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Sammanfattning 

Bakgrunden till denna studie är brist på forskning kring teknikämnet samt ett personligt 

intresse inom ämnet. Syftet är att undersöka teknikämnets innehåll, med innehåll menas både 

vad och varför. Detta undersöks med hjälp av elevuppgifter i två teknikläroböcker för årskurs 

4-6 skrivna efter 2011 för att läroböckerna ska vara kopplade till den nuvarande läroplanen, 

Lgr 11. Analysmetoden som studien använder sig av är en kvalitativ innehållsanalys, där 

elevuppgifterna analyseras med hjälp av analysverktygen ämnesfokus, ämnesspråk samt 

bildningsemfaser. Ämnesfokus är kopplat till vad eleverna erbjuds att lära sig, ämnesspråk om 

hur erbjudandet framställs och bildningsemfaserna handlar om varför eleverna ska lära sig det 

erbjudna. Studiens resultat visar att elevuppgifterna kan kategoriseras med hjälp av 

analysverktygen. Det framkommer också i studien att några kategorier är överrepresenterade 

bland elevuppgifterna till exempel uppgifter som behandlar konstruktion. 

 

Nyckelord: bildningsemfas, ämnesspråk, ämnesfokus, teknikdidaktik, läromedelsanalys, 

elevuppgifter, teknikämnet  
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1. Inledning 

Studier på Uppsala universitets Grundlärarprogram har gett oss, Idamarie Mettag och Anna 

Rutule, värdefulla kunskaper i vårt blivande yrke som lärare. Förutom de kunskaper studierna 

gett oss har även ett intresse skapats om de ämnena vi ska undervisa i. Ett av ämnena är teknik 

– ett ämne som ingen av oss har haft som skolämne och som verkar ha en skymd plats bland 

andra ämnen. Vårt första självständiga arbete behandlar också teknikämnet då vi skrev om 

lärares uppfattningar om teknikämnet. I startpunkten av detta arbete var vi överens om att vi 

ska fortsätta att närma oss teknikämnet. 

Resultatet av vårt intresse är denna studie – Vad erbjuds eleverna? – där vi analyserar 

elevuppgifter i två ganska nyligen tryckta läromedel skrivna av Hans Persson (2015) och 

Staffan Sjöberg (2013). Vår önskan är att vår studie ska bidra med kunskap om ämnesinnehåll 

i teknikläromedel då dessa kan vara till stor hjälp i tekniklärares arbete. 

1.1. Arbetsfördelning 

Arbetet med det självständiga arbetet startade med att gemensamt söka litteratur kring ämnet. 

Utifrån den litteraturen skapades bakgrund, syfte och frågeställningar. Den tidigare forskning 

som ansågs passa studien indelades sedan i ansvarsområden. Idamarie Mettag har 

huvudansvaret för sammanställning av litteratur kring kapitlet Innehåll, Anna Rutule har 

huvudansvaret för sammanställning av litteratur gällande kapitlet Teknisk kunskap. 

Information under kapitlet Teoretiska utgångspunkter samt Metod sammanställdes 

gemensamt. 

De insamlade elevuppgifterna fördelades på två lika stora delar, en del analyserades utifrån 

samtliga frågeställningar av Idamarie Mettag och den andra delen analyserades utifrån 

samtliga frågeställningar av Anna Rutule. Analys och resultat av Ämnesfokus sammanställdes 

av Anna Rutule och behandlade därmed frågeställning 1. Analys och resultat av Ämnesspråk 

och Bildningsemfaser sammanställdes av Idamarie Mettag och behandlade därmed 

frågeställning 2 och 3. Resultatet diskuterades gemensamt. 
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2. Bakgrund 

Teknikämnet är ett relativt ungt ämne då det först i Läroplan för grundskolan 1980 togs upp 

som ett ämne (Skolöverstyrelsen, 1980). Ämnet fick sin egen kursplan med Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 (Skolverket 2006). 

Teknikämnets unga ålder har påverkat att ämnet inte har lika tydliga ämnestraditioner som 

andra skolämnen, ändock var Sverige ett av de första länderna att introducera teknik som ett 

enskilt ämne (CETIS, 2016). Det betonas att olika undervisningsinnehåll kommuniceras till 

eleverna beroende av ämnestraditioner och/eller lärarnas egna erfarenheter under sin egen 

skolgång (Sund, 2014, s. 47). Flera forskare (Bjurulf, 2008; Blomdahl, 2007; Norström, 2014) 

har konstaterat att lärarnas erfarenheter och uppfattningar påverkar ett ämnes innehåll. Mettag 

och Rutules (2015) studie av läraruppfattningar i teknikämnet visar på liknande – att en 

lärares uppfattning av teknikämnet har en stor påverkan på teknikundervisningens innehåll.  

Den nuvarande Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11 

(Skolverket, 2011b) innehåller skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och 

riktlinjer för utbildningen och kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. Enligt Lgr 11 

ska eleverna genom undervisningen utveckla följande förmågor i teknikämnet: 

 att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och 

funktion; 

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

förslag till lösningar; 

 att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer; 

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

 att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har 

förändrats över tid (ibid.). 

Dessa förmågor tydliggörs i Skolverkets kommentarmaterial till kursplanen i teknikämnet 

som långsiktiga mål, vilka ska utvecklas igenom hela grundskolan (Skolverket, 2011a). 

I kursplanen för teknik skrivs även ett centralt innehåll ut, det är kunskapsområden som 

eleverna ska undervisas i – tekniska lösningar, arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar 

samt teknik, människa, samhälle och miljö. Under varje kunskapsområde finns en lista på vad 

som ska ingå (Skolverket 2011b, ss. 270-271). Hur lärarna disponerar det centrala innehållet 

är dock upp till dem. I april 2016 lades en remiss fram för att revidera Lgr 11, den 30 juni 

kommer det slutgiltiga förslaget att läggas fram (Skolverket, 2016). 
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Trots styrdokumentens bestämmelser visar rapporter på att teknikämnets undervisning inte 

utvecklar samtliga förmågor på ett tillräckligt sätt. Skolinspektionen (2014) har 

kvalitetsgranskat teknikundervisning i 22 grundskolor. Kvalitet definieras som förmågan att 

verka enligt de nationella styrdokumenten (ibid. ss. 5-6). Granskningen visar att elever 

uppfattar uppgifter som för enkla och att teknikundervisning därmed varken är utmanande 

eller stimulerande samt att intresset för teknikämnet sjunker från årskurs 5-9, framförallt för 

flickor. Vidare visar granskningen att de elever som uppfattar teknikämnet som betydelsefullt 

är de som undervisas genom att synliggöra teknikens vardags- och framtidsperspektiv. 

Granskningen visar ytterligare ett sätt att skapa relevans för eleverna – genom att ha tydliga 

mål och tydligt syfte med teknikundervisningen vilket synliggör kunskapsutveckling och på 

så sätt skapar en lärandemiljö (ibid. ss. 16-22). 

Skolinspektionen (2014, s. 23) menar att teknikämnets intentioner är att utveckla förmågor 

genom att använda teknikens särdrag vilket inte görs av flera skolor. Istället använder skolor 

sig av särdrag ifrån de naturorienterande ämnena. Granskningen visar även att teknikämnet 

ofta innebär praktisk undervisning med givna instruktioner och resultat. Reflektion över 

varför det praktiska görs eller om det kunde ha lösts på ett annat sätt är frånvarande (ibid. ss. 

24-25). Skolinspektionen (2014) påpekar vidare att teknikundervisnings undermåliga kvalitet 

kan bero på att många av lärarna anser sig ha för dålig kompetens inom ämnet, det i sin tur 

påverkar att lärare använder sig av färdiga läromedelskoncept. Dessa koncept är ofta även de 

inriktade på de naturorienterande ämnenas kursplan, och lärarna använder dem utan att 

kritiskt granska och undersöka vad som är lämpligt att använda. Ytterligare visade 

granskningen att lärarna i teknikämnet har en dålig samverkan, vilket påverkar elevernas 

kunskapsutveckling och undervisningsprogression (ibid. ss. 26-28). Kvalitetsbristen som 

granskningen belyser kan också bero på att tillgång till resurser i form av läromedel och 

material inte är tillräcklig. Lärarna uttrycker att det saknas läroböcker inom ämnet och att 

arbetstid bland annat går till att leta efter lämpligt material (ibid. ss. 29-30). Utöver det visade 

granskningen att tiden till teknikundervisning är ojämnt fördelad. Skolinspektionen (2014, s. 

31) framhäver att skolors timplan för teknikämnet differerar mellan 75 till 207 timmar under 

årskurserna 1-9. 

Teknikföretagen och CETIS, Centrum för teknik i skolan (Teknik i träda, 2012) har granskat 

teknikundervisningen i grundskolan under läsåret 2011/2012. I deras enkätundersökning 

medverkade 1140 lärare samt 330 rektorer. Resultatet visar att många lärare saknar behörighet 

i teknikämnet och att många skolor saknar planering i ämnet (ibid. s. 13). Undersökningen 
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visar även att påverkan på teknikundervisningens innehåll är främst kursplanen följt av lärares 

intresse och kunskap. (ibid. s. 9). Andra faktorer som påverkar undervisningsinnehåll enligt 

granskningen är elevfrågor, inspiration från annat material och tävlingar, närområdets 

möjligheter och kollegor. Det som ansågs ha minst påverkan på teknikundervisningen var 

inarbetade arbetsområden samt läromedlens upplägg. Det visar sig att lärarna sällan använder 

sig av läromedel som utgångspunkt utan ”använder material från olika projekt, företag, 

museer och liknande” (ibid.). Förklaring till att lärarna inte använder sig av teknikläroböcker 

som utgångspunkt utan annat material lyfter Hartell i forskningen The inefficient loneliness: a 

descriptive study about the complexity of assessment for learning in primary technology 

education (2012, s. 50) där hon uppmärksammar brist på läromedel, utrustning och kollegialt 

lärande. Forskaren belyser att lärare använder mycket tid till att skapa och hitta läromedel 

samt att de ofta är ensamma i sitt arbete gällande planering, undervisning och bedömning 

(ibid. ss. 157-158). Hartell (ibid. s. 162) skriver fram att om elever ska kunna nå 

måluppfyllelsen enligt läroplanen, krävs och efterfrågas mer forskning och stöd till 

tekniklärare. 

Den svaga undervisningstraditionen, Skolverkets och CETIS oroväckande rapporter samt 

saknaden av forskning (Skolinspektionen, 2014, s. 80) visar att teknikämnet behöver 

uppmärksammas och synliggöras.  

Läroböckernas roll i utbildningen framhävs av Oates (2014, ss. 19-20) genom att poängtera att 

de kan vara ett stöd till både lärare och elever om de är av bra kvalitet. I Sverige finns ingen 

läromedelsgranskning sedan 1991 utan det är lärarna som avgör om läroböckerna uppfyller 

kraven (Skolverket, 2015). Reichenberg (2014, s. 86) framhäver att lärares val av läromedel är 

beroende av lärobokens innehåll men att även erfarenhet och rekommendationer från andra 

lärare är av stor vikt. Efter införandet av Lgr 11 har två läroböcker utkommit för teknikämnet 

i årskurs 4-6. Mot denna bakgrund ska studien Vad erbjuds eleverna? undersöka elevuppgifter 

i läroböcker. Denna studie kan inte uttala sig om eleverna finner uppgifterna utmanande eller 

om uppgifterna tar upp allt för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Studien kan däremot visa 

tendenser till vad eleverna lär sig i teknikämnet genom att utföra elevuppgifter i läroböckerna. 
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3. Forskningsöversikt 

Gällande teknikämnet finns inte så mycket forskning. Det syns dock en tendens till att 

teknikämnet uppmärksammas allt mer under de senare åren, bland annat genom forskning om 

genusfrågan i teknik (Rooke, 2013; Ottemo, 2015), bedömning av teknisk kunskap (Hartell, 

2015) samt teknikens gestaltning i barnlitteratur (Axell, 2015). Flera av forskningstexterna har 

ett undervisningsperspektiv (Bjurulf, 2008; Hartell, 2012; Norström, 2014; Björkholm, 2015). 

Teknikämnet diskuteras ofta tillsammans med de naturorienterande ämnena vilket märks även 

i forskningssammanhang då forskning främst berör de naturorienterande ämnena alternativt 

digital teknik. 

Forskningsöversikt till studien Vad erbjuds eleverna? organiseras under två tematiska 

rubriker. Teknisk kunskap där det redovisas forskning i frågan vad teknisk kunskap är. Detta 

för att kunskap är tätt sammansatt med ämnesinnehåll då syftet med undervisning är att 

eleverna ska utveckla kunskaper och färdigheter i ämnet (Bjurulf, 2008). Samt rubriken 

Innehåll där forskning redovisas kring vad räknas som innehåll. 

3.1. Teknisk kunskap 

Ett forskningsområde inom teknikämnet är teknisk kunskap. Forskare undersöker ofta teknisk 

kunskap i samband med teknikundervisning och i flera fall enbart ett kunskapsområde eller ur 

ett lärarperspektiv (Ropohl, 1997; Bjurulf; 2008, Svenson, 2011; Norström, 2014; Björkholm, 

2015). Bjurulfs (2008) avhandlings Teknikämnets gestaltningar – En studie av lärares arbete 

med skolämnet teknik mål är bland annat ”att ge ett kunskapsbidrag om vilka förmågor elever 

erbjuds att utveckla genom lärares skilda sätt att arbeta med skolämnet teknik” (ibid. s. 46). 

Forskaren förklarar att förmågorna kan utvecklas på olika sätt och med olika 

undervisningsinnehåll och att man på så sätt kan se förmågorna som kunskaper och 

färdigheter. Under forskningen framkom sju förmågor som eleverna ska erövra i 

teknikundervisning:  

1. Att urskilja teknik i omgivningen 2. Att se olika lösningar på ett och samma 

problem 3. Att förstå symboler på ritning 4. Att värdera och testa funktionalitet 5. 

Precision och noggrannhet 6. Att värdera teknikanvändningens konsekvenser 7. 

Att bygga, konstruera och montera (ibid. s. 117).   

Resultatet visar att lärarna arbetar med förmågorna på olika sätt (ibid. s. 130) och att 

karaktären på undervisningsinnehåll påverkar vilka förmågor som eleverna får träna (ibid. s. 

150).  
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Svenson (2011) riktar sin avhandling Att urskilja tekniska system – didaktiska dimensioner i 

grundskolan mot lärande och undervisning inom kunskapsområdet tekniska system för att 

lyfta fram undervisning och elevförståelse kring det. Forskningen visar att för att skapa en 

utvecklad förståelse av tekniska system är det viktigt med en vardags- och samhällsorienterad 

undervisning samt att det bör göras med ett helhetsperspektiv istället för ett 

komponentperspektiv (ibid. s. 46). Björkholm (2015) lyfter också i avhandlingen 

Konstruktioner som fungerar, En studie av teknikkunnande i de tidiga skolåren att ett 

helhetsperspektiv utvecklar en större förståelse och redogör det genom att beskriva och 

utveckla begreppet teknisk kunskap gällande tekniska lösningar. Björkholm (2015, ss. 84-85) 

har kommit fram till att det finns två sorters kunskap. En kunskap är mer komplex och 

fokuserar på samverkan mellan funktion och konstruktion, vilket kräver en större förståelse 

hos eleverna. Den mindre komplexa kunskapen tar konstruktionen för given och behandlar 

den som en komponent. Norström (2014) framhåller i sin avhandling Technological 

Knowledge and Technology Education att det finns olika kunskaper i teknik till exempel 

tumregler, samt kunskaper som avser ”veta hur” respektive ”veta att” (ibid. 42) vilket också 

överensstämmer med Hanssons (2013) klassifikation gällande teknisk kunskap. Norström 

(2014, s. 42) menar att de tekniska kunskaperna bör hållas isär i undervisningen, då de både 

lärs ut och berättigas på olika sätt. Syftet med artikeln How technology teachers understand 

technological knowledge (Norström, 2013) är att undersöka om det finns en gemensam 

förståelse om det tekniska språket bland tekniklärare. Forskaren belyser att det inte finns en 

gemensam förståelse gällande teknisk kunskap och att lärarna inte har en gemensam 

begreppsapparat angående teknik och teknisk kunskap (ibid. s. 20). 

Sammanfattningsvis använder sig forskarna inte av ett liknande språk gällande teknisk 

kunskap men en överenskommelse syns kring att det finns olika tekniska kunskaper med olika 

komplexitet.  

3.2. Innehåll 

Forskare uttrycker att när en undervisning sker så är det inte bara det som avses lära som lärs 

ut, utan det tillkommer meddelanden till eleverna. Englund (1990, s. 21) uttrycker detta extra 

innehåll som socialisationsinnehåll vilket med andra ord är kunskap kring vad som räknas 

som rimligt, nödvändigt eller viktigt i undervisningsinnehållet. Sund (2008, s. 15) syftar till 

att uppmärksamma och utveckla verktyg för att studera socialisationsinnehåll i avhandlingen 

Att urskilja selektiva traditioner i miljöundervisningens socialisationsinnehåll – implikationer 
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för undervisning för hållbar utveckling. Forskaren menar också att ett ämnesinnehåll och 

socialisationsinnehåll tillsammans bildar undervisningsinnehållet. Sund poängterar att 

undervisning av socialisationsinnehåll ofta sker oreflekterat (ibid. s. 14). De verktyg Sund 

skapat för att studera socialisationsinnehåll är fem analysfrågor och med dem resulterade 

forskningen i fem undervisningsaspekter som behandlar den miljöetiska aspekten, den etiska 

aspekten, kunskapsaspekten, omvärldsaspekten samt maktaspekten (ibid. ss. 54-55). 

Sund visar i sin avhandling att socialisationsinnehåll med säkerhet ingår i 

undervisningsinnehåll då elever tar till sig meddelanden i socialisationsinnehåll och 

”utvecklar delar av det till mening, och därefter använder dessa i handling när de beskriver 

den miljöundervisning de upplevt i skolan” (ibid. s. 57). Lundqvist (2009) syftar till att 

undersöka betydelsen av lärares undervisningssätt i naturvetenskap för elevers lärande och 

socialisation. Även denna forskning utgår ifrån att socialisation är en del av 

undervisningsinnehållet. Forskaren konstaterar, liksom Sund (2008) att det har stor betydelse i 

elevers lärande i och om ämnet (ibid. ss. 71-77). 

Roberts (1982) presenterar ”curriculum emphases”, vilka översatts till kunskapsemfaser 

(Östman, 1995). Roberts (1982, s. 246) menar att kunskapsemfaserna formulerar 

naturvetenskapens olika riktlinjer. De är explicita och implicita meddelanden som analyserats 

fram genom att undersöka vad naturkunskap uttrycker och samtidigt inte uttrycker och kan på 

så sätt inbegripas i undervisningsinnehåll. Roberts utvecklade kunskapsemfaserna utifrån 

läromedelsforskning i naturvetenskap i Nord Amerika för att få ett fungerande analysverktyg 

(ibid. s. 245). Forskaren framhäver flera fördelar med kunskapsemfaserna, till exempel att de 

kan tydliggöra skillnader mellan läroböcker som behandlar samma ämnen samt som ett 

verktyg i att diskutera lärarnas värderingar och undervisning (ibid. ss. 251-252). Roberts kom 

fram till sju kunskapsemfaser. Forskaren menar dock att fler kan existera, men framhäver att 

det är de som har används de senaste 80 åren inom naturkunskap i Nord Amerika (ibid. s. 

246). Samtliga kunskapsemfaser är enligt Roberts svar på ”Why should the student study 

science at all?” (ibid. s. 253). Östman (1995) forskar om kunskapsemfaser genom att 

analysera svenska läroböcker från 1980-talet i kemi och biologi, Lpo 94 samt 

fortbildningslitteratur. Utöver kunskapsemfaserna undersöker Östman ämnesfokus och 

naturspråk, alltså vad läroböckerna fokuserar på och hur detta framhävs i språket. Genom 

analyserna finner Östman (ibid. s. 160) att 80-talets NO-utbildning främst är vetenskapligt 

rationell. Med det menas att den karakteriseras av en dikotomi mellan natur och människa 

(ibid. ss. 118-119). En sådan karakterisering kan leda till konsekvenser eftersom det är 
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innehåll som erbjuds att lära alltså ett potentiellt socialisationsinnehåll (ibid. s. 160). Östman 

belyser att studenter lär sig ett visst språkbruk i utbildningen och samtidigt socialiseras in en 

viss diskurs, vilket han föreslår en gemensam term för – meningsskapande (ibid. s. 163). För 

att undvika ett visst meningsskapande proponerar Östman (ibid. s. 182) att använda sig av ett 

normativt förhållningssätt inom forskning där hans kategorier ämnesfokus, kunskapsemfaser 

och naturspråk kan användas som analysverktyg (ibid. s. 192). En liknande forskning har skett 

i teknikämnet gällande tekniska system av Klasander (2010).  Forskaren använder sig av 

kategorierna systemspråk, utbildningsfokus samt bildningsemfaser för att undersöka hur 

tekniska system förklaras och framställs (ibid. s. 24). Klasander använder begreppet 

bildningsemfas istället för kunskapsemfas på grund av att bildning är mer anpassat till teknik 

eftersom begreppet har en viss framåtsyftande mening där även handling ingår (ibid. s. 33). 

Resultatet presenteras i form av underkategorier inom utbildningsfokus, systemspråk och 

bildningsemfaser. Inom utbildningsfokus finner forskaren inriktningar på storlek och 

komplexitet, system som samlade komponenter, relationen mellan komponenterna och 

systemets relation till omgivningen (ibid. ss. 70-75). De underkategorier systemspråk 

resulteras i är det ontologiska systemspråket, det epistemologiska systemspråket, miljöspråket 

samt styr- och reglerspråket (ibid. ss. 75-80). Resultatet av bildningsemfaserna presenteras i 

kategorierna design and make-emfasen, den industriella emfasen, den hållbara 

utvecklingsemfasen, hantera vardagen-emfasen, den medborgerliga emfasen samt den 

teknikhistoriska emfasen (ibid. ss. 80-85). 

Denna forskningsöversikt visar att tidigare forskning i hög grad fokuserat på vad teknisk 

kunskap är med ett lärarperspektiv eller undervisningsperspektiv. Forskningsöversikten visar 

även att läromedelsanalyser kring ämnesinnehåll gjorts men är främst kopplade till de 

naturorienterande ämnena eller ett enskilt kunskapsområde i teknikämnet. Det finns därmed 

en forskningslucka gällande teknikämnets innehåll och teknikläroböckers innehåll. 

Ambitionen med studien Vad erbjuds eleverna? är att undersöka forskningsluckan. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Studien Vad erbjuds eleverna? är en didaktisk studie med utgångspunkt i den didaktiska 

frågan – vad? – det vill säga undervisningsinnehåll. Studien grundar sig i idén att 

undervisningsinnehåll består av mer än ämnesfokus och erbjuder meningar till eleverna 

(Englund, 1990).  

Undervisningens innehåll och metoder innefattar värderingar, värden och förhållningssätt som 

explicit och implicit uttrycks i lektionens urval. För att undersöka de explicita och implicita 

uttrycken kan man använda sig av tre kategorier – ämnesfokus, ämnesspråk och 

kunskapsemfaser vilka ”representerar tre olika typer av undervisningsinnehåll” (Östman, 

2014, ss. 25-29). Studiens Vad erbjuds eleverna? huvudkategorier är ämnesfokus, ämnesspråk 

och bildningsemfaser vilka utvecklas nedan. 

4.1. Ämnesfokus 

Östman definierar ämnesfokus som en kategori som ”inbegriper relativa värdeomdömen som 

berör vårt sätt att förhålla oss till omvärlden eller oss själva” (2014, s. 28). 

Studien Vad erbjuds eleverna? använder sig inte av Klasanders (2010) kategori 

utbildningsfokus då forskaren har undersökt och kategoriserat innebörden av tekniska system. 

I studien Vad erbjuds eleverna? är hela teknikämnet i fokus. Av den anledningen används 

kategorin Ämnesfokus som utvecklas med hjälp av underkategorier som har skapats i samband 

med studien om lärares uppfattningar om teknikämnet (Mettag & Rutule, 2015). De fem 

underkategorierna är Ge förståelse, Arbetssätt, Problemlösning, Framtidsperspektiv och 

Elevernas aktiva roll i teknikämnet. 

Kategorin Ge förståelse består av de komponenter som eleverna ska förstå om teknik inom 

olika kunskapsområden (ibid. ss. 24-25). 

Kategorin Arbetssätt beskriver den bestämda arbetsgången inom teknik vilken består av 

följande steg – idé, skiss, konstruktion, prövning, förbättring samt slutprodukt (ibid. s. 25).  

Kategorin Problemlösning beskriver ämnesfokus som syftar till lösning av problem eller 

uppfyller ett behov med hjälp av teknik (ibid. s. 25).  

Kategorin Framtidsperspektiv har ett utvecklingsperspektiv i sig då synen på teknik präglas 

av utveckling. Under denna kategori finns tekniska idéer som är fantasifulla och utanför 

ramarna (ibid. ss. 25-26). 
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Kategorin Elevernas aktiva roll i teknikämnet innehåller de roller eleverna utvecklar i 

teknikämnet genom aktivt görande. Några av de rollerna är entreprenör, utvecklare, 

uppfinnare och demokratisk medborgare (ibid. s. 26). 

4.2. Ämnesspråk 

Skolämnena innehåller ett eller flera ämnesspråk. Ämnesspråk är ett verktyg i att få kunskaper 

om olika fenomen och genom användandet av dem begripliggörs fenomenen för eleverna 

(Östman, 2014, s. 30). Klasander (2010, s. 32) har utvecklat ett ämnesspråk i teknikämnet 

gällande tekniska system – systemspråk. Systemspråket indelas i fyra underkategorier – Det 

ontologiska systemspråket, Det epistemologiska systemspråket, Miljöspråket samt Styr- och 

reglerspråket (ibid. s. 75). Studien Vad erbjuds eleverna? använder sig av dessa 

underkategorier gällande ämnesspråk då de är framtagna ur ett av teknikämnets 

kunskapsområden. Däremot används inte begreppet systemspråk då denna studie syftar till 

hela teknikämnet. 

Det ontologiska språket kännetecknas av ett synsätt där tekniken framställs som existerande 

och jämställd med artefakter utan att problematisera likställandet. Språkbruket leder till att det 

ses som en självklarhet vilka komponenter som ingår i teknik. I det ontologiska språket är det 

främst det strukturella och materiella som är av intresse (ibid. ss. 75-76). Människans roll är 

oklar, ofta distanserad vilket kan förklaras med språkets fokus på det materiella. Klasander 

sammanfattar att ”det karaktäristiska för det ontologiska systemspråket är att systemen 

framställs som att de finns och de definieras utifrån sitt fysiska skikt” (ibid. s. 86). 

Det epistemologiska språket karakteriseras av att teknik härrör ur frågor som rör vad vi vet 

om det och hur vi kan etablera kunskapen. Tekniken beskrivs genom frågorna vad? hur? och 

varför? och tydliggör på så sätt vilka komponenter som ingår. Det epistemologiska språket är 

ett kunskapssökande språk som försöker definiera den komplicerade tekniska världen och 

använda helhetstänkande (ibid. ss. 76-77). 

I Miljöspråket tar teknik utgångspunkt i omgivningen. Teknik med människan som användare 

påverkar miljön negativt men det sätts ändå hopp till att tekniken kan förbättra problemen i 

omgivningen. Denna kritiska debatt är av vikt i miljöspråket och skapar en spänning mellan 

det naturliga och det artificiella, och hur vi ställer oss till det för att skapa en bra framtid (ibid. 

ss. 77-79). 
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Styr- och reglerspråket uttrycker att teknik är bra och ofta räddningen i olika situationer. Det 

använder sig av teknisk terminologi likt ingenjörers samt grafiska modeller ”vilket medför att 

de bilder som förmedlas till eleverna av de tekniska systemens karaktär är präglade av detta. 

Kopplingsscheman är det tydligaste exemplet, men man finner även mer storskaliga bilder, 

flödesscheman och systemkartor” (ibid. s. 79). Människan framställs inom detta språk som 

operatör (ibid. ss. 79-80).  

4.3. Bildningsemfaser 

Bildningsemfaser uttrycker varför elever ska lära sig något i teknik. Genom kontexten i 

uppgifterna erbjuds eleverna olika sätt att förstå syftet till det de undervisas i. Klasander 

(2010, s. 80) fann sex bildningsemfaser gällande tekniska system – Design and make-

emfasen, Den industriella emfasen, Den hållbara utvecklingsemfasen, Hantera vardagen-

emfasen, Den medborgerliga emfasen och Teknikhistorisk emfas. 

Design and make-emfasen kännetecknas av att eleverna ska lära sig teknik för att kunna 

reparera, tillverka små produkter, bygga små modeller likt ett hantverk och är på så sätt 

praktisk i sin natur. Slutprodukten är i fokus, förståelsen får inte så stor plats, däremot krävs 

det ofta av eleven att vara uppfinningsrik i sitt skapande. Inom denna emfas lyfts att eleven 

ska träna på förmågor inom företagande och entreprenörskap, främst gällande marknadsföring 

(ibid. ss. 80- 81).   

Den industriella emfasen syftar till att eleverna ska förbereda sig för att arbeta med 

produktionssystem, industridesign eller som ingenjör för att stå starka gentemot den globala 

konkurrensen. Ytterligare en avsikt är att oavsett yrke klara av den teknikintensiva vardagen. 

Emfasen utgår från tekniken utan att problematisera synen på naturens resurser, de finns för 

att utnyttjas i teknikens syfte (ibid. ss. 81-82). 

Den hållbara utvecklingsemfasens intention är att eleverna ska lära sig om teknik för att 

kunna göra ställningstaganden och rädda planeten. Teknik framställs både som en räddare och 

förstörare men tyngdpunkten ligger på den negativa skildringen. Eleverna ska lära sig om 

samspelet mellan teknik och natur men det sker ensidigt – från teknik mot natur. 

Människoansvaret är därmed stort och emfasen är på så sätt moraliserande (ibid. ss. 82-83). 

I Den medborgerliga emfasen är människans roll viktig men inte på ett moraliserande sätt. 

Här ska eleven lära sig om teknik för att hantera den teknikintensiva världen. Anledningen är 

att få förmågan till kritisk blick för att göra ställningstaganden gentemot ny teknik, teknisk 



16 
 

information eller teknik kopplad till samhällsfrågor. Emfasen syftar även till att motverka 

uppgivenhet inför framtiden och är kopplad till eleven som samhällsmedborgare (ibid. s. 84). 

Hantera vardagen-emfasen är också kopplad till att hantera framtida teknik, men inte som 

samhällsmedborgare utan som individ. Eleven ska i denna emfas kunna hantera tekniken som 

är utformad främst som artefakter. Undervisning sker därmed i teknik snarare än om teknik. 

För att hantera framtida teknik måste eleven också ha förmågan att hantera dagens teknik. 

Individens roll är därmed brukare av teknik samtidigt som individens hanterande påverkar 

tekniken (ibid. ss. 83-84). 

Den teknikhistoriska emfasens avsikt är att lära eleverna om teknikhistoria för att förstå 

nutiden och ha kunskaper för att fatta beslut i framtiden. Eleverna undervisas i teknikhistoria 

för att främst se skillnader över tid men också för att se samband. Syftet är också att eleverna 

förstår hur tekniken påverkat människans livsvillkor (ibid. ss. 85-85).  
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien Vad erbjuds eleverna? är undersöka teknikämnets innehåll genom att 

kategorisera ämnesfokus, ämnesspråk och bildningsemfaser i elevuppgifter i teknikläroböcker 

för årskurs 4-6. 

Syftet ska uppnås med hjälp av följande frågeställningar: 

1. Vad erbjuds eleverna att lära sig i elevuppgifterna? 

2. Vilket ämnesspråk används i elevuppgifterna? 

3. Vilka bildningsemfaser framkommer i elevuppgifterna? 

Studien bidrar med att visa tendenser på undervisningsinnehåll i teknikämnet. 
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6. Metod 

För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna används ett specifikt material – 

elevuppgifter i teknikämnet för årskurs 4-6 och en analysmetod som skulle hjälpa att bearbeta 

uppgifterna. Vägen från idén till resultat beskrivs nedan. 

6.1. Datainsamling 

För att samla in data – elevuppgifter i teknikämnet för årskurs 4-6, undersöktes om, var och 

hur mycket sådana elevuppgifter fanns. Det söktes efter elevuppgifter i tryckta läromedel, 

digitala läromedel och lärarproducerad material på Internet. Under datainsamlingsprocessen 

konstaterades det att det finns få tryckta och digitala läromedel. 

6.2. Urval 

För att undersöka vad eleverna lär sig i teknikämnet valdes läroböcker i teknik kopplade till 

den nuvarande läroplanen, Lgr 11 för elever i årskurs 4-6. Det finns två läroböcker i teknik 

som uppfyllde de villkoren – Puls Teknik (Sjöberg, 2013) samt Boken om teknik (Persson, 

2015). Samtliga elevuppgifter i de två läroböckerna valdes för att nå ett resultat gällande 

teknikämnet, inte enbart ett eller flera kunskapsområden. Uppgifter från läromedel som var 

utgivna före 2011, digitala läromedel samt lärarproducerade material valdes bort på grund av 

studiens omfång. 

6.3. Genomförande  

Läroböckerna undersöktes för att finna elevuppgifterna. Från Puls Teknik (Sjöberg, 2013) togs 

det uppgifter som befinner sig på sidorna med rubrik Uppgifter. Från Boken om teknik 

(Persson, 2015) valdes det uppgifter som fanns under rubriken Att göra.  

6.4. Material 

Materialet som införskaffades var 92 elevuppgifter i teknikämnet för årskurs 4-6.  

6.5. Analysmetod 

De 92 elevuppgifterna bearbetas med hjälp av en beskrivande kvalitativ innehållsanalys som 

enligt Krippendorff (2004) har ett bestämt system för kodning, men som ”sätter en större vikt 

vid den subjektiva förståelsen av texten” (ibid. s. 87). En kvalitativ innehållsanalys kräver en 

noggrann läsning av texten på grund av att det som man vill undersöka i texten finns mellan 

raderna (Esaiasson, 2012, s. 210). Analysen i studien Vad erbjuds eleverna? är en beskrivande 

studie som är en gren av kvalitativ innehållsanalys. En beskrivande kvalitativ innehållsanalys 
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kännetecknas av att den ”baseras på en tydlig begreppsapparat med ett åtföljande empiriskt 

klassifikationsschema” (ibid. s. 36) som hjälper forskaren att hitta resultat som inte finns 

direkt utsagda i texterna. Denna studie systematiserar elevuppgiftsinnehåll genom att ordna 

innehållet i uppgifterna i kategorierna – Ämnesfokus, Ämnesspråk och Bildningsemfaser – och 

klassificerar materialet med hjälp av teorier av Klasander och Östman, närmare beskrivna 

under kapitlet Teoretiska utgångspunkter. 

6.6. Databearbetning 

För att besvara de tre frågeställningarna – 1) Vad erbjuds eleverna att lära sig i 

elevuppgifterna? 2) Vilket ämnesspråk används i elevuppgifterna? och 3) Vilka 

bildningsemfaser framkommer i elevuppgifterna? valdes det analysverktyg som skulle stå i 

grund för kategorisering av uppgifterna. Kategorin Ämnesfokus med dess underkategorier Ge 

förståelse, Arbetssätt, Problemlösning, Framtidsperspektiv och Elevernas aktiva roll är 

analysverktyg som kategoriserar elevuppgifter för att besvara frågeställning 1. Kategorin 

Ämnesspråk med dess underkategorier Det ontologiska språket, Det epistemologiska språket, 

Miljöspråket och Styr- och regelspråket är analysverktyg som kategoriserar elevuppgifter för 

att besvara frågeställning 2. Kategorin Bildningsemfaser med dess underkategorier Design 

and make-emfasen, Den industriella emfasen, Den hållbara utvecklingsemfasen, Hantera 

vardagen-emfasen, Den medborgerliga emfasen och Teknikhistoriska emfasen är 

analysverktyg som kategoriserar elevuppgifter för att besvara frågeställning 3.  

6.6.1. Genomförande av analys 

Databearbetningens första steg var att studiens författare Rutule och Mettag analyserade några 

uppgifter gemensamt för att sträva efter en liknande tolkning. Sedan skedde analys av 

enskilda uppgifter där varje uppgift analyserades utifrån samtliga frågeställningar och 

sammanställdes i ett dokument. I dokumentet skrevs även motivation ned till varför uppgifter 

ansågs stämma med respektive kategori. I detta analysskede analyserade Rutule och Mettag 

uppgifterna hälften var. En sammanställande tabell skapades för att underlätta översikt över 

kategorier, underkategorier och elevuppgifter kopplade till dem. Under arbetets gång 

diskuterades det uppgifter som ansågs vara otydligt kopplade till någon av kategorierna. 

Tabellerna reviderades vid behov. 

Analysens nästa steg var att redovisa de analyserade uppgifterna med hjälp av kategorierna 

Ämnesfokus, Ämnesspråk och Bildningsemfaser. Rutule arbetade med kategorin Ämnesfokus, 

och Mettag – med kategorierna Ämnesspråk och Bildningsemfaser. Under detta steg insågs 
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det att några elevuppgifter inte överensstämde med de befintliga underkategorierna, därför 

skapades nya underkategorier under analysens gång. Kategorier med dess underkategorier 

sammanställdes i Tabell 1 – Ämnesfokus, Tabell 2 – Ämnesspråk, Tabell 3 – Bildningsemfaser 

(se Bilaga).  

Ändringarna inom varje kategori beskrivs nedan. 

Ämnesfokus (se Tabell 1) 

Vid analysens start fanns följande underkategorier under kategorin Ämnesfokus – Ge 

förståelse, Arbetssätt, Problemlösning, Framtidsperspektiv och Elevens aktiva roll. Under 

analysens gång konstaterades det att uppgifterna kräver elevernas aktivitet och att varje 

uppgift hjälper eleverna att utveckla deras roll som till exempel ingenjör, entreprenör, 

utvecklare med mera. Eftersom studiens syfte inte var undersöka om vilka roller eleverna 

utvecklar under arbetet med teknikuppgifter, togs underkategorin Elevens aktiva roll bort. 

Elevuppgifterna kategoriserades sedan efter deras tema under några av underkategorierna, 

främst sådana där det fanns många uppgifter eller om uppgifterna visade sig ha tydliga 

karakteristiska drag. Uppgifter i underkategorin Ge förståelse sammanställdes med hjälp av 

fem teman – Tekniska system, Teknikområdets begrepp, Teknik och miljö, Teknik och 

samhälle och Tekniska hjälpmedel. Uppgifter i underkategorin Arbetssätt sammanställdes 

med hjälp av två teman – Från idé till produkt och Konstruktion. Uppgifter i underkategorin 

Problemlösning sammanställdes med hjälp av två teman – Uppfylla behov och Lösa problem. 

Uppgifter i underkategorin Framtidsperspektiv sammanställdes utan ändringar. 

Ämnespråk (se Tabell 2) 

Kategorin Ämnesspråk med dess underkategorier Det ontologiska språket, Det 

epistemologiska språket, Miljöspråket och Styr- och regelspråket ändrades inte och 

kompletterades inte med några teman. 

Bildningsemfaser (se Tabell 3) 

I början analyserades uppgifterna utifrån Bildningsemfasernas sex underkategorier - Design 

and make-emfasen, Den industriella emfasen, Den hållbara utvecklingsemfasen, Hantera 

vardagen-emfasen, Den medborgerliga emfasen och Teknikhistoriska emfasen. Under 

analysens gång konstaterades det att det finns uppgifter som inte passar under någon av 
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underkategorierna, därför skapades en sjunde underkategori som namngavs till Den 

miljöindustriella emfasen.  

6.6.2. Presentation av analys och resultat 

Analys och resultat till studien Vad erbjuds eleverna? presenteras med hjälp av kategorierna 

Ämnesfokus, Ämnesspråk och Bildningsemfaser och dess underkategorier exemplifierade med 

elevuppgifter. Varje kategori sammanställs med ett stapeldiagram som visar fördelning av 

elevuppgifterna i underkategorierna. 

6.7. Reflektion över metod  

Metoden för att uppnå syftet att kategorisera ämnesfokus, ämnesspråk och bildningsemfaser i 

elevuppgifter för teknikämnet årskurs 4-6 i studien Vad erbjuds eleverna? var beskrivande 

kvalitativ innehållsanalys.  

Metodens styrka ansågs vara de tydligt definierade analysverktygen (Esaiasson, 2007, s. 217) 

med dess underkategorier vilket gjorde att tolkning av uppgifterna blev mer pålitlig. 

Tolkningsmöjligheter på grund av tidigare erfarenheter eller en mänsklig faktor som sådan är 

alltid en kvalitativ innehållsanalys svaghet (ibid. s. 222). Då analysen gjordes av båda 

författarna Mettag och Rutule kan svagheten minskas på grund av medbedömarreliabilitet 

(Självständigt arbete som text, 2015, s. 30). Enligt Bergström och Boréus (2012) är den 

kvalitativa innehållsanalysens begränsning att ”då innehållsanalys genomförs manuellt är man 

relativt tidigt låst vid ett tillvägagångssätt som man sedan måste följa genom hela analysen” 

(ibid. s 88). Denna begränsning ansågs inte påverka analysen negativt, snarare positivt 

eftersom studiens syfte var att undersöka innehåll genom att kategorisera elevuppgifter. Även 

här syntes styrkan av att vara två skribenter då den påverkade möjligheten att medbedöma. 

Däremot kan analysverktygen begränsa studien då de även är teoretisk bakgrund, det vill säga 

en grund som studien står på vilket ökar risken för en snäv tolkning. 

Studien är inte generaliserbar på grund av att texterna som analyserades kommer från två 

läromedel, men däremot kan studien visa tecken på undervisningsinnehåll i elevuppgifter i 

teknikämnet för årskurs 4-6. Studien har inte heller tagit i beaktning övriga texter som finns i 

läroböckerna, enbart utgått från elevuppgifterna. Om hela läroboken hade analyserats finns en 

möjlighet att studiens resultat kunde ha påverkats. 
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7. Analys och resultat 

Här redovisas analys och resultat av studiens tre frågeställningar. Vad erbjuds eleverna att 

lära sig i elevuppgifterna? redovisas under rubriken Ämnesfokus. Vilket ämnesspråk används i 

elevuppgifterna? redovisas under rubriken Ämnesspråk. Vilka bildningsemfaser framkommer i 

elevuppgifterna? redovisas under rubriken Bildningsemfaser. 

7.1. Ämnesfokus 

Nedan behandlas analys och resultat för den första frågeställningen Vad erbjuds eleverna att 

lära sig i elevuppgifterna? Detta under rubriken Ämnesfokus som består av följande 

underkategorier – Ge förståelse, Arbetssätt, Problemlösning och Framtidsperspektiv.  

7.1.1. Ge förståelse 

Uppgifter som syftar till att ge förståelse i och om olika kunskapsområden inom teknikämnet 

utgör den största delen av uppgifter från de två läroböckerna. Uppgifter som ger förståelse 

kännetecknas av fem teman – Tekniska system, Teknikområdets begrepp, Teknik och miljö, 

Teknik och samhälle och Tekniska hjälpmedel. 

7.1.1.1. Tekniska system 

Förståelse kring kunskapsområdet tekniska system skapas till exempel genom uppgiften Hur 

funkar vattentornet (Persson, 2015, s. 21) som ger eleverna förståelse om att det krävs ett 

system för att rent vatten ska komma till hushållet. Genom att skapa och testa egna 

”vattentorn” undersöker eleverna hur ett vattentorn fungerar och hur vatten kommer till våra 

hus. Uppgiftens fokus ligger i att eleverna skapar en förståelse till att de olika komponenterna 

är beroende av varandra genom att eleverna exempelvis ska lyfta på delar och se vad som 

händer med vattnet. Uppgiften visar och ger förståelse om att olika saker i vår vardag fungerar 

i system och med hjälp av teknik. En uppgift med liknande mål är uppgiften Bygg en modell 

(ibid. s. 21) där eleverna ska bygga en modell som visar hur vattenlås på våra toaletter 

fungerar. Modellen visar att vattenlåset måste ingå i ett system för att fungera genom att 

eleverna ska undersöka ”Hur högt kan man fylla muggen innan det rinner ut genom hålet i 

muggen?” (ibid.). Uppgiften Hit eller dit (Sjöberg, 2013, s. 49) skapar elevernas förståelse om 

elektriska system då eleverna ska koppla en lampa till ett batteri som måste samverka i ett 

system för att lampan ska lysa. Det gemensamma för dessa uppgifter är att de uppmanar 

eleverna att testa sina konstruktioner för att undersöka vad som händer, vilket betonar att delar 

samverkar för att saker ska fungera och därmed ett tekniskt system krävs. 
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7.1.1.2. Teknikområdets begrepp 

Uppgifterna erbjuder eleverna att lära sig och få förståelse för teknikområdets begrepp. I 

uppgiften Bestäm själv (Sjöberg, 2013, s. 8) ska eleverna själva bestämma vilka tio verktyg de 

vill äga och ha i sin verktygslåda. På så sätt ger uppgiften förståelse till verktygsnamn. Även 

uppgiften Eggar och skaft (ibid. s. 9) ger förståelse till verktyg men där ska eleverna 

undersöka vilka verktyg som har egg och/eller skaft och genom det ges en förståelse i dessa 

begrepp. Andra uppgifter ger förståelse om att vi möter teknikbegrepp i icke tekniska 

sammanhang, till exempel att gatu-, å-, eller bergsnamn kan ha fått sina namn från tekniskt 

sammanhang, exempelvis Kvarnberget eller Kvarnån som namngetts efter väderkvarnar och 

vattenkvarnar (ibid. s. 35). Uppgiften Vilket ord fattas (ibid. s. 9) syfta till att öka elevernas 

förståelse för teknikområdets begrepp upptäcka och uppfinna. Eleverna ska sätta in begreppen 

i rätt sammanhang ”Vet du vem som … blixtlåset?”, ”Columbus … Amerika för femhundra år 

sedan” (ibid. s. 21). Uppgiften Smileys :) (ibid. s. 43) lyfter aktuella begrepp. Eleverna ska i 

uppgiften förklara betydelsen av olika smileys och på så sätt få en begreppsförståelse. Det 

gemensamma för uppgifterna under detta tema är att eleverna ska få förståelse för olika 

begrepp inom teknik. 

7.1.1.3. Teknik och miljö 

Sortera förpackningar (Sjöberg, 2013, s. 15) ger förståelse för koppling mellan teknik och 

miljö genom att eleverna ska samla förpackningar och återvinna dem i de olika containrarna 

beroende på dess material. Uppgiften Teknik som håller länge (ibid. s 69) ger eleverna 

förståelse i att de själva kan påverka energiförbrukning och naturföroreningar. Detta genom 

att besvara två frågor ”Vad kan du själv göra för att spara energi?”, ”Vad kan du göra för att 

hindra att naturen blir förorenad” (ibid.). Det gemensamma för dessa elevuppgifter är att de 

kopplar teknik och miljö. 

7.1.1.4. Teknik och samhälle 

Uppgiften Gå på teknikjakt (Persson, 2015, s. 7) introducerar eleverna med teknikämnet 

genom att ge eleverna i uppgift att göra en lista över allt som fungerar tack vare teknik. På så 

sätt synliggörs tekniken för eleverna som en del av vardagen. Uppgiften Fundera (Sjöberg, 

2013, s. 21) ger eleverna möjlighet att förstå funktionen av olika byggnader genom tid – 

”Vilka problem löste följande byggnader, fornborg, gammal kyrka med små fönster, 

riddarborg, slott, kolarkoja (vid milan), igloo, en hydda mitt i Afrika, indiantält?” (ibid). 

Uppgiften Nytta eller nöje (ibid.) går ut på att eleverna undersöker hus närmare och noterar 



24 
 

vilka material som används och varför. Uppgiften uppmärksammar att olika material används 

både i syfte att lösa praktiska och estetiska funktioner. 

En del av teknikundervisningen är elektricitet. Uppgiften Ta reda på (ibid. s. 53) uppmuntrar 

eleverna att jämföra och få förståelse för hur många volt är en vanlig lampa gjord för och hur 

många volt som finns i en högspänningsledning i Sverige. En annan uppgift som är kopplad 

till elektricitet är uppgiften Hitta elen (Persson, 2015, s. 50) där eleverna ska lista olika 

tekniska saker som man använder sig av både inomhus och utomhus. Eleverna ska även 

föreställa sig vad skulle hända om det sker ett strömavbrott och på så sätt lyfter uppgiften 

samhällets beroende av elektricitet. Uppgiften Vad har ni hemma som inte fanns år 1990 

(ibid. s. 12) lyfter teknikens utveckling och påverkan på samhället genom att eleverna fyller 

på en lista om vad som finns i samhället nu som inte fanns 1990 samt fantisera kring hur 

eleven tror att år 2070 kommer att se ut. Listan som tillhör uppgiften består av sådana 

komponenter som bostad, cykel, mat, bil, flygresor, hushållsassistent, kamera med mera. En 

annan uppgift går ut på att fånga elevernas förståelse om internet som en del av tekniken. 

Uppgiften Internet - vän eller fiende? (Sjöberg, 2013, s. 69) uppmuntrar eleverna att fundera 

på om det finns något sätt att bli lurad när man använder internet och hur ska man göra för att 

inte råka illa ut. Eleverna uppmuntras även att fundera på hur man kan använda internet i 

framtiden. Dessa två sidor ger eleverna förståelse om att internet är något som ska användas i 

framtiden samtidigt som man måste vara försiktig med det och på så sätt utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt. Gemensamt för elevuppgifterna i detta tema är att elever får förståelse av 

teknik som en del av samhället, något som människan möter dagligen och ofta är beroende av. 

7.1.1.5. Tekniska hjälpmedel 

I uppgiften Mest stabil - fyrhörningen eller triangeln? (Persson, 2015, s. 44) ska eleverna 

undersöka fyrhörningar och trianglar gjorda av sugrör och på så sätt få förståelse för 

figurernas stabilitet och hur man kan använda sig av dem som hjälpmedel. Uppgiften Lyft 

stenen med en hävstång (ibid. s. 31) ger eleverna möjlighet att undersöka skillnaden mellan 

att lyfta en tung sak med och utan hävstång och på så sätt få förståelse för teknik som 

hjälpmedel i form av en hävstång. Uppgiften Hitta problemet (Sjöberg, 2013, s. 8) lyfter 

några tekniska hjälpmedel som en napp när ett barn behöver tröst, solglasögon som skyddar 

ögonen mot solen eller paraply som är ett skydd för att inte bli blöt vid regn. Det 

gemensamma för elevuppgifter inom detta tema är att eleverna ska få en förståelse för teknik 

som hjälpmedel och att det är en stor del av vardagen. 
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7.1.2. Arbetssätt  

Kategorin Arbetssätt har under analysen indelats i två teman – Från idé till produkt samt 

Konstruktion.  

7.1.2.1. Från idé till produkt 

Uppgiften Hur löser man problem med hjälp av teknik? (Persson, 2015, ss. 14-15) är en 

introduktionsuppgift som beskriver det vanliga arbetssättet inom ämnet teknik. Eleverna ska 

lära sig detta arbetssätt genom att konstruera något som är vackert och faller sakta. De olika 

stegen inom arbetssättet är först att formulera vad som ska lösas. Sedan ska eleverna planera 

och designa det som ska byggas med hjälp av en skiss. Efter det ska eleverna välja material 

och hur det ska sättas ihop, och sedan konstruera. Sedan ska eleverna testa och efter det 

förbättra och testa igen. Uppgiften Konstruera en tävlingsvagn (Sjöberg, 2013, s. 63) är en 

uppgift som motsvarar det typiska arbetssättet – eleverna ska först göra en ritning på sin vagn, 

sedan konstruera och tävla mot varandra. Någon förbättring nämns dock inte i processen. 

Nästa steg är att göra vagnen motordriven (ibid.) där föreslås en omvänd ordning på 

arbetssättet – först konstruera och pröva och sedan rita den motor som fungerade. Uppgifter 

som samlats under temat Från idé till produkt beskriver det typiska arbetssättet inom tekniken 

som består av följande steg – idé, skiss, konstruktion, prövning, förbättring samt slutprodukt. 

7.1.2.2. Konstruktion 

Uppgiften Bygg en Scribbler (Persson, 2015, s. 58) går ut på att eleverna ska bygga en 

robotliknande självgående varelse som ritar sträck på papper med hjälp av en batteridriven 

motor. Eleverna uppmuntras att designa varelsen, men det ingår inte i uppgiften att göra en 

skiss till Scribblern, däremot ska den fungera. Även uppgiften Koppla med dioder, trolldeg 

och modellera (ibid. s. 55) erbjuder eleverna att arbeta inom detta tema. Först ska eleverna 

förstå hur man kopplar modellera, trolldeg, batterier, batteribehållare och sladdar så att dioden 

lyser för att sedan bygga fantasifulla lysande djur. I uppgiften Två enkla vindsnurror (Sjöberg, 

2013, s. 34) finns redan en skiss utritad. Elevernas uppgift är att rita av vindsnurrorna på ett 

papper, konstruera och pröva. Många uppgifter uttrycker sig på samma sätt – en färdig skiss 

finns och eleverna ska följa den. Till exempel som i uppgiften Kvarnvingar med segel (ibid. s. 

35) där elever ska konstruera kvarnvingar med hjälp av blompinnar, en stor kork, tunt tyg och 

stark sytråd. Även uppgiften Lamphållare (ibid. s. 48) ger eleverna ett givet sätt i hur man 

konstruerar föremålet. Gemensamt för uppgifter som befinner sig under temat Konstruktion är 

att de karakteriseras av konstruktion som huvudsysselsättning vid genomförande av uppgiften. 
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Det krävs inte att eleverna ska genomföra alla steg som i uppgifterna under temat Från idé till 

produkt. 

7.1.3. Problemlösning 

Underkategorin Problemlösning har under analysen indelats i två teman – Lösa problem och 

Uppfylla behov. 

7.1.3.1. Lösa problem 

Uppgiften Koppla tjuvlarm (Persson, 2015, s. 55) utgår från att eleverna har konkreta material 

att arbeta med – aluminiumfolie, sladdar, glödlampa, lamphållare och batteri. Med hjälp av 

dem ska de lösa ett problem – skapa ett tjuvlarm som sätts igång (lampan lyser) när man 

trampar på folien. Elever har ett givet material och uppdrag men hur det ska lösas eller 

designas uttrycks inte i uppgiften. I uppgiften Gör ett elektriskt frågespel (Sjöberg, 2013, s. 

50) ska eleverna lista ut hur ett frågespel fungerar. Frågespelet består av påståenden och ord 

som ska paras ihop med hjälp av elektriska sladdar, är det rätt svar lyser en lampa. När 

eleverna har listat ut hur spelet fungerar ska de ändra i frågespelets facit. Det finns inga 

ledtrådar till svaren i elevuppgiften. I uppgiften Konstruera en månlandare som dämpar 

stöten (Persson, 2015, s. 71) ska eleverna föreställa sig att de har 5 astronauter – mini-

marshmallows – som ska landa på månen och får inte ramla ut från sin raket – plastmuggen. 

Med hjälp av papper, sugrör, tejp och snöre ska eleverna lösa astronauternas problem och 

sedan pröva sina konstruktioner genom att släppa dem från 0,5 meters höjd. Även här tilldelas 

inga ledtrådar till lösningen, vilket är den gemensamma nämnaren inom detta tema. 

7.1.3.2. Uppfylla behov 

I uppgiften Hitta på en sak som löser ett behov (Persson, 2015, s. 25) är elevernas uppdrag att 

konstruera och förbättra ett föremål som löser ett behov med hjälp av återvunnet material. 

Även i uppgiften Återbruk (ibid. s. 65) uppmuntras eleverna att använda material eller saker 

som går att återbruka för att konstruera något som de behöver alternativt en leksak. Uppgiften 

Hjälp till! (Sjöberg, 2013, s. 8) uppmanar eleverna att med hjälp av sina tekniska kunskaper 

lösa några problem som kan inträffa i vardagen, till exempel att fästa namnskylt på sina kläder 

eller att korsa en strömmande bäck som är för bred att hoppa över. Uppgiften På resa (ibid. s. 

14) går ut på att eleverna ska beskriva hur deras önskeväska ska vara. Den ska utformas efter 

deras specifika behov där inte bara det estetiska ska tas i beaktning utan även det praktiska 

som till exempel material, vad för handtag och stängningsanordning väskan har. En resväska 

är ett vardagligt behov, och uppgiften visar att när man tillverkar en sådan, måste man tänka 
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på syftet med väskan. Det gemensamma för elevuppgifterna inom detta tema är att elevernas 

konstruktioner och idéer ska fylla ett behov men att sättet på hur det ska ske finns inte 

framskrivet. 

7.1.4. Framtidsperspektiv 

Underkategorin Framtidsperspektiv har ett utvecklingsperspektiv i sig då synen på teknik 

präglas av utveckling. Under denna underkategori finns de tekniska idéerna som är 

fantasifulla och utanför ramarna. Analysen visar att uppgifter med framtidsperspektiv sällan 

framkommer i de undersökta läroböckerna. Uppgiften Hur ser framtidens teknik ut? (Persson, 

2015, s. 73) uppmuntrar eleverna att föreställa sig hur det ska se ut på jorden efter 100 år med 

hjälp av följande frågor – vilka hus människan ska bo i, på vilket sätt de görs hållbara, hur 

människan ska färdas och kommunicera samt vilka apparater som kommer att finnas. 

Uppgiften Uppfinn! (Sjöberg, 2013, s. 53) uppmuntrar eleverna att fundera på och rita 

elektriska föremål som borde uppfinnas. Eleverna ges några exempel som lysande 

blombuketter, larm för kakburken eller fläktar för våta öron vilket visar att eleverna inte 

behöver begränsa sin fantasi vid genomförandet av uppgiften. En uppgift som också utmanar 

eleverna att agera utanför ramarna är Och du då? (ibid. s. 69) vilken uppmanar eleverna att 

fundera på vad de vill arbeta med och ge några exempel på vilken teknik de skulle behöva för 

att genomföra detta arbete. Eleverna ska även fundera på vad de måste göra för att kunna 

uppfylla sina drömmar. Det gemensamma för dessa elevuppgifter är att eleverna inte 

begränsas i sin fantasi kring teknik. 

7.1.5. Resultat ämnesfokus 

Analysen av elevuppgifterna i två läroböcker för teknikämnet ger en tydlig bild att de flesta av 

uppgifterna syftar till att ge förståelse om teknikämnet och att eleverna ska arbeta aktivt för att 

närma sig teknikämnets innebörd. Att lära sig teknikområdets arbetssätt utgör också en stor 

del av teknikuppgifterna, men däremot syftar i jämförelse få uppgifter till problemlösning. 

Bara ett fåtal uppgifter har så kallat framtidsperspektiv där eleverna uppmuntras att tänka 

utanför ramarna och på så sätt sträva efter en teknisk utveckling.  

Analysen visar att eleverna erbjuds att lära sig och få förståelse för att tekniken ofta fungerar i 

system där systemdelarna samverkar med varandra. Även teknik och miljö samverkar med 

varandra genom återvinning och hållbart utvecklingstänk. Elevuppgifterna lyfter teknik som 

en del av vardagen och som någonting som samhället använder och är beroende av på grund 

av att teknik är ett hjälpmedel för människan. Begrepp som eleverna får lära sig är en bred 
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begreppsapparat som tar upp verktygsnamn, men även begrepp som har teknik som 

inspiration, exempelvis namnet Kvarnberg, eller det som skapas med hjälp av teknik, till 

exempel de olika smileys som man använder sig av när man skriver sms och e-post. 

En annan del av det som eleverna erbjuds att lära sig är teknikämnets arbetssätt. Det är 

uppgifter som fokuserar på hela arbetsgången, men det finns även sådana uppgifter som 

fokuserar på konstruktion utan att behöva genomföra alla steg. Analysen visar att eleverna 

erbjuds att arbeta med problemlösning. Man kan konstatera att det finns två sorters 

problemlösningsuppgifter. Sådana som syftar till att lösa ett problem – eleverna får i uppgift 

att skapa men det nämns inte hur man ska göra det. Det är eleverna som ska hitta lösningen. 

Den andra sortens problemlösningsuppgifter syftar till att elevernas konstruktioner ska 

uppfylla ett behov. Förutsättningarna är det samma – det är eleverna som ska komma på 

lösningen. Elevuppgifterna i de analyserade läromedlen erbjuder även att använda sin fantasi 

kring teknik vid lösning av uppgifter och uppmuntrar att inte begränsa sig vid den befintliga 

tekniken. De uppgifterna har en framtids- och utvecklingssyn. 

Resultatet sammanställs nedan i ett stapeldiagram som redovisar uppgiftsfördelningen av 

samtliga elevuppgifter i kategorin – Ämnesfokus. 

 

7.2. Ämnesspråk 

Nedan behandlas analys och resultat av den andra frågeställningen – Vilket ämnesspråk 

används i elevuppgifterna? Detta redovisas under rubriken Ämnesspråk som består av 
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följande underkategorier – Det ontologiska språket, Det epistemologiska språket, 

Miljöspråket och Styr- och reglerspråket. 

7.2.1. Det ontologiska språket 

En majoritet av elevuppgifterna använder sig av det ontologiska språket. Språket ifrågasätter 

inget, det utgår från ett verklighetsförankrat teknikämnesspråk där tekniken existerar och 

främst handlar om det materiella. 

Uppgiften Gå på teknikjakt (Persson, 2015, s. 7) uppmanar eleverna att leta efter teknik i sin 

omgivning. Genom det ontologiska språket uttrycks att tekniken existerar och nu gäller det för 

eleverna att hitta den. Eleverna har fem minuter på sig, tiden vittnar om att det bör gå fort att 

hitta teknik och därmed att teknik är lätt att upptäcka. Sedan ska eleverna jämföra med sina 

klasskamrater om de fann samma teknik. Även i uppgiften Hitta hjulen hemma (ibid. s. 32) 

ska eleverna hitta teknik men i form av hjul. På samma sätt som i uppgiften innan ifrågasätts 

inte tekniken, det gäller för eleverna att hitta så många hjul som möjligt. Just att eleverna kan 

hitta tekniken innebär att den är materiell, eleverna kan se den och den går att beskriva utifrån 

sitt fysiska skikt. Även den teknik som inte är fysiska artefakter framhävs som existerande i 

det ontologiska språket, exempelvis i uppgiften Vilket ord fattas? (Sjöberg, 2013, s. 9). 

Eleverna ska förstå innebörden av begreppen upptäcka och uppfinna. De är typiska begrepp 

för teknikämnet och genom att sätta orden i luckor i meningar används ett ontologiskt språk 

för att synliggöra orden för eleverna. Begreppen existerar, dess innebörd förklaras inte 

närmare och problematiseras inte. Ett icke-problematiserande sätt att uttrycka sig om teknik 

upprepas i de analyserade uppgifterna, bland annat i uppgiften Sätt belysning i dockskåpet 

(ibid. s. 50). Eleverna ska sätta strömbrytare och lampa i sovrummet. Uppgiften 

problematiserar inget kring exempelvis elsäkerhet eller tekniska system, den säger till 

eleverna att sätta dessa två komponenter på plats och sedan är uppgiften klar. En liknande 

uppgift är Gör en elektrisk fläkt (ibid. s. 48) vilken informerar eleverna om material som 

behövs och hur man konstruerar fläkten. Eleverna ska därefter bygga den efter instruktion. I 

konstruktionsuppgifter används det ontologiska språket på samma sätt som i de mer 

teoretiska, språket upplyser utan att eleverna själva behöver tänka mer än att följa 

instruktionen. Detta sätt att låta eleverna lära sig om teknik genom att på se på den alternativt 

klämma på den återkommer i uppgifter med ett ontologiskt ämnesspråk liksom slutna frågor.  
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7.2.2. Det epistemologiska språket 

En del av uppgifterna använder sig av det epistemologiska språket, där står problematiserande 

kunskap i fokus. Språket låter eleverna ifrågasätta teknik genom att fundera kring vad? hur? 

och varför? 

Ett exempel på det epistemologiska språket är uppgiften På resa (Sjöberg, 2013, s. 14). Där 

ska eleverna designa och beskriva en resväska eller en ryggsäck utifrån sitt eget behov. För att 

göra sådana ställningstaganden måste eleven fundera på materialval, funktion och design. 

Uppgiften Konstruera en månlandare som dämpar stöten (Persson, 2015, s. 71) uppmuntrar 

också ställningstaganden kring uppgiftslösningen. Eleverna ska med bestämda material skapa 

något som dämpar stöten för en månlandare som ska släppas från 0,5 meters höjd. Därmed är 

vad? bestämt men eleverna måste fundera kring hur? och varför? Uppgiften Vad är 

nödvändigt? (Sjöberg, 2013, s. 9) använder ett epistemologiskt språk då eleverna måste 

fundera kring vilka saker de kan klara sig utan alternativt inte klara sig utan. Frågan 

uppmuntrar eleverna att tänka varför det specifika valet görs. Det epistemologiska språket 

används ofta när svaren inte är givna. Exempelvis i uppgiften Håll värmen med frigolit (ibid. 

s. 21) ska eleverna beskriva känslan att hålla en frigolitbit mot sin kind när det är kallt ute 

samt varför de tror att frigolit är lätt. Det finns inget givet svar i beskrivandet av känsel och 

inte heller på vad elever tror om frigolitens vikt. Det epistemologiska språket sätter på så sätt 

elevernas reflektioner i fokus – de ska genom deras kunskaper och erfarenheter nå svaret, 

vilket innebär att elevuppgifterna främst består av öppna frågor. 

7.2.3. Miljöspråket 

Väldigt få av elevuppgifterna använder miljöspråket. Inom detta språk är miljön i fokus och 

tekniken har oftast en negativ del men genom teknikutbildning kan ny teknik skapas för att 

rätta till problemen. 

Uppgiften Teknik som håller länge (Sjöberg, 2013, s. 69) låter eleverna fundera kring vad den 

enskilda eleven kan göra för att spara energi och inte förorena naturen. Frågorna i sig uttalar 

sig implicit om att människan måste spara på energi och att energiförbrukning är kopplat till 

förorening men att det är påverkningsbart. Människan kan vända den negativa trenden vilket 

uppgiften Återbruk (Persson, 2015, s. 65) uppmuntrar eleverna att göra. De tränas här i att 

återanvända blivande sopor, vilket både minskar nedskräpning och nyköp. Uppgiften Sortera 

förpackningar (Sjöberg, 2013, s. 15) tränar eleverna i en annan metod för att vända den 

negativa miljötrenden. De ska lära sig om material för att kunna sortera dem rätt så att de 
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sedan kan återvinnas. Eftersom de ska sorteras på rätt sätt så innebär det att det även finns ett 

fel sätt – bara kasta utan att sortera vars konsekvens är negativ för miljön. Uppgiften Bli 

politiker (ibid. s. 62) använder sig av konsekvenstänkande då eleverna ska beskriva hur de vill 

ändra människans sätt att resa. Eleverna uppmanas att förslagen bör vara realistiska och bättre 

än de nuvarande resandesätten eftersom uppgiften uttrycker att de riktiga politikerna kanske 

borde läsa elevens beskrivning. Att denna uppgift får ett miljötänk är på grund av att resandet 

ofta innebär en negativ miljöpåverkan. 

7.2.4. Styr- och reglerspråket 

En del av uppgifterna använder sig av styr- och reglerspråket där teknisk terminologi samt 

grafiska modeller används för att lära ut om industriteknik. 

Uppgiften Starta en påsfabrik (Sjöberg, 2013, s. 55) använder sig av styr- och reglerspråket. 

Eleverna introduceras till löpande bandets funktion. De ska agera som de olika delarna på det 

löpande bandet och montera en påse. Löpande bandet är en typisk produktionsprocess inom 

industriteknik. Ett annat sätt att använda styr- och reglerspråket är som i uppgiften Konstruera 

en ficklampa (ibid. s. 49) där eleverna ska rita ett kopplingsschema och konstruera efter det. I 

detta fall är det kopplingsschemat samt lampans funktion i fokus för uppgiften, schemat visar 

på ett tekniskt språk som eleverna ska kunna för att förstå funktionen. Genom förståelse av 

funktioner och förmågan att uttrycka sig tekniskt kan eleverna styra tekniken. En till uppgift 

som tydliggör detta samband är Koppla med dioder, trolldeg och modellera (Persson, 2015, s. 

55). Uppgiften använder sig av en teknisk terminologi som eleverna behöver förstå för att få 

figurer att lysa och uttalar därmed att eleverna kan styra sin figur genom kunskap kring 

koppling- och flödesschema och med det tillkommer kunskap om funktion.  

Tekniken är inom styr- och reglerspråket existerande men man kan påverka tekniken med 

hjälp av sin tekniska kunskap. Ett exempel på det är uppgiften Spralliga djur (ibid. s. 31) där 

eleverna ska konstruera ett fyrbent djur vars ben ska röra sig. Genom att använda styr- och 

reglerspråket förklaras de rörliga benens funktion och begrepp kopplade till rörliga delar. 

Språket belyser på så sätt att funktion och terminologi är av stor vikt. En annan uppgift som 

använder sig av detta språk är Hur löser man problem med hjälp av teknik (ibid. ss. 14-15) 

som ger eleverna kunskap i det typiska arbetssättet inom teknikområdet. Uppgiften uttrycker 

att noggranna anteckningar som andra kan följa och förstå krävs vid ett hanterande av 

arbetssättet. Implicit innebär det att språket om teknik är något som eleverna måste behärska 

för att göra sig förstådda av andra som arbetar i samma område men också för att själva förstå 
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andras texter. Även i uppgiften Åkattraktion med elmotor (ibid. s. 59) ska eleverna använda 

sig av teknikens arbetssätt. Uppgiftsinstruktionen uttrycker att eleverna inte får glömma att 

dokumentera för att andra ska kunna bygga vidare på idén om de vill. Dokumentationen 

innebär att eleverna ska kunna förklara funktionen på ett sådant sätt att andra förstår. Språket 

kan därmed förklaras som ett officiellt tekniskt språk som man lär sig att behärska genom 

teknikämnet.  

7.2.5. Resultat ämnesspråk 

I de olika uppgifterna är det en klar majoritet som använder sig av det ontologiska språket. 

Eleverna ska inom detta språk lära sig fakta utan att fundera vidare kring dessa. Språket 

karaktäriseras av slutna frågor som informerar eleverna om den existerande tekniken. 

Efterföljande språk är det epistemologiska språket vilket uppmanar eleverna att 

problematisera. Språket karaktäriseras av öppna frågor och att eleverna ska använda sig av 

deras befintliga kunskap och erfarenhet för att nå högre kunskap. Styr- och reglerspråket 

används nästan lika mycket som det epistemologiska och kännetecknas av att elevens roll blir 

en operatör alternativt ingenjör. Eleverna ska främst lära sig om teknik genom funktion och 

teknisk terminologi. Miljöspråket används vid få elevuppgifter i läroböckerna. Det 

karaktäriseras av att teknik framställs som boven men också hoppet. Miljöspråket uttrycks 

med ett konsekvenstänkande inför framtiden. 

Resultatet sammanställs nedan i ett stapeldiagram som redovisar uppgiftsfördelningen av 

samtliga elevuppgifter i kategorin – Ämnesspråk. 
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7.3. Bildningsemfaser 

Nedan behandlas analys och resultat för den tredje frågeställningen Vilka bildningsemfaser 

framkommer i elevuppgifterna? Detta under rubriken Bildningsemfaser som består av följande 

underkategorier – Design and make-emfasen, Den industriella emfasen, Den hållbara 

utvecklingsemfasen, Den medborgerliga emfasen, Hantera vardagen-emfasen, Den 

teknikhistoriska emfasen samt den Miljöindustriella emfasen. Bildningsemfaserna uttrycks 

både implicit och explicit som meddelanden i en kontext. Olika bildningsemfaser kan 

framkomma i texter som använder sig av samma ämnesspråk och ämnesfokus. 

7.3.1. Design and make-emfasen 

Många av elevuppgifterna uttrycker att eleverna ska utveckla förmågan att designa och 

konstruera. När huvudinnehållet i uppgiften rör produktskapande kategoriseras den i design 

and make-emfasen, då det visar för eleverna att de ska lära sig teknik för att kunna framställa 

produkter utan att behöva ha förståelse för processen. 

I uppgiften Gör en papperspåse (Sjöberg, 2013, s. 14) ska eleverna skapa en papperspåse 

vilket instrueras steg för steg med hjälp av både bilder och ord. Det är skapandet som är i 

fokus utan vidare reflektering – när papperspåsen är klar så är uppgiften klar. Uppgiften 

meddelar eleverna att teknisk kunskap är att konstruera en produkt. Även uppgiften Vik veck 

(ibid. s. 27) uttrycker sig på samma sätt – med slutprodukten i fokus. Eleverna ska vika en 

bro, när den är vikt är uppgiften klar. Även uppgiften Potatistryck (ibid. s. 43) handlar om 

design och/eller skapande och uttrycker explicit att eleverna behöver ett specifikt material 

som potatis, kniv och vattenfärg för att skapa ett potatistryck. Uppgiften använder sig av 

instruktion utan att eleverna behöver reflektera över det de ska göra.  

Elevuppgiften Använd runskrift (ibid. s. 42) uttalar teknikämnets syfte mer implicit. Det finns 

frågeställningar i uppgiften som gör att den kan kategoriseras in som andra bildningsemfaser 

men uppgiftens fokus handlar om att designa och skapa sitt namn i runskrift. Därmed hamnar 

denna uppgift inom design and make-emfasen då den genom sin kontext kommunicerar att 

produktskapandet är betydande i teknik. 

7.3.2. Den industriella emfasen 

Den industriella emfasen påminner om design and make-emfasen, men med den tekniska 

processen i fokus samt elevernas innovationsförmåga. Den industriella emfasen uttrycker att 

eleverna ska lära sig om teknik för att stå sig starka i den teknikintensiva arbetsmarknaden. 
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Uppgiften Bygg en händelsebana (Persson, 2015, s. 41) menar att teknik inte bara är att 

framställa en produkt, den lyfter flera delar i det tekniska arbetssättet – processen är därmed 

också av vikt.  

Uppgiften Behov nu och i framtiden (Sjöberg, 2013, s. 69) poängterar att eleven kan påverka 

framtida teknik genom att ta sig an rollen som uppfinnare. Den ställer frågor om vad eleven 

vill uppfinna samt uppmanar eleven att själv uppfinna ”istället för att gå omkring och vara 

irriterad över något som inte fungerar” (ibid.). Uppgiften Brobygge med sugrör (Persson, 

2015, s. 47) uppmanar att eleverna ska reflektera över konstruktion genom att fundera kring 

hur man kan skapa en stabil bro. De ska även fundera kring sina klasskamraters 

konstruktioner, vad som gjorde dem bättre eller sämre vilket kan kopplas till konkurrensen 

inom arbetsmarknaden. Just brobygge är ett tydligt exempel på hur människan kan 

överkomma naturens hinder. Att naturen inte tas in som en aspekt som påverkar teknik mer än 

materialval tydliggörs genom uppgiften Bokval (Sjöberg, 2013, s. 27). Den låter eleverna 

upptäcka varför bok är ett passande material för exempelvis glasspinnar. Naturen i form av ett 

träd i denna uppgift används som en artefakt utan att reflektera över valet ur naturens 

sammanhang.  

7.3.3. Den hållbara utvecklingsemfasen 

Den hållbara utvecklingsemfasen tvärtemot den industriella emfasen utgår från teknikens 

sammanhang till natur. Tekniken framställs som det som påverkar naturen negativt samtidigt 

måste människan lära om teknik då det är det som kan rädda planeten. 

Uppgiften Bli politiker (Sjöberg, 2013, s. 62) uppmuntrar eleverna att fundera kring 

människans resande genom att fråga “Hur skulle du vilja förändra vårt sätt att resa om du var 

politiker? Skriv ner dina tankar. Kanske de riktiga politikerna borde läsa det du skrivit?” 

(ibid.). Det som driver denna fråga idag är hållbar utveckling, hur människan kan resa utan att 

det blir negativa konsekvenser för miljön. På ett liknande sätt kommunicerar elevuppgiften 

Teknik som håller länge (ibid. s. 69) som talar om att eleverna kan vända problematiken kring 

energislöseri och naturföroreningar genom att fråga ”Vad kan du själv göra för att spara 

energi? Vad kan du göra för att hindra att naturen blir förorenad?” (ibid.). Elevernas 

ställningstagande är förutbestämt genom att uppgifterna utgår ifrån att de har samma miljösyn 

som uppgiften uttalar. Elevernas agerande står i fokus för denna emfas då de med sin tekniska 

kunskap ska påverka miljön positivt. 
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7.3.4. Hantera vardagen-emfasen 

Teknikundervisning sker för att eleven som individ ska kunna hantera vardagsteknik. För att 

förstå den framtida tekniken krävs att eleven redan nu behärskar teknikhantering och blir 

tekniskt allmänbildad. 

I uppgiften Elsäker? (Sjöberg, 2013, s. 53) informeras eleverna om att det är ”tre saker som 

man får göra själv och som är bra att kunna” (ibid.) – byta en lampa med skruvfattning, byta 

en liten halogenlampa samt byta lysrör. Eleverna får en instruktion och tanken är att de ska 

öva på detta. Uppgiften betonar därmed att byta en lampa är ett vardagsproblem som eleverna 

bör kunna hantera själva. Uppgiften Hjälp till! (ibid. s. 8) menar också att eleverna ska klara 

av att lösa vardagliga problem som att fästa en namnskylt på sina kläder, korsa en å och hitta 

sin nyckelknippa som man har tappat mellan hissen och tröskeln. Genom elevernas kunskaper 

i teknik kan de lösa problem som de möjligtvis eller med stor sannolikhet kommer att möta. 

Ett annat vardagligt problem som kan lösas med hjälp av teknik är att lyfta tunga saker. I 

uppgiften Lyft stenen med hävstång (Persson, 2015, s. 30) introduceras eleverna till detta 

genom att de får testa hävstångslyft. Uppgiften Bestäm själv (Sjöberg, 2013, s. 8) hänvisar 

eleverna till att de bör ha tio verktyg i sin framtida verktygslåda. De ska fundera på vilka och 

leta i kataloger för att se vad de kostar. Verktygslådan är även den förknippad med 

vardagsproblem och uppgiften tar även upp aspekten ekonomi och på sätt behandlar 

allmänbildning. En uppgift som också menar att eleverna bör kunna teknik för att hantera 

vardagsteknik är uppgiften Smileys :) (ibid. s. 43) som lyfter tekniska begrepp i form av olika 

smileys och deras betydelse. 

7.3.5. Den medborgerliga emfasen 

Den medborgerliga emfasen menar att teknikundervisning ska ske för att eleverna ska kunna 

göra tekniska ställningstaganden vilket blir mer betydande då framtiden innehåller allt mer 

teknik. Människan ordnas som en samhällsmedborgare med en röst som genom 

teknikutbildning kan utveckla ett kritiskt förhållningssätt gentemot samhällsfrågor där teknik 

är inblandat. 

Uppgiften Vad är viktigast? (Sjöberg, 2013, s. 15) låter eleven fundera kring vilka speciella 

krav som ställs på olika behållare – äggkartong, sillburk, termos och behållare för avfall från 

kärnkraftverk. Med det får eleverna förståelse för olika behållares syfte utifrån dess funktion. 

Genom denna kunskap kan eleverna göra ställningstaganden i frågor kring förvaring. I 

uppgiften Hur funkar vattentornet? (Persson, 2015, s. 21) får eleverna förklara hur vattnet 
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kommer från vattentornet till husen med hjälp av en modell. Genom den kunskapen som 

eleverna erbjuds i uppgiften kan de skapa en förståelse i tekniska system i samhället som kan 

ge dem möjlighet att ha ett kritiskt förhållningssätt. Uppgiften Nytta eller nöje (Sjöberg, 2013, 

s. 21) låter eleven fundera kring hus, vilka detaljer som är funktionella och vilka som finns för 

utseendets skull. Eleverna kan med den kunskapen göra ställningstaganden kring husdesign 

och funktion. Elevuppgiften Hitta problemet (ibid. s. 8) visar bilder på olika tekniska 

lösningar som paraply, solglasögon, galge och napp. Uppgiften ställer frågorna ”Vilka 

problem löser de?” och ”Finns det andra lösningar på de problemen?” (ibid.). Frågorna 

uppmuntrar eleverna att fundera kring vad som räknas som teknik och olika tekniska 

lösningar för samma problem vilket behövs för att eleverna i framtiden kan göra 

ställningstaganden. 

7.3.6. Teknikhistoriska emfasen 

Genom undervisning i teknikens historia kan eleverna se hur människans livsvillkor påverkas 

av teknik samt att undervisningen ger en förståelse till nutidens teknik. 

Elevuppgiften Kvarnar på kartan (Sjöberg, 2013, s. 35) är en uppgift som lyfter olika 

geografiska namn där begreppet kvarn ingår. Eleven får fundera om platsens historia då 

uppgiften relaterar till att platsen har något med väderkvarnar eller vattenkvarnar att göra. I 

uppgiften Fundera (ibid. s. 21) ska eleverna svara på frågor om husbygge – varför vissa hus 

inte var vanliga bland samer, indianer eller eskimåer samt vilka problem olika byggnader 

löste som fornborg, igloo, indiantält med mera. Genom det historiska perspektivet får eleverna 

förståelse för husens funktioner och till viss del teknikens utveckling. Ytterligare en uppgift 

som lyfter människans tillvaro över tid är Vad har ni hemma som inte fanns år 1990? 

(Persson, 2015, s. 12). Uppgiften består av en lista som eleverna får fylla i kring tekniska 

artefakter. De ska fylla listan med saker som finns idag men inte 1990 samt beskriva hur de 

tror att det kan se ut 2070. Eleverna ska lära sig om teknikutveckling utifrån det historiska 

perspektivet. Genom det belyses teknik som ett accelererande fenomen som tar en utökad 

plats i världen 

7.3.7. Den miljöindustriella emfasen 

I analysen fanns tre uppgifter som inte kunde kategoriseras under de sex bildningemfaserna. 

Det som var utmärkande för dem var att de var tydligt lika den industriella emfasen fast med 

en hänsyn till naturen. 
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Uppgiften Återbruk (Persson, 2015, s. 65) manar eleverna att designa och skapa ett föremål 

med hjälp av material som går att återbruka. Genom att leta efter användbara material 

runtomkring sig, även bland sådant som man kastat, skapas en tankeverksamhet kring 

återbruk alternativt att alltid köpa nytt. Anledningen till att uppgiften inte passar i den hållbara 

utvecklingsemfasen är att det är konstruktion och inte hållbar utveckling som är i fokus. 

Uppgiften hamnar inte heller inom design and make-emfasen då processen är i fokus inte bara 

slutprodukten. Liknande är det med uppgiften Hitta på en sak som löser ett behov (ibid. s. 25) 

där eleverna ska tillverka ett föremål som löser ett behov eller ett problem. Uppgiften 

fokuserar på både produkt och metod eftersom eleverna ska skissa, testa och förbättra, men 

också hållbar utveckling då en del eller allt material ska vara återvunnet. Den tredje uppgiften 

är Hur ser framtidens teknik ut? (ibid. s. 73) som uppmanar eleverna att designa hur de tror att 

teknik ser ut om 100 år. De ska i sin design tänka på hur man gör husen energisnåla och 

hållbara, energikällor, maskiner som inte finns nu men ska finnas då, färdmedel, hur vi får tag 

på mat och hur vi kommunicerar. Miljötanken kommer in genom uppmuntran att fundera på 

energisnåla och hållbara hus samt hållbar energi. Samtidigt framkommer att innovation och 

det industriella skapandet är orsaken till att eleverna ska lära sig teknik. Denna emfas visar på 

en tendens till en utveckling av den industriella emfasen där även naturresurser tas till hänsyn. 

7.3.8. Resultat bildningsemfaser 

De sju bildningsemfaserna uttrycker ett undervisningsinnehåll som formulerar teknikens 

framtida roll i elevernas liv, det vill säga varför eleverna ska lära sig det de undervisas i. De 

flesta uppgifterna uttalar att eleverna ska få förmågan att reparera tekniska föremål och 

konstruera produkter. Elevuppgifterna uttrycker i andra hand att eleverna ska utveckla teknisk 

bildning för att hantera den teknikintensiva vardagen. I tredje hand kommuniceras det till 

eleverna att de måste lära sig teknik för att fylla sin plikt som medborgare – att kunna göra 

ställningstaganden gentemot samhällsfrågor som involverar teknik. I fjärde hand utrycker 

elevuppgifterna att eleverna ska lära sig teknik för att stå sig starka i den teknikintensiva 

arbetsmarknaden, genom att ha förmågan att vara innovativa, ha en förståelse för 

industriteknikens process och kunna se styrkor och svagheter i olika tekniska områden. I 

femte hand formuleras till eleverna att teknik är en stor del av deras livsvillkor och att den 

kommer att få en ännu större del i framtiden så det är av vikt att lära sig om teknikhistoria för 

att få förmågan att se och förstå fenomenet. De två emfaser som framkommer minst i 

elevuppgifterna är de som gäller hållbar utveckling och miljöindustrin. Hållbar utveckling 

menar att teknikutbildningen ska ge eleverna kunskap för att värna om naturens resurser 
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medan miljöindustrin har ett starkt arbetsmarknadsperspektiv men med naturen som en aspekt 

att ta hänsyn till. Resultatet i denna studie visar att bildningsemfaserna kan uttryckas i 

förmågor som eleverna ska lära sig i teknikämnet. 

Resultatet sammanställs nedan i ett stapeldiagram som redovisar uppgiftsfördelningen av 

samtliga elevuppgifter i kategorin – Bildningsemfaser. 
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8. Diskussion 

Studiens syfte att undersöka teknikämnets innehåll genom att kategorisera ämnesfokus, 

ämnesspråk och bildningsemfaser i elevuppgifter för teknikämnet för årskurs 4-6 resulterade i 

ett varierande innehåll där vissa områden tar större plats än andra. Nedan diskuteras resultatet 

gentemot tidigare forskning och förslag för framtida forskning ges. Diskussionskapitlet 

avslutas med en sammanfattande diskussion. 

Utgångspunkt för diskussionen är studiens resultat, diskussionen läggs upp efter 

frågeställningarna – Vad erbjuds eleverna att lära sig i elevuppgifterna? Vilket ämnesspråk 

användes i elevuppgifterna? samt Vilka bildningsemfaser framkommer i elevuppgifterna? 

8.1. Vad erbjuds eleverna att lära sig?  

Analysen av elevuppgifter utifrån frågeställningen Vad erbjuds eleverna att lära sig i 

elevuppgifterna? redovisades under rubriken Ämnesfokus med hjälp av underkategorierna Ge 

förståelse, Arbetssätt, Problemlösning och Framtidsperspektiv. Nedan diskuteras dess resultat 

gentemot tidigare forskning och studiens bakgrund. 

Analysen resulterades bland annat i att uppgifterna erbjuder eleverna att lära sig och få 

förståelse för att tekniken ofta fungerar i system där systemdelarna samverkar med varandra. 

Analysen visade även att teknik i elevuppgifter framställs som en del av vardagen, som 

någonting som samhället använder sig av och är till och med beroende av. Svensson (2011) 

konstaterar att en vardags- och samhällsorienterad undervisning är viktig för att skapa en 

förståelse för tekniska system. Forskaren påpekar även att det är ett helhetsperspektiv som är 

av stor vikt. Även i centralt innehåll för teknikämnet (Skolverket, 2011b, ss. 270-271) finns 

det utskrivet att eleverna ska få kunskap om teknik och samhälle.  I och med att både 

systemtänk och vardags- och samhällsorienterade perspektiv framkommer i elevuppgifterna 

samt att det har uppmärksammats av forskare kan man dra slutsatsen att det är någonting som 

anses vara viktigt för eleverna att lära sig.  

Analysen visar att uppgifterna tar upp en bred begreppsapparat där bland annat verktygsnamn, 

platsnamn eller namn på olika smileys ingår. Norström (2013) lyfter i sin forskning att lärare 

inte har ett gemensamt språk kring teknik. Forskaren menar att det finns ett behov att använda 

sig av ett gemensamt språk i teknikundervisningen (ibid. s. 20). En liknande slutsats görs i 

Mettag och Rutules (2015) studie. I Lgr 11 står det att eleverna ska utveckla förmågan att 

använda sig av teknikområdets begrepp (Skolverket, 2011b, s. 269). Om lärarna inte känner 
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till de ”typiska begreppen” för teknikområdet samt att uppgifterna inte lyfter begrepp på ett 

systematiskt sätt finns det ett problem. Eftersom tekniken är en del av samhällsfunktionen 

finns det oändligt många begrepp som kan kopplas till teknik vilket gör att frågorna väcks på 

vilket sätt och vilka begrepp ska eleverna bli bekanta med. Det är en forskningsfråga som 

borde undersökas vidare. 

Analysen visar att en stor del av uppgifterna fokuserar på arbetssättet som man ska gå efter 

vid planeringen och skapandet av konstruktioner. Bjurulf (2008) lyfter i sin forskning hur 

lärarna gestaltar teknik i klassrummet. Det gör de bland annat genom att arbeta med 

”precision och noggrannhet” och ”att bygga, konstruera och montera” (ibid. s. 117). Detta 

sammanfaller med det som eleverna erbjuds att arbeta med i denna studies uppgifter.   

Analysen resulterar också i att eleverna erbjuds att arbeta med uppgifter där de ska lösa något 

problem eller uppfylla något behov. För att utföra dessa uppgifter krävs fantasi då många 

uppgifter inte begränsar eleverna i sina lösningar. Skolinspektionens (2014, s. 16) granskning 

visar att eleverna uttrycker att elevuppgifter i teknik varken är utmanande eller stimulerande 

även om lärare arbetar med problemlösningsuppgifter i klassrummet (Bjurulf, 2008, s. 150). 

Problemlösningsuppgifter som finns i de analyserade läromedlen är 11 av 92. Studiens Vad 

erbjuds eleverna? resultat är inte generaliserbara, men visar tecken på att utmanande uppgifter 

med problemlösning inte upptar en stor del av uppgifter som eleverna ska lösa vilket är likt 

Skolinspektionens (2014) påståenden. 

En liten del av uppgifterna i denna studie tar upp samverkan av teknik och miljö genom 

hållbar utveckling och återvinning. Det är någonting som även finns med i centralt innehåll 

för teknikämnet för årskurs 4-6 (Skolverket, 2011b, ss. 270-271), vilket innebär att det är ett 

kunskapsområde som eleverna ska arbeta med. Kunskapsområden i det centrala innehållet är 

tekniska lösningar, arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar samt teknik, människa, 

samhälle och miljö. Denna studie visar tendenser på att miljö är ett kunskapsområde som inte 

får stor plats i teknikämnet till skillnad från de andra kunskapsområdena i centralt innehåll. 

8.2. Vilket ämnesspråk? 

Analysen av elevuppgifter utifrån frågeställningen Vilket ämnesspråk användes i 

elevuppgifterna? redovisades under rubriken Ämnesspråk med hjälp av underkategorierna Det 

ontologiska språket, Det epistemologiska språket, Styr- och reglerspråket samt Miljöspråket. 

Nedan diskuteras dess resultat gentemot tidigare forskning och studiens bakgrund. 
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Studien visar att en stor del av elevuppgifterna använder sig av det ontologiska språket. I 

elevuppgifterna karakteriseras språket av slutna frågor som informerar eleven om den 

existerande tekniken. Det epistemologiska språket används i knappt en tredjedel så många 

uppgifter som det ontologiska språket. Språket karakteriseras i det epistemologiska språket av 

öppna frågor i uppgifterna vilket gör att eleverna måste söka efter kunskap. Nästintill lika ofta 

som det epistemologiska språket används styr- och reglerspråket i uppgifterna. Det som 

karakteriserar dem är att de efterfrågar kunskaper kring funktion och teknisk terminologi och 

att eleven utför arbetet som en operatör eller ingenjör. Resultatet visar att det språk som 

används minst är miljöspråket vilket i de få uppgifterna karakteriseras av att teknik framställs 

som bov men också som räddaren. Klasanders (2010, ss. 75-80) forskning i kunskapsområdet 

tekniska system resulteras i de ovanstående ämnesspråken – det ontologiska, det 

epistemologiska, styr- och reglerspråket samt miljöspråket. Studien Vad erbjuds eleverna? 

visar att dessa språk även kan finnas i elevuppgifter i läroböcker gällande hela teknikämnet 

vilket betyder att kännetecken som Klasander (2010) finner för språken inom tekniska system 

kan användas bredare än inom kunskapsområdet tekniska system. 

Studien Vad erbjuds eleverna? visar tendenser på att det vanligaste ämnesspråket är det 

ontologiska språket som främst använder sig av slutna frågor, vilket överensstämmer med 

Skolinspektionens (2014) granskning där de uttrycker att teknikämnet ofta använder sig av 

givna resultat utan att eleverna behöver reflektera över dessa.  

8.3. Varför bildningsemfaser? 

Analysen av elevuppgifter utifrån frågeställningen Vilka bildningsemfaser framkommer i 

elevuppgifterna? redovisades under rubriken Bildningsemfaser med hjälp av 

underkategorierna Design and make-emfasen, Den industriella emfasen, Den hållbara 

utvecklingsemfasen, Hantera vardagen-emfasen, Den medborgerliga emfasen, Den 

teknikhistoriska emfasen samt den Miljöindustriella-emfasen. Nedan diskuteras dess resultat 

gentemot tidigare forskning och studiens bakgrund. 

Studiens Vad erbjuds eleverna? resultat betonar att det finns olika anledningar till varför 

eleverna ska lära sig det som erbjuds vilket kan uttryckas i förmågor som eleverna ska 

utveckla genom teknikämnet (Bjurulf, 2008). De flesta elevuppgifterna i läroböckerna syftar 

till att eleverna ska utveckla förmågan att kunna reparera och konstruera. Många uppgifter 

uttrycker istället att eleverna ska utveckla förmågan att hantera den teknikintensiva vardagen 

genom en teknisk allmänbildning. Andra uppgifter lyfter att eleverna ska utveckla förmågan 
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att göra ställningstaganden kring frågor som involverar teknik – detta för att fungera som en 

samhällsmedborgare. Några uppgifter uttrycker att man bör lära sig om teknik för att stå sig 

stark i den teknikintensiva arbetsmarknaden. För att göra detta är uppgifterna formade så att 

eleverna utvecklar förmågorna att vara innovativa, ha en förståelse för industriteknikens 

process samt att kunna se styrkor och svagheter i olika tekniska områden. En del av 

uppgifterna i de analyserade läromedlen berör teknikhistoria. Meningen med denna sorts 

uppgifter är att för att förstå teknik av idag och framtidens teknik måste man lära sig om den 

historiska tekniken. 

Analysen finner att det finns två teman som inte får en stor plats i elevuppgifterna. Det ena 

temat uttrycker att elevernas teknikutbildning är till för att de ska få förmågan att värna om 

naturens resurser. Det andra temat tar in naturens välbefinnande som en aspekt i ett 

arbetsmarknadsperspektiv. 

Forskare har kategoriserat varför-frågan på flera sätt. Roberts (1982) och Östman (1995) 

arbetar inom de naturorienterande ämnena, men Klasanders (2010) forskningsfält är 

teknikämnet. I sin forskning kring tekniska system fann Klasander (2010, ss. 80-85) sex 

bildningsemfaser. Samtliga av dem återfanns i denna studie men några elevuppgifter frångick 

den grupperingen och resulterade i en ny bildningsemfas – den miljöindustriella 

bildningsemfasen. 

Bildningsemfaserna anses möjliga att koppla till förmågorna i och med att de uttrycks som 

långsiktiga mål (Skolverket, 2011a). Det skulle vara intressant att undersöka samband mellan 

bildningsemfaserna och förmågor eftersom det under analysen sågs tecken på att ett sådant 

samband kan finnas.  

8.4. Förslag på framtida forskning 

Studien Vad erbjuds eleverna? är en kvalitativ läromedelsanalys som analyserar två 

läroböcker, därför är inte studien generaliserbar. Samtidigt väcker studien frågor som kan 

användas i framtida forskning. Till exempel en komparativ studie gällande läromedlen för att 

undersöka om eleverna erbjuds att ta till sig samma innehåll. 

Ett annat område som skulle kunna undersökas är de interna relationer mellan 

analysverktygen – de tre kategorierna ämnesfokus, ämnesspråk och bildningsemfaser. Finns 

det något mönster gällande vilka uppgifter som karakteriseras av samma ämnesfokus, 

ämnesspråk och bildningsemfas? 
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För att kunna uttrycka sig om ett läromedel innehåller ett visst ämnesfokus, ämnesspråk eller 

bildningsemfas skulle det vara lämpligt att analysera till exempel ett helt kapitel med alla 

texter som ingår. En liknande analys av hela läromedlet är ett omfattande arbete, men i och 

med att det inte finns en central läromedelsgranskning i Sverige, kan forskare bidra till att 

lyfta innehåll som kan påverka ämnesundervisning eller uppfattningar om ämnet. Ett annat 

forskningsområde är följemeningar i teknikämnet – vilka implicita signaler skickas och vilka 

konsekvenser skapas på grund av det. Ämnesfokus, ämnesspråk och bildningsemfaserna och 

dess följemeningar kan även undersökas i undervisningssammanhang. 

8.5. Sammanfattande diskussion 

Studiens syfte att undersöka teknikämnets innehåll har skett genom att undersöka olika 

perspektiv i undervisningsinnehåll. Att relatera olika perspektiv till innehållet är något som 

forskats kring i olika ämnen (till exempel Östman, 1995; Bjurulf, 2008; Sund, 2008). 

Elevuppgifter ingår i innehållet, de uttrycker vad som är viktigt i ämnet och framställs med ett 

språk som påverkar hur detta meddelande uppfattas. I innehållet finns på så sätt meddelanden 

som erbjuds till eleverna, som påverkar elevens lärande i och om ämnet (Lundqvist, 2009). 

Östman (1995) förklarar att dessa meddelanden kan vara varandras motsatser, vilket betonar 

än mer att pedagogen behöver verktyg och kunskap kring undervisningsinnehåll eftersom det 

är till stor del upp till läraren att välja innehållet i undervisningen. I detta innehåll ingår även 

läromedel, att bedöma dess kvalitet är också upp till läraren.  

Då teknikämnet inte har en tydlig ämnestradition (CETIS, 2016) eller gemensam tanke kring 

teknisk kunskap (Norström, 2014) tydliggörs lärarens roll i teknikämnet eftersom målet med 

undervisningen är att eleverna ska utveckla kunskaper och färdigheter (Bjurulf, 2008). I och 

med att kursplanen i teknik förmodligen kommer att revideras inom snar framtid finns en risk 

att det medför svårigheter för tekniklärare som redan nu anser sig ha dålig kompetens i ämnet 

(Skolinspektionen, 2014). Studiens Vad erbjuds eleverna? slutsats är att läromedelstexter är 

en av de komponenter som ingår i ämnesinnehållet och skickar ett budskap om teknikämnet 

genom det sätt de är framställda på och beroende av deras fokus. Det är därmed av stor vikt 

att lärare har ett normkritiskt förhållningssätt gentemot uppgiftsinnehåll och är medvetna om 

att även val av uppgifter kan bidra till meningsskapande kring teknikämnet.  
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10. Bilagor 

10.1. Tabell 1 - Ämnesfokus 

Ämnesfokus Elevuppgifter 

Sjöberg (2013) 

Elevuppgifter 

Persson (2015) 

Ge förståelse 

 

  

Tekniska system  Hit eller dit? (s. 49) 

 

 Hur funkar vattentornet? (s. 

21) 

 Bygg en modell som visar 

hur vattenlåset i toan funkar 

(s. 21) 

Teknikområdets begrepp  Bestäm själv (s. 8)  

 Med eller utan rörliga delar? 

(s. 9) 

 Vilket ord fattas? (s. 9)  

 Eggar och skaft (s. 9) 

 Murare för en dag (s. 21) 

 Kvarnar på kartan (s. 35) 

 Smileys :) (s. 43) 

 

 

Teknik och miljö  Sortera förpackningar (s. 15) 

 Teknik som håller länge (s. 

69) 

 

 

Teknik och samhälle  I affären (s. 15) 

 Vad är nödvändigt? (s. 9) 

 Fundera (s. 21) 

 Nytta eller nöje (s. 21) 

 Håll värmen med frigolit (s. 

21) 

 Bokval (s. 27) 

 Fundera (s. 34) 

 Använd runskrift (s. 42) 

 Andra skrivdon (s. 42) 

 Ta reda på! (s. 53) 

 Starta en påsfabrik (s. 55) 

 Ta reda på! (s. 55) 

 Tuff-tuff? (s. 62) 

 Internet – vän eller fiende? (s. 

69) 

 Elsäker? (s. 53) 

 Identiska delar (s. 55) 

 

 Gå på teknikjakt (s. 7) 

 Vad har ni hemma som inte 

fanns år 1990? (s. 12) 

 Hitta hjulen hemma (s. 32) 

 Hitta elen (s. 50) 

 Rösta på den viktigaste 

uppfinningen (s. 67) 

 Rymdpyssel med pussel (s. 

71) 

Tekniska hjälpmedel  Hitta problemet (s. 8) 

 Specialgjort (s. 15) 

 Vad är viktigast? (s. 15) 

 

 Lyft stenen med hävstång, (s. 

30) 

 Kul med hävstänger (s. 31) 

 Mest stabil – fyrhörningen 

eller triangeln? (s. 44) 
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Arbetssätt 

 

  

Från idé till produkt  Välskrivning (s. 42) 

 Pröva en lysdiod (s. 49) 

 Gör ett larm till en dörr (s. 49) 

 Konstruera en ficklampa (s. 

49) 

 Konstruera en tävlingsvagn 

(s. 63) 

 Gör vagnen motordriven! (s. 

63) 

 Hur löser man problem med 

hjälp av teknik? (ss. 14 – 15) 

 Spralliga djur (s. 31) 

 Bygg en händelsebana (s. 41) 

 Följ en ritning och bygg ett 

hus (ss. 48 – 49) 

 

 

Konstruktion  Gör en papperspåse (s. 14) 

 Designa din påse (s. 14) 

 Gör rör (s. 27) 

 Vik veck (s. 27) 

 Gör en vindflöjel (s. 34) 

 Bygg en skvalta (s. 35) 

 Två enkla vindsnurror (s. 34) 

 Bygg en kuggväxel (s. 35) 

 Kvarnvingar med segel (s. 35) 

 Chiffermaskin (s. 43) 

 Potatistryck (s. 43) 

 Gör en lamphållare (s. 48)  

 Gör en elektrisk fläkt (s. 48) 

 Sätt belysning i dockskåpet (s. 

50) 

 Konstruera något som flyger 

(s. 62) 

 Gör en barkbåt (s. 62) 

 Bygg en bro (s. 63) 

 Bygg en motorbåt (s. 63) 

 

 Bygg en kul kulbana (s. 29) 

 Pärlskruvar (s. 36) 

 Brobygge med sugrör (s. 47) 

 Brobygge med andra material 

(s. 47) 

 Koppla med dioder, trolldeg 

och modellera (s 55) 

 Bygg en Scribbler (s. 58) 

 

Problemlösning 

 

  

Uppfylla behov  Hjälp till! (s. 8) 

 På resa (s. 14)  

 Utforma en förpackning (s. 

15) 

 Hitta på en sak som löser ett 

problem (s. 25) 

 Återbruk (s. 65) 

 

Lösa problem  En nöt att knäcka (s. 9) 

 Gör ett elektriskt frågespel (s. 

50) 

 

 Hur löser man problem med 

hjälp av teknik? (ss. 14 – 15) 

 Koppla tjuvlarm (s. 55) 

 Åkattraktion med elmotor (s. 

59) 

 Konstruera en månlandare 

som dämpar stöten (s. 71) 

 

Framtidsperspektiv 

 

  

  Törs du vara batteriprovare? 

(s. 48) 

 Hitta på en sak som löser ett 

problem (s. 25) 
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 Uppfinn! (s. 53) 

 Bli politiker (s. 62) 

 Behov nu och i framtiden (s. 

69) 

 Och du då? (s. 69) 

 Hur ser framtidens teknik ut? 

(s. 73) 
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10.2. Tabell 2 - Ämnesspråk 

Ämnesspråk Elevuppgifter 

Sjöberg (2013) 

Elevuppgifter 

Persson (2015) 

Det ontologiska språket  Hitta problemet (s. 8) 

 Hjälp till (s. 8) 

 Bestäm själv (s. 8) 

 Vilket ord fattas? (s. 9) 

 En nöt att knäcka (s. 9) 

 Eggar och skaft (s. 9) 

 Med eller utan rörliga delar? 

(s. 9) 

 Gör en papperspåse (s. 14) 

 Designa din påse (s. 14) 

 Vad är viktigast? (s. 15) 

 I affären (s. 15) 

 Specialgjort (s. 5) 

 Nytta eller nöje (s. 21) 

 Gör rör (s. 27) 

 Vik veck (s. 27) 

 Två enkla vindsnurror (s. 34) 

 Fundera (s. 34) 

 Bygg en skvalta (s. 35) 

 Ta reda på (s. 35) 

 Bygg en kuggväxel (s. 35) 

 Kvarnvingar med segel (s. 35) 

 Använd runskrift (s. 42) 

 Andra skrivdon (s. 42) 

 Välskrivning (s. 42) 

 Chiffermaskin (s. 42) 

 Potatistryck (s. 43) 

 Smileys :) (s. 43) 

 Gör en lamphållare (s. 48) 

 Törs du vara batteriprovare? 

(s. 48) 

 Gör en elektrisk fläkt (s. 48) 

 Hit eller dit? (s. 49) 

 Sätt belysning i dockskåpet (s. 

50) 

 Uppfinn! (s. 53) 

 Elsäker? (s. 53) 

 Ta reda på! (s. 53) 

 Ta reda på! (s. 55) 

 Tuff-tuff? (s. 62) 

 Konstruera något som flyger 

(s. 62) 

 Gör en barkbåt (s. 62) 

 Konstruera en tävlingsvagn 

(s. 63) 

 Gör vagnen motordriven! (s. 

63) 

 Bygg en bro (s. 63) 

 Gå på teknikjakt (s. 7) 

 Vad har ni hemma som inte 

fanns år 1990? (s. 12) 

 Hur funkar vattentornet? (s. 

21) 

 Bygg en modell som visar 

hur vattenlåset i toan funkar 

(s. 21) 

 Lyft stenen med hävstång (s. 

30) 

 Hitta hjulen hemma (s. 32) 

 Hitta elen (s. 50) 

 Rymdpyssel med pussel (s. 

71) 

 Hur ser framtidens teknik ut? 

(s. 73) 
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 Bygg en motorbåt (s. 63) 

 Internet – vän eller fiende? (s. 

69) 

 Och du då? (s. 69) 

Det epistemologiska 

språket 
 Vad är nödvändigt?  

(s. 9) 

 På resa (s. 14) 

 Utforma en förpackning! (s. 

15) 

 Murare för en dag, s 21 

 Fundera (s. 21) 

 Håll värmen med frigolit (s. 

21) 

 Bokval (s. 27) 

 Kvarnar på kartan (s. 35) 

 Gör ett elektriskt frågespel (s. 

50) 

 Hitta på en sak som löser ett 

problem (s. 25) 

 Bygg en kul kulbana  

(s. 29) 

 Pärlskruvar (s. 36) 

 Bygg en händelsebana  

(s. 41) 

 Mest stabil – fyrhörningen 

eller triangeln?(s. 44) 

 Koppla tjuvlarm (s. 55) 

 Åkattraktion med elmotor (s. 

59) 

 Rösta på den viktigaste 

uppfinningen (s. 67) 

 Konstruera en månlandare 

som dämpar stöten (s. 71) 

 

Miljöspråket  Sortera förpackningar (s. 15)  

 Bli politiker (s. 62) 

 Teknik som håller länge, (s. 

69) 

 

 Återbruk (s. 65) 

 Hur ser framtidens teknik ut? 

(s. 73) 

 

 

Styr- och reglerspråket  Gör en vindflöjel (s. 34) 

 Pröva en lysdiod (s. 49) 

 Konstruera en ficklampa (s. 

49) 

 Gör ett larm till en dörr (s. 49) 

 Starta en påsfabrik (s. 55) 

 Identiska delar? (s. 55) 

 Behov nu och i framtiden (s. 

69) 

 Hur löser man problem med 

hjälp av teknik? (ss. 14 – 15) 

 Kul med hävstänger (s. 31) 

 Spralliga djur (s. 31) 

 Brobygge med sugrör (s. 47) 

 Brobygge med andra material 

(s. 47) 

 Följ en ritning och bygg ett 

hus (ss. 48 – 49) 

 Koppla med dioder, trolldeg 

och modellera (s. 55) 

 Bygg en Scribbler (s. 58) 
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10.3. Tabell 3 - Bildningsemfaser 

Bildningsemfaser Elevuppgifter 

Sjöberg (2013) 

Elevuppgifter 

Persson (2015) 

Design and make-emfasen  Gör en papperspåse (s. 14) 

 Designa din påse (s. 14) 

 På resa (s. 14) 

 Utforma en förpackning! (s. 

15) 

 Vik veck (s. 27) 

 Två enkla vindsnurror (s. 34) 

 Gör en vindflöjel (s. 34) 

 Bygg en skvalta (s. 35) 

 Bygg en kuggväxel (s. 35) 

 Kvarnvingar med segel (s. 35) 

 Använd runskrift (s. 42) 

 Chiffermaskin (s. 42) 

 Potatistryck (s. 43) 

 Gör en lamphållare (s. 48) 

 Gör en elektrisk fläkt (s. 48) 

 Konstruera en ficklampa (s. 

49) 

 Uppfinn! (s. 53) 

 Konstruera något som flyger 

(s. 62) 

 Gör en barkbåt (s. 62) 

 Konstruera en tävlingsvagn, 

(s. 63) 

 Gör vagnen motordriven! (s. 

63) 

 Bygg en bro (s. 63) 

 Bygg en motorbåt (s. 63) 

 

 Bygg en kul kulbana (s. 

29) 

 Spralliga djur (s. 31) 

 Följ en ritning och bygg ett 

hus (ss. 48 – 49) 

 Koppla tjuvlarm (s. 55) 

 Koppla med dioder, 

trolldeg och modellera (s. 

55) 

 Bygg en Scribbler (s. 58) 

 Hur ser framtidens teknik 

ut? (s. 73) 

 

 

Den industriella emfasen  Murare för en dag (s. 21) 

 Gör rör (s. 27) 

 Bokval (s. 27) 

 Starta en påsfabrik (s. 55) 

 Identiska delar? (s. 55) 

 Behov nu och i framtiden (s. 

69) 

 Hur löser man problem 

med hjälp av teknik? (ss. 

14 – 15)  

 Bygg en händelsebana (s. 

41) 

 Brobygge med sugrör (s. 

47) 

 Åkattraktion med elmotor 

(s. 59) 

 Konstruera en månlandare 

som dämpar stöten (s. 71) 

 

Den hållbara 

utvecklingsemfasen 
 Sortera förpackningar, (s. 15) 

 Bli politiker (s. 62) 

 Teknik som håller länge (s. 

69) 

 

 

Hantera vardagen-emfasen  Hjälp till! (s. 8)  Bygg en modell som visar 
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 Bestäm själv (s. 8) 

 En nöt att knäcka (s. 9) 

 Eggar och skaft (s. 9) 

 Med eller utan rörliga delar? 

(s. 9) 

 Specialgjort (s. 15) 

 I affären (s. 15) 

 Andra skrivdon (s. 42) 

 Smileys :) (s. 43) 

 Törs du vara batteriprovare? 

(s. 48) 

 Pröva en lysdiod (s. 49) 

 Hit eller dit? (s. 49) 

 Gör ett larm till en dörr  

(s. 49) 

 Sätt belysning i dockskåpet (s. 

50) 

 Gör ett elektriskt frågespel (s. 

50) 

 Elsäker? (s. 53) 

 Ta reda på! (s. 55) 

 Internet – vän eller fiende? (s. 

69) 

 Och du då? (s. 69) 

 

hur vattenlåset i toan 

funkar (s. 21) 

 Lyft stenen med en 

hävstång (s. 30) 

 Kul med hävstänger  

(s. 31) 

 Hitta hjulen hemma  

(s. 32) 

 Mest stabil – fyrhörningen 

eller triangeln? (s. 44) 

 

 

Den medborgerliga emfasen  Hitta problemet (s. 8) 

 Vilket ord fattas? (s. 9) 

 Vad är nödvändigt? (s. 9) 

 Vad är viktigast? (s. 15) 

 Nytta eller nöje (s. 21) 

 Håll värme med frigolit  

(s. 21)  

 Fundera (s. 34) 

 Ta reda på (s. 35) 

 Gå på teknikjakt (s. 7) 

 Hur funkar vattentornet?  

(s. 21) 

 Pärlskruvar (s. 36) 

 Brobygge med andra 

material (s. 47) 

 Hitta elen (s. 50) 

 Rösta på den viktigaste 

uppfinningen (s. 67) 

 Rymdpyssel med pussel  

(s. 71) 

Teknikhistorisk emfas  Fundera (s. 21) 

 Kvarnar på kartan (s. 35) 

 Välskrivning (s. 42) 

 Ta reda på! (s. 53) 

 Tuff-tuff? (s. 62) 

 

 Vad har ni hemma som 

inte fanns år 1990? (s. 12) 

 

 

Den miljöindustriella 

emfasen 

  Hitta på en sak som löser 

ett problem (s. 25) 

 Återbruk (s. 65) 

 Hur ser framtidens teknik 

ut? (s. 73) 

 


