visar att det inte är utan betydelse hur en lärare beter sig eller vad 

denne säger och gör i samtal med eleverna. Studien visar också att de epistemologiska 

riktningsgivarna trots sin olikhet har något gemensamt, de visar och uppmärksammar vad som är att 

betrakta som viktig och giltig kunskap för eleven. Någon generell formel är det naturligtvis inte tal om 

eftersom varje situation i ett klassrum är unikt, men genom kunskap om riktningsgivarna och deras 

olika funktioner så är det ett redskap i möten med elever (Ibid, s. 59). 

Lundqvist bidrar med inspiration till denna uppsats genom att hon pekar på lärarens betydelse för 

undervisningen. Hon framställer läraren som en mycket viktig komponent i klassrummet och som 
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inte bara med sina ord och handlingar belyser vägen fram för eleverna utan även i sitt val av 

ämnesinnehåll. Valet av vad som exemplifieras, visualiseras och även konkretiseras i 

teknikundervisningen måste förstås i termer av riktningsgivare för eleverna gällande frågorna vad 

som är teknik och vad i teknik skall jag lära mig. Vad som är viktig kunskap inom teknikområdet är 

självklart det som eleven möter i klassrummet och som läraren visar är viktig kunskap, teoretisk eller 

praktisk eller både och. 

Teknikämnets ingångsvärden. 

Tidigare forskning visar alltså att eleverna undervisas olika beroende bl.a. på lärarens syn på ämnet, 

utbildningsbakgrund och materiella resurser i form av salar och material. I Klasanders avhandling 

(2010) med undervisningsemfaser ser man att läraren har olika ingångsvärden i sin undervisning 

vilket i sin tur genererar svar på frågan om hur innehållet i deras undervisning väljs (Klasander 2010, 

s. 80). I tabellen nedan redogörs det för hans emfaser (Klasander 2010, s. 87). Dessa emfaser 

beskriver enligt Klasander varför undervisningen skall ha en viss inriktningen och lyfter fram 

bakomliggande syften och argument hos lärarna. 

Bildningsemfaser Karaktäristika 

Design and make – emfasen Att vara uppfinningsrik. Tillverka små produkter. 
Hantverk. Lära sig göra modeller 

Den industriella emfasen Att förbereda sig för att arbeta med 
produktionssystem, industridesign eller som 
ingenjör. Arbetslivserfarenhet är viktigt. Synen 
på naturens resurser är nyttoinriktad, 
imperialistisk och kommersialiserad. 

Den hållbara utvecklingsemfasen Ekocentriskt. Teknikens dualism kring ”ond/god” 
lyfts fram, men teknik framställs oftare som en 
förstörande kraft.  Mer beskrivande än 
pådrivande. 

Hantera vardagen - emfasen Antropocentrisk. Att kunna hantera 
systemberoende artefakter. I linje med detta 
läggs det mänskliga ansvaret för de tekniska 
systemens utveckling på ett individuellt plan. 

Den medborgerliga emfasen Människan roll är viktigt. Handlingsberedskap på 
ett samhälleligt plan. Antideterministisk. 
Motverka uppgivenhet inför framtiden. 

Teknikhistorisk emfas Viktigt att förstå systemens framväxt. Behov, 
drivkrafter, villkor är kunskaper som är 
nödvändiga för att fatta tekniska beslut inför 
framtiden. 

  

Klasander avhandling med titeln ”Talet om tekniska system” fokuserar på just systembegreppet och 

hur det framställs i läroplaner, läromedel och ett antal lärares undervisning. Han finner bl.a. att de 

lärare som bidragit till empirin förändrar sitt sätt att tänka kring teknikämnet i takt med att 

avhandlingsarbetet fortskrider. Utbildningsnivån styr självförtroendet till ämnet och lärarna upplever 

att det är lättare att låta eleverna göra konstruktionsuppgifter med enkla material kopplat mot 

teknikhistorien än att göra systemrelaterade uppgifter (Klasander 2010, s. 250). Klasander kommer 

även fram till och bearbetar två särskilt intressanta aspekter av teknikämnet: ”Artefaktens 

hegemoni” samt ”Naturvetenskapens hegemoni” (Klasander 2010, s. 257 och 261). Här diskuterar 
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Klasander det faktum att inom teknikämnet finns en stor fascination för artefakter, dvs alla de 

tillverkade saker som finns omkring oss. Tekniska föremål är viktiga men att endast se dem i 

singularis är begränsande för flera av de emfaser Klasander för fram. Den historiska emfasen bl.a. är 

kopplad till artefakten men det blir informationsförluster för de elever som får undervisning i att 

artefakten ensam är viktig och inte att artefakten också befinner sig i ett system eller kontext. 

Framtidsscenarier är dessutom svåra att diskutera om inte artefakten kopplas till något mer än sig 

själv (Ibid, s. 259). 

Naturvetenskapens hegemoni betyder att naturvetenskapen ofta tar sig an teknik och menar det är 

något av samma sak, teknik är en del inom NO. Gränserna mellan vetenskap och teknik, skriver 

Klasander, har nästan suddats ut och en sorts technoscience har blivit till med svaga gränsdragningar. 

När denna vetenskapssyn skall bli undervisningsinnehåll så menar Klasander att den mer kommer att 

bygga på industriell emfas än den medborgerliga- och hantera vardagenemfasen. Eleverna ses som 

blivande ingenjörer mer än framtida teknikanvändande medborgare (Klasander 2010, s. 263). 

Klasander skriver också att den industriella emfasen är till viss del ombildad till industridesign och 

uppfinningar av artefakter i klassrumsmiljö kan göra att eleverna lär sig om olika material att bygga 

med men som i värsta fall bara leder till det och hur man behandlar materialet i syfte att få fram en 

produkt. Föremålets plats i samhället, dess påverkan på miljön etc. kan därmed få mindre utrymme 

vilket är olyckligt.  

Klasanders bidrag till denna uppsats är att han kategoriserar teknikämnet med de olika emfaserna. 

Inom dessa emfaser återfinns vad som har kommit att bli och vara teknikämnet i Sverige och de är 

också ett försök att vidga vår syn på teknik som varandes mer än artefakter och byggande av olika 

produkter.  

Teknikens delar 

Ett liknande bidrag om synen på teknik har DiGironimo lämnat i artikeln What is technology? 

(DiGironimo 2011). Hon pekar här ut att ”the nature of science” och dess roll i undervisning har 

undersökts noggrant under lång tid och av många olika forskare. Svaren man funnit har hjälpt till att 

skapa ramar för vetenskapen och dess innehåll i undervisningen om densamma och forskarna har 

närmat sig varandra för att idag vara ganska överens (DiGironimo 2010, s. 1338). DiGironimos bidrag 

har varit att ta fram ett liknande ramverk för att beskriva ”the nature of technology”. Genom att 

studera forskning om teknik inom tre fält, filosofiskt, historiskt och läromedel finner hon att trots att 

alla inte är ense om definitionen av teknik (som inom science) finns det vissa delar som sticker ut där 

man är överens. Forskare och filosofer inom teknikfältet menar bland annat att (Ibid, s. 1339-1340): 

 det finns en relation mellan teknik och sociala aspekter i samhället och individ, både nu och i 
historisk tid  

 teknik handlar bl.a. om kreativitet, design och designprocesser 

 teknik handlar om artefakter som förlänger människans kapacitet  

 teknik är en kulturell praktik som inkluderar värden, etik, regler och politik samt risktaganden 
när det kommer till val av teknik för samhälle och individ 

 teknikutveckling är likt religion och vetenskap en resa som är social till sin natur och 
involverar upptäckande och interaktion med världen 

 det finns någon sorts överenskommelse om att vetenskap och teknik influerar och bidrar till 
varandra genom historien och nu 



14 
 

Bild 1 

Bild 2 

DiGironimo  bygger ett ramverk som kan beskrivas som ett prisma i fem dimensioner (Ibid, s. 1341). 

Dessa fem dimensioner prövar hon sedan i en pilotstudie bland elever för att se om ramverket håller. 

Frågan hon ställer till dem är ”Vad är teknik?” och svaren kodas i enlighet med ramverket. Resultatet 

enligt henne är att ramverket med de fem dimensionerna fungerar tillfredsställande och att de utgör 

en god lins att studera teknik och inställningar till teknik 

igenom (Ibid, s. 1348) 

 

 Tre av dimensionerna kallar hon för:  “Technology as 

Artefacts”, “Technology as a Creation Process”, “Technology 

as a Human Practice” och dessa beskriver hon som sidor i en 

triangel (Bild 1).  

 

De andra två dimensionerna sätter hon som toppen och 

botten i prismat (Bild 2). “History of Technology” blir 

bottenytan i prismat som en sorts utgångspunkt för teknik 

och “The Current Role of Technology in Society” som 

toppytan i prismat som en sorts tanke om vad teknik är idag 

och i framtiden.  

En individs syn på ämnet, kan återfinnas inom prismat menar 

DiGironimo och det gäller både lärare och elever. 

Undervisningen med dess innehåll kan röra sig från den ena 

sidan till den andra i triangeln och tillbaka och framåt i tiden 

(genom prismat).  

Dimensionerna beskrivs av DiGironimo enligt följande 

(DiGironomi 2010, s. 1342):  

 “Technology as Artefacts”: Denna dimension 
omfattar produkter sprungna ur teknisk innovation och tekniska pedagogiska verktyg men 
även alla välkända artefakter som datorer, mobiltelefoner, grafritande miniräknare, tv-spel 
och iPods. Dessutom objekt och processer exempelvis internet, maskiner, bilar och fabriker.  

 “Technology as a Creation Process”: Det här är dimensionen som karaktäriserar vad de som 
arbetar med teknikutveckling gör ex. ingenjörer, arkitekter, designers. Dessutom omfattar 
det ingenjörernas arbetsredskap och deras speciella kunskaper, vetenskapligt kunnande och 
matematiska färdigheter som krävs för att kunna arbeta med design och konstruktion. I 
många stycken handlar det även om teknologins metoder. DiGironimo citerar McGinn (1991) 
som beskriver teknik som en komplex blandning av kunskap, metoder, material och saker 
som krävs för att tillverka/göra visa saker ofta vid speciella tillfällen. (p.14) (Ibid, s. 1342) 

 “Technology as a Human Practice”: En dimension som innebär att eftersom tekniken har 
skapats av människor så måste värderingar, etik, politik etc. sammankopplas med och lyftas 
fram i relation till teknik. Teknik är inte immun mot genus, ras eller klass. Tekniken är inte fri 
från mänsklig inverkan då den påverkas av politik, kultur, samhälle, etik, miljö, ekonomi och 
personliga värden och övertygelser. Teknik är ett mänskligt företag varför också teknik kan 
beskrivas med sociala konstruktioner, konsekvenser, fördelar och nackdelar. 

 “History of Technology”: En dimension som innebär att man ser teknikens historiska 
aspekter. Hur tekniken utvecklats via olika irrvägar och misslyckanden samt att det inte alltid 
varit en kumulativ och lyckosam utveckling. Vidare att tekniken alltid varit en del av vår 
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historia, alla civilisationer har alltid haft en teknikrealterad strävan. Teknikutveckling fanns 
långt innan den moderna tekniken vi har idag vilket inte alltid framhålls. Det handlar också 
om hur människor engagerar sig i att skapa teknik och att detta har och kommer att 
förändras över tiden.  

 “The Current Role of Technology in Society”: Denna dimension är mer svårdefinierad jämfört 
med de övriga eftersom teknikens roll i samhället är komplex och den är ständigt föränderlig. 
Den roll tekniken spelar beror på många saker inklusive teknikens relation till andra 
discipliner (t.ex. naturvetenskap, matematik, konst, arkitektur, etc. ), teknikens status i 
utbildningssystemet och även teknikens funktion i vardagen. Tekniken har en roll att spela i 
vårt samhälle och den rollen kan ändras från år till år, dag för dag, eller till och med minut för 
minut. Det är viktigt att förstå att teknikens roll inte står fast och att teknik kan betyda olika 
saker för olika människor. Varje individ har haft olika erfarenheter av teknik och dessa 
erfarenheter kommer att färga deras uppfattning om vad teknik är. I denna dimension är det 
teknikens betydelse och roll som beskrivs. 

 

DiGironimos bidrar till denna uppsats genom att på ett visuellt sätt beskriva teknikämnets olika delar. 

Hennes prisma utgör en tredimensionell bild där all undervisning i teknik kan passas in och analyseras 

och därmed på ett fruktbart sätt diskuteras. De ger valet av innehåll i undervinsingen en god chans 

att kunna beskrivas och som sagt problematiseras utifrån kursplanen i teknik. Den sida av prismat 

som har beskrivingen ” Technology as a Human Practice” kallas hädanefter i uppsatsen för 

värderingar. 

Syfte och forskningsfrågor 
Att värdera konsekvenser av teknikval och dess påverkan på individ och samhälle och är en av de 

förmågor som eleven skall utveckla ihop med att ha förmågan att värdera konsekvenser av teknikval 

för individ, samhälle och miljö (Skolverket 2011). Det är också tydligt att ämnet skall ge eleverna 

intresse för teknik ihop med kunskaper och förmågor som för tankarna till entreprenörskap: 

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska 

kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en 

teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för 

teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt 

sätt.  

Det övergripande syftet med studien är att undersöka tekniklärares val av innehåll utifrån omgivande 

faktorer och ämnessyn. 

De två forskningsfrågorna nedan avser att besvara syftet genom att dels försöka se vilka omgivande 

faktorer som läraren uppfattar som styrande eller påverkande i valet av innehåll samt dels lärarens 

egna val utifrån synen på ämnet. I synen på ämnet hoppas jag även få syn på huruvida 

värderingsfrågor aktualiseras och i så fall hur, vad och i vilken omfattning det sker. 

Frågor som jag avser att undersöka: 

 Vilka omgivande faktorer påverkar lärarens val av ämnesinnehåll? 

 I vilken omfattning tillvaratas kursplanens intentioner bland tekniklärare angående etik, 
hållbar utveckling och olika samhällsfrågor?  
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Metod 

Metod för datainsamling 

Kvalitativ metod handlar om hur något skall karaktäriseras eller ett tillvägagångssätt för att gestalta 

beskaffenheten hos något (Larsson 2005, s.2) Kvalitativ intervju är den valda metoden för denna 

uppsats. Kvalitativa studier och i detta fall kvalitativa intervjuer går ut på ” … att förstå hur den 

intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter den har, hur den intervjuades föreställningsvärld 

ser ut” (Trost 2005, s. 23). Den är deskriptiv till sin karaktär det vill säga beskrivande av det 

undersökta snarare än fastställande av något, den vill tolka och förstå (Wolming 1998, s.86). 

Kvalitativ intervju utmärks bland annat av att enkla och raka frågor ställs och ger mer eller mindre 

komplexa och innehållsrika svar (Trost, 2005 s. 7). Metoden är användbar där intervjuaren är 

intresserad av ”att se verkligheten som den vi intervjuar ser den för att sedan tolka vad det kan 

innebära sett ur det givna teoretiska perspektivet och den givna situationen”(Ibid., s. 15) 

Urval av informanter 

De sju lärare som deltagit i intervjun är alla utom en verksam inom en stor kommun/stad. 

Anledningen till detta var att det var önskvärt att  i möjligaste mån kunna mötas personligen för 

intervjun. Alla deltagare undervisar i teknik på högstadiet på respektive skola men alla har inte 

behörighet i ämnet teknik. Behörighet har alltså inte varit ett kriterium för att medverka i studien 

utan kriterierna har varit att läraren undervisar i teknik, årskurs 7, 8 eller 9. 

Genomförande 
Via den valda kommuns webbsida identifierades över 15 grundskolor med årskurserna 7-9, både 

kommunala skolor och friskolor. Ibland angavs ämneskombinationen för lärarna direkt och ett mail 

skickades till den enskilde läraren. Vid några tillfällen skickade mail till skolans infoadress med 

uppmaningen att vidareberfodra mailet till lärare i teknik.  

Efter att en tid för besöket bestämts åkte jag ut till informantens skola och genomförde intervjun. En 

av intervjuerna genomfördes på annan plats än informantens skola. Alla intervjuer spelades in via 

mobiltelefon eller diktafon och tog cirka en timme i anspråk. Ett papper delades ut före intervjun 

alternativt skickades på mail innan där jag som intervjuare delgav informanten information om 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska riktlinjer (Vetenskapsrådet) se bilaga 1. 

Material och kontexter  

Sex av intervjuerna har skett i lärarens skola och en i lärarens hem och pågått i ungefär en timmes 

tid. Diktafon samt anteckningsblock har använts. 

En intervjuguide har använts, se bilaga 2, som grund för intervjun och så att inga delar skulle 

glömmas bort. Guiden är indelad i teman för att få en struktur på intervjun och den har följts i linjär 

ordning vilket fungerat bra, i några intervjuer har vissa delar fått återaktualiserats under intervjun för 

komplettering när så bedömts nödvändigt. 

Informanter 

Lärare 1. Utbildad 4-9 lärare i Ma/No (ma, fy, ke, bi) på 90 talet. Blev tilldelad ämnet teknik på skolan 

och har efter fortbildning erhållit behörighet i ämnet. Arbetar på den enda högstadieskolan i ett 

mindre samhälle. Skolan har 6 paralleller med 20 elever i varje klass. Upptagningsområdet är i 

samhället där skolan ligger. 
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Lärare 2. Utbildad 4-9 lärare i ma, ke, bi och fy, examinerad tidigt 2000 tal. Undervisar i alla No- 

ämnen och teknik (sedan 2012) men har inte behörighet för teknikämnet. Är en av flera tekniklärare. 

Arbetar vid en skola i en stor stad. Skolan är en friskola med cirka 220 elever centralt belägen. 

Eleverna kommer från hela staden men även från småorterna runt omkring. 

Lärare 3. Utbildad 4-9 lärare Ma/No och teknik i mitten av 90 talet och har behörighet för bi på 

gymnasiet. Arbetar på en kommunal skola i en stor stad. Skolan har flera tekniklärare. Den är en F-9 

skola med cirka 600 elever och ett treparallelligt högstadium. Eleverna kommer företrädesvis från 

det omgivande området med flerfamiljsbostäder. 

Lärare 4. Är från början ingenjör men vidareutbildad till lärare i ma, fy och tk och har behörighet i alla 

ämnena. Är nästan ensam tekniklärare på sin skola med cirka 500 elever belägen i en stor stad. 

Eleverna kommer från närområdet men ganska många kommer från småorter/byar runt omkring. 

Lärare 5. Är utbildad ämneslärare examinerad tidigt 80 tal med behörighet för gymnasiet. Har 

undervisat i teknik i 15 år men har ej sökt behörighet. Har mest teknik och matematik på sin skola 

och är ensam tekniklärare eftersom ingen annan vill. Skolan ligger i en stor stad och har cirka 250 

elever i tre paralleller. Eleverna kommer i huvudsak från områden runt omkring. 

Lärare 6. Examen som ämneslärare i ma, fy och ke och har arbetat med teknikämnet tillsammans 

med sina kollegor i cirka åtta år på sin skola, är ej behörig i teknik. Undervisar i tk, ma, fy och NO. 

Teknikundervisning sker i åk 6, 8 och 9. Skolan ligger i av en stor stad, är en friskola och har cirka 500 

elever och dessa kommer från stora delar av staden samt omkringliggande samhällen 

Lärare 7. Är utbildad ämneslärare för gymnasiet i biologi, naturkunskap och matematik. Har arbetat 

med teknikämnet i nästan 7 år, ej behörig i teknik men söker att bli. Undervisar just nu i alla NO-

ämnen, teknik och matematik i årsskurserna 6-9. Skolan ligger centralt i en större stad med strax 

under 400 elever som kommer från hela staden. 

Databearbetning och analysmetod 

Materialet som samlats in i form av inspelade intervjuer har transkripteras genom att lyssna igenom 

hela intervjun för varje person och skriva stödord ur intervjun i ett dokument. Efter genomlysning 

lästes det skrivna igenom och eventuella oklarheter reddes ut genom att lyssna igenom valda ställen 

en gång till för att få klarhet i det av informanten sagda. 

Analysen av empirin har skett genom ett induktivt förhållningssätt till den insamlade empirin. 

Lärarnas erfarenheter har sammanställts genom att leta efter likheter och skillnader och därefter 

kategoriserats. Olika teman har vuxit fram som omgivande faktorer, det praktiska innehållet och 

kompetens och värderingar. Den samlade empirin har sedan tolkats genom de teoretiska 

utgångpunkterna. 

Reflektioner över metoden 

Intervju som metod 

Den valda metoden kvalitativ intervju kändes som den enda framkomliga vägen för att få reda på det 

jag ville veta. Att använda en enkät till exempel hade försatt både mig och informanten i en position 

som möjligtvis hade gett vissa resultat men där frågorna i viss mån hade lämnats obesvarade. En 

intervju har det positiva med sig att en persons hela uttryckssätt ger respons tillbaka. Om frågan 



18 
 

exempelvis i någon mån ställs fel eller tolkades fel kan det i en intervjusituation rättas omedelbart 

med en följdfråga. Empiri blir därför rikare på nyanser och värderingar. Även informantens 

kroppsspråk och ögonrörelser ger information som kan vara viktiga exempelvis genom att de 

understryker något viktigt etc. Självklart finns risken med intervjuer att utsagor misstolkas eller att 

informanten inte håller sig till sanningen, vilket är svårt att värja sig emot även inom andra metoder. 

Validitet 

Forskningsobjektet i den här uppsatsen utgörs av de erfarenheter, åsikter och förställningar som 

informanterna har och som kommer fram i intervjusvaren. Validitet handlar om studien mäter det 

som man vill mäta. Det vill säga om intervjuer är en lämplig metod för att hitta svar på de frågor som 

studien försöker att besvara. (Wolming 1998, s.84). I intervjuer kan missförstånd ske eller att frågan 

som ställs leder åt ett annat håll än vad frågeställaren önskade och därmed fås ett svar som inte 

svarar på frågan som ställts. Det kan också vara så att informanten säger en sak men verkligheten är 

en annan. Kanske för att ställa sig själv, eller skolan där läraren är verksam, i bättre dager än vad som 

är fallet. Risken att intervjuaren påverkar eller påverkas under själva intervjun finns och men även att 

intervjuarens egna förståelse färgar empirin. 

Trots att intervjusituationen öppnar för det ovan sagda anser författaren att studien har god 

validitet. Eventuella missförstånd kring frågor har kunnat redas ut på plats och direkt och ingen 

anledning finns att misstänka att informanterna inte skulle vara sanningsenliga i sina svar. 

Reliabilitet 

Intervju som metod handlar om att låta någon berätta något om en specifik fråga. Huruvida en 

intervju av detta slaget verkligen räcker för att spegla vad som sker i klassrummet är naturligtvis en 

fråga att ställa. Även om informanten har mycket att säga och lägger ut texten aldrig så mycket är det 

ingen garanti för att det verkligen återspeglar vad som sker i klassrummet. Reliabiliteten avser den 

använda metodens hållbarhet, pålitlighet och om den är den tillräckligt bra och noggrann för få fram 

den empiri som önskas i relation till forskningsfrågorna (Wolming 1998, s.84). Om det som redovisas 

har hög reliabilitet så skulle ex. en förnyad undersökning ge likvärdiga svar.  

Författaren anser att reliabiliteten är god i den studie som uppsatsen avhandlar. Att använda intervju 

som metod var ett enkelt val då syftet bäst nås genom ett samtal vilket en semistrukturerad intervju 

kan liknas vid. Författaren har varit lyhörd för informantens svar och ställt uppföljningsfrågor för att 

undvika missförstånd. Svaren, empirin, som erhållits anser författaren är tillräckliga för att analysera 

utifrån uppsatsens syfte och forskningsfrågor. 

Etiska hänsynstaganden 

Alla intervjuade fick information om de etiska aspekter som gäller, och som jag lovade att följa, före 

intervjun. Det skedde antingen via e-post eller i direkt anslutning till intervjun som första händelse 

innan intervjun startade. Bilaga XX visar den information som gavs. 

Redovisning av empiri och analys 
Analysen av insamlad data har gjorts mot den teoretiska bakgrunden framskriven ovan. Jag har valt 

att redovisa min empiri och analysen i nära relation till varandra textmässigt. Uppdelningen av 

avsnittet utgår ifrån de två frågeställningar jag vill belysa i detta arbete. Efter varje forskningsfråga (2 

st) återfinns en sammanfattning av informanternas svar, uppsatsens empiri, och efter det kommer en 
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analys av empirin för varje fråga. Avsnittet avslutas med en analyssammanfattning. I appendix finns 

en utförligare sammanställning av informanternas svar. 

Fråga 1 

Vilka omgivande faktorer påverkar lärarens val av innehåll? 

 
De sju lärarna som intervjuas har lite olika utbildning i bagaget. Fyra av dem är inte behöriga i 

teknikämnet och endast en av de tre behöriga läste teknik redan i grundutbildningen. Av de övriga 

två har en genomgått fortbildning efter examen och en har fått behörighet från Skolverket tack vare 

sin ingenjörsexamen. Tre stycken är 4-9- lärare, fyra är ämneslärare. Ingen av de intervjuade har bara 

teknik som ämne utan alla undervisar även i matematik och 4 av 6 undervisar också i något av NO-

ämnena. Två av de intervjuade är dessutom ensamma om att undervisa i teknik på sin skola. Se 

appendix, tabell 1. 

Tabell 1. Sammanfattning av lärarnas utbildning och skolans miljö på resp. skola. 

Personligt Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 Lärare 6 Lärare 7 

Utbildning 4-9 Ma/No 4-9 Ma/No 4-9 Ma/No Ingenjör 
+lärarutb 

Ämneslär Ämneslä 
Ma Fy Ke 

ÄmneslärBi 
Ma Nk 

Behörig i Tk Ja (fortbi.) Nej Ja (gr.utb) Ja  Nej Nej Nej 

Skolan        

Teknikämnet 
ingår i NO 

Nej/ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

Specifik sal för 
teknik 

Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej 

Bara 
tekniklärare. 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Undervisar i: Ma,Tk Ma, No, Tk Ma, No, Tk Ma, Tk Ma,Tk Ma, tk, Fy 
No åk 6 

Ma, Fy, Ke, 
Bi, Tk 

Enda teknlär. 
på skolan. 

Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej 

Integrerar tk 
med NO 

Ja Ibland Ibland Nej Ibland Nej Ibland 

lokal kurspl i 
teknik finns 

Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej 

 

Innehållsfrågan är inte helt enkel att få grepp om då läraren inte har all kunskap om vad som sker då 

de ibland har varsin årskurs eller att nyligen gjorda omstruktureringar skett. Trots detta kan man 

urskilja en del intressanta (gemensamma) drag. Här framgår att det inte är speciellt stor skillnad 

mellan lärarna i valet av innehåll när det kommer till de rent praktiska göromålen men att bl.a. frågor 

om värderingar skiljer dem åt. En snabb överblick av vad lärarna anger att de gör visar att det 

praktiska byggandet och konstruerandet överväger stort. Broar nämns av alla lärarna, de flesta har 

med någon sorts tillverkning av saker med någon sorts mekanisk rörelse och de flesta gör något som 

innefattar elektronik och lödning. Alla lärarna pekar på vikten av tekniskt utvecklingsarbete men gör 

olika mycket av det. Se appendix, tabell 2. 

Tabell 2. Sammanfattning av lärarnas angivna undervisningsinnehåll 

Lärare Innehåll årskurs sju (7) 



20 
 

Lärare 1 Praktisk tk, hållfasthet, enkla maskiner 

Lärare 2 Bygga broar, skisser och ritningar 

Lärare 3 Bygga broar, hållfasthet 

Lärare 4 Bygga broar hus och torn 

Lärare 5 Bygga broar, hållfasthet och el 

Lärare 6 Ingen teknik i åk 7. I åk sex just nu broar m.m 

Lärare 7 Bygga ballongbil, elsystemet (m. Fy), Åk 6 analysera produkt 

 

Lärare Innehåll årskurs åtta (8) 

Lärare 1 Elektronik och datorer, en del etiska frågor (ihop med bi; hjärnan) 

Lärare 2 Rörliga saker, elmotorer, ”evighetsmaskin” 

Lärare 3 Bilar(med krav på återbruk) eller pneumatik (nytt område) 

Lärare 4 Ingen tk i åtten 

Lärare 5 Kraft och rörelse, bygga råttfällebil 

Lärare 6 Elektronik, löda 

Lärare 7 Bygga broar, integrera m NO 

 

Lärare Innehåll årskurs nio (9) 

Lärare 1 Teori, etik och hållbar utveckling, reflektioner 

Lärare 2 Framtiden och teoretiska uppgifter, bygga fallskärm för ägg 

Lärare 3 Teori och lite mer diskussioner men även praktiskt 

Lärare 4 Elektronik dock ej löda, dissektera datorer, miljö och system, framtidsfrågor 

Lärare 5 Elektronik med bygga och löda typ blinkande dioder, bilen och dess system 

Lärare 6 Mekanik, rörelse och hållfasta konstruktioner, råttfällebilar etikdiskussioner energi 

Lärare 7 Genusteknik, elektronik 

 

Empiri fråga 1 

Lärare 1 (L1) anger att teknikämnet vid skolan länge låg inom No blocket och att inte ens Lpo 94 fick 

till följd att ämnet fick någon status, det togs på vårterminen om läraren hann. Idag är det ett relativt 

eget ämne. L1 säger att den egna synen på ämnet har förändrats från ett praktiskt ämne till ett med 

mer teori i sig. L1 arbetar med hållbar utveckling, tekniska system och infrastruktur bl.a. och försöker 

få eleverna att förstå sin egen del i det tekniska landskapet som utgör deras vardag. En specifik och 

välutrustad sal finns för tekniken där praktiska moment likväl som teoretiska kan genomföras. L1 

anser att teknik är ett viktigt ämne och då inte minst för att elevernas livsvärld är så präglad av teknik 

att de måste få med sig kunskaper härom. Teknik enligt L1 är ett ämne som skall integreras med 

många ämnen men är tydligt skiljt schemamässigt från NO. 

L1 anger vidare att innehållet i undervisningen är både praktiskt och teoretisk. I sjuan arbetas det 

med hållfasta och stabila konstruktioner där eleverna bygger och provar. Det handlar också om en 

del mekaniska enkla maskiner. Årskurs åtta handlar till stor del om elektronik både teoretiskt men 

även praktiskt i form av kopplingar och löda ihop små kretsar. Här ingår även att fundera över 

hållbarheten av att använda elektronik och vart skrotet tar vägen när människan använt färdigt 

produkten. L1 menar också att det är viktigt att samtala om att tekniken påverkar oss och försöker få 

ihop teknikanvändning med undervisning i nervssystemet i åk 8. När årskurs nio sedan inträder är 

byggandet slut och mer av etik tas upp. Problem formuleras som rör en hållbar framtid och 

diskussioner tar fart om huruvida teknik påverkar oss och vår framtid och enligt L1 tycker eleverna 

att det är jobbigt att diskutera detta då det kommer deras egna liv nära. L1 försöker också ha en 
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historisk dimension för att på något sätt få eleverna att se hur teknikens historia till stor del också är 

människans historia. 

Lärare 2 (L2) säger att ämnena, NO och Tk, är uppdelade i skolan men att de försöker att hitta 

kopplingar, ex elektronik blir fy och tk men ibland lyfts Tk ut eftersom det inte passar in med något 

annat ämne eller i teman och lärarna handhar en årskurs var. Om alla No/Tk lärare i lärarlaget har 

klart för sig skillnaden mellan Tk och NO vet L2 inte men L2 tror att eleverna ändå vet skillnad. Det 

byggs mycket under lektionerna men inte alltid och kopplingarna till LHU, etik etc. är inget som görs 

genomtänkt. Teknik är inte prioritet ett i planering. Ingen egen sal finns att tillgå utan de saker som 

behövs måste förflyttas.  

Ämnet är oftast omtyckt av eleverna och L2 funderar på om inte utgångsämnet borde vara teknik för 

att på så vis locka eleverna in i NO-ämnena som anses tråkigare. L2 uttrycker under intervjun att 

ämnet ges för lite tid och plats, när man tänker på det. 

L2 menar vidare att eleverna uppskattar teknikämnet då det finurliga kommer fram. I konstruerande 

finns en form av frihet och problemlösandet inslag. L2 säger att undervisningen utgår från Lgr 11 och 

att det centrala innehållet fördelas över årskurserna och att alla förmågorna övas i alla årskurserna. I 

årskurs sju byggs broar och i åk åtta blir det rörliga delar och mekanismer, bl.a. byggs en elmotor. 

Under dessa pass menar L2 att det är viktigt med skisser och dokumentation och en övning går ut på 

att några elever gör en skiss och andra elever bygger efter den. En övnings som visar vikten av 

ordentliga ritningar bl.a. I åk nio blir det mer om framtiden och teknikens påverkan på våra liv samt 

en konstruktionsövning med en farkost åt ett fallande ägg. Undervisningen generellt blir som mest 

intressant om den kopplas till det som ligger nära eleverna. 

Lärare 3 (L3) och övriga NO- kollegorna delar på teknikämnet vilket gör att alla NO lärare också är 

tekniklärare. Ingen speciell timfördelning finns utan undervisnigen planeras efter att nå målen. Ofta 

får teknikens innehåll komma in i något annat ämne så att målen betas av. I den mån det passar så 

integreras tekniken med exempelvis fysikämnet men oftast går de parallellt. Det anses viktigt också 

för exempelvis de begrepp som är ämnesspecifika för teknik. Ingen egen sal finns att tillgå utan det är 

de vanliga NO salarna som används. L3 menar att ämnet är styvmoderligt behandlat på skolan. L3 

formulerar sig så att synen på teknik definieras varje gång undervisningen i teknik tar plats och att 

det är ett ämne med stor relevans med problemlösningsfokus samt att det är verklighetsanknutet. 

L3 menar vidare att utgångspunkten för teknik är de behov vi människor försöker att tillfredsställa, 

såsom mat, värme och skydd. En stor del av innehållet är till sin natur problemorienterat där 

processen fram till en produkt är viktig med flera steg och där reflektion är viktigt. I sjuan byggs broar 

och i årkurs åtta tillverkas bilar som provas och ligger till grund för reflektion. Enligt L3 vill eleverna 

bygga under tekniktimmarna – hallå vi har teknik här! För mycket av diskussioner förknippar de inte 

med teknik ej heller tekniska system utan korta experiment som kan kopplas till något vardagsnära. 

L3 menar att L3 ständigt kopplar till samhället och omgivningen som vi lever i. I bilbygget ingår att 

produkten skall kunna återvinnas på ett enkelt och bra sätt. 

Lärare 4 (L4) är i stort sett ensam om att undervisa i teknik på sin skola. Ämnet har 60 minuter varje 

vecka i sjuan och 70 min en termin i nian. Denna fördelning gör att lite större tidskrävande projekt 

kan ske i årkurs nio. Skolan har en egen tekniksal som enligt L4 är ändamålsenlig som erbjuder 

relativt gott om utrymme och plats för praktiskt arbete. L4 säger också att teknikämnet är eget på 

skolan och att någon integrering i andra ämnen inte sker, även om det vore önskvärt. Synen på teknik 
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är att det är ett viktigt ämne enligt L4. Det är ämne som visar på en av människans förmågor, 

nämligen den att tillverka saker som gör våra liv bättre. I den tanken ingår både fjärrvärme och 

skateboard, nytta och nöje. 

L4 anser vidare att teknik är ett kreativt ämne som vinner på att förena teori och praktik. Skall en 

kuggväxel studeras så kan den också byggas menar L4. Teknik är kreativt och L4 vill att det skall synas 

i klassrummet och det byggs nästan varje lektion, på olika sätt. I årskurs sju byggs det konstruktioner 

som broar, torn och mekanismer av framförallt blompinnar, glasspinnar och limpistol. Detta görs i 

arbetslag för att likna arbetslivet och träna att samarbeta och presentera sina lösningar. I årskurs nio 

handlar det om elektronik men inte lödning utan att studera och demontera datorer och försöka 

förstå hur de olika delarna pratar med varandra. I åk nio vill L4 att de skall få med sig mycket inför 

vuxenlivet och diskussioner om teknik, etik, energi och framtid skapas vilket enligt L4 brukar 

uppskattas. Tekniska system berörs men inte i någon större utsträckning och hållbar utveckling 

kommer in som en del i att vara resurssnål vid exempelvis byggande av olika konstruktioner. 

Lärare 5 (L5) anger att tk ingår i NO blocket och att det är en konsekvens av att en del av tiden för 

teknik förlades till mellanstadiet. Tiden krympte och tvingade delvis fram en integrering med 

exempelvis fysik för att uppfylla målen i ämnena. Skolan har haft en gedigen tekniksal men idag sker 

teknikundervisningen i en vanlig NO-sal med begränsad tillgång till utrymme. L5 är ensam 

tekniklärare då ingen annan var villig att ta teknikundervisning. Problemlösning anser L5 är den 

enskilt viktigaste delen som teknikämnet bidrar med och det gäller i viss mån även NO ämnena. Det 

som sker i undervisningen och byggs på bordet behöver det reflekteras över vad det betyder i 

verkligheten. 

L5 anser vidare att problemlösandet är grunden i teknikämnet och konstruerandet sker därför i 

grupper för att efterlikna det arbetssätt som industrin arbetar efter. I den mån det passar integreras 

teknik med exempelvis fysik när det kommer till genaratorer, elektromagnetism som högtalare, 

mikrofoner etc. Åk sju innehåller hållfasthetslära och brobyggande för att närma sig hållfasta 

konstruktioner och årskurs åtta drar mot rörliga delar. Här undersöks mekanismer, kraft och rörelse, 

hävarmar och det byggs en råttfällebil. I årskurs nio vill L5 att eleverna närmar sig den verklighet de 

är nära varje dag nämligen elektroniken. Så elektroniksatser för laborationer används och det 

tillverkas små elektroniska kretsar med blinkande dioder, något som L5 vill att de skall få med sig 

hem. Vårterminen i årskurs nio så står bilen i fokus eftersom en del då börjar övningsköra och för att 

bilen innehåller många små delsystem som liknar de stora infrasystemen som bygger upp vårt 

samhälle. L5 anser att en grundfråga för teknikämnet är demokrati. Alla behöver ha kännedom m 

teknik för att kunna göra aktiva val och skapa sig framgång i livet. 

Lärare 6 (L6) har flera kollegor som också undervisar i teknik. Undervisningen sker i åk 6, 8 och 9 och 

lärarna har en årskurs var. Inget direkt arbetslag eller ämneslag finns och L6 menar att det är svårt 

med planeringen därvidlag. Teknikundervisningen sker i en träslöjdssal vilket är gott nog för praktiska 

göromål men dåligt för den mera teoretiska delen. Teknikämnet ses som ett av NO ämnena men 

någon direkt samsyn finns det inte anser L6 och integrering med andra ämnen är låg och sker i så fall 

på tekniklärarens initiativ. L6 anser att teknikämnet är mycket viktigt och att en blandning av teori 

och praktik är gott och det försöker L6 sträva efter. 

L6 berättar vidare att fördelningen av vad som skall göras i vilken årskurs har ändrats. Numer finns 

ämnet i åk 6, en termin i åk 8 samt i åk 9. Brobygge och hållfasthet sker i årskurs sex och materialet 
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är spagetti och limpistol. I åk åtta har det ändrats och numer ligger elektroniken där med lödning och 

byggande av små elektroniksatser. Eleverna gillar elektroniken och när de får en lampa att lysa menar 

L6 och att etik och genus vävs in i elektronikavsnittet. I nian byggs en råttfällebil som introduktion till 

mekaniska delar och här menar L6 också att tekniska system/infrasystem vävs in. Så även 

hållbarhetsfrågor genom att diskutera bilens inverkan och frågeställningar som vad skulle hända om 

alla i Uppsala cyklade?  Eleverna uppmanas att skriva logg efter lektionerna för att på så sätt se sitt 

eget lärande och för att kunna gå tillbaka och se processen de utfört. 

Lärare 7 (L7) är en av sex kollegor som alla undervisar i NO, teknik och matematik. Lärarna finns 

tillsammans i ett ämneslag och undervisar i två årskurser var varje läsår efter ett roterande schema. 

Teknikämnet ingår i NO-ämnena och delar tiden med dem men L7 menar att fördelningen inte är lika, 

teknikämnet får mindre tid generellt på skolan. NO och teknik läses varvat i intervaller om två eller 

tre veckor och försök görs att integrera så mycket som möjligt för att man ska hinna med det centrala 

innehållet. Ingen lokal kursplan finns i teknik och det saknas en gemensam planering enligt L7. Skolan 

har heller ingen lokal som är speciellt anpassad för teknik. 

L7 säger vidare att teknikutvecklingsprocesser inte är med i undervisningen när det kommer till att 

beskriva en arbetsprocess, ibland kallad designprocess. Visserligen byggs mycket men då utan att det 

föregås av en skiss eller med någon direkt uppföljning eller utvärdering. I åk 6 har L7 låtit eleverna 

analysera en produkt ur flera aspekter samt praktiskt byggt någon konstruktion med ärtor och 

tandpetare. I åk sju byggs ballongbilarelsystemet konkretiseras med modeller och åk åtta byggs broar 

även om det kan variera i vilken årkurs saker och ting sker. I nian återfinns ett område kallat 

genusdesign med målet att skapa en produkt med avseende på genus samt ämnesområdet 

elektronik. L7 resonerar kring byggandet av exempelvis ballongbil eller broar som något som inte är 

på riktigt, det blir låtsasteknik och kopplingen till riktiga bilar eller broar är inte enkel. L7 skulle vilja 

utveckla undervisningen i teknik historia. 

Analys fråga 1 

Gällande omgivande faktorer så pekar Bjurulf (2008) på att utbildning är av vikt när det kommer till 

de val som lärare i teknik gör. Bland de intervjuade så är 3 av 7 lärare utbildade i ämnet och har 

behörighet i teknik vilket stämmer bra med riket i övrigt (Skolverket 2014). L5 och L6 har bakgrunder 

som gör att deras ämneskunskaper i teknik måste anses goda samt att de arbetat många år i skolan 

med teknik även om det naturligtvis inte borgar för att kvalité och god måluppfyllelsen. Alla lärarna 

uttrycker att de anser det vara viktigt med teknik men alla anser att ämnet mer eller mindre hålls 

tillbaka på skolan. L2, L5 och L6 anger i intervjuerna hur de fått backa sin undervisning och har svårt 

att vinna gehör för satsningar på ämnet med mera material för praktiska göromål och bättre 

utrymmen och det är även de som är obehöriga. En slutsats här kan vara att med utbildning följer 

också en vidare syn på vad teknik är och hur det kan gestaltas i skolan så att omständigheter som 

utrymme etc. inte behöver styra undervisningen i så hög grad.  

Att tillgängligheten till utrymmen för teknikundervisning visar sig ha betydelse för innehållet visar 

både Bjurulf (2008) och Blomdahl (2007) och av de intervjuade lärarna så har 2 av 7 tillgång till en 

speciell sal för sin undervisning. De övriga använder vanliga NO-salar och i ett fall en träslöjdssal. L5 

har haft en rejäl tekniksal och menar att undervisningen och innehållet kraftigt fick kastas om när 

den togs i anspråk till annat. Alla lärarna anser att salen och utrustningen har betydelse för den 

undervisning som sker och de som ingen specifik tekniksal har uttrycker i vissa falla missnöje över sin 



24 
 

situation. Konsekvensen av att ha ett i flera aspekter praktiskt ämne (vilket alla intervjuade lärare 

anser teknikämnet vara, se längre fram) och inte ha utrymmen för praktiskt arbete är flera. Utan 

oömma ytor blir det krångligt att använda verktyg som skruvmejsel, limpistol, kniv etc. Dåligt med 

utrymme att förvara det eleverna håller på att färdigställa samt för att förvara utrustning och 

material minskar möjligheterna till praktiskt arbete av lite mer avancerad karaktär. Även det 

undervisningsmaterial som krävs för bra teknikundervisning behöver utrymme precis som i NO-

undervisning och skall det ständigt skjutsas runt i skolan ökar arbetsbelastningen för läraren. För 

mycket plockande av saker anger flera av lärarna som ett irritationsmoment och något som de ser 

som begränsande för intressant undervisning, det tar helt enkel för mycket tid och leder till dålig 

undervisning. Konsekvensen av det är mindre intressant undervisning enligt fyra av lärarna och det 

speglar av sig hos elevernas motivation. 

Dessutom ger bara en av lärarna uttryck för att en lokal kursplan i teknik finns och används. En analys 

av det skulle kunna vara att ämnet inte anses viktigt men även att det finns uppenbara svårigheter 

att konkretisera hur den egna skolan väljer att låta teknikundervisningen gestaltas för eleverna. En 

lokal kursplan kan verka samlande för kollegorna dessutom och vara grunden i en samsyn på ämnet. 

L2, L3 och L7 samt i viss mån L1 anger att de har flera kollegor och att undervisningen dem emellan 

är spridd bland årskurserna. De anger dessutom att vad som skall ske i klassrummet till viss del, men 

allt för sällan, bestäms kollegialt. L6 har kollegor i teknik men de har varsin årskurs vilket försvårar 

samarbetet och var och en tenderar till att sköta sig själv, det bara checkas av att man inte göra 

samma sak. L4 och L5 är ensamma om att ha teknik och bestämmer således helt själva hur de 

gestaltar kursplanen centrala innehåll i klassrummet och hur förmågorna övas.  

Gällande undervisningens innehåll kan man med Klasanders emfaser och DiGironimos dimensioner 

hitta en del intressanta saker. I DiGironimos prisma befinner sig de flesta lärarna i den övre delen 

(Bild 2). Den historiska delen som är en del av teknikämnet, och som DiGironimo placerar i botten av 

prismat, uttrycks som ett viktigt inslag i teknikundervisningen av bara en av sex lärare i studien. 

Klasander inkluderar i sin teknikhistoriska emfas systems framväxt (således också artefakter) och 

drivkrafter vilket L1 och L4 uttrycker är en del i deras undervisning. L7 uttrycker att just drivkrafter 

och teknikhistoria är något som L7 skulle vilja utveckla. DiGironimos topp på prismat (bild 2) handlar 

om teknikens roll som den tolkas just nu och just detta uttrycker alla lärarna att de försöker arbeta 

med bland sina elever. Så intervjuerna visar att de flesta lärarna i studien gärna tittar på ämnet som 

något med stor påverkan på människor i nuet men även med spaning mot framtiden.  

Flera av lärarna, L1, L4, L5 och L6 sätter just elektroniken som en viktig del av människors vardag 

2015. Elektronik har traditionellt varit en del av fysikämnet men har i och med Lgr 11 landat i 

tekniken ordentligt. Eftersom kommunikation, styrning av system och exempelvis musik idag är 

elektroniskt och digitaliserat så är det något som verkligen rör elevernas vardag. Elektroniken 

framträder därför som det område som lärarna använder för att tala om teknikens roll i vårt samhälle 

som ligger nära elevens liv. L1, L4 och L5 belyser det resonemanget genom att peka på just 

elektroniska system och artefakter som teknik av idag. L6 pekar också på elektroniska prylar som 

något av stort intresse för eleverna. Däremot säger inte alla av dem att värderingar sker i det 

sammanhanget, utan snarare verkar undervisningen bara peka på elektronikens plats i elevens liv. 

DiGironimos sidor av prismat (bild 2) rör de tekniska artefakterna, teknikutveckling och tekniken sett 

som en mänsklig praktik ihopkopplad med värden som etik, genus och jämställdhet för att nämna 

några aspekter och hädanefter kallas denna sida av triangeln för värderingar. Lärarna i studien som 
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alltså befinner sig mer i toppen av prismat ligger också mer åt de tekniska artefakterna och 

teknikutvecklingen än värderingar. Visserligen anger lärarna att de på olika sätt närmar sig 

värdefrågor men den mesta av undervisningstiden verkar ändå byggandet ta i anspråk. L1 anger med 

större emfas än de övriga hur frågorna runt etik och hållbarhet är viktiga i sig själv medan L6 och L5 

sätter hållbarhet i anslutning till bl.a. att vara återhållsam med material i konstruerandet av 

artefakter i klassrummet.  

Av de intervjuade lärarna är det L1 och L4 som tydligt anger att de i årskurs nio tar sig bort från 

byggandet och inför mer av diskussioner om teknikens roll för samhälle och individ. De tenderar 

alltså att dra sig mer mot mitten av DiGironimos prisma för en större balans av de olika delarna i 

teknikämnet. De övriga lärarna ligger närmare det ena hörnet av prismat där tekniska artefakter och 

teknikutveckling möts. L2 och L6 anger att skisser eller ritningar är viktiga och att de utgör en viktig 

del i reflektionsprocessen och är således närmare den sida av prismat som rör teknikutveckling. Även 

L5 lyfter fram den problemlösande sidan av teknikämnet och placerar sig därmed också nära 

teknikutveckling. Sett genom Klasanders emfaser håller sig flera av lärarna till Design and Make-

emfasen med mycket byggande men också i Den industriella emfasen med riktning mot produktion. 

Sammanfattning analys fråga 1 

Sammantaget visar analysen av att det finns skillnader i hur lärarna väljer ut ett teknikinnehåll. De 

har lite olika ingångsvärden som de pekar på gällande val av innehåll och förutsättningar. Analysen 

visar att undervisningen erbjuder i princip det som kursplanen beskriver men med en stor övervikt 

mot det praktiska samtidigt som diskussionerna/reflekterandet får står tillbaka. Att lokaler, 

tillgängligt material och tid har betydelse för undervisningens utformning är måhända ingen nyhet 

precis men i detta praktiska ämne blir det en viktig förutsättning. Analysen visar också att det 

kollegiala spelar in i valet av undervisningsinnehåll. 

Fråga 2 

I vilken omfattning tillvaratas kursplanens intentioner bland tekniklärare 

angående etik, hållbar utveckling och olika samhällsfrågor?  

Empiri fråga 2 

Lärare 1 (L1) beskriver sin undervisning i teknik som ganska välfylld av reflekterande tillfällen. L1 

säger att teknikämnet är väl lämpat för diskussioner kring ex. etik och hållbar utveckling eftersom 

teknik både kan erbjuda lösningar för en hållbar framtid och samtidigt är en del av problemet. L1 vill 

att eleverna skall se sin egen tillvaro och den teknik som både hjälper dem men kanske också stjälper 

dem. Stjälper i så måtto att exempelvis tekniska artefakter och system tvingar eleven till att ständigt 

vara tillgänglig och uppkopplad. Det handlar alltså, säger L1, om den rent sociala delen av livet och 

hur teknik påverkar sättet elever umgås på, ex dataspel, och om teknikbruk eller missbruk.  Hållbar 

utveckling ser L1 som den enskilt viktigaste delen i teknikämnet och L1 försöker att ge eleverna en 

insikt och en utmaning i att fundera över sin egen roll i världen och det omgivande samhället. L1 

säger dessutom att tjejerna presterar bättre när de ser att teknik inte bara är byggande. 

Lärare 2 (L2) menar att funderingar runt etik och hållbar utveckling inte är något de gör medvetet 

eller planlagt. Det är inte klart uttalat mellan kollegerna säger L2, det är inget som har prioriterats. 

Eleverna själva brukar komma på och ställa frågor om globalt och lokalt när de har kursworkshops, 

men det är inget som lärarna direkt pekar på. De diskuterar exempelvis mobilandvändning men då 

mer ur perspektivet att om den inte fanns än och hur den påverkar det egna livet. En diskussion sker 
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ibland om hur kunskaper i teknik kopplar till önskat yrke för eleven i framtiden och hur hållbar 

utveckling är viktigt för det framtida yrket oavsett vad man kommer att arbeta med. Men L2 menar 

som sagt att det mer är på elevens initiativ än lärarens. 

Lärare 3 (L3) säger sig alltid koppla till samhället och verkligheten som den är. Dock menar L3 att det 

inte är alla klasser där det fungerar, de är helt enkelt inte intresserade av det. Hållbarhetstänket 

återkommer L3 till inte minst när det kommer till det praktiska byggandet av saker ex. en bil. Där 

ingår det att den bil de bygger skall vara återvinningsbar i alla sina detaljer och det finns med som en 

grund i bedömningen av elevens arbete. Dock är det ingen stor fråga i teknik utan tas mer i NO och 

SO. L3 säger att det stoff som tas upp i undervisningen också måste vara användbart för eleven men 

L3 funderar även högt över om teknik klarar att bli teoretiskt.  

Lärare 4 (L4) pekar på att mer av samarbete mellan lärarna i olika ämnen vore önskvärt men att det 

inte finns tid till det. L4 använder bl.a. ämnesområdet energi för att gå in på hållbarhet med frågan 

om hur eleverna lever sina liv om 20-30 år och om det möjligtvis handlar om solceller då eller hur 

husen värms. L4 nämner också filmer och tidningsartiklar för att ta aktuella händelser som ger en bra 

diskussion kring hållbarhet när eleverna går i åk 9. Detta är ett sätt att förbereda dem för vuxenlivet 

menar L4. Även konsumentperspektivet är en vinkel som L4 lyfter i klassrummet. Att handla en stol 

av en snickare ger dig en relation med snickaren medan en stol köpt på ett stort möbelföretag är 

gjord av en okänd och ingen relation finns mellan köpare och konsument. En etisk diskussion menar 

L4 som årskurs nior klarar och ofta finner intressant. 

Lärare 5 (L5) anser att problemlösning är teknikämnets kärna och genom träning av det så utrustas 

eleverna till att se tekniska problem, fundera runt lösningar, prova idéer och utvärdera. L5 menar att 

inget annat ämne passar så bra för att träna samarbete runt problem i en designprocess som 

teknikämnet. Att bara ha samhällsperspektiv under tekniktimmarna är kontraproduktivt då det är 

just problemlösning som måste övas och L5 säger att det byggs något varje lektion. Hållbar utveckling 

diskuteras genom att titta på små och stora system och L5 säger att det är viktigt att många kan 

tekniska system och saker för att inte en klick människor i samhället skall sitta på all kunskap och 

därmed makt. Dessutom kommer hållbar utveckling in i exempelvis materialval, bygga smart, lätt och 

billigt samt diskussioner om transportsektorn. 

Lärare 6 (L6) säger att etik och genus diskuteras när aktuellt ämnesområde är elektronik, eftersom 

elektronikprylar, musik och dataspel är något eleverna tycker om. Under byggandet av råttfällebilar 

diskuteras bilens påverkan på miljön. Även energi samt tekniska system eller infrasystem kommer 

med då men inget sägs om omfattningen eller på vilket sätt diskussioner sköts. Energi är även ett 

eget tema och diskuteras genom att eleverna får ett ämne och en åsikt som den skall debattera 

utifrån.  

Lärare 7 (L7) anger att det nästan inte alls förekommer att hållbar utveckling eller hållbara lösningar 

tas upp i teknikundervisningen, det sker i NO och i viss mån SO. Värderingar över huvud taget är det 

sparsamt med förutom genus som det finns ett eget område i åk nio kring. Tekniska system tas upp 

lite grann men ingen direkt diskussion förs om dess påverkan och betydelse för oss människor, 

snarare hur de fungerar. L7 när dock en tanke om att teknikämnet borde handla mycket mer om 

hållbara lösningar då det är teknikens viktigast bidrag till framtiden. 
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Analys fråga 2 

I DiGironimos prisma är sidan som rör den mänskliga praktiken det ställe hon menar innehåller frågor 

om jämställdhet, jämlikhet, genus, etik, ekonomi, hållbar utveckling och politikska beslut, i min analys 

benämner jag detta som värderingar. På liknande sätt visar även Klasander med två av sina emfaser 

på behovet av att undervisa teknik så att elever förstår vad man i dagligt tal benämner som ”hållbar 

utveckling” och ”medborgaskap” till skillnad från en undervisning som behandlar vardagsföremål, är 

praktisk eller som deskriptivt beskriver teknikens historia. I två av fem förmågor som teknikämnet 

skall behandla framgår att elever skall arbeta med värderingar och drivkrafter bakom tekniken i vårt 

samhälle. I Skolverkets kursplan under centralt innehåll framgår att under ”Teknik, människa, 

samhälle och miljö” skall man undervisa om värderingar. Lärarna i denna studie visar sig ha olika 

ingångsvärden och dryga hälften av dem är i sin undervisning i de angivna emfaserna eller för den 

delen på den sidan av prismat som behandlar värderingar. Den andra hälften anger inte på samma 

sätt att de behandlar värderingar och därmed uppfyller de intervjuade lärarna kursplanens 

intentioner olika mycket. 

Generellt visar studien att lärarna rör vid värderingar i någon form och att det sker på något olika 

sätt. L3, L5, L6 och i viss mån L7 berör värderingar i anslutning till något praktiskt byggande. Saken 

som tillverkas bär med sig värderingar som behöver lyftas och detta passar att göra i den kontext 

som uppstår i det praktiska handlandet enligt läraren. I andra fallet, vilket L1 och L4 visar, så är 

värderingsdiskussioner värdefulla i sig själva. Här är inte diskuterandet/samtalandet direkt 

kontextuell till det som sker klassrummet utan sker för att läraren anser att det är viktigt och/eller i 

enlighet med styrdokumenten. L2 ger en bild av att det inte är direkt planlagt huruvida värderingar 

tas upp i klassrummet men att elevernas frågor och inspel ofta handlar om det. L2 och L7 säger på 

lite olika sätt men med eftertyck att de skulle vilja ha mycket mer av värderingar i 

teknikundervisningen. L7 framkastar dessutom idén att hållbara lösningar borde vara teknikämnets 

kärna. 

Om detta resultat analyseras i ljuset av Klasanders emfaser så når två av lärarna, L1 och L4, fram i det 

som beskrivs som den hållbara utvecklingsemfasen. Här menar Klasander att teknikens dualism lyfts 

fram och teknikens goda och/eller onda sidor är föremål för analys, vilket bägge lärarna pekar på. 

Men även den medborgerliga emfasen syns i dessa två lärares svar då deras syfte inte bara är att 

synliggöra och peka på värderingar utan också vill föra eleverna fram till en handlingsberedskap, dvs 

göra dem redo att ta tag i värderingsfrågorna i sina liv. Övriga lärare befinner sig mer i design and 

make emfasen och hantera vardagen-emfasen samt den industriella fasen. Det handlar mer om att 

skapa artefakter och på något sätt agera ingenjör eller materialvetare i byggandet av modeller av 

riktigt ting. 

Fortsättningsvis visar analysen att kursplanens intention om att teknikundervisnigen skall innehålla 

värderingar tas på allvar bland de intervjuade lärarna. Det som däremot visar sig är att det görs på 

helt olika sätt samt i olika grad. Att byggandet står i fokus har det visat sig i den tidigare analysen och 

den verkligheten kan ses i intervjusvaren kring värderingar. När läraren säger att diskussioner sker i 

anslutning till ett praktiskt avsnitt i undervisningen så reses frågan på vilket sätt detta görs och hur 

eleven upplever och lär av det. Är det uttänkta frågor som L1 och L4 redogör för och där det i alla fall 

hos läraren finns ett klart syfte så ger det en riktning i teknikämnet. Om det är elevinitierande frågor 

som fallet med L2 där frågorna verkar ägas av eleverna till största delen så betyder det något annat 

för eleven. L1 ger en klar bild av att eleverna triggas att diskutera och att detta utgör en del i den 
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samlade bedömnigen vilket i sin tur borde göra ämnet relevant för eleverna förutsatt att 

diskussionen rör något nära eleven. En diskussion som av läraren anses som viktig sänder signaler om 

det, eller med Lundqvists ord är en riktningsgivare, och gissningsvis förstärker det bilden av att 

eleven förväntas kunna argumentera/diskutera och ta ställning i tekniska frågor. Att göra detta i 

ämnet teknik belyser också den viktiga aspekten för eleverna att det inte är motorolja eller kretskort 

som är teknikämnet.  

Sammanfattning analys fråga 2 

Sammantaget så visar denna analys av fråga 2 för det första att dessa sju lärare anser att det är 

viktigt med värderingsfrågor men att de flesta av dem inte lever upp till det i undervisningen. För det 

andra att i den mån värderingsfrågor runt teknik, teknikanvändning och tekniska artefakter tas upp 

så handlar det om elevens nuvarande och kommande liv och tekniken i förhållande till det. Det 

verkar inte handla om rätt och fel hos någon av lärarna, dvs normerande i någon mening, varken i det 

de säger i intervjun eller hur de uttrycker det. Snarare syns en viljeinriktning hos de flesta av lärarna 

att visa på teknikens roll i våra liv och samhällen på ett generellt plan. De flesta når dock inte ända 

fram i sina intentioner vilket möjligen kan tolkas som en felaktig prioritering av tid men kan också 

tolkas i ljuset av utbildningsgrad, dvs dålig kunskap om teknikämnets bredd. 

Slutsats 

De svar och berättelser som informanterna gett på de frågor som ställts under intervjuerna ger en 

bild av teknikämnets gestaltning i sju grundskolor och kan inte tas som gällande för resten av 

Sveriges skolor. Men det som framkommit i analysen av svaren stämmer mycket väl överens med det 

Skolinspektionen skriver fram i sin rapport om teknikämnet i skolan (Skolinspektionen 2014). 

Innehållet i undervisningen verkar fastställt och ingenting framkom i intervjuerna om att eleverna 

hade inflytande på vad som skulle tas upp i teknikämnet. Det enda som kan skönjas i den frågan är 

att två av lärarna uttrycker att eleverna vill göra praktiska saker eftersom det är teknik på schemat. 

Så de praktiska inslagen verkar vara något läraren bestämt förvisso påhejad av eleverna. Intressant 

att notera är att alla lärare låter sina elever bygga broar som en del av hållfasta konstruktioner. 

Skolinspektionen fann också detta och kunde där också konstatera att ingen direkt progression 

kunde skönjas utan det var samma typ av brobygge i fler årskurser (Skolinspektionen 2014, s. 28).  

Det framkommer också i analysen att flera av lärarna inte arbetar speciellt mycket med 

teknikutvecklingsprocessen dvs de metoder och förhållningssätt som karaktäriserar teknikämnet, 

trots byggandet. Att göra om en sak en gång till för att se förbättringar kräver sin tid, tid som flera 

säger att de inte har då bl.a. NO-ämnena skall ha sitt och att tiden det tar med allt material inte 

räcker. Väldigt lite integrering sker med andra ämnen är en annan slutsats att dra och rent kollegialt 

verkar teknikämnet vara något av ensamarbete även om flera har kollegor som undervisar i teknik. 

Lärarna i studien ger eleverna den undervisning som de har kunskaper till men också förutsättningar 

för. Svaren ställda i ljuset av DiGironimo, Klasander och Lundqvist belyser det faktum att mycket av 

undervisningen är mer eller mindre relevanta för de förmågor eleverna skall utveckla enligt 

kursplanen. Den undervisning som erbjuds bland informanterna ligger på ungefär samma ställe i 

DiGironimos prisma nära hörnet med artefakter och teknikutveckling och någon större förflyttning 

sker inte, dvs ett förflyttande mellan de olika delarna i tekniken som DiGironimo pekar på. Undantag 

finns bland ett par av lärarna som definitivt pekar på många av aspekterna runt teknik. Detta kan 

belysas som något som ger riktning för eleven om vad ämnet är och handlar om. Lundqvists 



29 
 

riktningsgivare säger att det läraren väljer att belysa, upplysa om, peka på etc. är meningsskapande 

för eleven. Analyseras det som finns i empirin utifrån detta så visar undervisningen mer på att 

teknikämnet är ett praktiskt ämne framför allt. 

En önskan återfinns hos några om att göra annorlunda och arbeta mer med värderingar kring ex. 

samhälle och hållbarhet men tydligt är att det får stå tillbaka av olika anledningar. Yttre 

omständigheter som lokaler, eventuella kollegors val, tiden som ges till ämnet, kunskapen om 

skolämnet teknik etc. ger ramar för ämnet som tycks svåra att bryta. Eventuellt är det här den låga 

relevans som eleverna uttrycker att teknikämnet har återfinns vilket diskuteras i nästa del, 

diskussionen. 

Diskussion 
Syftet med studien är att identifiera omgivande faktorer som styr lärarnas val av innehåll med 

speciellt fokus på lärares relation till kursplanens intentioner vad gäller etik, hållbar utveckling och 

olika samhällsfrågor. Det är med all sannolikhet inte alla faktorer, speciellt då studien bygger på sju 

lärare. Resultatet visar dock på en intressant samstämmigt hos intervjuade lärare. I följande text har 

ett antal olika temata identifierats och diskuterats, för att under konklusioner generera ett antal olika 

rekommendationer och förslag för b.la. lärarutbildningarna i Sverige. 

Ofta förknippas teknikämnet med konstruktion av olika saker, vilket denna studie bekräftar. Ämnet 

innehåller dock andra områden enligt Klasanders (2011) sex emfaser och DiGironimos (2012) fem 

dimensioner. Teknik är ett ämne som tangerar mänskliga värderingar på ett individuellt plan men 

också som en samhällsföreteelse och som förändras över tid. Det finns många etiska dilemman att 

fundera över, exempelvis teknikens roll för hållbar utveckling, liksom teknikens universella karaktär 

där genus, klass, etnicitet blir viktiga delar av teknikundervisningen. Detta sammantaget med 

Lundqvist (2009) epistemologiska riktningsgivare blev det teoretiska ramverket för analys av 

insamlad empiri.  

De intervjuade lärarna i studien visar en ganska så samstämmig bild av deras syn på teknikämnet. 

Ofta i dialog med dem framstod det med all tydlighet att de ägde en god kännedom om vilka 

moment som ingår i kursens centrala innehåll. Framförallt framstod dock de mera handgripliga 

momenten som (er)kända. Kursplanen är tydlig med att teknikämnet skall belysas från flera håll 

varav ett är de praktiska momenten med teknikutvecklingsarbete, skissa-bygga. Det finns dock andra 

teoretiska och filosofiska moment i kursplanen som inte framkommer lika tydligt i intervjuerna. 

Det praktiska ämnet 

Lärarna beskriver unisont ett teknikämne som till stor del är praktiskt. Det handlar både om 

produkten samt vägen fram till den. Med tanke på att eleverna använder en stor del av 

undervisningstiden åt att bygga och konstruera broar, torn, bilar, mekaniska växlar eller enkla 

elektroniska byggsatser så måste lärarna anse att det är viktigt. Här det på sin plats att fundera över 

om undervisningens innehåll ligger nära elevens livsvärld. Att enkla elektroniska byggsatser ger 

kunskaper är det ingen tvekan om men om det ställer eleven inför att fundera över sin plats i det 

digitaliserade tekniska landskapet 2015 tål att fundera på, likväl som att en bro av spagetti och 

smältlim pekar på viktiga delar på Tjörnbron eller taket i gymnastikhallen.  
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Några lärare pekar på att saken som tillverkas bär med sig värderingar som behöver lyftas och att 

detta passar att göra i den kontext som uppstår i det praktiska handlandet när produkten formas. En 

ballong-, råttfällebil eller en bro kan absolut vara en del av god teknikundervisning men den behöver 

kontextualiseras i det stora sammanhanget utanför modellen och vara meningsfull för eleven inte 

minst i ljuset av att det läraren plockar fram eller erbjuder i undervisningen visar vad teknik är för 

eleven (Blomdahl 2007). Om tiden eleven har till teknik går ut på att bli vägledd i färdigställandet av 

en modell av något som inte ”finns på riktigt”, som en av lärarna uttryckte det, så luras eleven till en 

felaktig bild av ämnet. I Skolinspektionens rapport framkommer att de elever som i undervisningen 

fått en bred bild av ämnet som något som finns runt dem och som synliggjorts av läraren på olika sätt 

ser också nyttan av ämnet utanför skolans kontext (Skolinspektionen 2014, s.17). Skogh (2001) visar 

samma sak genom att belysa att de elever som fått planlagd undervisning i teknik tidigt också är de 

som ser ämnet brett och har en positiv inställning (Skogh 2001, s. 242). En tredjedel av eleverna i 

Skolinspektionens rapport säger också att de inte stimuleras av för enkla uppgifter, uppgifter de inte 

vet vad de syftar till och som ligger under deras intellektuella nivå (Skolinspektionen 2014, s.18). 

Undervisning som inte stimulerar intresset hos eleven lyckas sällan leda till bra inlärning hos eleven 

(Krapp 1999) och intresse är vad kursplanen i teknik anger att eleverna skall få.  

Teknikutvecklingsprocessen framstår i kursplanen som viktig och det säger flera av lärarna att de har 

med i undervisningen men oftast används begreppet problemlösning istället, vilket är ett ord att 

reflektera över. Allt av det som lärarna anger att de gör i det praktiska handlar inte om att lösa 

problem, snarare om att utveckla något. Här finns en språklig dimension som kan leda tanken fel för 

elevens förståelse av den faktiskt gör. 

Omgivande faktorer 

De flesta av lärarna i intervjun uttrycker att de saknar anpassade klassrum för den undervisning de 

önskar bedriva – ett praktiskt ämne. De blir därför aningen paradoxalt då tekniklärarnas önskan 

skulle leda till ett än mera praktisk ämne samtidigt som dagens kursplan pekar på en kontext långt 

utanför ett speciellt utformat klassrum. Det byggs troligen för mycket redan som det ser ut. Å andra 

sidan kan en välutrustad sal ge möjligheter till mer avancerad teknisk utrustning och på så vis 

möjliggöra bättre praktiska moment som blir både meningsfulla och viktiga i ett 

teknikutvecklingsarbete. Detta var också något Skolinspektionen fann i sin analys (Skolinspektionen 

2012, s.29) och som Bjurulf skrivit om (Bjurulf 2008, s.116).  

Som en omgivande faktor styr trots allt frånvaron av ett ordentligt utrymme med adekvat utrusning 

lärarens möjligheter att infria kursplanens intentioner i teknik. De flesta anger att undervisningen 

sker i en vanlig NO sal dit saker måste transporteras vilket är både tidsödande för läraren men också 

för eleven som varje gång måste omorientera sig var sakerna finns. 

Lärarnas kompetens och värderingar 

Över hälften av lärarna i studien är inte behöriga i ämnet vilket möjligen inte behöver betyda något 

för undervisningens kvalitet men ändå utgör ett mått på kompetens. Sjögren (1997) belyser att skall 

teknikämnet utvecklas krävs det intresse och relevant kompetens. Enligt Skolverkets redovisning av 

behörigt för undervisning i teknik i årskurserna 7-9 är cirka 50 % behöriga. Analyseras lärarnas svar så 

kan det skönjas en skillnad mellan behöriga och obehöriga. De behöriga ger en något mer nyanserad 

bild av vad de uppfattar är teknikämnet och dess förgreningar mot mer än bara praktiskt arbete. 

Ingångsvärdena som lärarna har till sin undervisning kan exemplifieras genom de emfaser som 

Klasander beskriver och analysens slutsats belyser att vissa av emfaserna inte återfinns hos lärarna i 

någon större utsträckning. Den hållbara utvecklingsemfasen, den teknikhistoriska emfasen och i viss 
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mån den medborgerliga emfasen framhålls inte och det reducerar ämnet för eleverna. De 

riktningsgivare som Lundqvist formulerat är också intressanta att titta på i det sammanhanget 

(Lundqvist 2009). Analysen visar som sagt att eleverna möter en undervisning som i mångt och 

mycket är praktisk men några lärare säger att de påpekar saker för eleven i det praktiska arbetet, dvs 

om-orienterar eleven, för att ge denne ett bredare perspektiv. Det framkommer dock inte bland de 

flesta och analysen visar att det råder brist på en sådan bredare ansats i undervisningen. 

Konklusion 
Det är ett intressant faktum att de intervjuade lärarna ger en samstämmig bild av teknikämnets 

varande. Ett ämne som skolinspektionen funnit och skrivit om i sin rapport som otydligt, med för lite 

resurser i form av ändamålsenliga lokaler och tid samt behandlas styvmoderligt.  

För min egen del känns slutsatsen beklämmande. Måhända är resultatet inte nytt då det under 

många år varit klart att teknikämnet är det kanske i särklass mest illa behandlade ämnet. Lärarna gör 

ett storartat arbete trots brister och avsaknad av behörighet och tillräcklig kompetens. Denna studie 

visar på att lärare har svårigheter att uppnå sina intentioner kring exempelvis värderingar som omger 

teknikämnet vilket har sin grund i lärares kunskap om teknikämnets bredd.  

Från Skolverkets sida genomför man ett antal olika insatser för att stärka teknikämnet inom den nu 

pågående NT-satsningen. Men fler lärare som undervisar i teknik behöver fortbildas för att ämnet 

skall kunna hävda sig mot skolans övriga innehåll och bli mer relevant för eleverna. 

Lärarutbildningarna runt om i landet har goda kunskaper i ämnet och här måste lärosätena bemöda 

sig om att få teknikämnet belyst i enlighet med styrdokumenten för skolan. Tyvärr är skolans 

huvudmän inte riktigt med och satsar på lärarlyftet som pågår så möjligen behövs det stadsbidrag i 

likhet med matematiklyftet för att lyfta tekniken och då med det kollegiala fokus matematiklyftet 

har.  En kraftsamling kring ämnet och mer forskning på hur innehållet kan göras relevant för eleverna 

är därför eftersträvandsvärt. 

Gissningsvis skulle undervisningen i teknik behöva innehålla mer av diskussioner och undervisning i 

etik, hållbar utveckling, samhället, framtid, genus etc. för att öka relevansen. Unga människor idag är 

till en ganska stor del intresserade av hållbar utveckling och rättvisa vilket torde utgöra en spännande 

ingång i teknikämnet. Teknik används av alla människor och gemensamt kan jordens befolkning få 

det bättre med ny smart teknik som inte förstör vår jord utan hjälper oss att leva hållbart. Svenska 

elevers inställning till teknik tror jag kan förändras om utgångspunkten är en annan än att tillverka 

modeller av olika slag, även om det har sin plats i teknikundervisningen också. 

En annan sak att lyfta här är att godkänt betyg i teknik inte är ett kriterium för att gå på Teknisk linje 

på gymnasiet vilket är precis så märkligt som det låter. En konstruktion som ger fel signaler till hela 

skolsystemet att teknik är ämnet som eleven lika gärna kan softa sig igenom eller bara ha som 

förströelse eller pysseltimme bland de andra tunga ämnena. Efter 30 års läroplansarbete och 

erfarenheter av ämnet i skolan finns idag ett skolämne som syftar till att elever skall få en bredd och 

ett djup. I och med Lgr 11 borde det därför vara dags att förverkliga dessa intentioner. Lärarna står i 

denna fråga ganska ensamma och behöver huvudmän som hjälper till att förverkliga kursplanen i 

teknik som avsett.  

Det skymtar fram en underliggande uppgivenhet bland lärarna i denna studie kring hur ämnet 

behandlas men också en uppenbar vilja att göra mer, djupare och mer relevant undervisning. Större 
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krav på eleverna vid exempelvis byggande med krav på ett rejält dokumenterat utvecklingsarbete 

skulle öka ämnets betydelse för eleverna, något som också kräver att ämnet ses som betydelsefullt 

genom hela skolsystemet så att de resurser lärarna behöver också ges.  
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Bilaga 1 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. 
ISBN:91-7307-008-4 Utgivare: Vetenskapsrådet Copyright © Vetenskapsrådet 

Informationskravet  
Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.  

Detta allmänna krav kan konkretiseras i följande regel: Regel 1 Forskaren skall informera 

uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller 

för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt 

att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen 

som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. 

Samtyckeskravet  
Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.  

Detta krav kan konkretiseras i följande regler:  

Regel 2  

Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör 

samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare ( t.ex. om de undersökta är under 15 år 

och undersökningen är av etiskt känslig karaktär). 

Regel 3  

De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på 

vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa 

följder för dem. 

Regel 4  

I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas för 

otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan 

forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare. 

Konfidentialitetskravet  
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

Frågan om konfidentialitet har ett nära samband med frågan om offentlighet och sekretess.  

Detta allmänna krav kan konkretiseras i följande regler:  

Regel 5  

All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om enskilda, 

identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande sådana 

uppgifter. 
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Regel 6  

Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt 

att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan 

uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att 

komma åt uppgifterna. 

Nyttjandekravet  
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsknings- ändamål.  

Detta allmänna krav kan konkretiseras i följande regler:  

Regel 7  

Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

Regel 8  

Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut eller åtgärder som 

direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) utom efter särskilt medgivande av den 

berörda. 

 

Ovanstående regler avser jag att följa på heder och samvete. 

Uppsala     2015 

Johnny Häger 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Personlig bakgrund 

 Utbildning – vilken utbildning har du? Har du fler ämnen än teknik? Är du behörig? 

 Antal år som lärare – Hur länge har du jobbat som lärare? På denna skola?  

 Antal år som tekniklärare – Hur många år som tekniklärare? 

 Etc. 

Aktuell skola 

 Skola – Hur många paralleller, elever? 

 Omgivning – Är detta en stadsdelsskola? Social status? 

 Elever – var kommer de ifrån, upptagningsområde? 

 Etc. 

Arbetet 

 Ämnen och dess fördelning 

 Heltid/deltid 

 Arbetslag – antal tekniklärare 

 Etc. 

Teknik 

 Synen på ämnet allmänt – vilken syn har du på teknik och skolämnet teknik? Gör du skillnad 

på NO och teknik? 

 Val av innehåll – hur väljer du ditt innehåll? Lokal kursplan? 

 Kursplanen – lgr 11 hur styr den ditt arbete? 

 Praktiska göromål – exempel på vad ni bygger/konstruerar 

 Etc. 

Etiska tankar m.m 

 Etiska spörsmål – kopplar du ämnet teknik mot etik? Hur då? Varför? Hur reagerar eleverna? 

Tycker de om att diskutera sådana saker? Konfronterar du dem med deras egna liv? 

 Hållbar utveckling – är du i det området i teknikundervisningen? På vilket sätt? Varför? 

 Människa och samhälle – kopplar ämnet mot system och samhälle 

 Tekniska system 

 Drivkrafter för teknikutveckling 

 Globalt lokalt 

 Andra tankar 

 


