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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka möjligheter och begränsningar som finns för 
en utveckling av teknikundervisningen i grundskolans tidigare år. Studien utfördes på fem 
skolor i en mindre kommun i Norrbottens inland. I studien användes en blandning av 
kvantitativa och kvalitativa studier genom ett enkätformulär till en större grupp informanter 
samt intervjuer med ett fåtal, för att få ett så brett och tydligt resultat som möjligt. Parallellt 
med dessa undersökningar har styrdokument, för ämnet aktuell litteratur och tidigare 
forskning gällande det tekniska kunskapsområdet studerats. En översyn har också gjorts över 
vilka åtgärder som tagits och vilka som planeras för att stärka teknikämnet i skolan. Genom 
denna triangulering anser jag att jag kommit fram till en klar bild av hur det kan se ut ute i 
våra pedagogiska verksamheter idag när det gäller teknikämnet. I studien framkom att 
teknikämnet är eftersatt och att förutsättningarna för lärarnas möjligheter att arbeta med och 
utveckla teknikämnet i skolan inte upplevdes som goda av vare sig lärare eller rektorer. Som 
exempel på begränsande faktorer nämndes brist på tid, resurser och läromedel samt inte minst 
fortbildning. Studien visade dock även på möjligheter och framtidstro. Nya målkonkreti-
seringsdokument har skrivits i aktuell kommun och tillsammans med den nya kursplan som är 
på väg från nationellt håll, känns ämnet idag mer aktuellt än någonsin. En framgångsrik 
utveckling av teknikundervisningen är inom räckhåll. 

Nyckelord 

Tekniskt kunskapsområde, teknikundervisning, begränsningar, möjligheter, utveckling 



Innehållsförteckning 
Inledning ..................................................................................................................................... 4 

Uppsatsens disposition ........................................................................................................... 5 

Syfte ........................................................................................................................................ 5 

Frågeställningar .................................................................................................................. 5 

Definitioner ............................................................................................................................. 5 

Bakgrund .................................................................................................................................... 6 

Den tekniska kunskapstraditionen .......................................................................................... 6 

Teknik i skolan ....................................................................................................................... 7 

Varför är det viktigt med teknik i skolan? .......................................................................... 7 

Vad säger våra gällande styrdokument om teknikämnet? ................................................ 10 

Hur nås en utveckling av undervisningen i teknikämnet? ................................................ 11 

Ny kursplan i teknik ......................................................................................................... 12 

Tidigare forskning ................................................................................................................ 13 

Metod ....................................................................................................................................... 15 

Teoretisk utgångspunkt ......................................................................................................... 15 

Metodval ............................................................................................................................... 15 

Ramfaktorer .......................................................................................................................... 16 

Urval och beskrivning av undersökningsgrupp .................................................................... 16 

Tillförlitlighet och generaliserbarhet .................................................................................... 17 

Etiska reflektioner ................................................................................................................. 17 

Genomförande .......................................................................................................................... 18 

Enkätstudie ........................................................................................................................... 18 

Intervjuundersökning ............................................................................................................ 18 

Resultat ..................................................................................................................................... 20 

Sammanställning av enkätundersökning .............................................................................. 20 

Sammanställning av intervjuundersökning .......................................................................... 22 

Diskussion ................................................................................................................................ 30 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 30 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 32 

Avslutande reflektion ........................................................................................................... 39 

Referenser ................................................................................................................................. 40 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Missiv till enkätformulär 

Bilaga 2 Enkätformulär 

Bilaga 3 Intervjuunderlag till lärare 

Bilaga 4 Intervjuunderlag till rektor 



 4 

Inledning 
Tekniken är en viktig del av vårt samhälle idag. Det är viktigt att vi inser att barn i Sverige 
behöver grundläggande kunskaper i teknik för att få möjlighet att bli goda medborgare såväl 
nationellt som globalt. Vårt lands näringsliv är beroende av att svensk forskning och 
innovationsförmåga är på en internationell toppnivå. Enligt gällande kursplan har alla barn i 
Sverige rätt till en teknikundervisning som lägger en god grund inför framtiden. Forskning 
visar dock att dagens grundskola inte klarar av att ge våra elever den teknikundervisning som 
de har behov av, och rätt till, för att uppnå detta.  

Det har gått 15 år sedan teknikämnet fick en egen kursplan vid sidan av de naturvetenskapliga 
ämnena, i och med läroplanen Lpo94. Tydliga styrdokument finns därmed för ämnet men har 
inte fått genomslag i våra pedagogiska verksamheter. Forskning visar att lärarna inte känner 
sig trygga i sin roll när det gäller teknikundervisning. De upplever att de saknar verktyg och 
utbildning i ämnet. Teknikföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som har som 
ett av sina viktigaste uppdrag att bevaka och driva frågor som rör teknik i grundskolan. Som 
en del i detta har de låtit göra en undersökning bland lärare och rektorer i grundskolan som 
visar på att över hälften av lärarna tycker att de inte har tillräckliga kunskaper om kursplanen 
för ämnet teknik. Närmare en tredjedel av dem underkänner den egna skolans teknikunder-
visning och endast en femtedel räknar med att de uppnår kunskapsmålen för åk 5 
(Teknikföretagen, 2005).  

Detta leder i förlängningen till att dagens unga alltför sällan väljer att utbilda sig inom det 
tekniska kunskapsområdet, vilket för med sig en oro för en kommande brist på tekniskt 
utbildad och konkurrenskraftig arbetskraft. Regeringen ser allvarligt på detta och en hel del 
åtgärder görs nu för att skapa bättre förutsättningar för teknikundervisning i skolan vilket jag 
kommer att redogöra för i denna studie.  

Forskning har inte gjorts i någon större omfattning tidigare när det gäller detta område. Mot 
den bakgrunden har det varit intressant att titta på hur det kan se ut när det gäller teknikämnet 
i skolan idag. Med min studie vill jag försöka ta reda på vilka möjligheter, och även 
begränsningar, som finns när det gäller att förbättra situationen för teknikämnet i våra 
pedagogiska verksamheter. För att få en bra grund till min undersökning har jag beskrivit vad 
jag funnit relevant i för ämnet aktuell litteratur, samt försökt redogöra för vilka åtgärder som 
tagits och vilka som planeras inom området. Parallellt med detta har jag använt mig av enkät- 
och intervjuundersökningar gjorda vid fem skolor i en mindre kommun i Norrlands inland för 
att ta reda på hur man ser på teknikämnet ute i skolorna. 

Vad har lärarna och rektorerna för uppfattning om teknikämnet i skolan? Vilka begränsningar 
och vilka möjligheter finns för att förbättra undervisningen i teknik? Märks något av 
regeringens oro och intresse för ämnet ute i våra pedagogiska verksamheter? Jag hoppas med 
denna studie bidra till att teknikämnet får större uppmärksamhet så att det inte bara känns 
begripligt utan även intressant och viktigt för såväl lärare som elever i dagens skola. 
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Uppsatsens disposition 
Efter inledningen presenteras syfte och aktuella frågeställningar och därefter följer ett avsnitt 
där teknikens historia och betydelse i samhälle och skola beskrivs. Efter det tas för 
teknikämnet aktuella delar ur våra styrande dokument upp och därefter aktuell litteratur och 
en del av nyligen gjord forskning som har varit av intresse för studien, samt en del av vad som 
gjorts och kommer att göras för att lyfta teknikämnet. Vidare följer ett avsnitt om metodval 
och därefter en beskrivning av genomförandet av enkät- och intervjuundersökningarna. 
Därefter följer resultatdelen där sammanställning av resultat presenteras av genomförda 
enkät- och intervjuundersökningar. Slutligen diskuteras metod och resultat och uppsatsen 
avslutas med en reflektion och tankar kring eventuell kommande forskning. 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar som finns för 
att utveckla teknikundervisningen i grundskolans tidigare år.  

Frågeställningar 

• Hur uppfattar lärare och rektorer det tekniska kunskapsområdet i skolan? 

• Vilka begränsningar och möjligheter ser lärare och rektorer själva för att utveckla  
undervisningen inom detta område?  

• Hur påverkar ramfaktorerna (kontextuella faktorer) undervisningen i teknikämnet? 

• Vilken roll spelar utbildning i teknikämnet för lärarens teknikundervisning i 
grundskolan? 

• Vilka åtgärder görs och vilka behövs för att lyfta teknikämnet i skolan? 

Definitioner 
Teknik  
En sammanfattande benämning på människans metoder att tillfredsställa sina önskningar 
genom att använda fysiska föremål (www.ne.se, 2009).  

Människan har alltid strävat efter att trygga och förbättra sina livsvillkor genom att på olika 
sätt förändra sin fysiska omgivning. De metoder hon då använt är i vidaste mening teknik 
(Skolverket, 2000, s1).  

Tekniskt kunskapsområde 
Detta är ett svårdefinierat begrepp som kan uppfattas olika av olika individer. Begreppet har i 
denna uppsats använts relativt frekvent och omfattar här allt inom teknikområdet som handlar 
om hur teknik utvecklas och har utvecklats, med tyngdpunkt på teknikundervisning i skolan 
och därmed med utgångspunkt från lärandet. 

Tekniskt självförtroende 
Med tekniskt självförtroende menas i denna uppsats det självförtroende lärarna har när det 
gäller teknikundervisning i skolan, hur säkra de känner sig när det gäller teknikämnet i 
allmänhet och i undervisningen i synnerhet. 

OÄ och NO 
OÄ står för ”Orienteringsämnen” och användes inom skolan tidigare. Det inbegrep både 
samhällsorienterade och naturorienterade skolämnen (biologi, fysik, kemi, samhällskunskap, 
historia, geografi och religionskunskap). 

NO står för de naturorienterade ämnena biologi, fysik och kemi. 
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Bakgrund 

Här tas det tekniska kunskapsområdets historia och bakgrund upp, samt dess betydelse för 
samhället i allmänhet och skolan i synnerhet. Efter det presenteras relevanta delar ur aktuella 
styrdokument. Vidare beskrivs en del av de åtgärder som gjorts och kommer att göras för att 
nå en utveckling av teknikundervisningen i skolan och slutligen beskrivs en del av aktuell 
forskning inom området. 

Den tekniska kunskapstraditionen 
Den tekniska kunskapstraditionen har utvecklats sedan urminnes tider och under lång tid 
lämnades aldrig några skriftliga beskrivningar. All kunskap gick i arv genom muntlig och 
praktisk tradition. Hansson (2002) tänker sig att om tiden från jordens skapelse fram till i dag 
motsvarar ett dygn, så skulle människans första kända redskap ha skapats under den allra sista 
minuten innan midnatt. Han menar att vi människor i 59 sekunder av den minuten har levt i 
generationer utan förändringar som påverkat oss eller vårt samhället i någon större 
utsträckning. Endast under den sista sekunden av denna sista minut, har allt förändrats 
explosionsartat och den tekniska utvecklingen har bidragit till stora omvälvningar.  

Det som hänt inom teknikområdet från människans första tillverkade redskap till dagens 
informationsteknologi är därmed svårt att förstå till fullo. Sundin (2006) anser att människans 
historia kan delas in i tre olika stadier. Det första stadiet var när vi jagade och samlade föda 
som huvudsaklig sysselsättning. Sedan kom det födoproducerande stadiet när vi började bli 
bofasta och hade eget jordbruk med boskap. Idag lever vi i det tredje stadiet, som är det 
industriella stadiet, där vi endast befunnit oss under de senaste 200 åren. Han menar att detta 
är en oerhört kort tid av hela människans existens. Tekniken har dock funnits med genom alla 
tre stadier betonar han, eftersom teknik inte bara är redskap och verktyg som vi har 
”uppfunnit” under senare tid, utan även exempelvis behållare av olika slag som användes av 
den tidiga människan under det första stadiet. 

Christopher Polhem är ett exempel på en av de människor som under sin livstid ägnade sig en 
hel del åt teknik och vetenskap, med tankar och erfarenheter som håller än idag 
(Nationalencyklopedin, 2009). Han levde från mitten av 1600-talet till mitten av 1700-talet, 
var uppfinnare och industriman och brukar kallas "den svenska mekanikens fader". Som liten 
fick han leka fram sin kunskap när han med tillgång till ett rum han själv byggde sig en 
verkstad av, plockade isär och byggde ihop diverse maskiner och verktyg. Han studerade 
senare vid Uppsala universitet och blev berömd då han lyckades laga det stora konsturet i 
Uppsala domkyrka. Han konstruerade därefter många tekniska hjälpmedel för Sverige, bl.a. 
gruvpumpar och broar, de flesta med radikala lösningar. Han uppfann senare ”det mekaniska 
alfabetet”, som innebar att mekanikens alla enskilda delar representerade en bokstav som i ett 
alfabet (Ginner & Mattsson 1996). Genom detta fick studenter och mekaniker ett gemensamt 
språk som underlättade kommunikationen och gjorde att de kunde skapa den konstruktion de 
ville med hjälp av detta alfabet.  

Från och med andra hälften av 1800-talet skedde enligt Säljö (2000) en dramatisk utveckling 
av kunskap och tekniker genom vetenskap och ingenjörskonst. Han menar att skolan därmed 
fick en viktig roll i att undervisa kommande generationer i dessa nya kunskaper och tvingades 
se över relationerna mellan skola och samhälle. Det moderna samhälle som växte fram med 
allt snabbare förändringar av nya verksamheter, innebar enligt Säljö att nya tekniker framtogs 
som skolan måste ta hänsyn till och lägga in väl valda delar av i sin undervisning. Detta ledde 
till ökade kunskapskrav i undervisningen. Sådana samspel mellan individ, skola och samhälle 
är exempel på ett lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. ”Att utveckla diskurser om 
omvärlden är ett av de mest påtagliga sätt genom vilket människan samlar erfarenheter och 
omskapar sin verklighet” (Säljö, 2000, s35)  
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Praktiska ämnen infördes allt mer i skolan i slutet av 1800-talet enligt Hagberg och Hultén 
(2005), och därmed började man förmedla kunskaper av teknisk art till eleverna. Till en 
början handlade det enligt författarna mest om slöjd, men mot mitten av 1900-talet 
utvecklades undervisningen för att möta samhällets behov. De menar att ett samhälle som då 
var under industriell tillväxt och teknisk utveckling krävde välutbildad arbetskraft för att 
behålla det välstånd som tekniken ansågs vara avgörande för. 

Ginner och Mattsson (1996) menar att intresset för tekniken har ökat allt sedan mitten på 
1900-talet när Sverige var en världens ledande nationer när det gäller det tekniska 
ämnesområdet, och begrepp som teknikteori och teknikfilosofi har växt fram. De menar att 
man relativt nyligen har börjat forska i teknikämnet, något sent i jämförelse med många andra 
kunskapsområden. Tekniken som eget kunskapsområde är fortfarande inte självklar, utan 
uppfattas ofta som tillämpad naturvetenskap och den uppfattningen stämmer inte med den 
historiska utvecklingen menar de, eftersom tekniken är betydligt äldre än naturvetenskapen. 
När naturvetenskapen utvecklades under 1600-talet hade människan planerat, konstruerat och 
byggt i årtusenden. Vidare menar författarna att det är viktigt att förstå skillnaden mellan 
dessa ämnen eftersom teknik och naturvetenskap är två skilda domäner även om de står nära 
varandra.  

I gällande kursplaner i Lpo 94 betonas vikten av ett historiskt perspektiv i alla ämnen. När det 
gäller teknikämnets kursplan så anges det att historien ska hjälpa oss att förstå 
samhällsutveckling och ny teknik. På rätt sätt kan teknikhistorien fylla flera viktiga 
funktioner, eftersom den förklarar mycket i vårt samhälle som annars skulle vara svårt att 
förstå. Det handlar om allmänbildning som ofta kan upplevas som underhållande av eleverna 
vilket man som lärare kan dra nytta av. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla 
en beredskap inför framtiden och utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande (Skolverket, 
2000). 

I vårt samhälle idag handlar allt nästan uteslutande om teknik i något avseende. Den tekniska 
utvecklingen följer oss i vår vardag och är starkt kopplad till vår samhällsutveckling. Man kan 
enligt Ginner och Mattsson (1996) se på detta ur två olika vinklar; dels vad som ligger bakom 
och driver på den tekniska utvecklingen, dels vilka konsekvenser denna nya teknik får för oss 
och vårt samhälle. Gemensamt för dessa olika vinklingar är att människors livsvillkor 
ovillkorligen såväl påverkar som påverkas av dem. 

Teknik i skolan 

Varför är det viktigt med teknik i skolan?  

Det finns många olika anledningar till att teknikämnet behöver få större utrymme i skolan. 
CETIS – Centrum för Teknik i Skolan – är ett nationellt resurscentrum som är direkt kopplat 
mot skolans teknikundervisning och de tekniklärarutbildningar som finns vid våra universitet 
och högskolor i Sverige. Enligt dem är syftet med teknikundervisningen en god teknisk 
allmänbildning och de anger följande motiv; 

demokratiska - att som medborgare kunna göra goda teknikval. 

vardagliga – att med ett ”gott tekniskt självförtroende” klara den dagliga tekniken. 

samhälleliga – att näringsliv och samhälle har behov av tekniskt välutbildad personal 
(www.liu.se/cetis/). 

Ginner och Mattsson (1996) poängterar att det är skillnad på begreppen Teknik i sig och 
Teknik som skolämne, även om det kan tyckas självklart. De menar att man i 
teknikundervisningen i skolan endast kan ta upp en liten del av det stora området Teknik, och 
lärarna tvingas därför göra val som inte alltid är enkla.  
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Det gäller för dem att välja det som eleverna bäst behöver, de mest allmängiltiga delarna av 
teknik, teknikutveckling och teknikanvändning. Författarna menar vidare att det är viktigt att 
teknikhistoria inte bara handlar om skruvar och muttrar, utan om det mänskliga, samhället, 
ekonomin, politiken och kulturen – allt som en helhet. När det gäller undervisning för yngre 
barn så handlar det enligt dem om att förmedla innehållet i undervisningen på ett intressant 
sätt. Teknikämnet är tacksamt på det viset att man kan koppla historia till dagens samhälle 
och skapa modeller och konstruktioner som går att känna, se och förstå. De menar också att 
detta leder till att eleverna lättare kommer ihåg det de lärt sig. 

Ett par förgrundsgestalter inom didaktik som enligt Ginner och Mattsson (1996) är ytterst 
relevanta för teknikämnet är amerikanen John Dewey och ryssen Lev Vygotskij. Dewey 
myntade uttrycket ”learning by doing”, som innebär att man ”lär genom att göra”. Detta kan i 
avseende på teknikämnet enligt Ginner och Mattsson tolkas som att det ska ses både som ett 
mål för undervisningen samt som ett medel för att nå målet. De beskriver också hur Vygotskij 
utvecklade teorin om ”zone for proximal Development”, som vi i Sverige översatt med 
begreppet ”utvecklingszon”. Begreppet innebär att eleverna utvecklas bäst om de utmanas att 
prestera på toppen av sin kunskapsnivå. De ska enligt denna teori med lärarens hjälp kunna ta 
till sig mer avancerad kunskap genom att utgå från det de redan kan och därmed ges tillfälle 
att gå vidare, lösa svårare problem, få större utmaningar och därmed nå en högre 
kunskapsnivå. Författarna nämner vidare amerikanen David Ausubel som har en liknande 
teori som innebär att man bör ta reda på vad eleverna kan och utgå från det i undervisningen. 

Människan har sedan tidens begynnelse konstruerat och använt verktyg, menar Ginner och 
Mattsson (1996). De skriver vidare att vi idag har vi gått från att se det utifrån perspektivet att 
skapa saker med våra händer till att omfatta tankestrukturer för själva skapandet. Allt fler 
menar att vi i och med det har fått ett konstruktivistiskt sätt att se på lärande och kunnandet 
som konstruktioner som först och främst skapats i våra tankar. Det som är intressant med 
detta är att det synsättet kan ge upphov till nya idéer när det gäller undervisningen i skolan. 
Det är viktigt att känna till elevernas förkunskaper, eftersom de försöker förstå vad vi försöker 
lära ut, med hjälp av de tankestrukturer de redan har (Ginner & Mattsson 1996).  

Säljö (2000) menar att vi till skillnad från andra arter utvecklar och använder fysiska och 
språkliga redskap för att nå dit vi vill och genom historien har många mänskliga funktioner 
och kompetenser flyttats ut i fysiska redskap – artefakter. Redskap som naturligtvis inte kan 
åstadkomma eller tänka något på egen hand, men som tillsammans med våra tankar och idéer 
ger oss möjligheten att lösa problem och därmed utvecklas.  

Vygotskij menade också enligt Strandberg (2006) att människan är en verktygsanvändare, och 
att vi inte bara använder befintliga verktyg/artefakter utan hela tiden strävar efter att uppfinna 
nya. Han menade att detta gör oss till framtidsinriktade varelser som utvecklar och hela tiden 
förändrar vår samtid. Den kreativiteten är viktig att ta vara på och därför behövs enligt honom 
skapande aktiviteter i skolan. 

Många menar att ämnet behöver prioriteras för att vi idag har för få som söker sig till de 
tekniska yrkesutbildningarna. Sverige halkar efter allt mer sedan vår storhetstid  i teknologins 
värld i mitten av 1900-talet enligt Ginner och Mattsson (1996). Oron är förstås befogad men 
vi kan inte satsa på att alla ska bli ingenjörer, menar de. Ett viktigare skäl enligt dem är att vi 
behöver tekniken i skolan för att ge våra elever den allmänbildning (där tekniken spelar en 
viktig roll) som de behöver för att aktivt kunna delta i och ta ansvar för olika val de ställs 
inför som vuxna i vårt samhälle.  

Författarna menar vidare att eleverna behöver få lära sig att tänka analytiskt och bedöma olika 
typer av teknik kritiskt, för att kunna göra bra val när de ställs inför olika möjligheter och 
alternativ. De anser att det också är viktigt för vår gemensamma problematik inom miljö-
området och fokusering på hållbar utveckling i såväl skolan som i samhället i stort.  
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Att känna till vår tekniska historia och hur den påverkat oss människor och vårt samhälle är 
en viktig del av den utbildning vi måste ge våra unga  för att de ska kunna förstå sin vardag 
och se samband mellan olika händelser och därmed öka förståelsen och intresset för sin 
framtid (Ginner & Mattsson 1996). 

Ginner och Mattsson (1996) menar att om man tittar tillbaka på hur grundskolans läroplaner 
sett ut så var teknik i Lgr62 ett tillvalsämne kallat ”teknisk orientering”, med markerad yrkes-
inriktning riktad mot grundskolans äldre elever (skolår 7-8, för de som skulle förbereda sig för 
den teknisk-praktiska linjen i skolår 9). I läroplanen som följde, Lgr69, ersattes detta av ett 
tillvalssystem där ämnet var helt valfritt bland många andra ämnen. I mitten av 1970 talet 
aktualiseras frågan än en gång enligt författarna, och man gör en ny översyn av läroplanen. 
Det man inom de olika partierna och riksdagen är överens om menar de, är att det är viktigt 
med ett teknikämne som når alla elever, både flickor och pojkar. Skälen till detta anges vara 
fyra och handlar om allmänbildning, mer praktiskt skolarbete, en strävan efter jämställdhet 
samt att Sverige behövde bygga upp en bred och god rekryteringsbas för yrken inom det 
tekniska kunskapsområdet. I Läroplanen som följde därefter, Lgr80, tog man fasta på detta 
och nyckelbegreppet blev ”ett undersökande arbetssätt” och ämnet blev obligatoriskt (Ginner 
& Mattsson, 1996).  

Enligt Ginner och Hallström (2006) så var Sverige för övrigt ett av de första länderna i 
världen att introducera Teknik som ett obligatoriskt ämne i grundskolan i och med Lgr80. 
Idag har många andra länder infört ämnet – antingen självständigt eller som tema, t ex 
Teknologi og design i vårt grannland Norge, Design and Technology i Storbritannien, 
Technology education i USA och Technology i Nya Zeeland. De menar att intresset nu ökar 
internationellt sett för detta forskningsområde, så även i Sverige och Skandinavien och 
beskriver hur CETIS år 2006 för första gången höll en forskningskonferens inom 
teknikdidaktik där svenska forskare inom fältet deltog. Det övergripande temat var att titta på 
hur man kan tydliggöra kursplanemål, betygskriterier och andra styrdokument i teknik-
undervisningen, men även andra aspekter av teknikundervisning i för-, grund- och 
gymnasieskola togs upp. 

I och med Lgr80 blev alltså teknikämnet obligatoriskt för alla elever. Det blev dock en del av 
naturorienteringen och det var NO-lärare som skulle undervisa i teknik enligt Bjurulf (2008). 
Teknikämnet i sig saknade egen kursplan. Författaren skriver att teknik i och med den nu 
gällande läroplanen, Lpo94, blev ett självständigt obligatoriskt ämne för grundskolans 
samtliga elever (från skolår 1-9) med egen kursplan och tillsammans med NO-ämnena 
(biologi, fysik och kemi) har teknikämnet i och med detta en garanterad undervisningstid på 
800 timmar. Hon understryker att alla barn i grundskolan därmed nu ska erbjudas minst detta 
antal timmar lärarledd undervisningstid för de fyra ämnena, men att det sedan är upp till varje 
kommun att specificera hur fördelningen ska se ut i sina respektive timplaner. Det finns 
fastställda mål att uppnå i läroplanen för respektive ämne, och utifrån dem får varje lärare 
planera sin undervisning. Hon anger att anledningen till att man inte har specificerat 
fördelningen mellan NO-ämnena och tekniken i timplanen är att man från Skolverkets håll 
motiverat med att man inte vill att styrningen ska bli för stor, utan att skolorna själva ska 
kunna välja på vilket sätt de vill undervisa, exempelvis tematiskt. Risken med detta enligt 
Bjurulf är att tiden fördelas olika mellan de olika ämnena vid olika skolor. 

En annan risk enligt Hagberg och Hultén (2005) är att olika skolor därmed också väljer att 
undervisa på olika sätt. De menar att tekniken för en del skolor fortsätter att vara en del av det 
naturvetenskapliga utbildningsområdet vilket leder till att man ser på teknikämnet som 
tillämpad naturvetenskap eller som ett redskap för naturvetenskap.  



 10 

Detta anser de är en av huvudfrågorna i debatten om teknikundervisningen, eftersom det i 
kursplanen tydligt framgår att teknikämnet tillhör en egen kunskapstradition och att 
undervisningen bör handla om att eleverna själva får pröva sig fram med ett 
utvecklingsinriktat arbetssätt, där de får arbeta med problemlösning, konstruktioner och lära 
sig analysera följder av olika val. Kursplanen säger också att man ska undervisa om vardagens 
teknik och teknikens betydelse för samhälle, människa och natur (Hagberg & Hultén, 2005).  

Vad säger våra gällande styrdokument om teknikämnet? 

Här presenteras för denna studie relevanta delar ur de styrdokument som ligger till grund för 
den pedagogiska verksamheten.  

Det svenska utbildningssystemet är mål- och resultatstyrt sedan 15 år då skolan gick från att 
vara regelstyrd till att bli målstyrd i och med Lpo94. De grundläggande bestämmelserna om 
grundskolan finns i skollagen och grundskoleförordningen. Där återfinns övergripande 
formuleringar som exempelvis i skollagens fjärde kapitel om grundskolan, §1, där följande 
står att läsa; 

Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter 
och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. 
(www.riksdagen.se). 

Därutöver finns läroplaner som styr över våra olika verksamheter inom skolvärlden. För 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, är det Lpo94 som skolans personal förbinds 
att arbeta efter och ett av skolans övergripande uppdrag enligt den är att främja lärande där 
individen stimuleras att inhämta kunskaper. Strävansmålen i Lpo94 anger riktning för skolans 
arbete medan uppnåendemålen är något mer detaljerade men också övergripande. 
Teknikämnet nämns inte specifikt i Lpo94 annat än under ett av de mål som skolan ansvarar 
för är att eleven efter genomgången grundskola ska kunna;  

- känna till och förstå grundläggande begrepp och sammanhang inom de naturveten-
skapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena.” 
(Skolverket, 1994, s10).  

Kursplanen i teknik är däremot mer detaljerad, även om den är något kortfattad och endast 
anger en färdriktning baserad på riktlinjerna i Lpo94. Den beskriver hur teknikämnets syfte är 
att öka förståelsen för hur produktionsförhållanden, samhället, den fysiska miljön och därmed 
våra livsvillkor förändras (www.skolverket.se). Strävansmålen i kursplanen anger mer 
konkreta mål; 

 Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven 

- utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling och 
få kännedom om hur tekniken påverkat och påverkar människan, samhället och 
naturen,  

- utvecklar förtrogenhet med i hemmet och på arbetsplatser vanligt förekommande 
redskap och arbetsmetoder av skilda slag samt kännedom om den teknik som i övrigt 
omger oss,  

- utvecklar förmågan att reflektera över, bedöma och värdera konsekvenserna av olika 
teknikval,  

- utvecklar förmågan att omsätta sin tekniska kunskap i egna ställningstaganden och 
praktiskt handling, 

- utvecklar intresset för teknik och sin förmåga och sitt omdöme vad gäller att hantera 
tekniska frågor (Skolverket 2000, s1). 

Kursplanen lyfter dessutom fram några centrala frågeställningar och perspektiv inom ämnet 
teknik. Dessa perspektiv är fem till antalet och går under samlingsnamnet 
perspektivpentagonen.  
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Det handlar om utvecklingsperspektivet, människa-teknik-natur, teknikens uppgifter, kompo-
nent-systemperspektivet samt konstruktion och verkningssätt. I kursplanen finns en kort 
förklaring till varje punkt men det kan vara svårt att se vad det konkret innebär för de lärare 
som ska undervisa i ämnet (Ginner & Mattsson 1996). 

När det gäller de uppnåendemål som eleverna skall ha nått i slutet av det femte skolåret, så 
har man angett tre sådana.  

 Eleven skall 

- kunna redogöra för, inom några väl bekanta teknikområden, viktiga aspekter på 
utveckling och teknikens betydelse för natur, samhälle och individ, 

-  kunna använda vanligt förekommande redskap och tekniska hjälpmedel och beskriva 
deras funktioner,  

-  kunna med handledning planera och utföra enklare konstruktioner (Skolverket, 2000, s2). 

Hur nås en utveckling av undervisningen i teknikämnet? 

Enligt en undersökning som Teknikföretagen gjort 2005 är det den enskilde lärarens 
kompetens och engagemang som avgör teknikundervisningens kvalité. I undersökningen 
visade det sig att när lärarna själva fick uttrycka sitt behov för att ge en god teknik-
undervisning, så handlade det om behovet av eldsjälar, konkret material, t ex NTA-lådor (med 
lämpligt material för undervisning i de naturvetenskapliga ämnena) men till stor del om 
fortbildning och därmed kunskap i ämnet. En stor del - 30-40% enligt undersökningen - av 
lärarna känner sig osäkra och/eller är missnöjda med sin egen undervisning i teknik. De flesta 
önskar fortbildning i ämnet (Teknikföretagen, 2005).  

Teknikföretagen har bidragit till att förbättra situationen genom att de har beslutat att dela ut 
utmärkelsen Årets Teknikutbildning för att uppmuntra och belöna framstående teknikunder-
visning samt tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. De satsar sammanlagt 25 miljoner 
kronor under två femårsperioder 2004-2008 och 2009-2013 för att lyfta teknikämnet och den 
tekniska utbildningen i Sverige. Grundskolor får möjlighet att starta ett Teknikprojekt för att 
komma igång med en genomtänkt teknikundervisning och 25 av dessa får varje år 50 000 
kronor vardera (www.teknikforetagen.se). 

Regeringen har tillsatt Teknikdelegationen som en del av arbetet att komma till rätta med 
detta från nationellt håll. Den är en statlig utredning med uppdrag att öka intresset för 
matematik, naturvetenskap, teknik och informations- och kommunikationsteknik och de ska 
presentera sin rapport under våren 2010 (www.teknikdelegationen.se). 

Statens skolverk har fått i uppdrag av regeringen att genomföra utvecklingsinsatser inom 
matematik, naturvetenskap och teknik. I uppdraget ingår bl.a. att analysera och föreslå 
insatser om hur undervisningen i naturvetenskap och teknik i tidiga åldrar kan stärkas 
(Utbildningsdepartementet, 2008). Ett flertal såväl nationella som internationella rapporter, 
bl.a. EU:s rapport Science Education Now – A Renewed Pedagogy for the Future of Europe, 
som jag återkommer till, trycker på just detta (European Commission, 2009). 

Ett exempel på att önskemål om fortbildning finns och att den ger resultat är Skolverkets 
studie ”Men till hösten så…” som handlar om fortbildningssatsningen ”Tekniken Lyfter”. 
Hösten 1999 gav Skolverket CETIS i uppdrag att anordna en baskurs om minst fem poäng i 
teknik, som ett bidrag till kompetensutveckling för pedagogisk personal. Kursen fick namnet 
”Tekniken Lyfter” och genomfördes på lärarutbildningar runt om i landet med statligt 
finansierade styrmedel. I studien där man har tittat på effekterna av fortbildningssatsningen 
framkom det att den stärkte deltagande lärares kompetens och förmåga och gav dem stöd i 
sina strävanden att utveckla skolornas undervisning i teknikämnet.  
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De kom också fram till att lokala resurser tenderar att styras åt samma håll när det tydliggörs 
att staten satsar medel inom ett visst utvecklingsområde. De statliga bidragen gav 
teknikkursen ett bredare genomslag än vad som annars hade varit möjligt och de menar i sin 
slutsats att detta fått såväl kvantitativa som kvalitativa effekter (Skolverket, 2004).  

Det kommer fram allt fler och bättre hjälpmedel för undervisning i teknik. Det finns 
exempelvis ett webbaserat undervisningsmaterial i teknik, ”Teknik tillsammans”, för barn i 
förskola till skolår 5, som bygger på en idé som utvecklats i England av The Nuffield 
Foundation. CETIS har fått fria händer att använda detta material och huvudsyftet är att barn 
ska få möjlighet att utveckla sin kunskap och förståelse för teknik och dess betydelse för 
människan, samhället och naturen. Detta undervisningsmaterial ger stöd för lärarna och 
därmed goda möjligheter för dem att arbeta mot målen i våra svenska styrdokument 
(www.liu.se/cetis).  

Teknikämnet har nu också fått en ”egen” tidskrift, tillsammans med matematik och 
naturvetenskap. I januari 2009 var det premiär för Origo, en ämnestidning för lärare i 
grundskolan, gymnasieskolan, högskolan och vuxenutbildningen i matematik, teknik och 
naturvetenskap. Tidningen ska fungera som mötesplats för kunskapsutbyte med syfte att 
stärka ämnesfrågornas ställning i Lärarförbundet och fungera som stimulerande och bildande 
(Lärartidningar Produktion, 2009). 

Ny kursplan i teknik 

Utbildningsminister Björklund har enligt CETIS gjort en jämförelse mellan Sverige och andra 
länder när det gäller andelen ingenjörer som utbildas per år i respektive land. Han kom fram 
till att vi i Sverige behöver öka ungas intresse för ämnet så att vi därigenom kan öka andelen 
utbildade ingenjörer. Teknikämnet har försummats i skolverksamheten länge och det är dags 
att satsa på och öka intresset för teknikundervisning. En del av lösningen anses vara den nya 
kursplanen. Man skall också föreslå genomförande- och fortbildningsinsatser samt utarbeta 
allmänna råd. Verket skall lämna sina förslag till regeringen senast den 1 april 2010 
(www.liu.se/cetis). Det är om mindre än ett år – inte särskilt lång tid om man betänker att det 
handlar om en ganska komplicerad procedur. 

Utkastet till den nya kursplanen i teknik är i skrivande stund ute på remiss, för allmänhet att 
reagera och lämna synpunkter på. Den är annorlunda upplagd än tidigare kursplan, med tre 
rubriker; syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Det centrala innehållet skiljer sig åt för 
årskurs 1-3 gentemot årskurs 4-6 för att tydliggöra progressionen från årskurs 1 och uppåt. 
För de lägre årskurserna har man organiserat innehållet i ämnesövergripande områden, medan 
man i åk 4-6 organiserat innehållet i mer ämnesspecifika områden. I och med detta kommer 
aktuella mål att tydliggöras genom alla årskurser vilket man menar kommer att underlätta 
lärarnas arbete och därmed ge ett bättre stöd för deras undervisningsplanering 
(www.skolverket.se).  

CETIS har vid ett seminarium tagit in synpunkter på kursplaneutkastet från en arbetsgrupp 
bestående av drygt hundra deltagare bestående av lärarutbildare i teknik samt lärare från 
grundskolor runt om i landet. Synpunkterna som kom fram var många och man var starkt 
kritisk till stora delar av utkastet. En sammanställning av synpunkterna gick iväg till 
Skolverket 091012 (Nyström, 2009). Nu återstår att se hur Skolverket tar emot och behandlar 
dessa synpunkter. 
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Tidigare forskning 
Här beskrivs en del av den forskning som nyligen gjorts på området, samt övrig litteratur som 
berör och stödjer teknikämnets betydelse i skolan och som jag funnit intressant för detta 
examensarbete. Tilläggas kan att forskning inte gjorts i någon större omfattning tidigare när 
det gäller det tekniska kunskapsområdet. 

Hagberg och Hultén (2005) har på uppdrag av Utbildningsvetenskapliga kommittén vid 
Vetenskapsrådet, gjort en forskningsöversikt över svensk forskning och undervisning i teknik. 
Deras rapport Skolans undervisning och elevers lärande i teknik – svensk forskning i inter-
nationell kontext är en kartläggning av teknikdidaktisk forskning som visar att forskningsfältet 
på området är relativt blygsam. De nämner en del doktorsavhandlingar som har relevans för 
lärande och undervisning, men inte så många som direkt rör teknikundervisningen i 
grundskolans tidigare år. En avhandling som de nämner och som berör detta område är; 
Teknikämnet på grundskolans mellanstadium, av Yvonne Andersson från 1988. Den visade på 
att det låga intresset och den undermåliga kvalitén på teknikundervisningen berodde dels på 
brist på utbildning, kunskaper och intresse för teknik, men även på oklara mål samt 
svårigheter att lyfta in ett nytt ämne på lärarnas agenda i en tid då ämnesintegrationen 
debatterades flitigt.  

Hagberg och Hultén (2005) anser att det inte är konstigt att det är svårt för teknikämnet att bli 
allmänt accepterat, eftersom det vuxit fram ur olika kunskapstraditioner och därför är relativt 
nytt. De menar att det länge har debatterats om samhällets förhållande till och beroende av 
teknisk utveckling. De didaktiska frågorna har inte varit helt enkla, skriver de vidare, eftersom 
teknikämnet inte funnits på universitetsnivå lika länge som många andra ämnen, vilket har 
inneburit att det varit svårt att få vägledning om lämpligt tillvägagångssätt när det gäller 
undervisning i teknikämnet i grundskolan. Ämnesdidaktisk forskning är naturligtvis alltid 
under förändring, men kanske särskilt mycket inom den teknikdidaktiska forskningen som är 
ett område som är under ständig och snabb förändring. 

I Eu-kommissionens rapport Science education NOW – A Renewed Pedagogy for the Future 
of Europe, beskrivs hur utvecklingen bland våra ungas intresse för teknik sjunker 
alarmerande. Man menar att denna utveckling fortfarande inte påverkats i någon nämnvärd 
positiv riktning trots alla projekt och handlingar man gjort för att vända utvecklingen. I 
rapportens sammanfattning har man pekat på att man inom EU måste satsa på nya sätt att 
undervisa i teknik. Lärarna måste presentera ämnet på ett spännande och relevant sätt som 
stimulerar våra unga. De menar att vi måste gå över till ”inquiry-based learning”´, vilket 
innebär (fritt översatt) att undervisningen bör baseras på elevernas egna frågor och 
funderingar. Pedagogik och styrande dokument bör enligt rapporten uppmuntra till att vi låter 
eleverna arbeta tillsammans med problemlösning istället för att få mer direkta instruktioner 
över vad som ska göras från en lärare. Lärarens roll bör därmed gå från att de själva förmedlar 
kunskap, till att hjälpa eleverna själva i processen att komma till nya insikter och ny kunskap. 
Detta är inte något nytt inom skolvärlden, på vissa håll har undervisningstekniken vunnit 
mark under sista tiden, men metodens effektivitet ifrågasätts fortfarande (European 
Commission, 2009). 

Bjurulfs doktorsavhandling Teknikämnets gestaltningar – En studie av lärares arbete med 
skolämnet teknik (2008) är en relevant studie som handlar om lärares undervisningspraktik 
med skolämnet teknik i grundskolan. Trots att hon gjort studien i grundskolans senare år, så 
har den många aspekter som är relevanta även för min aktuella studie. Hon har genom 
intervjuer och observationer undersökt hur lärare förstår begreppet teknik och skolämnet 
teknik, vad de väljer för lärostoff och hur de arbetar med detta, samt vilka förmågor elever 
erbjuds att utveckla i ämnet. 



 14 

Hon förklarar att det faktum att teknik som skolämne inte har någon självklar plats i 
grundskolans undervisning beror på att det inte har någon lång tradition som skolämne, samt 
att det tekniska kunskapsområdet är så brett. Bjurulf menar att det finns ett gemensamt 
element i lärarnas sätt att förstå begreppet teknik, och det var att de upplevde teknik som 
något som människan utvecklat för att uppfylla praktiska behov. Hon menar att det gäller för 
lärare som undervisar i teknik att ta ställning till vad som ska undervisas och varför. I sin 
sammanfattning nämner hon att det saknas verklighetsanknytning i grundskolans 
teknikundervisning och att det är uppenbart att teknikämnet behöver mer uppmärksamhet från 
de nationella utbildningsmyndigheterna. 

Teknik i skolan – En studie av teknikundervisning för yngre skolbarn, gjord år 2007 vid 
Lärarhögskolan i Stockholm av Eva Blomdahl, handlar om undervisningen i skolämnet teknik 
i grundskolans tidigare år och belyser hur den gestaltas samt vilka förutsättningar för elevers 
lärande som ges. Hon visar genom studien på möjligheter och begränsningar för elevers 
lärande i teknikämnet. Det övergripande resultatet är att lärarna mer eller mindre bör utgå från 
elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter och den vardagliga miljön ur tekniksynpunkt 
som lärostoff. Blomdahl beskriver också resultatet från en nationell undersökning som gjorts 
av CETIS, med titeln Hur står det till med tekniken i skolan. Efter en omfattande 
enkätundersökning visade den studien att teknikämnet endast förekom marginellt i 
grundskolans tidigare år, beroende på att lärare saknade relevant utbildning för ämnet och det 
visade sig att det fanns en osäkerhet kring ämnets innehåll (Blomdahl, 2007).  

I Teknikföretagens studie Alla barn har rätt till teknikundervisning – en rapport om teknik-
ämnet i dagens grundskola vill man visa på teknikämnets betydelse i skolan. 

Grundskolan har en avgörande betydelse för att dagens unga upptäcker teknikens värld och 
möjligheter. Teknikämnet är viktigt för att långsiktigt skapa intresse hos ungdomar så att de 
väljer en tekniskt inriktad yrkesbana. Detta gynnar näringslivet men ger också ungdomarna 
möjlighet till arbete (Teknikföretagen, 2005, s6). 

I studien framkom att teknikämnet försummas och att fortbildning står högt på lärarnas 
önskelista. Så många som 60% saknar arbetsplan i teknikämnet och 40% är missnöjda med 
sin egen teknikundervisning (Teknikföretagen, 2005). 

Mot bakgrund av detta har det varit intressant att göra denna studie. Min intention har varit att 
ta reda på lärares och rektorers uppfattning om det tekniska kunskapsområdet, varför det ser 
ut som det gör och vilka möjligheter och begränsningar man ser till utveckling. Jag har 
försökt ta reda på och redogöra för vad som har gjorts inom området och vad som skulle 
kunna göras för att förbättra situationen. 
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Metod 
Under denna rubrik tas undersökningens teoretiska utgångspunkt upp, därefter beskrivs 
metodval, ramfaktorer, urval och etiska reflektioner. 

Teoretisk utgångspunkt 
Jag ville undersöka vilka möjligheter och begränsningar som finns för en utveckling av 
teknikundervisningen i grundskolans tidigare år, bl.a. genom att ta reda på hur lärare och 
rektorer uppfattar det tekniska kunskapsområdet i skolan och – som en bas i studien – få reda 
på vilka ramfaktorer som kan spela in och ligga till grund när det gäller denna uppfattning. 
Därför valde jag att arbeta såväl kvalitativt som kvantitativt, men ändå med tonvikten på det 
kvalitativa forskningsparadigmet vid intervjuerna och därmed en mer fenomenografisk 
forskningsmetod, snarare än på den kvantitativa, positivistiska och experimentella 
forskningen som jag använde mig av vid enkätstudien. 

Jag började med att gå igenom den litteratur jag funnit relevant för min undersökning, för att 
sätta mig in i ämnet och för att se över teknikämnets förutsättningar utifrån styrande 
dokument och tidigare forskning, samt för att få en bild av de åtgärder som tagits för att nå en 
utveckling inom området. Jag gjorde därefter en mer traditionell, kvantitativ och statistisk 
analys i form av en enklare enkät till ett större antal informanter, som bas för min studie och 
för att därmed få en översikt över aktuella ramfaktorer och dess betydelse när det gäller 
undervisningen i teknikämnet. 

Eftersom syftet med studien var att få mer djupgående insikter om hur teknikämnet gestaltas i 
våra pedagogiska verksamheter och om hur inblandade personer uppfattar och tolkar detta, 
och därmed komma fram till vilka möjligheter och begränsningar man anser finns för att 
utveckla teknikundervisningen, så använde jag mig av den semistrukturerade intervjun som 
vetenskaplig metod. Detta för att kunna göra en probleminriktad, situationsspecifik och 
kvalitativ undersökning. Målet var att nå konkret, levande och direkt kunskap snarare än 
abstrakt och teoretisk (Merriam, 1994).  

Metodval 
För att få ett brett och kvantitativt underlag valde jag att använda mig av en enkät med enklare 
frågor. Frågorna gällde ramfaktorerna, exempelvis tillgång till personal med utbildning för 
ämnet teknik, tillgång till material och huruvida teknik fanns på schemat, ställd till ett större 
antal lärare vid ett flertal skolor i kommunen. Dock ville jag också gå mer på djupet och 
försöka ta reda på anledningen till att det ser ut som det gör, inta ett mer deskriptivt 
förhållningssätt där jag på ett heuristiskt sätt genom att använda mig av kvalitativa studier, 
kunde försöka öka förståelsen för hur det ser ut ute i den pedagogiska verksamheten. Den 
kvalitativa metoden är induktiv, den fokuserar på process, förståelse och tolkning snarare än 
att vara deduktiv och experimentell (Merriam, 1994).  

Därför intervjuades sex lärare (en från vardera åk 1-6) samt en rektor för F-3 och en rektor för 
4-6. Jag valde att göra semistrukturerade intervjuer eftersom jag hade förutbestämda 
intervjufrågor som ställdes på samma sätt till samtliga, men där man kunde ändra på frågornas 
följd och ställa följdfrågor beroende på hur informanterna svarade. De intervjuade fick på 
detta sätt utveckla sina idéer i ett öppet samtal kring aktuella frågor (Denscombe, 2000). 
Forskningsintervjuerna liknade därmed ett vardagligt samtal till sin struktur, dock med en 
intervjuguide med fasta frågor som grund. Denna intervjutyp är halvstrukturerad, eftersom 
den hamnar någonstans mellan ett öppet samtal och ett strängt strukturerat frågeformulär. 
Genom detta tillvägagångssätt nås en djupare förståelse av hur informanterna uppfattar 
aktuellt ämne. Denna typ av intervjumetod är inspirerad av en fenomenologisk filosofi som 
bygger på ett deskriptivt studium av medvetandet (Kvale, 1997).  
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Ramfaktorer 
Jag valde att göra en enkätstudie där samtliga lärare (60 st) vid fem olika skolor i en mindre 
kommun i Norrlands inland blev tillfrågade och 38 av dem deltog. Två av dessa skolor är 
medelstora med ca 300 elever och tre av dem är mindre byskolor med 25-40 elever. Intervjuer 
utfördes på sex lärare (en från vardera åk 1-6), och två rektorer vid en av de större skolorna. 

Urval och beskrivning av undersökningsgrupp 
Inför min enkätundersökning valde jag att vända mig till samtliga lärare i åk F-6 i aktuell 
kommun, vilket innebar 60 lärare fördelat på fem skolor. Jag begränsade min undersökning 
dels genom att välja att inte ta med specialpedagoger, speciallärare, svenska2-lärare och 
övriga pedagoger som inte arbetade mot en specifik klass/årskurs och dels genom att fokusera 
på en av dessa skolor vid intervjuerna.  

Inför intervjuerna vände jag mig till en lärare i vardera åk 1-6, samt en rektor med huvud-
sakligt ansvar för F-3 och en för 4-6. Båda rektorerna var även ansvariga för en byskola var 
(F-6). Här anges kön, yrkesroll, antal yrkesår i skolan, samt grundutbildning. 

Lärare 1 Kvinna som arbetat som lärare i 34 år, utbildad lågstadielärare 1-3. 

Lärare 2 Kvinna som arbetat som lärare i 18 år, utbildad 1-7 med inriktning mot Sv och SO. 

Lärare 3 Kvinna som arbetat som lärare i 39 år, utbildad lågstadielärare 1-3. 

Lärare 4 Man som arbetat som lärare i 24 år, utbildad lärare 4-6 med inriktning mot Idrott 
och hälsa. 

Lärare 5 Kvinna som arbetat som lärare i 10 år, utbildad lärare 4-9 med behörighet i Ma, No 
och Teknik. 

Lärare 6 Kvinna som arbetat som lärare i 14 år, utbildad lärare 1-7 med behörighet i So, 
svenska och engelska. 

Rektor 1 Kvinna som arbetat som rektor i 15 år, utbildad förskollärare. 

Rektor 2 Kvinna som arbetat som rektor i 14 år, utbildad fritidspedagog. 

 

Avsikten med detta urval var att få ett brett underlag och därigenom maximera möjligheten att 
finna eventuella mönster men också för att utröna om det finns några skillnader i hur man 
tänker och handlar, beroende på vilken årskurs man arbetar mot. 
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Tillförlitlighet och generaliserbarhet 
Tillförlitligheten kan anses vara god eftersom studien har en relativt bred kvantitativ bas med 
hjälp av genomförd enkätundersökning, samt ett omfattande kvalitativt underlag genom 
utförda intervjuer. Det finns ingen anledning att tro att informanterna inte svarade sannings-
enligt vid intervjuerna, dock är tillförlitligheten något mindre när det gäller enkätsvaren, där 
svaren ibland var svåra att tolka. När det gäller generaliserbarhet så går denna studie utmärkt 
att utföra på samma sätt vid andra skolor, dock kan reliabilitet och validitet naturligtvis ökas 
vid val av utförande vid en större kommun än i aktuell studie. 

Etiska reflektioner 
När det gäller etiska principer så finns det fyra allmänna huvudkrav på den forskning som 
bedrivs, uppställda av den statliga myndigheten Vetenskapsrådet. Dessa krav är informations-
kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande kravet. Informa-tionskravet 
innebär att deltagande personer ska informeras om syftet och att det är frivilligt att delta och 
samtyckeskravet att deltagarna har rätt att själva välja om de vill medverka eller inte. 
Konfidentialitetskravet innebär att inga personuppgifter anges och att det inte heller ska vara 
möjligt att identifiera enskilda personer och nyttjandekravet att insamlade data inte får 
användas för något annat ändamål än det som aktuell forskning avser (Ejlertsson, 2005).  

I denna studie har hänsyn tagits till samtliga krav. Information gavs muntligt vid inledning av 
respektive intervju samt skriftligt i det missiv som gick ut tillsammans med enkätutskicket. 
Vid beskrivning av undersökningsgrupp har beskrivningen av varje informant inte gjorts 
utförligare än vad som ansetts nödvändigt. Detta har beaktats även vid redovisning av resultat. 
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Genomförande 
Under denna rubrik beskrivs tillvägagångssättet vid enkätstudie och intervjuundersökning. 

Enkätstudie 
En förfrågan gick ut via e-post till de rektorer i kommunen vars personal skulle komma att bli 
berörda av min undersökning. Jag berättade om vem jag var och vad syftet var med min studie 
och bad om tillåtelse att dels skicka ut enkäter och dels kontakta några lärare för intervjuer. 
Jag fick snabbt svar att de ställde sig positiva till undersökningen. 

Därefter gick ett missiv ut via e-post till aktuella informanter, där jag presenterade mig själv 
och mitt syfte och bifogade enkätformuläret. Enkäten bestod av 12 ja- och nej-frågor på en 
sida med möjlighet till kommentar efter varje fråga. Frågorna handlade i huvudsak om 
ramfaktorerna för att möjliggöra undervisningen i skolämnet teknik, vilket innebar frågor om 
tillgång till utbildning, tillräckligt material och lämpliga lokaler.  

Vid det första tillfället av enkätutskick fokuserade jag på 26 klasslärare i åk 4-6, och satsade 
något naivt på att jag skulle få in i stort sett alla svar för att kunna få ett tillräckligt stort 
underlag och nå ett bra resultat. Det visade sig ändå att för få svarade inom svarstiden (19 st) 
och detta – tillsammans med det faktum att undervisningen i teknikämnet kändes intressant 
även bland de tidigare åren – ledde till att jag gjorde ett nytt utskick till klasslärare även i åk 
F-3, ytterligare 34 klasslärare, med en något modifierad enkät (med en ändring som enbart 
rörde valbara alternativ gällande aktuell årskurs). Även här fick jag in 19 svar och svarskvoten 
stannade därmed på drygt 63%, vilket innebär att det totala bortfallet slutade på knappt 37%. 

Resultatet noterades löpande med olika färger då jag hade en tanke om att färgerna som 
användes olika beroende på vilken skola informanten arbetade på, skulle hjälpa mig att se 
mönster mellan olika skolor. Det visade sig att det inte gick att se några mönster annat än vid 
ett tillfälle, se resultatbeskrivning, så jag valde att istället redovisa resultatet med en 
jämförelse mellan F-3 och 4-6, där det till viss del fanns vissa skillnader. 

Intervjuundersökning 
Samtliga jag valde att fråga inför min intervjuundersökning, tackade till en början ja. Det 
visade sig sedan att en av dem (lärare i åk 5) kände att hon inte kunde svara på frågorna 
eftersom hon inte undervisade i teknik utan hänvisade vidare till en annan lärare. Den lärare 
jag hänvisades till menade att det helt enkelt inte skulle hållas någon undervisning i teknik i 
åk 5 detta år, eftersom aktuella klasser hade haft en behörig tekniklärare under föregående 
läsår som hade haft väldigt mycket teknikundervisning, vilket gjorde att man uppskattade att 
dessa elever redan nått målen för åk 5. Därför hade man inte planerat att undervisa alls i detta 
ämne under innevarande år. Därför bad jag att istället få intervjua denne behörige lärare som 
det hänvisades till, vilket jag fick. 

Vid intervjuerna arrangerade jag mötesplatsen så att vi satt bredvid varandra (90 graders 
vinkel, enligt Denscombes råd (Denscombe, 2000). Jag presenterade mig själv och syftet med 
intervjun, att medverkan var frivillig och att intervjudatan skulle behandlas konfidentiellt. Jag 
informerade också om att de var välkomna att läsa resultatet när det blev klart och att vi inte 
skulle hålla på längre än den tid vi diskuterat vid bokningen av intervjun, dvs. 30 minuter. Jag 
berättade sedan att jag hade 16 olika frågeställningar, men att de gärna fick tala fritt kring 
dessa och att vi kunde hoppa mellan frågorna samt att även sidospår var intressanta.  
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Jag frågade därefter om det gick bra att jag spelade in vår intervju på diktafon, och det var 
samtliga med på. Jag har stor vana av att föra minnesanteckningar och även viss erfarenhet av 
att göra det vid intervjuer. Det är inte lika enkelt att vara närvarande och följa upp frågor och 
sedan komma ihåg alla avbrutna meningar man lämnat när man istället behövt fokusera och 
lyssna till något intressant. Ofta tror man att man ska komma ihåg vad som sagts och vad man 
tänkt skriva, men det är inte enkelt. Det har också en stor betydelse att behålla ögonkontakt 
och undvika avbrottet som blir när man skriver och tittar ner i ett anteckningsblock. 
Diktafonen fungerade bra och störde varken mig eller de intervjuade. Jag avslutade med att 
fråga om de hade något de ville tillägga och lät det ta sin tid, och sedan tackade jag för 
intervjun. 

Efter varje intervju skrev jag ut erhållen rådata från ljudfilerna, för att ha ett bra underlag att 
använda under analysarbetet. Detta är att föredra framför att spola fram och tillbaka i aktuella 
ljudfiler. Utskrifterna bearbetades och analyserades utifrån ställda frågor och jämfördes för att 
få fram ett resultat, samt kunna uttyda eventuella likheter och skillnader (Denscombe, 2000).  
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Resultat 
I detta stycke presenteras inledningsvis resultat från studien efter sammanställning och analys 
av enkätundersökningen och därefter behandlas resultatet från intervjuerna på samma sätt. 
Stycket avslutas med en slutsats.  

Sammanställning av enkätundersökning 
För dem som representerade åk 4-6 blev svarskvoten drygt 73%. För åk F-3 blev svarskvoten 
knappt 56%, vilket kraftigt drog ner den totala svarskvoten mot 63%. Bortfallet blev därmed 
knappt 37%. Syftet med enkäten var att få en inblick i hur ramfaktorerna ser ut för 
kommunens lärare när det gäller teknikämnet med hjälp av enklare frågor till ett större antal 
informanter. Därför beskrivs erhållna resultat kort och sakligt under kommande rubriker. 
Angivna procentsatser är ungefärliga (decimaler anges ej) och F-3 och 4-6 är särredovisade 
för att försöka tydliggöra eventuella skillnader eller likheter. 

Informanternas kön, aktuell årskurs och totalt antal år som verksam lärare 
Enkäten besvarades av 19 informanter från F-3 och lika många från 4-6. Eftersom antalet 
lärare i F-3 är fler än i 4-6 så gick enkäten följaktligen ut till fler lärare verksamma i de lägre 
årskurserna. Svarskvoten var därmed högre hos 4-6. Av de som svarade var 30 kvinnor och 8 
män fördelat på F-3 och 4-6. Fördelningen mellan antal män och kvinnor som svarat speglar 
könsfördelningen väl hos lärarna i aktuell kommun. Fördelningen mellan erhållna svar från de 
olika årskurserna är relativt jämn, vilket visar på att intresset för enkäten var jämnt fördelat 
mellan årskurserna. 

Av de lärare som svarat på enkäten har 11 arbetat inom läraryrket i mindre än 10 år. 12 st har 
arbetat 10-20 år och 15 st mer än 20 år. Informanter som arbetat mer än 10 år inom yrket 
utgör därmed drygt 71% av alla som svarat. Gruppen av lärare med lång erfarenhet är därmed 
förhållandevis stor. 

Utbildning i teknikämnet 
Det visade sig att 26 stycken, dvs 68%, svarade att de inte hade någon utbildning i teknik. 12 
stycken, dvs drygt 31%, svarade att de hade utbildning i teknik. Detta är dock enligt min 
tolkning missvisande då de flesta av de som svarat ja, hade lagt till kommentarer i stil med 
”ja, lite i OÄ”, ”ja, lite i NO”, ”ja, två veckor”, osv. Endast en av dessa svarade ”ja, behörig 
tekniklärare”. Noteras kan att det är något fler i årskurs 4-6 som svarat ja på denna fråga. 

Fortbildning 
30 stycken (närmare 80%) av informanterna svarade ja på frågan om de önskade fortbildning i 
teknikämnet. Bland övriga 20% var det sju stycken som svarade nej och en som svarade vet 
ej. Gruppen informanter som svarade att de inte önskade fortbildning bestod till största del av 
lärare inom F-3. Vanlig kommentar här var att de inte ansåg att teknik undervisning var 
nödvändigt vid arbete med så små barn. 

Undervisning 
25 st, dvs drygt 65%, svarade ja på frågan om de undervisar i teknik. Dock har många av de 
som svarat ja lagt till som kommentar, bl.a. ”ja, jag planerar”, ”ja, det händer ibland”, ”ja, i 
NO/SO”, osv. Andelen informanter som verkligen undervisar i teknik vid tillfället för aktuell 
enkät, är alltså betydligt mindre än 65%. Noteras kan att det är personalen vid byskolorna som 
till största delen har svarat att de undervisar i teknikämnet. 



 21 

Aktuellt undervisningssätt 
I diagram 1 är fråga 4, 5 och 6, som handlar 
om på vilket sätt man undervisar i teknik, 
sammanslagna för att visa på fördelningen 
mellan de olika undervisningssätten. De 
flesta (76%) av de 25 som svarat ja på 
frågan om de undervisade i teknik har angett 
att de arbetar tematiskt. 40% av de som 
svarat ja på teknikundervisnings-frågan har 
angett att de har teknik schemalagd varje 
vecka och 48% att de har blockunder-
visning. Vissa har alltså svarat ja på fler än 
ett alternativ. 

Kännedom om styrande dokument 
Här i diagram 2 redovisas fråga 7-10 som 
handlar om informanternas kännedom om 
olika styrande dokument. Många av 
informanterna uppgav att de känner till vad 
som står i Lpo94 (60%) och i kursplanen för 
teknik (71%). När det gäller strävans- och 
uppnåendemål, är det betydligt färre som 
har angett att de känner till och arbetar mot 
målen, drygt 34%. Drygt 52% av informan-
terna svarade att deras skola har en lokal 
arbetsplan i teknik. Några få har svarat vet 
ej och är inte redovisade i diagrammet. 
Detta syns tydligast i fråga 10, där det allt- 
så finns en osäkerhet hos lärarna i såväl F-3 
som 4-6, om man har någon lokal arbetsplan 
eller ej. 

Tillgång till lokaler och material 
Endast 16% svarade att de har tillgång till 
anpassade lokaler, se diagram 3. Dessa var 
uteslutande personal vid byskolor och 
många av dem angav som kommentar att 
”ja, klassrummet fungerar”. Största delen av 
informanterna (82%) anser sig inte ha 
tillgång till anpassade lokaler för 
teknikämnet. En informant svarade vet ej. 
När det gäller material så anger drygt 31% 
av informanterna att de har god tillgång till 
läromedel för teknikundervisning. Den 
största delen, nästan 70% av informanterna, 
anser därmed att de saknar ett bra läromedel. 
Förhållandet mellan de  större  enheterna  ser 
ungefär likadant ut, det är dock övervägande 
personal från byskolorna som anser att de har 
god tillgång till läromedel.  

Diagram 2: Kännedom om styrande dokument 

Diagram 1: Fördelning av undervisningssätt 

Diagram 3: Tillgång till anpassade lokaler och material 
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Sammanställning av intervjuundersökning 
Sex lärare och två rektorer på aktuell F-6-skola intervjuades, se Urval och beskrivning av 
undersökningsgrupp samt intervjuunderlag i bilagor. Här följer en sammanfattning över 
relevanta delar som framkom under intervjuer med både lärare och rektorer, se frågeformulär 
i bilagor. 

Undervisar man i teknik? 
På frågan ”Undervisar du i teknik?” svarade fem av lärarna något svävande och menade att de 
nog egentligen gör det utan att tänka så mycket på det. 

Ja, det ingår ju i SO/NO-ämnet så att i viss mån gör jag det. Om jag säger så här, det 
kommer när det kommer! Om vi håller på med ett område så följer tekniken med men jag 
har inte någon ren tekniklektion (Lärare 3). 

Endast Lärare 5 svarade ett tydligt ja, och att hon är behörig i och undervisar i matematik, NO 
och teknik. Lärare 2, 4 och 6 svarade att de inte hade kommit igång ännu, men att de 
planerade för att undervisa i teknik i sina respektive klasser under läsåret.  

I vilken utsträckning har man utbildning i teknikämnet? 
Endast lärare 5 svarade ja på frågan om de hade någon utbildning på teknikområdet. Hon hade 
behörighet för Ma, No och Teknik. Övriga fem lärare svarade att de saknade utbildning i 
ämnet och menade att de i och för sig fått en del genom OÄ och NO som var aktuella under 
deras utbildning.  

Nej, det har jag inget minne av, inget uttalat i alla fall. OÄ läste man ju under 
lärarutbildningen men… jag har inget minne av att man ägnat sig åt teknikämnet så 
mycket alls faktiskt (Lärare 1).  

När rektorerna fick frågan om hur många lärare de har ansvar för med behörighet i ämnet 
teknik, blev svaret att de endast har en sådan lärare på deras gemensamma rektorsområde. 

Har man önskat eller erbjudits fortbildning? 
Här fick lärarna frågan om de har önskat eller erbjudits fortbildning inom teknikområdet, 
medan rektorerna fick frågan om de har erbjudit någon fortbildning. Endast lärare 5 hade 
önskat fortbildning och fått det. Övriga fem lärare svarade nekande på frågan om de önskat 
någon fortbildning inom teknikområdet men vissa tillade att de gärna skulle ta emot om det 
skulle erbjudas, men det hade aldrig hänt. De menade att det fattas tid och pengar för detta 
och att behovet är stort inom många ämnen. 

Jag skulle vilja ha fortbildning i NO-ämnena, slöjd och musik som jag tycker jag behöver 
mer kunskap i – men även i teknik naturligtvis. Men inget känns viktigare än det andra 
(Lärare 6). 

Rektorerna menar att de till viss del erbjudit fortbildning i teknik och hänvisar till de 
kostnadsfria kurstillfällen som universitetet har erbjudit i teknikämnet, men som få har nappat 
på. Rektor 1 berättar att hon lyft fram fortbildningsbehovet till förvaltningschefen och lagt 
fram teknikämnet som ett prioriterat område, bl.a. för Lärarlyftet. Det har också lyfts in i 
kvalitetsredovisningen.  

Rektor 2 berättar att hon för några år sedan gett ett erbjudande till tre personer vid en byskola 
hon då var rektor för. Det var en Skolverkssatsning och en gedigen teknikutbildning där 
utbildningsdagar på universitetet varvades med undervisning i”hemma-miljö”.  

Det var jättebra att få kunskap, input, och sedan tillbaka bland eleverna och testa – en 
bra utbildningsform. Temperaturmätningar, konstruktioner, byggande av olika saker. De 
som gick den utbildningen arbetar fortfarande med tekniken på ett bra sätt. Så det är 
tydligt att det är viktigt med utbildning, fortbildning, för att komma igång och hålla det 
levande (Rektor 2). 
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De berättar också om hur de under tidigare år haft en intern utbildning där vissa eldsjälar höll 
i NO-lådor med lämpligt material för undervisning i de naturvetenskapliga ämnen, som de 
undervisade övriga lärare i hur man kunde använda. 

Bör det vara mer teknikundervisning eller är det tillräckligt? 
Fem av de tillfrågade svarade att de gärna ville arbeta mer med teknik. Lärare 3 svarade dock 
att hon inte riktigt visste om hon egentligen skulle vilja det, eftersom det fanns så mycket 
annat som hon skulle vilja göra mer av och därför inte prioriterade teknikämnet.  

I sig är det väl inte fel med teknik, barnen är ju intresserade. Men att arbeta mer  med 
det…. vet jag inte… Man skulle väl vilja göra mer av allt (Lärare 3). 

De lärare som svarade att de gärna skulle vilja arbeta mer med teknikämnet, tillade ofta 
kommentarer om - eller med villkoret – att det då borde erbjudas fortbildning och köpas in 
mer material.  

Rektorerna skulle vilja att lärarna arbetade mer med teknik, men inser samtidigt att det är 
många ämnen som de behöver fördjupa sig. De skulle vilja se mer av det praktiska 
teknikarbetet, mer experiment, byggande och konstruktioner och att undervisningen sker 
utomhus - i verkligheten. De tror att lärarna vill men inte har möjlighet att satsa på allt. 

Är teknikämnet en viktig del av undervisningen? 
Fem av lärarna tycker att teknikämnet är en viktig del av undervisningen, även om Lärare 3 
svarar svävande; ”visst är det väl viktigt, att veta hur saker fungerar”. Lärare 1 svarade dock 
att hon inte tyckte att teknikämnet var så viktigt i åk 1, däremot tillade hon att det blir 
viktigare när barnen blir äldre. Lärare 2 tycker att teknik är viktigt för att eleverna får göra 
något de tycker är lustfyllt och det blir något annat än att läsa, skriva och räkna. Lärare 4 
svarar att det är viktigt eftersom barnen behöver kunskapen för framtiden och att det är bra 
med dessa ”halvpraktiska” ämnen, inte minst för de elever som har svårt med de mer 
teoretiska ämnena, så att de får känna sig sedda, duktiga och bekräftade. Lärare 6 tycker också 
att ämnet är viktigt eftersom vi är omgivna av teknik i vårt samhälle. Eleverna behöver lära 
sig den historiska utvecklingen, varför saker ser ut som de gör. Båda rektorerna svarar att de 
tycker att teknikämnet är viktigt i skolan.  

Rektor 1 berättar om ett tidigare möte med politikerna. 

Jag satt med politikerna igår i Barn- och utbildningsnämnden  och så frågade man vad 
som är en likvärdig skola. Är det någonting som är viktigt för vårt samhälle så är det att 
vi har utbildat våra barn och ungdomar för vårt kommande samhälle. Och samspelet 
mellan människa och teknik, hur vi kan samspela med vardagsteknik – det är väsentligt 
för vår utveckling i samhället och naturligtvis ska det finnas med från grunden. Det har 
varit mycket ”Jomen, det har vi haft inom NO, måste verkligen tekniken vara ett eget 
ämne?”. Tekniken har stått med i vår timplan tillsammans med NO-ämnena utan 
specificerad ”egen tid”. Men den kom med på vår nya timplan som nyligen reviderats 
och antogs nu i höst. Nu har vi 20 min/v i åk 1-2 och 40 min i åk 3-6. Det har alltså 
funnits med länge men nu tydliggjorts därför att det är väsentligt att det kommer med som 
eget ämne (Rektor 1). 

Rektor 2 menar att det är viktigt för att klara sig på ett bra sätt i vardagen och tar upp 
miljöaspekten.  

Att förstå tekniken runt omkring så man inte blir slav under tekniken. För att kunna fatta 
bra beslut. Jag tänker också hållbar utveckling. Och att det är speciellt viktigt för flickor 
som kanske inte når den här kunskapen annat än i skolan. Att förstå och ha kunskap runt 
tekniken vi möter i vardagen gör att vi kan bli mer oberoende (Rektor 2). 
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Hur ser man på ämnet teknik - i samhället i stort och i undervisningen? 
Samtliga menade att teknik handlar om allt i samhället, mycket som man inte förstår; ”att det 
bara fungerar – det är lite magi – att det bara fungerar! (Lärare 1). Industriteknik var något 
de intervjuade återkommande angav som teknik i samhället, samt vind-, vatten- och solkraft, 
konstruktioner, verktyg, osv. När det gällde teknikämnet i undervisningen så menade de att 
det då handlar mer om den teknik vi har omkring oss – t ex mobiltelefonen och klockan, och 
att det är viktigt att vi lyfter fram den. ”Sen gillar jag det här med att de får konstruera själv. 
Att de får jobba med händerna, inte bara läsa i en bok (Lärare 5).  

Rektor 1 började med att säga att teknik i skolan, som kursplaneämne, är det område hon 
känner att hon har minst kunskap om och kompetens för, men att det är på väg att förändras. 
Hon pratade mycket om de nya målkonkretiseringarna och dess betydelse för att tillsammans 
få titta på ämnet teknik i kursplanen och få igång tankegångarna kring ämnet.  

Rektor 2 svarade att teknikämnet är viktigt i skolan, därför att vi behöver kunskap om teknik 
för att klarar vardagen och det vi har nära oss. Men hon menade också att det är viktigt ur ett 
miljöperspektiv, såväl när det gäller vår närmiljö som mer globalt.  

Hur arbetar man med det tekniska kunskapsområdet? 
Eftersom de flesta lärarna inte alls arbetar med teknik idag så fick de svara utifrån hur de 
tänker sig den teknikundervisning som de flesta menade att de snart skulle komma igång med. 
Ingen av dem tänker sig att undervisa i teknik 20-40 min i veckan som det står angivet i 
kommunens timplan. Samtliga tänker sig blockundervisning eller tematiskt arbete, dvs. att 
man samlar ihop tiden till ett tillfälle i månaden, exempelvis en hel förmiddag. 
 

Lärare 1 använder sig av den gamla OÄ-boken när hon har lite äldre barn, som exempel gav 
hon att hon tidigare år bl.a. tittat på hur toaletten fungerar och gått igenom hela förloppet 
mellan toalett, avlopp och reningsverk. Hon menade dock att det ofta är läromedlet som styr, 
speciellt i de ämnen där man är lite osäker. Hon sa också att hon ofta väljer det hon själv 
förstår och behärskar, så avancerade saker väljs bort. Lärare 2 menade att det också beror på 
hur stor barngrupp man har;  

Förut hade jag färre barn – i en byskola – och det känns som att nu när jag har 23 barn 
så måste jag tänka på ett annat sätt. Jag får välja bort vissa saker som jag kanske valt in 
tidigare för att det inte blir praktiskt genomförbart. Vissa områden väljs nog bort när 
man inte har möjlighet att dela gruppen. Då, när man får möjligheten att dela, så tar man 
den tiden till svenska eller matematik i första hand (Lärare 2). 

Lärare 3 tyckte att det inte ska vara så avancerade saker i lågstadiet. Lärare 4 hänvisade till de 
nyskrivna målkonkretiseringar som skrivits på skolan, vilket innebär att han nu i åk 4 kommer 
att arbeta med att forska kring och bygga flygplan i papper och/eller trä. Han menade att det 
var enklare förr när det fanns mer gott om tid för planering och eftertanke som lärare och när 
tekniken var enklare, då kunde man t ex ta med sig en klocka och visa på funktionen med 
urverk o.s.v. Idag är det finare teknik som inte så lätt går att förstå hur den fungerar. Han 
tyckte att det också var svårt att få saker att jobba med eftersom det fanns för lite pengar. 

Lärare 5 svarade att hon varvar teori med praktik. Om de läser om konstruktioner så får 
eleverna vika papplådor eller bygga torn av sugrör osv. Hon menar att de älskar att skapa 
saker själva och att de då bättre kommer ihåg vad de lärt sig. Lärare 6 kommer att använda sig 
av Teknikspanarna (en arbetsgivarorganisaion som företräder teknikföretag och erbjuder 
lärarhandledning och läromedel. De ska också söka ett Comeniusprojekt (som de arbetat 
framgångsrikt med tidigare) där de planerar att integrera teknik med slöjd, men inget är 
fastställt. Men hon menar samtidigt; 

Man måste börja i mindre skala på låg- och mellanstadiet. Jag tänker att det krävs mer 
kunskaper för att ge mer avancerad undervisning i teknik. Man har kanske inte 
kunskapen för vissa saker. Jag tänker nog att det får komma in mer på högstadiet. Läser 
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man inte bra, så måste man satsa på det, för annars klarar man inte övriga ämnen. Då 
lägger man mer krut på det än på teknik (Lärare 6). 

Strävar man mot de uppställda målen i teknik i våra styrdokument? 
Lärare 1, 2 och 3 svarar något osäkert att de nog gör det, eller kommer att göra det. Lärare 2, 
4 och 6 tycker det är svårt att se vad man ska sträva mot i läroplanen där det är så stora ord, 
men kommer att underlättas i och med skolans nyskrivna målkonkretiseringsdokument. 
Endast lärare 5 är säker på sin sak och menar att hon ibland jobbar mot enskilda teknikmål, 
men ofta tematiskt där hon riktar in sig på flera ämnen och mot flera mål samtidigt. 

Rektor 1 svarar att hon tar upp diskussion om timplan och målkonkretiseringar i ämnet. 

Men också i mer individuella samtal, hur har de tänkt göra rent lektionsmässigt – vilken 
planering är på gång? Jag upplever att man känner sig handfallen kring teknikämnet och 
det är klart att jag då också känner en brist när jag själv inte är så kunnig (Rektor 1). 

Rektor 2 svarar att hon ska ge möjlighet för lärarna att jobba mot och även nå uppställda mål 
och hon tror att alla lärare känner att teknik är viktigt, men att de känner sig osäkra.  

Man skyller på utrustning men egentligen handlar det nog mycket om att man känner en 
osäkerhet. Man behöver mer kunskap om vad som står i styrdokumenten och mer 
utbildning i teknikämnet (Rektor 2). 

Ser man några möjligheter att utveckla teknikundervisningen? 
Samtliga lärare svarar ja, om än lärarna 2 och 3 är något mer osäkra och diskuterar sig fram 
till hur det skulle kunna gå till. De menar att man skulle behöva fortbildning och bättre 
material så att det blir enkelt att planera och förbereda. Även lärare 4 och 5 menar att 
materialbristen är en begränsande faktor, det finns exempelvis inga dragskåp eller ens en 
brännare på skolan. Lärare 6 menar att målskrivningarna kommer att fungera som ett bra stöd 
och förbättra teknikundervisningen, men samtidigt menar hon att det är svårt med de små 
arbetslag man arbetar i idag och den begränsande budgeten. 

Rektorerna svarar här att det finns alla möjligheter att utveckla undervisningen och att de inte 
är nöjda med vad som görs idag. Rektor 1 menar att ämnet finns med i förskolan för att sedan 
nästan försvinna i några år. Hon menar att de på skolan ligger på en lägre nivå än de borde. 
Det får heller inte bli så att teknik i skolan enbart är teori och något oöverkomligt. 

Ser man några hinder för att utveckla teknikundervisningen? 
Samtliga lärare menar att det som begränsar och kan utgöra hinder för att utveckla 
teknikundervisningen är i första hand fortbildning och pengar och därmed undermåligt 
material men också brist på tid. 

Ingen orkar för alla blir tilldelades så mycket extra. Tidigare hade man ansvariga för 
olika områden, t ex svenska på mellanstadiet. Då hade vi ofta ämneskonferenser där vi 
träffades och diskuterade läromedel och det var väldigt bra. Ansvariga för varje ämne 
såg till att det gjordes inventeringar och att det fanns uppdaterat läromedel. Vi pratade 
ihop oss om vilket läromedel som behövdes och tog beslut tillsammans, det blev en annan 
helhet (Lärare 1). 

Lärare 2 svarar på liknande sätt, de har nu inom årskursen köpt in endast en grundbok och en 
lärarhandledning av ”Teknik med fysik och kemi”, från Natur & Kultur, för att se om den är 
bra och ev. köpa till lite mer för varje år. Även lärare 3 och 4 menar att man har tidsbrist och 
att det saknas material samt att det är så mycket som ska planeras för och hinnas med. Lärare 
4 menar att teknikämnet kräver mer tid för förberedelser än många andra ämnen, tid som inte 
finns. Lärare 5 pekar också på ekonomin som ett hinder för att man ska kunna göra det man 
vill. Hon har undervisat i teknik i snart 10 år så hon vet vad hon vill göra, men det är 
fortfarande svårt att få igenom inköp och prioritera teknikämnet från arbetslagets budget. 
Även lärare 6 pekar på resurs- och tidsbrist, men menar också att det saknas kunskap.  
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Hon jämför med en ämneslärare på högstadiet som är duktig på ett ämne och får undervisa i 
det på ett bra sätt. Hon själv måste hålla sig ajour med samtliga ämnen och det är inte möjligt 
att vara lika inläst på alla ämnen samtidigt. 

Här menar rektorerna att det kan handla om den egna otryggheten och att det då handlar om 
en brist på kompetens, man känner att man saknar kunskap och det blir naturligtvis ett hinder. 
En svårighet kan också vara att ämnet upplevs som litet och relativt nytt och att man 
prioriterar andra ämnen vid eventuell fortbildning.  

Integreras teknikundervisningen i andra ämnen och på vilket sätt i så fall? 
Lärare 1 svarar att hon inte tänker på teknik när hon planerar in ett tematiskt arbete eller 
ämnesområde, men att ”det kommer nog in med NO och SO”. Lärare 2 och 3 svarar att 
man integrerar med NO, lärare 2 även att de integrerar ämnet med svenska i och med 
t.ex. läsförståelse. 

Lärare 4, 5 och 6 har lättare för att svara och menar att de integrerar teknikämnet med 
matematik, bild, slöjd, engelska, NO, SO och datakunskap, bl.a. 

Ja, svenska och matematik känns mest självklart, och slöjd förstås, där det är möjligt. 
Även bild när de får rita hur de tänkt sig en konstruktion. De kan få skriva om sitt plan, 
rita, bygga, döpa, mål o.s.v. Eller bygga broar efter att man funderat på hur de ska se ut. 
De lär sig mycket genom att prova sig fram med sina idéer – de lär ju även av sina 
misstag (Lärare 4). 

Upplever lärarna att de får uppmuntran och stöd av skolledningen när det gäller undervisning 
i teknikämnet och känner rektorerna att man ger detta? Samtliga lärare svarar här att de inte 
känner att de får något stöd från skolledningen, men de flesta tillägger att det inte gäller 
specifikt för teknikämnet utan att det gäller alla ämnen. Rektorernas tid är pressad och det 
pedagogiska ledarskapet får för litet utrymme. Många av dem tror att det nu kommer att bli 
bättre. I och med att man fått kritik av Skolverket att eleverna inte kände till NO-ämnena och 
man därför fått arbeta med det i kvalitets-redovisningen, så tror man att även teknikämnet 
kommer att hamna mer i fokus. De nyskrivna målkonkretiseringarna sätter också mer ljus på 
ämnet. Lärare 2 och 6 menar att det är i kärnämnena, främst svenska och matematik man får 
stöd, i den mån man får något, och då är det oftast i form av fortbildning i dessa ämnen. 
Lärare 3 tydliggör att det förstås inte finns något motstånd från skolledningen mot något 
ämne, de är bara inte så insatta i vad lärarna gör rent ämnesmässigt. Stöd i undervisnings-
frågor saknas. Lärare 6 beskrev vad en föreläsare pratat om nyligen. 

Det här med en tre-ämnesskola - där det har kommit att handla nästan uteslutande om 
dessa kärnämnen. Han, föreläsaren, sa också att svenska barn blivit mycket sämre på 
övriga ämnen och halkat efter om man jämför med andra länder, t ex i fysik. Vi har en 
regelstyrd skola nu, tidigare kunde man jobba mer kanske tematiskt – ha lite friare ramar 
kring olika projekt. Men nu känns det som om vårt huvudsakliga uppdrag är att alla ska 
ha klarat de nationella proven innan de går ut åk 6 (Lärare 6).  

Båda rektorerna svarar att de försöker ge uppmuntran och stöd i alla ämnen. Rektor 1 menar 
att hon har en oro för att det stöd hon försöker ge kanske ibland kan upplevas som ett krav 
istället. Rektor 2 svarar att hon tror att andra ämnen lätt får gå före och menar att hon själv 
skulle kunna bli bättre på det eftersom hon tycker att det är ett viktigt ämne. 

Känner man behov av en bättre anpassad lokal när det gäller teknikämnet? 
Lärarna menar att det inte finns något större behov av en bättre anpassad lokal, även om lärare 
2 tillägger att det ju skulle vara fantastiskt om man fick det. Lärare 3 menar att det skulle 
underlätta, på samma sätt som eleverna idag får gå till datasalen och ha datorkunskap med en 
kunnig lärare. Lärare 4 och 6 menar att det inte behövs, de menar att det inte är realistiskt att 
fundera kring det med skolans ekonomi då behoven är så stora på så många områden – 
tekniklokaler kan inte prioriteras, menar de. Lärare 5 svarar att det skulle behövas.  
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Hon är erbjuden att låna högstadiets tekniksal men det är svårt rent schematekniskt och det 
går för mycket tid åt till transporter för både henne och eleverna.  

Rektor 1 menar att hon ”kan inte se att det är ett framgångsrikt koncept för de årskurser vi 
har, att satsa på specifika ämneslokaler, inte med dagens resurser och lokaltillgång”. Rektor 
2 tycker inte att behovet är stort, även om hon kan se fördelarna med det om det var möjligt. 
Ingen prioriterad fråga alltså. 

Har man tillgång till lämpligt/tillräckligt material när det gäller teknikämnet? 
Samtliga lärare menar att de inte har tillräckligt material när det gäller teknikämnet och att 
budgeten är för liten. Det är svårt att prioritera teknikämnet. Ett par av dem önskar att det 
fanns ett gemensamt material – en ”kunskaps-, idé- och materialbank” på skolan.  

Det är det som är det svåra. Att ha bra idéer som är lagom svåra och ha tid för att 
planera och förbereda för dessa något mer tidskrävande lektionspassen, samt att det inte 
får krävas för stora resurser när det gäller material. Därför skulle det vara bra med ett 
gemensamt teknikmaterial på skolan, t.ex. en ”idé- och materialbank”. Det har funnits 
NO-lådor där man kunde hämta material för olika uppgifter, anpassat för olika åldrar, 
men det har tyvärr förfallit mer och mer (Lärare 4). 

Rektorerna svarar båda här att det skulle behövas mer och bättre material. Det som finns är 
gammalt och det var länge sedan det uppdaterades. Rektor 2 menar att visst skulle det 
behövas men; ”Det skulle nog inte lösa hela problemet. Det i sig skulle inte göra 
teknikundervisningen bättre. Det som måste till är utbildning”. 

Tror man att den egna inställningen till teknikämnet påverkar?  
Samtliga svarar väldigt lika, att deras inställning är av yttersta vikt liksom i alla övriga ämnen. 
Den avgör hur bra undervisning eleverna får av lärarna och hur bra stöd lärarna får av 
rektorerna. Intresse och engagemang smittar av sig. Lärarna menar att om man behärskar 
något så kan man undervisa och inspirera på ett helt annat sätt än om man kommer osäker och 
ointresserad till en lektion – då blir det inte bra för eleverna. 

Rektor 1 menar att hon kan påverka, genom att både hindra och skapa möjligheter. Hon menar 
att hon som rektor har en stor betydelse inom alla områden men att svårigheten ligger i att 
räcka till överallt. De som rektorer kan hjälpa till genom att skapa förutsättningar för möten. 

Det är bra om vi rektorer underlättar möte, att man får utrymme och möjlighet att 
resonera med varandra. … Samspelet underlättar och gör en tryggare och det är först då 
den verkliga kraften kommer – jaha, gör du så… man vågar berätta och både ge och ta 
emot idéer (Rektor 1). 

Rektor 2 tror att det skulle få effekt om hon lyfte fram tekniken i fokus, eftersom hon menar 
att både rektor och lärare kan behöva lite hjälp att komma ihåg att satsa även på de ämnen 
som traditionellt inte får ta så stor plats. 

Vilka ytterligare tankar kring teknikämnet finns? 
Lärare 1 menar att det man önskar mest när det gäller teknikämnet, är en bra fortbildning som 
man kan applicera direkt på skolverksamheten – på rätt nivå så man känner att man har nytta 
av det rent praktiskt, med bra och handfasta tips och idéer. Lärare 2 menar att nya krav på 
undervisning i teknikämnet inte känns så jobbigt och besvärligt, utan istället inspirerande och 
roligt och hon ser det som ett sätt att få barnen att känna lust. Men det handlar om mycket om 
praktiska saker runt omkring ämnet som gör att hon ser begränsningar. 

Lärare 3 menar att teknikämnet är viktigt för att det i dagens samhälle handlar allt mer om 
teknik; ”vad man än ska göra så är det knappar att trycka på!”. Man måste vara läskunnig 
och teknisk för att hänga med. Hon menar att det är först på senare år man har börjat prata om 
teknik i skolan för de yngre eleverna. Lärarutbildningen har aldrig tagit upp tekniken tydligt 
heller, tror hon.  
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Lärare 4 menar att det behövs samarbete mellan lärare för att ta tillvara varandras kunskap 
och idéer och köpa in och ha gemensamt material. Han sa också att det mycket är tidsbrist och 
brist på eldsjälar som gör att ämnet känns svårt.  

Det är mycket tiden det hänger på, och brist på eldsjälar kanske – som fortfarande 
egentligen finns men som också förstås har mindre tid för alla möten, elevvård, 
bedömningar, utvecklingssamtal o.s.v. Jag hade för många år sedan under 10 års tid, 
verksamhet i idrottshallen varje dag mellan kl 15-17, med vår idrottsförening Vega IF. 
Det möjligheten finns helt enkelt inte idag. Det som ska göras nu – som tillkommit – det 
är ju saker som är viktiga men som oundvikligen leder till att tiden äts upp ” (Lärare 4). 

Lärare 5 konstaterade att det behövs fler utbildade lärare i teknik. Även tjejer, för det tror hon 
är viktigt. Hon får ofta kommentarer om att hon är så bra i teknik ”på motorer och sånt” trots 
att hon är tjej och det är viktigt att vara en bra förebild.  

Lärare 6 berättar om hur hon tidigare arbetat med en behörig tekniklärare och att de gått in i 
varandras klasser och haft sina respektive ämnen. Han hade NO och teknik i hennes klass och 
hon hade svenska och SO i hans. De eleverna menar hon, fick bättre undervisning just för att 
de behärskade de olika ämnena i olika utsträckning.  

Teknik är ju ett viktigare ämne idag än det varit tidigare, så känns det ju – det måste jag 
säga. Jag läste till lärare när vi utgick från Lgr80, jag minns inte att vi alls pratade kring 
teknik för de tidigare åren i grundskolan, det gällde mer högstadiet. Efter Lpo94 kommer 
jag inte ihåg att det blev någon skillnad. Det har inte poängterats från ledningen t.ex. att 
det skulle bli någon förändring när det gäller  just teknik, i och med den nya läro- 
och kursplanen. Ska hela ansvaret för det ligga på oss lärare då, att förkovra sig? 
(Lärare 6)  

Hon tycker att man borde ha behöriga lärare i teknikämnet såväl som i alla andra ämnen. 
Eleverna får olika mycket undervisning av olika ämnen just p.g.a. detta att man har olika 
kunskap och intresse. Med behöriga lärare skulle det bli en jämnare och mer rättvis fördelning 
för eleverna. 

Rektorerna berättar här hoppfullt om de förändringar de tror kan komma i och med de nya 
målkonkretiseringarna som gjort att alla ämnen och dess mål har lyfts upp och lagts under 
lupp. De menar också att de som rektorer måste uppmuntra till att söka fortbildning i dessa 
”icke-traditionella” ämnen där de menar att teknikämnet hör hemma. 

Även rektorerna tar upp goda exempel från förr, när lärarna hade tillgång till NO-
lådor/tekniklådor och arbetade under långa perioder med stationssystem där man samarbetade 
över klassgränser och ibland också över årskursgränser. Det var mycket uppskattat och 
givande och gav möjlighet till just de uppgifter som kräver fler vuxna och mer tid. Det 
underlättade mycket för lärarna som här fick arbeta ihop och stötta varandra. 

Sammanfattande slutsats 
Som sammanfattande reflektion efter presentation av enkät- och intervjuundersökningar kan 
jag se att teknikämnet är eftersatt och att det finns såväl möjligheter och begränsningar för att 
förändra detta faktum. Det visade sig att 70% av de som svarat på enkäten saknar utbildning i 
ämnet, och enligt min tolkning är den siffran ännu högre eftersom många av dem som svarat 
ja, har svarat ”ja, lite i NO”, osv. Vid intervjuerna framkom att det endast finns en lärare med 
behörighet för att undervisa i teknik på hela rektorsområdet. På enkäten svarade närmare 80% 
att de önskade fortbildning och under intervjuerna framkom det också att de informanterna 
gärna skulle ta emot fortbildning, men att det inte gällde specifikt för teknikämnet utan även 
många andra ämnen som man upplevde som eftersatta.  
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På frågan om man undervisar i teknik och på vilket sätt, har 65% på enkäten svarat att de 
undervisar i teknik. Många av dessa har dock lagt till kommentarer; ”ja, det händer ibland” 
osv, vilket jag tolkar som att siffran här är betydligt lägre. Vid intervjuerna fick jag liknande 
svar av fem av de sex intervjuade lärarna. Endast en svarade att hon regelbundet undervisar i 
teknik. Vid intervjuerna framkom dock att samtliga tyckte att teknikämnet var viktigt i skolan 
och att man gärna skulle vilja arbeta mer med det. I den mån man undervisar i teknik så har 
svaren sett likadana ut både vid enkät- och intervjuundersökningar när det gäller hur man 
undervisar. De har svarat att de arbetar till största delen tematiskt och försöker integrera 
teknikämnet med NO-ämnen i första hand. 

Vid intervjuerna framkom att lärarna saknar stöd från skolledningen. Rektorerna menade att 
de var medvetna om detta och sa att både de själva och lärarna måste bli få bättre kunskap 
inom teknikområdet. Både lärare och rektorer talade om hur viktig inställningen är, och 
menade att det är svårt att ge riktigt bra undervisning om man känner ett lågt eget 
självförtroende för ett ämne. 

Vid enkätundersökningen, på frågan om man har kännedom om styrande dokument, uppgav 
mellan 60% och 70% att de känner till vad som står om teknikämnet i Lpo94 och i kursplanen 
för teknik. Här tycker jag mig se en brist i användandet av enkäter, eftersom jag fått helt andra 
svar vid intervjuerna. Kanske var det för enkelt att kryssa ja som svar, när man inte behövde 
utveckla sitt svar. När det gäller strävansmålen är siffran betydligt lägre, ca 30%. Vid 
intervjuerna svarade fem av sex lärare svävande på frågan om man arbetar mot målen, medan 
en av dem menade att hon gjorde det. Drygt hälften av informanterna vid enkätunder-
sökningen svarade att deras skola har en lokal arbetsplan i teknik, vilket jag efter information 
erhållen vid intervjuerna tolkar som att de syftar på nyskrivna målkonkretiseringsdokument.  

Materialbristen anses som stor. Närmare 70% av informanterna har svarat att de saknar 
läromedel för teknikämnet och vid intervjuerna uppgav samtliga lärare samma brist. 
Lokaltillgång är dock en mindre prioriterad fråga. Endast en av lärarna vid intervjuerna tyckte 
att det skulle vara bra med en egen lokal, men tyckte inte att det bör prioriteras. 

Det visade sig sammanfattningsvis en klar tendens till att man inte tänkt så mycket på 
teknikämnet. Många lärare anser att teknik kommer ”med automatik” med NO-ämnena, 
särskilt bland de lärare som arbetar i åk 1-3. Dessa lärare menade också att det inte är något 
som bör prioriteras bland de yngre eleverna. Många av dem hade bristande kunskap i teknik 
och ställde sig positiva till att få fortbildning. Lärarna tyckte inte att de fått tillräckligt stöd 
från rektorerna när det gäller teknikämnet, trots att rektor för åk F-3 menade att hon varit 
tydlig när det gäller teknikämnet och sa att hon tagit upp detta både i grupp och mer 
individuellt. I åk 4-6 var man mer medveten om det, trots att man sa att aktuell rektor inte 
nämnt någonting specifikt om teknikämnet. 

Detta resultat får fungera som en beskrivning av hur det ser ut på dessa skolor när det gäller 
teknikundervisningen. De hinder som lärare och rektor gemensamt såg för att utveckla 
undervisningen inom tekniken i skolan, handlade till största delen om brist på relevant 
kunskap och material men även brist på tid, man menade att det är så mycket annat som ska 
hinnas med. För att öka möjligheterna till en god teknikundervisning var man dock rörande 
överens om att fortbildning behövdes samt fler behöriga tekniklärare ute i verksamheten. 
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Diskussion 
Under denna rubrik diskuteras metod inledningsvis, där jag funderar kring för- och nackdelar 
med valda metoder. Därefter följer en resultatdiskussion där det som framkommit under 
studien beskrivs, analyseras och diskuteras. Stycket och därmed uppsatsen, avslutas med en 
reflektion över visioner om teknikämnets framtida forskning. Min ambition med detta stycke 
är att försöka svara på de frågeställningar som låg till grund för denna studie. 

Metoddiskussion 
Inledning 
Genom mitt val av undersökningsmetoder, dvs. kombinationen av kvalitativa och kvantitativa 
studier, anser jag att jag har kommit fram till ett tillförlitligt resultat som jag bearbetat och 
analyserat. Jag har använt mig av både enkät och intervju som forskningsmetod och vill med 
följande stycke visa på för- och nackdelar med dessa val. 

Enkätundersökning 
Genom att göra en enkätundersökning blev det möjligt att få en bredare kvantitativ bas och 
därigenom nå kunskap om hur det ser ut när det gäller ramfaktorerna för undervisning inom 
det tekniska kunskapsområdet. Jag utformade enkäten som ett e-formulär med ja- och nej-
frågor, med möjlighet att lämna kommentarer vid varje fråga. Jag ville i och med detta att 
mottagarna av enkäten skulle känna att det var enkelt att fylla i och skicka in enkäten och min 
intention med detta var förstås att på detta sätt försöka öka svarskvoten och få in ett brett 
underlag för mina fortsatta studier.  

Fördelarna med att använda sig av enkät i allmänhet (och e-formulär i synnerhet) som 
datainsamlingsmetod är att kostnaden är begränsad, undersökningen kan göras på ett 
förhållandevis stort antal, även till ett större geografiskt område, informanterna får själva välja 
när de vill svara på enkäten, resultatet blir gärna lättolkat eftersom frågorna ofta är ”raka” och 
dessutom ställda på exakt samma sätt till alla medverkande. Ytterligare fördelar kan vara att 
man inte riskerar att hamna i den s.k. intervjueffekten, dvs. att informanten påverkas av den 
som intervjuar.  

Nackdelar kan vara att man bör begränsa omfattningen/svårigheten i frågorna och även antalet 
frågor i en enkät. Svaren kan ibland vara svårtolkade. Man får också räkna med ett visst 
bortfall och har ingen möjlighet att ställa följdfrågor (Ejlertsson, 2005) Med detta i åtanke 
bedömde jag ändå att en enkät skulle utgöra en bra och informativ bas till min studie. Det här 
blev en reell nackdel för min del då det under enkätanalysen visade sig att det blev ett visst 
bortfall (ca 37%) och att en del av svaren var svårtolkade eftersom man svarat på flera frågor 
som till viss del motsade varandra (exempelvis att man undervisade i teknikämnet veckovis, i 
”block” och i tematisk form samtidigt, vilket kan ifrågasättas även om det är möjligt). 

Eftersom jag valde att begränsa frågorna i enkäten så fick jag fram relativt ”snabb och kort” 
information. Vid arbetet med sammanställning och analys önskade jag ibland att jag ställt 
något mer specifika frågor. Det hade varit intressant att veta vilken typ av utbildning 
informanterna hade genom att uppmana dem att ange det kort med egna ord och att de även 
hade fått ange vad de känner till om vad som står i Lpo94 och kursplanen i teknik.  

Som enkäten var utformad kunde informanterna svara ja eller nej och välja att inte 
kommentera frågan, vilket jag inser betyder att det kan vara svårt med reliabiliteten, hur ärlig 
var man? Samma sak gäller frågan om de kände att de arbetar mot strävans- och uppnående-
målen i teknik. Många har svarat ja kanske något lättvindligt utan risk att behöva specificera 
eller förklara sig. Övriga frågor som rör vilka ramfaktorer som fanns tillgängliga när det gäller 
lokal, läromedel och lokal arbetsplan var däremot lättare att utläsa och känna att det var 
tillförlitliga svar.  
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Intervjuundersökning 
Genom att intervjua en lärare för vardera årskurs i skolår F-6 kunde jag nå mer kvalitativa 
värden och fick en djupare insikt om hur lärarna själva uppfattar undervisningen i 
teknikämnet. Därmed erhölls relativt grundligt prövade kunskaper från den intervjuades eget 
perspektiv. Det har skett stora förändringar i modernt tänkande när det gäller kvalitativ 
forskning genom intervjumetoder. Intresset har ökat för vardagen, mot mening och 
förhållande mellan människor, och samtal dem emellan räknas idag som väsentliga för att 
erhålla vetenskaplig kunskap. Ser vi till historien så har tekniken hjälpt till att göra detta 
möjligt, genom att bidra med inspelningsmöjligheter av olika slag samt utskrifts- och 
analysarbete vid datorer (Kvale, 1997). 

Vid intervjuerna använde jag mig av diktafon och detta kändes bra vid varje intervju, även om 
informanter vid ett par tillfällen uttryckte oro över den inledningsvis. Jag försökte 
avdramatisera saken och när väl intervjuerna började kände jag att de glömde bort att den alls 
existerade. Jag kan tillägga att det är en fördel om den är diskret så den går att placera 
omärkbart, och att den är av bra kvalité så att man inte behöver sitta alltför nära för att nå en 
tillfredsställande ljudnivå på inspelningen. Annars är risken att diktafonen hamnar för mycket 
i fokus och stjäl uppmärksamhet från både den som intervjuar och aktuell informant 
(Denscombe, 2000). 

Fördelarna med att göra en kvalitativ studie i allmänhet och en intervju synnerhet är att man 
får en inblick i informantens uppfattning om verkligheten på ett väldigt direkt sätt. Syftet med 
en forskningsintervju är ju att erhålla kvalitativa beskrivningar av den intervjuades verklighet 
i avsikt att tolka dess mening. Det är en specifik form av mänskligt samspel där kunskap 
utvecklas genom dialog (Kvale, 1997). Möjligheten att vara närvarande och kunna ställa 
relevanta följdfrågor är en av de viktigaste fördelarna med att göra en intervju.  

En nackdel är att intervjuarens relation till de intervjuade kan påverka svaren och jag inser att 
min relation till de intervjuade kan ha gjort just detta. Jag har vikarierat som lärare i 
kommunen och är dessutom känd pga att jag jobbar administrativt på rektorsområdet och även 
har en supportfunktion med många personalkontakter. Jag kan känna att jag vid ett par 
tillfällen ställde följdfrågor som jag inte hade kunnat ställa om jag inte känt till vissa saker 
initialt. Jag kan dock – trots allt - inte känna att det stört mig i någon nämnvärd omfattning, ej 
heller informanterna så långt jag kan se. Fördelen kan istället vara att jag kunnat ställa rätt 
följdfrågor. Vissa intressanta aspekter hade jag gått miste om annars. 

Vissa frågor har dykt upp i efterhand, med en känsla av att jag kunde ha fått ännu bättre 
resultat om jag frågat dessa. Man borde ha testat intervjun på någon först, för att dessa 
uppslag till intressanta frågor senare hade kunnat användas vid de riktiga intervjuerna. 
Forskningen är nära kopplad till vad jag själv känner personligen vilket innebär en risk att 
omedvetet låta det färga resultatet.  

Jag drog för övrigt slutsatsen att lärarna får tala för lite med någon om sig själva, sitt arbete i 
allmänhet och undervisning i synnerhet, eftersom det var tydligt att intervjusituationerna var 
uppskattade bland dem. Det är dock att föredra att vara på ”okänd” mark när man intervjuar 
eftersom det är viktigt att inte påverka svar och komma med sina egna åsikter (Merriam, 
1994). 
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Resultatdiskussion 
Inledning 
Min egen inställning när jag påbörjade detta arbete var att det fanns för lite teknikunder-
visning i skolan. Jag ville därför titta på vad detta beror på och försöka ta reda på vilka 
möjligheter och begränsningar som finns för en förändring. Det jag kommit fram till är att 
begränsningarna till största delen handlar om brist på fortbildning men även om avsaknad av 
läromedel, tid och intresse samt pengar. Möjligheterna ligger enligt min tolkning i att skolled-
ningen behöver lyfta ämnet och erbjuda fortbildning, samt se över prioriteringarna i skolan så 
att det finns utrymme för ekonomiska åtgärder när det gäller teknikämnet. I denna resultat-
diskussion redogör jag för vad jag kommit fram till under min studie och ger därmed mer 
djupgående svar på mina frågeställningar.  

Tyvärr har min inställning inte förändrats utan snarare bekräftats efter genomförande av 
enkät- och intervjuundersökningar samt genomgång av aktuell litteratur. Informanterna i 
studien är eniga om att ämnet är viktigt men de visar ett lågt tekniskt självförtroende när det 
gäller undervisning i ämnet. På frågan om varför de tycker att det är viktigt med teknik för 
eleverna har de svarat svävande, vilket naturligtvis är en stor del av förklaringen till varför det 
ser ut som det gör. Hur ska man kunna förmedla hur viktigt ämnet är till eleverna när man 
själv inte är klar över varför de behöver dessa kunskaper? När informanterna får tänka fritt 
kring vad teknik är så anger de dock många olika delar som handlar om att eleverna måste 
kunna förstå vardagstekniken, ha tillräcklig kunskap för att kunna göra goda teknikval och 
även för att bli attraktiva på arbetsmarknaden. Detta är helt i enlighet med de motiv som 
CETIS har angett (www.liu.se/cetis) när de visar på att syftet med teknikundervisningen är att 
ge eleverna en god teknisk allmänbildning av vardagliga, demokratiska och samhälleliga skäl. 
Ginner och Mattsson (1996) menar också att det är viktigt med en god teknisk allmänbildning 
av dessa skäl, även om de formulerar det något annorlunda. Lärare och rektorer i min studie 
uppfattar också det tekniska kunskapsområdet i skolan som viktigt men är samtidigt medvetna 
om att detta inte visar sig ute i den pedagogiska verksamheten. 

Utbildning 
Studien visar att svårigheterna för teknikämnet att få riktigt fäste i skolan till stor del beror på 
att lärarna saknar utbildning i ämnet, och att det - när det väl erbjuds fortbildning - ofta är 
andra ämnen som prioriteras. Vid intervjuerna framkom att endast en lärare på aktuellt 
rektorsområde hade behörighet för att undervisa i teknikämnet. Nästan 69% saknar utbildning. 
Här måste jag tillägga att bland de ca 31% som därmed svarat att de har utbildning i 
teknikämnet, var det många som tillade kommentarer som ”ja, lite i NO”, ”ja, lite tidigare i 
OÄ” och liknande, vilket betyder att andelen informanter som saknade utbildning enligt min 
tolkning dess värre är högre än 68%. Fem av sex lärare angav vid intervjuerna att de aldrig 
erbjudits fortbildning, men att de gärna skulle ta emot den.  

Närmare 80% svarade på enkäten att de gärna ville ha fortbildning så det är tydliga signaler 
om att man önskar mer kunskap. Rektorerna menade att de till viss del erbjudit fortbildning, 
men detta verkar alltså inte ha gått fram till lärarna som deltog i min undersökning. Detta 
stämmer väl överens med vad som framgått vid Teknikföretagens rapport (Teknikföretagen, 
2005) - att teknikämnet försummas och att fortbildning står högt på lärarnas önskelista. 

En slutsats av detta enligt min åsikt, är att vi för att höja kvalitén på teknikundervisningen 
borde sträva efter att det finns fler teknikutbildade lärare på varje enhet inom grundskolan. 
Detta är inte gjort i en handvändning men man borde erbjuda fortbildning löpande. Lyckas 
man med det tror jag att materialfrågan lättare skulle kunna åtgärdas.  
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Jag menar att man med kunnig och engagerad personal ökar förutsättningarna för en uppbygg-
nad av skolans undervisningsmaterial i form av en kunskaps- och materialbank. Genom detta 
byggs en grund för teknikämnet upp vilket i sin tur underlättar även för de lärare som upp-
lever sig har mindre kunskap och större osäkerhet inför undervisning i ämnet.  

En av byskolorna kan här ses som ett bra exempel och som en bekräftelse på att fortbildning 
ger resultat. Där framkom det vid analys av enkät- och intervjuundersökning att lärarna hade 
fått fortbildning vid universitetet vilket var mycket uppskattat och ledde till att det inför-
skaffades material och startades en teknikundervisning på en högre nivå än tidigare. Detta kan 
enligt min mening tolkas som att det finns ett samband mellan fortbildning, tillgång på 
material och antal undervisningstimmar i ämnet. Enligt studien om kursen ”Tekniken lyfter” 
som CETIS anordnat, framkom det att fortbildningen stärkte lärarnas kompetens och gav dem 
ett bra stöd för att utveckla teknikundervisningen (Skolverket, 2004). Det tas nu också fram 
allt bättre läromedel och hjälpmedel för teknikämnet (www.liu.se/cetis). 

Undervisning 
Att intresset för teknikämnet är lågt har jag fått bekräftat i denna studie, men jag har också 
insett att man tyvärr i mycket mindre utsträckning än jag trodde undervisar i teknik. Det 
framkom under intervjun med rektorerna att rektorsområdet endast har en lärare med behörig-
het i teknikämnet, vilket var sämre än jag förväntat mig. Detta gör att förutsättningarna för en 
god teknikundervisning försämras och situationen blir ytterst sårbar. Det mest anmärknings-
värda var nog ändå att det, vid intervjuerna med lärare från en av årskurserna, framkom att de 
inte planerade att undervisa alls i teknik på hela läsåret! Man tyckte att eleverna fått mer än 
tillräckligt av teknikundervisning under föregående år då en annan lärare varit inne och 
undervisat i ämnet, bl.a. med hjälp av Teknikspanarna. När jag ställde följdfrågan om hur de 
tänkte när de plockar bort ett ämne från gällande timplan under ett helt läsår, och ifrågasatte 
hur de skulle nå uppnåendemålen för åk 5, så menade de återigen att eleverna skulle nå målen 
eftersom de som sagt redan gjort det i åk 4. Jag undrar om någon skulle kunna resonera på det 
viset när det gäller andra ämnen? Om vi tänker oss att en lärare anser att eleverna i årskurs 
fem ett bestämt läsår når målen i svenska redan under höstterminen, skulle läraren därmed 
känna sig nöjd och lägga ner hela undervisningen i svenska? 

Hur uppfattar då lärarna att de lyckas med sin undervisning i teknikämnet? Utfallet av min 
datainsamling är tydligt. Det finns klara brister i dagens undervisning i teknikämnet på 
aktuella skolor. Enkäter och intervjuer pekar åt samma håll och lärarna har svarat tillräckligt 
likvärdigt för att det ska gå att dra slutsatser som känns relevanta och visa på tydliga trender. 
Större delen av eleverna erbjuds inte någon teknikundervisning alls. Alla barn i grundskolan 
ska erbjudas ett visst antal lärarledda timmar för NO-ämnena och teknik (800 timmar). 
Bjurulf (2008) menar att även om det är upp till kommunerna att fördela dessa timmar mellan 
ämnena så finns det uppställda mål för respektive ämne att ta hänsyn till.  

Vid min enkätanalys svarade 65% att de undervisar i teknik men oftast med tillagd 
kommentar i stil med ”ja, jag ska börja” och därmed är den siffran betydligt lägre enligt min 
tolkning. Fem av sex lärare vid intervjuerna svarade också svävande att de ”nog” gör det, eller 
att de ska men inte har hunnit börja, osv. Min studie visar på samma risk som Bjurulfs 
avhandling, att eleverna får olika mycket teknikundervisning, inte bara mellan olika skolor, 
utan också mellan olika klasser på samma skola och i samma årskurs.  

Detta menar jag blir orättvist för eleverna som kommer att ha olika förutsättningar eftersom 
kunskapsnivån blir ojämn, när de möts i de senare åren. Lärare 6 i min studie menar också att 
det handlar om lärarnas kunskap – vissa elever får bättre undervisning i exempelvis teknik 
beroende på vilken utbildning och vilket intresse aktuell lärare har. Hon menar att det är svårt 
på de tidigare åren att som klasslärare hålla sig ajour på alla områden och hon tycker att det 
borde finnas fler behöriga ämneslärare även där. 
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Teknikämnet har därmed inte fått någon självklar plats i lärarnas planering och saknas följd-
aktligen i deras veckoscheman. De flesta menar att ämnet ingår i NO-ämnet och att de oftast 
väljer att arbeta tematiskt, vilket tydliggjorts i enkätundersökningen där 70% angav att de 
arbetar tematiskt med ämnet, samt vid intervjuerna där samtliga lärare tänkte sig en tematisk 
undervisningsmodell (om man nu skulle undervisa i ämnet alls). Risken med detta är att tiden 
fördelas olika mellan de olika ämnena, något även Bjurulf (2008) tar upp i sin avhandling. Jag 
upplevde att medvetenheten fanns hos lärarna om att det kan bli en otydlighet för såväl de 
själva som lärare, som för eleverna om vad som egentligen är teknik, när det inte uttalas direkt 
utan får ingå dolt i olika arbetsområden. Man jag tror att lärarna trots denna insikt känner att 
de saknar verktyg för att göra något åt det. Ett önskemål som framkommer vid intervjuerna är 
att man skulle vilja arbeta tematiskt mellan klasserna, vilket låter som en bra idé, tycker jag. 

Enligt Ginner och Mattsson (1996) så har allt fler fått ett mer konstruktivistiskt sätt att se på 
lärande, där vi ser till elevens förkunskaper och utgår från de tankestrukturer de redan har, och 
sedan låter eleverna konstruera och pröva sig fram. Detta är något jag känner kan ge upphov 
till nya idéer när det gäller undervisningen, och något som ”låg i luften” vid intervjuerna. 
Lärarna uttryckte önskemål om att få utgå från eleverna själva och tillsammans med egen 
ökad kunskap och material nå en bättre undervisning. Säljö (2000) uttrycker samma sak när 
han beskriver betydelsen av artefakter (verktyg) som tillsammans med våra tankar och idéer 
ger oss möjlighet att konstruera och åstadkomma något på egen hand eller tillsammans med 
andra. Vygotskij menade också att det är viktigt att ta tillvara den kreativitet som eleverna har 
och att det behövs skapande aktiviteter i skolan. En uppfattning som stämmer väl överens med 
det lärarna har uttryckt vid mina intervjuer (Strandberg, 2006). Detta är enligt Hagberg och 
Hultén (2005) också en av huvudfrågorna i debatten om teknikundervisningen. Dessutom 
framgår det ju tydligt i våra kursplaner att eleverna bör få arbeta med konstruktioner och 
problemlösning.  

Ramfaktorer 
Ramfaktorerna är av betydelse, vilket jag försökt tydliggöra, och påverkar teknik-
undervisningen och därmed även utfallet i min studie. En av lärarna tar upp stora klasser som 
en begränsande faktor. Samtliga intervjuade lärare såg möjligheter till att utveckla teknik-
undervisningen och nämner i första hand fortbildning och tillgång till bättre läromedel. Brist 
på detta fungerar som begränsande faktorer för en positiv utveckling. Många av dem tar upp 
målskrivningarna som man tror tydliggör vad man ska arbeta med och kommer att fungera 
som ett bra stöd för teknikundervisningen.  

Materialbristen framgår som en tydlig anledning till upplevda svårigheter att undervisa i 
teknikämnet. Närmare 70% av lärarna anger att de saknar bra läromedel. Lärarna menar att en 
”kunskaps- och materialbank”, exempelvis NTA-lådor, med lämpligt material som alltid finns 
på plats, skulle underlätta undervisningen mycket, inte minst för dem som känner sig osäkra 
när det gäller undervisning i teknik. De menar att det saknas resurser för detta bland mycket 
annat. Även detta rimmar väl med resultat i Teknikföretagens rapport (Teknikföretagen, 
2005). Rektorerna instämmer vid intervjuerna att det behövs bättre läro-medel. Både lärare 
och rektorer tar upp ”goda exempel från förr” och berättar om hur man tidigare haft 
ämnesansvariga som såg till att det fanns bra material och även kunde visa på hur det skulle 
användas. Anledningen till att det inte ser ut så idag, beror enligt informanterna till största del 
på brist på tid och pengar. 

Den upplevda tidsbristen som man angav som ett hinder för att utveckla sin undervisning i 
teknik, ansågs vara ett större problem än jag hade förväntat mig. Man upplever en stress som 
gör att man inte orkar med att sätta sig in i något nytt, utan har fullt upp med det man gör 
idag. Många menar att det var bättre förr och att det idag handlar för mycket om konflikt-
hantering, dokumentation och möten av olika slag. Inslag som är viktiga i sig, men som tar för 
mycket tid från undervisningsplanering. 
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Styrande dokument 
Om man tittar tillbaka på hur grundskolans läroplaner förändrats när det gäller teknikämnet så 
ser man att ansträngningar har gjorts för att lyfta ämnet. Ginner och Mattsson (1996) visar på 
att teknikämnet har funnits med ända sedan Lgr62 då det var ett tillvalsämne, men att frågan 
om teknikundervisningen aktualiserades på 70-talet då man från såväl de olika partierna som 
från riksdagen gick ut med att ämnet behöver få ta större plats och dessutom nå alla elever. 
Med efterföljande läroplaner Lgr69, Lgr80 och nuvarande Lpo94 kan man säga att ämnet 
stegvis har stärkts, men min uppfattning är att detta inte uppmärksammats tillräckligt ute i 
våra pedagogiska verksamheter. Vid intervjuerna framkom att lärarna inte hade uppfattat 
någon förändrad attityd mot ämnet vid byten av läroplaner under dessa år. 

Det visade sig också att lärarnas kännedom om styrdokumenten varierar. Drygt hälften av 
lärarna svarade på enkäten att de känner till vad som står i Lpo94 och i kursplanen för teknik, 
men bara en tredjedel angav att de kände till och arbetade mot målen i dessa dokument, vilket 
var något motsägelsefullt. Denna fråga kunde jag ha tagit med på ett tydligare sätt vid 
intervjuerna så jag hade haft möjlighet att utveckla den mer. Under intervjuerna fick lärarna 
svara på frågan om man kände att man arbetade mot de mål som finns i våra styrdokument 
och då blev svaret från fem av sex lärare att man inte kände att man gjorde det, även om 
många av dem tillade att man hade planer på att börja med det. Eftersom det då börjat visa sig 
att de flesta av dem inte undervisade alls i teknik upplevde jag dessa svar som ursäktande men 
ändå med en vilja att försöka så snart ”orken och tiden” infann sig. 

Den teknikundervisning som bedrivs – där den inte saknas helt – är därmed oftast inte 
kopplad till målen i läroplan och kursplan, inte heller till någon lokal arbetsplan. Lärarna 
känner sig osäkra och i vissa fall t.o.m. ointresserade av ämnet. De lärare som under 
intervjuerna svarade att de gärna skulle undervisa mer i teknikämnet, tillade att de i så fall 
behövde fortbildning och tillgång till bra läromedel. Det framgick också att de känner att de 
får tydliga signaler från skolpolitiker och skolledning om att andra ämnen ska prioriteras, 
underförstått att teknikämnet inte hör till det som de primärt ska satsa på. Detta måste 
förändras menar jag. Enligt Teknikföretagens undersökning (Teknikföretagen, 2005) är det 
lärarens kompetens och engagemang som avgör teknikundervisningens kvalité, därför måste 
förutsättningarna för detta förbättras. Vid intervjuerna i min studie framkom att både lärare 
och rektorer tycker att den egna inställningen till ämnet också är viktig och påverkar, såväl 
mellan rektor  och lärare, som mellan lärare och elev, så medvetenhet finns. Informanterna 
menar också att det till stor del handlar om brist på eldsjälar förutom nämnd avsaknad av 
material, pengar, tid och fortbildning.  

Ett kursplaneutkast är i skrivande stund ute på remiss vilket är positivt. Men jag känner en 
viss besvikelse över att debatten uteblivit. Jag tror inte att detta uppmärksammas alls i den 
utsträckning det borde göra ute i våra pedagogiska verksamheter. Även här talar 
neddragningar och stor arbetsbelastning sitt tydliga språk, man orkar helt enkelt inte engagera 
sig trots att man nu har chansen att påverka. I uppdraget ingår också att föreslå 
genomförande- och fortbildningsinsatser samt utarbeta allmänna råd. Detta är viktigt för att 
tydliggöra de nya styrdokument och ha en uppföljning. Eftersom utkastet nu är ute på remiss 
så har allmänheten möjlighet att påverka, och man får hoppas att många tar till vara på den 
chansen. Nu återstår det att se hur Skolverket tar emot och behandlar de synpunkter som 
arbetsgruppen från CETIS har sammanställt och skickat in (Nyström, 2009). 

Jag tror det är både för- och nackdelar med dessa förändringar av våra styrdokument. Det kan 
vara en nackdel på det sättet att de ständiga omformuleringarna av vilka krav som sätts på 
lärares arbete leder till en osäkerhet. Det får konsekvenser för lärarnas undervisning, när de 
inte får arbeta ”i lugn och ro” eftersom reglerna förändras och de ständigt får tänka om och 
börja om på nytt.  
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En stor fördel är dock, tror jag, att styrdokument i allmänhet nu hamnar i blickfånget, och att 
det initierar en debatt om lärares förutsättningar för ett kunna göra ett bra arbete. Men också 
för att de ”mer osynliga” ämnena i skolan får lyftas upp och förhoppningsvis hitta sin plats i 
den pedagogiska verksamheten.  

Jag tror att de målkonkretiseringsdokument som nu skrivits kommer att fungera som ett bra 
stöd för lärarna och rektorerna. Det är bra att det finns något gemensamt att utgå ifrån och dis-
kutera kring, såväl inom arbetslagen som i kommunikation mellan arbetslag och med rektorer. 
Jag tror att det som behövs är att visa på betydelsen av att varje ämne är viktigt för att våra 
elever ska få en bra sammansatt undervisning. Vi måste försöka komma ifrån ”tre-
ämnesskolan” där vi enbart fokuserar på de ämnen där styrningen är starkast genom krav på 
uppnåendemål i kombination med nationella prov som provfunktion.  

Skolledning 
Studien visade också att det delvis är en ledningsfråga. Lärarna angav vid intervjuerna att de 
saknar stöd från rektorerna. Om våra skolledare prioriterade teknikämnet och erbjöd fortbild-
ning, uppmuntran och stöd så menar lärarna att det skulle emottas positivt och därmed öka 
kvalitén på teknikundervisningen. Det är intressant att vissa av lärarna som uttryckte denna 
åsikt, själva inte hade något större intresse för ämnet. Det fanns därmed en tendens till att 
lämna över ansvaret på rektorerna. Naturligtvis är skolledningen viktig, det anser jag också. 
Det borde ligga i rektorernas intresse att ta upp dessa frågor och följa upp vad som sker ute i 
verksamheten för att nå de nationella målen i de olika ämnena. 

Rektor 1 hade tagit upp detta med politiker och menade att teknikämnet fanns med som ett 
prioriterat område i aktuell kvalitetsredovisning. Hon uttryckte en viss oro för att detta skulle 
kunna uppfattas som styrning istället för stöd, men jag tror att de flesta lärare skulle uppskatta 
att få det stödet.  

Rektorerna uppgav att de också har ett lågt tekniskt självförtroende, och menar att såväl lärare 
som de själva behöver bättre kunskap på området. Samtliga uppger att ramfaktorerna spelar 
en viktig roll. Detta överensstämmer med vad som framkommit min studie, men också i 
Teknikföretagens rapport (Teknikföretagen, 2005) samt i nyligen gjord forskning, exempelvis 
nämnda avhandlingar av Andersson (Hagberg & Hultén, 2005) och Blomdahl (2007).  

Rektorerna menar att det finns goda möjligheter att utveckla teknikundervisningen och att de 
inte är nöjda med hur det ser ut idag. De menar att det för lärarna kan handla om den egna 
otryggheten pga brist på kunskap, och att de som rektorer har ett ansvar för att förbättra 
förutsättningarna för en ökad trygghet i ämnet. De menar att det är viktigt att teknikunder-
visningen tydliggörs för lärarna och för eleverna, så att ämnet inte blir en osynlig del i NO 
eller vid tematiska arbeten.  

Litteraturgenomgång 
Vid bearbetning av aktuell forskning och annan litteratur relevant för studien, har 
teknikämnets svårigheter tydligt framkommit. Det är svårt för ämnet att få fäste och få ett 
riktigt genomslag i våra pedagogiska verksamheter, vilket har framkommit även i min 
undersökning. Jag menar att teknik inte är, och inte heller får behandlas som, ett rent 
teoriämne. Det bör läggas upp på ett sätt som gör att eleverna själva får vara aktiva och ”lära 
genom att göra”, helt i linje med John Deweys tankar när han myntade begreppet ”learning by 
doing” som jag nämnt tidigare i detta arbete (Ginner & Mattsson, 1996). Det är ett sätt att 
förhålla sig till teknikämnet som jag tror är väldigt viktigt och egentligen den enda vägen att 
gå när det gäller att lyckas med sin undervisning i teknik. Eleverna bör själva få undersöka, 
laborera och ges möjlighet till ”aha-upplevelser”. Bjurulf (2008) menar att det saknas 
verklighetsanknytning i grundskolans teknikundervisning och jag håller med om det.  
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Det är viktigt att eleverna får prova sig fram och jag tycker att det har ett värde i sig om de 
någon gång misslyckas med något eftersom man lär även av sina misstag. Hur ska man lära 
sig något om man aldrig får försöka? Detta togs upp vid ett flertal tillfällen under intervjuerna. 
Lärarna tycker att det är viktigt att eleverna får göra saker med händerna, men att det händer 
för sällan.  

Jag tror vi är många som kommer ihåg de lektioner i grundskolan när man själv praktiskt fick 
prova på olika saker eller skapa något med sina händer, i papier mache, sugrör, kartong och 
annat material? För egen del kommer jag ihåg när vi läste om Sveriges landskap. Känslan och 
kunskapen som följde av att själv konstruera broar och se landskapen växa fram sitter kvar än 
idag, vilket är fascinerande och något att ta med sig i sitt eget kommande yrke som lärare. 
Blomdahl (2007) kom i sin studie fram till att lärarna bör utgå från elevernas tidigare kunskap 
och deras vardag. Detta menade enligt Ginner och Mattsson (1996) också Ausubel och även 
Vygotskij när han utvecklade teorin om utvecklingszoner, som jag nämnt tidigare i detta 
arbete. 

I Teknikföretagens undersökning ”Tekniken lyfter” (Skolverket, 2004) framkom också – 
kanske inte helt opartiskt men dock – att landets rektorer och lärare är mycket positiva till att 
ta emot lektionsmaterial, fortbildning mm, från olika organisationer som exempelvis Teknik-
företagen. En av lärarna och en av rektorerna nämnde fortbildningsdagar som är gratis och 
anordnas av universitetet som något mycket positivt. Ett flertal uppgav också att man använt 
sig av Teknikspanarna som ett uppskattat material och hjälpmedel i sin teknikundervisning.  

Dock borde, kan jag tycka, ett sådant inslag i undervisningen fungera mer som komplette-
ring, och inte något att införskaffa helt enkelt pga att det är gratis och därför att man inte 
känner till något annat sätt och därför upplever det som en befrielse att få hjälp för att över 
huvud taget kunna bedriva någon undervisning i teknik. Detta borde skolan själva bli bättre på 
istället för att till så stor del lita till externa organisationer.  

De didaktiska frågorna har enligt Hagberg och Hultén (2005) varit svåra eftersom 
teknikämnet inte funnits på universitetsnivå vilket inneburit svårighet att få vägledning i 
grundskolan när det gäller ämnet i grundskolan. Bjurulf (2008) menar också att teknikämnets 
svårighet att etablera sig i grundskolan beror på dess korta tradition, samt att teknikområdet är 
så stort och svårt att greppa om. Detta tror jag är en stor del av förklaringen till att det ser ut 
som det gör, teknikämnet har länge fått kämpa i motvind. Detta blir tydligt i många av de 
undersökningar som gjorts, bl a i en rapport från UE-kommissionen (European Commission, 
2009) där det framgår att elevernas intresse för teknik fortfarande sjunker trots de åtgärder 
som gjorts. Det kommer att förbättras enligt min mening, nu när forskning om teknikämnet 
och därmed även forskning om didaktiken inom det tekniska kunskapsområdet ökar, även om 
det finns en risk att det kommer att ta tid att ändra gamla hjulspår då många lärare tycker att 
de redan har fullt upp som det är.  

Bjurulf (2008) menar att det gäller för lärare som undervisar i teknik att ta ställning till vad 
som ska undervisas och varför. Hon menar också att teknikämnet behöver mer uppmärk-
samhet från de nationella utbildningsmyndigheterna, vilket jag känner är av stor vikt. Från 
regeringens håll vill man att tekniken ska få ett större utrymme i skolans kursplaner 
(www.liu.se/cetis). Som ett led i detta arbete  har Skolverket fått i uppdrag att utarbeta förslag 
till nya kursplaner för grundskolan, eftersom gällande kursplaner har upplevts som otydliga av 
många lärare. Jag har höga förväntningar på dessa. Man vill konstruera kursplaner som ska 
fungera bättre som styrning av och redskap för lärarnas arbete. Detta gäller alla ämnen i 
skolan, inklusive teknikämnet, som är av stor vikt för att vi lärare ska lyckas med vårt 
uppdrag att ge eleverna de kunskaper, färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver 
för att delta i samhällslivet.  
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Möjligheter och begränsningar 

Frågeställningen som rör vilka begränsningar och/eller möjligheter lärare och rektorer själva 
ser för att utveckla undervisningen inom detta område var mycket intressant. De flesta av 
informanterna insåg vilka begränsningarna var, vilket jag har försökt beskriva i denna 
resultatdiskussion. Vad jag kan se är, paradoxalt nog, att en av de stora begränsningarna är att 
man inte riktigt tar tag i de möjligheter som finns - såväl på lokal som på nationell nivå. 
Kommande förändringar av våra styrdokument och aktuellt kursplaneutkast är intressant på 
den nationella nivån och på lokal nivå är målkonkretiseringarna spännande.  

Det finns många framsteg att glädja sig åt idag när det gäller utveckling av teknikunder-
visningen i skolan. Teknikföretagen har bidragit till att förbättra situationen genom sitt beslut 
att dela ut utmärkelsen Årets Teknikutbildning (www.teknikforetagen.se). Regeringen har 
tillsatt Teknikdelegationen med uppdrag att öka intresset för matematik, naturvetenskap, 
teknik och informations- och kommunikationsteknik (www.teknikdelegationen.se). Det blir 
spännande att se om resultatet blir tydligt för oss ute i de pedagogiska verksamheterna under 
våren 2010 när deras resultat ska presenteras! Statens skolverk har också fått i uppdrag att 
genomföra utvecklingsinsatser inom matematik, naturvetenskap och teknik som jag nämnt 
tidigare i denna uppsats. CETIS anordnar kurser i teknik som ett bidrag till 
kompetensutvecklingen på området (Skolverket, 2004). Nackdelen med denna typ av statliga 
bidrag, är att de oftast är kortsiktiga och risken finns att den utveckling man nått faller i 
glömska igen när de tillfälliga bidragen avvecklats.  

Det kommer fram allt fler och bättre hjälpmedel för undervisning i teknik, bl.a. CETIS 
webbaserade undervisningsmaterial, ”Teknik tillsammans” (www.liu.se/cetis). Teknikämnet 
har nu också fått en egen tidskrift, tillsammans med matematik och naturvetenskap. I januari 
2009 var det premiär för Origo, en ämnestidning för lärare i grundskolan, gymnasieskolan, 
högskolan och vuxenutbildningen i matematik, teknik och naturvetenskap. Tidningen ska 
fungera som mötesplats för kunskapsutbyte med syfte att stärka ämnesfrågornas ställning och 
fungera som stimulerande och bildande (Lärartidningar Produktion, 2009). Jag hoppas att 
många skolor nu prenumererar på den så att intresserade lärare får möjlighet att läsa och 
förkovra sig inom dessa områden.  
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Avslutande reflektion 
Slutsatsen av detta arbete är att teknikundervisningen närmast är obefintlig ute i våra pedago-
giska verksamheter och att det finns såväl möjligheter som begränsningar för att förändra 
detta. Klart är att teknikämnet måste få större utrymme i skolan. Det krävs nu ett aktivt 
engagemang och initiativförmåga från såväl lärare och rektorer för att ta emot nya 
styrdokument och verkligen arbeta efter dem i undervisningen på ett bra sätt. Rektorerna 
behöver uppmuntra undervisning i ämnet och erbjuda läromedel och fortbildning samt där det 
är möjligt försöka anställa fler lärare med behörighet i teknikämnet. För lärare som undervisar 
- eller kommer att undervisa - i teknik gäller det att ta ställning till vad som ska undervisas, 
hur det ska göras och varför, för att nå uppställda mål i våra styrande dokument så att eleverna 
får den teknikundervisning de har rätt till och möjlighet att utvecklas på bästa sätt. 

Jag har nyligen läst 15 p teknik (en kurs som det talande nog var svårt att få ihop tillräckligt 
många sökande till). Där fick jag möjlighet att dryfta dessa frågor mer på djupet med såväl en 
engagerad lärare som med entusiastiska studiekamrater tillika blivande lärare i ämnet Teknik. 
Jag har också själv nyligen utformat ett målkonkretiseringsdokument i ämnet teknik på en låg- 
och mellanstadieskola, där jag fick fundera djupare kring planering, integrering med andra 
ämnen och även över lämplig progression i undervisningen från förskoleklass upp till åk 6. 
Jag fick i och med det möta en attityd mot teknikämnet som gjorde mig förbryllad men också 
intresserad. Detta sammantaget innebar att valet av ämne inför c-uppsats kändes självklart, 
med förväntan om egen ökad förståelse över varför det ser ut som det gör och med en 
förhoppning om att kunna bidra med något som kan förbättra - eller i alla fall belysa -
kunskapsområdet ytterligare. 

Den tekniska utvecklingen kommer att fortsätta att tas för given av oss människor, vi 
förväntar oss helt enkelt att allt ska utvecklas, bli snabbare, bättre, billigare osv. Men vad 
kommer detta att leda till? Vårt sätt att leva och hela tiden vilja mer får allt större konse-
kvenser. Det man får hoppas på är att vi i tid ska inse att tekniken också är en del av lösningen 
och inte bara en del av problemet, eftersom teknik är en viktig del för vår möjlighet att lösa 
klimatfrågan. Det hade därför varit intressant att titta på den tekniska utvecklingen i för-
hållande till vår miljö. Hur arbetar vi med tekniken i förhållande till hållbar utveckling i 
skolan i dag? 

För framtiden skulle det vara intressant att titta på undervisningen i det tekniska kunskaps-
området ur ett genusperspektiv. Är det någon skillnad på lärares attityder mot pojkar och 
flickor när det gäller teknikämnet? Upplever eleverna själva någon skillnad? Det hade också 
varit intressant att intervjua eleverna om deras uppfattning av teknikämnet i skolan i 
allmänhet och göra observationer under några lektioner i teknik, både av lärare och elever. 
Även om det aldrig var min intention att göra det så inser jag att det hade varit svårt, eftersom 
det inte hölls någon nämnvärd teknikundervisning på aktuella skolor under denna period!  

Det skulle vidare vara intressant att titta på val av undervisningsmetod och undervisnings-
material, vad det är som gör att man väljer det ena eller det andra lärostoffet och hur det i sin 
tur påverkar undervisningen i teknikämnet. 

Jag tror avslutningsvis inte att hoppet är ute för teknikämnet i skolan, jag tror att vindarna 
håller på att vända. Min vision är att vi inom några år kommer att titta tillbaka med förundran 
över hur vi under en så lång period – mitt i vårt högteknologiska samhälle – kunde bortse från 
hur viktigt teknikämnet är för oss människor, vårt samhälle och vår natur, och att det måste 
uppmärksammas i skolan. Jag anser att eleverna har rätt att så tidigt som möjligt introduceras 
i teknikens värld. Det är nu hög tid att påbörja förändringsarbetet mot en fungerande 
teknikundervisning i dagens grundskola. 
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