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Sammanfattning 

Ingången till detta arbete är att författaren upplever framtagning av material att använda i 

undervisningen som en mycket tidkrävande process. För lärare som börjar undervisa i en ny kurs blir 

detta extra tydligt när allt material ska tas fram. Med material menas planeringar, lektionsinnehåll, 

instuderingsuppgifter och bedömningsmaterial. Författaren har förförståelsen att lärare skulle vinna 

på att samarbeta och dela material mellan sig.  

I arbetet undersöks, genom en enkätundersökning, hur gymnasielärare i teknik gör när de tar fram 

material till en ny kurs eller utvecklar materialet till en kurs. Vidare undersöks vilka eventuella hinder 

det finns för samarbete och vilket material lärare helst vill få tillgång till från kollegor. 

Resultatet visar att den absoluta majoriteten av lärarna i den undersökta gruppen inte ser några 

hinder att dela sitt material. Gymnasielärarna i teknik delar med sig. Det kan dock finnas praktiska 

hinder för om att läraren är ensam på sin skola att undervisa i ämnet, finns det ingen att samarbeta 

med. Eller att det inte finns någon gemensam lättanvänd Community, en mötesplats på internet, att 

dela på. I arbetet förs också en diskussion kring möjligheter med digitalisering av material.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Lärarrollen är en mycket komplex roll, som kräver allt mer av sina utövare. Den ökade 

arbetsbelastningen medför att lärare får ta med sig planeringsjobb hem på kvällarna 

(Arbetslivsinstitutet, 2006). Det är också vanligt att personer med mycket 

människokontakt, som personal i skolan, drabbas av utmattningssyndrom 

(Socialstyrelsen, 2003). Det som är gemensamt för lärare och de som drabbas av psykiska 

besvär som utmattning, är just de gränslösa arbetskraven (Arbetslivsinstitutet, 2006).  

Jag började själv arbeta som tekniklärare nyligen och insåg då vilket omfattande och 

tidskrävande arbete framtagning av nytt undervisningsmaterial är. Med material menas 

kursplanering, lektionsplanering, instuderingsuppgifter, laborationsuppgifter, 

bedömningsmatriser och övriga uppgifter för bedömning. Material behöver dessutom 

anpassas till vad läroplanen säger, vilket centralt innehåll som ska användas, vilka förmågor 

elever har som ska prövas, vilken typ av elevgrupp som ska undervisas, vilka intressen som 

eleverna har, samt lärarens egna kunskaper och intressen.  

Ansvaret att hitta fram till kvalitetssäkrat material för undervisning ligger alltså på läraren 

idag. Enligt läroplan ska utbildningen utformas så att eleverna får tillgång till handledning, 

läromedel, andra medel som främjar en tidsenlig utbildning som bibliotek, datorer och 

andra tekniska hjälpmedel. Detta för att eleverna själva ska kunna söka och utveckla nya 

kunskaper (Skolverket, 2011). 

Det finns ett värde i att kunna ta fram material på ett så effektivt sätt som möjligt. Inte 

minst ur aspekten att många lärare inte hinner med allt arbete som måste göras. Bo 

Jansson, ordförande i Lärarnas- Riksförbund, menar att tre av fyra lärare inte hinner det de 

ska (Skolvärlden, 2016). 

CETIS I Linköping är ett resurscentrum som bland annat arbetar med att utveckla 

teknikdidaktiken för tekniklärare. Enligt CETIS (2016) är ett gemensamt utvecklingsarbete 

och erfarenhetsutbyte mycket viktigt, eftersom tekniken spelar en avgörande roll för 

samhällsutvecklingen och våra liv, samtidigt som det råder en avsaknad av tradition inom 

området att bygga vidare på. Behovet av kompetensutveckling för personal engagerade 

inom området är således enorm (CETIS, 2016). 

Min förförståelse säger att mera samarbete mellan lärare skulle kunna vara ett sätt att 

hantera en ökad arbetsbelastning. PRIO projektet i Umeå är ett exempel på hur lärare bland 

annat har kunnat minska arbetsbelastningen genom samplanering (Pedagog Västerbotten, 

2016). En enskild lärare skulle kunna bidra med sina egna bästa delar och skulle i utbyte 

kunna få mångfalt mer tillbaka och på så sätt kunna spara tid.   

Min erfarenhet är att det är extra tungt att vara lärare i ett nytt ämne, eftersom en egen 

portfolio med material helt saknas. Lärare som arbetat några år har däremot hunnit bygga 

upp ett material som kan återanvändas efter större eller mindre justeringar. Till följd av den 

snabba teknikutvecklingen, ställs tekniklärare också inför höga krav på ständig 

kompetensutveckling och utvecklande av undervisningsmaterial. Utbyte av material, där 

andra lärares material kan användas i den egna undervisningen, torde alltså underlätta 

uppbyggande och utvecklande av portfolion. Författarens förförståelse är att samarbete 
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mellan lärare kan vara en viktig del i hanterandet av det gränslösa arbete läraryrket utsätts 

för.  

1.2 Problemformulering 

Författarens egna erfarenheter vittnar om en hög arbetsbelastning för nya tekniklärare på 

gymnasiet samt om en avsaknad av samarbete mellan tekniklärare från ett bredare 

perspektiv. Ett perspektiv som sträcker sig utanför de närmaste kollegorna. Ett behov har 

identifierats, att kunna ta fram och underhålla material på ett effektivt sätt, varför 

samarbetets möjligheter och hinder kommer undersökas närmare i denna rapport och hur 

tekniklärare gör idag när de tar fram nytt material. Rapporten kommer också undersöka hur 

lärande inom teknikområdet lämpligen bör gå till.  

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att genom en enkätstudie undersöka hur gymnasielärare i tekniska 

ämnen tar fram eller utvecklar sitt undervisningsmaterial samt diskutera teknikens ständiga 

utveckling, med fokus på digitalisering, inverkan på framtagandet av material utifrån teorier 

inom lärande. 

Vidare syftar arbetet till att undersöka och diskutera hinder, samt visa på de positiva 

effekter ett samarbete mellan tekniklärare får på framtagning av undervisningsmaterial.  

1.4 Frågeställningar 

Arbetet har sin utgångpunkt i frågeställningarna nedan. Lärare syftar i frågeställningarna till 

gymnasielärare i Sverige inom tekniska ämnen. 

 Hur gör lärare när de tar fram nytt undervisningsmaterial inom teknikområdet? 

 Hur påverkar den pågående digitaliseringen, framtagandet av 

undervisningsmaterial?  

 I vilken utsträckning samarbetar lärare vid framtagandet av material idag? 

 Vilka hinder och möjligheter har ett sådant samarbete? 

1.5 Avgränsningar 
Med anledning av författarens bakgrund som tekniklärare på gymnasienivå kommer fokus i 

arbetet ligga på gymnasielärare inom teknik. Med teknik menas kurser i Teknik, Dator och 

nätverksteknik, Programmering, Mekatronik, Energikurser, Produktionskunskap, 

Konstruktion, Produktionsutrustning, Elektronik och Mikrodatorteknik och Hållbart 

samhälle. 

Skolform, som kommunal skola respektive friskola, har medvetet valts bort att undersöka i 

enkätundersökningen. 

På grund av detta arbetes begränsande tidsramar har inga litteraturstudier gjorts om 

teknikens snabba utveckling kopplat till lärande i skolan eller andra hinder för samarbete. 

Fokus har istället legat på digitalisering. 
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1.6 Arbetets upplägg 
Arbetet inleds med att redogöra för teori bakom olika typer av lärande, utifrån den 

sociokulturella teorin samt teknikutvecklingens och i synnerhet digitaliseringens roll vid 

samarbete. 

Efter teoretisk bakgrund, presenteras vald metod följt av en genomgång av resultatet från 

genomförd undersökning. Avslutningsvis diskuteras resultatet i undersökningen 

tillsammans med teori, som mynnar ut i arbetets slutsatser.   

2 Teoretisk bakgrund 
I följande kapitel presenteras den bakomliggande teori som använts i resultatet och i 

diskussionen. Inledningsvis redogörs för teoretiskt och praktiskt lärande utifrån den 

sociokulturella teorin. Fokus ligger sedan på samarbete mellan lärare idag samt hur det kan 

kopplas till digitalisering.  

2.1 Teoretiskt och praktiskt lärande  
Det finns vetenskapliga teorier och modeller som visar på fördelarna med att varva 

praktiskt arbete och teoretisk kunskap. Det främjar en god läroprocess. När arbetet upplevs 

som meningsfullt och sker i samarbete med andra skapar det förutsättningar för ett lärande 

(Egidius, 2000). Modellerna beskriver framförallt vad som är viktigt för en människa, så att 

en god utveckling i lärandet kan erhållas.  

Widström (2012), lärare efter flera års annan arbetslivserfarenhet, beskriver vikten av 

praktiskt arbete i skolan. Praktiskt lärande behövs för att kunna utveckla elevernas 

kreativitet, nyfikenhet och skapande, men begränsas av den rådande resursbristen i skolan 

(Widström, 2012). 

2.1.1 Sociokulturella teorin 

Den postrevolutionäre Sovjet psykologen Vygotsky (1929) har utvecklat förklaringsmodeller 

till hur en människa utvecklas, som ligger till grund för mycket av dagens forskning. 

Mänsklig utveckling sker i samspel med individens omgivning och fostran in i en meningsfull 

och kulturell begreppsvärld (Vygotsky, 1929). 

Det var också Vygotsky (1929) som utvecklade begreppet “Social Constructivism”, som är 

en intressant modell av vad kunskap är och hur en människa tillägnar sig det som kallas 

kunskap. Kim (2001) förklarar basen i modellen, social konstruktivism, som ett antaganande 

om verkligheten, kunskap och lärande.  

Verkligheten skapas genom mänsklig aktivitet. Individerna i ett sammanhang skapar 

tillsammans gemensamt en beskrivning av verkligheten, en beskrivning av egenskaperna av 

verkligheten. En människas medvetande utvecklas i sociala sammanhang. Kunskap är en 

mänsklig produkt enligt en social konstruktivist. Individerna skapar mening genom 

interaktion med varandra och med den omgivning de lever i. För en social konstruktivist 

sker meningsfullt lärande när en individ är engagerad i en social process. Intersubjektivitet 

formar grunden för en kommunikation mellan individerna (Kim, 2001).    

Detta är ett sätt att se på vad kunskap är. En förståelse för att varje individ ingår i en 

process där individen utvecklas till att förstå sin omgivning. En individ behöver utveckla ett 

språk för att individerna i ett sammanhang ska kunna kommunicera med varandra. Säljö 
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(2004) talar om att kunskap skapar en mening för den som tar emot och lär sig olika 

kunskaper. Kunskap för en mening vidare, så det går att tolka världen och att människorna i 

det sammanhanget kan kommunicera med varandra.  

Appliceras synsättet om social konstruktivism på lärande inom teknikdomänen, medför det 

att eleverna lär sig tolka många ord och begrepp från teknikdomänen i ett sammanhang 

och i sociala processer. Elever kan uppnå en intersubjektivitet och kan lära sig kommunicera 

om fenomen och system, inom teknikdomänen.  

Den amerikanske pedagogen, filosofen och psykologen John Deweys arbete visade att 

motsatsparen teori och praktik starkt hänger ihop och presenterade begreppet learning by 

doing. Lärande ska vara problembaserat, där den lärande möter problem och känner en lust 

att hantera detta. De lärande ska vidare samla fakta för att själva hitta lösningens riktning 

och själva formulera hypoteser utifrån den egna kunskapen (Egidius, 2000). 

 

2.2 Samarbetets hinder och möjligheter 
Ojämlikheter mellan människor som ska samarbete kan leda till att ett samarbete blir svårt 

att tillämpa i praktiken. Det krävs här en ansträngning från individerna för att en dialog ska 

uppstå, dessutom behöver de som ska ingå ett samarbete förstå och respektera varandra 

(Sennett, 2012). 

Förutom ovannämnda hinder finns det också möjligheter kopplade till ett samarbete. 

Sennett (2012) visar att det finns en balans mellan tävling och samarbete, där ett gott 

samarbete ger en win-win situation. 

Samarbete mellan lärare kan alltså tolkas som något som behöver tränas, eftersom det inte 

tycks ske naturligt idag. Det måste finnas en dialog mellan individer, trots ojämlikheter. 

Samarbete är förutom för lärare också en viktig del i läroprocessen hos eleverna, som enligt 

Skolverket (2016) ska tränas i att samarbeta. Vad framtiden kommer att ge hänger på hur 

människorna samarbetar (Sennett, 2012), vilket symboliseras i Figur 1 nedan. 

 

  

Figur 1.Betydelsen av samarbete mellan lärare och elever (Chodavarament, 2016). 
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2.2.1 Tidigare studier 

Det finns arbeten som beskriver olika former av samarbete och kopplingen till ökad 

effektivitet. En case studie gjord av en PLC ”Professional Learning Community” visar att en 

lärares effektivitet kan ökas genom samarbete (Graham, 2007). 

I en rapport av Mouwitz (2001) ges beskrivningar från en samlad spetskompetens från hela 

världen, där återfinns förslag om hur matematiklärare kan utveckla sin kompetens varav ett 

handlar just om att skapa möjligheter till samarbete mellan lärare. Rika möjligheter till 

reflektion är också viktigt enligt förslaget med syftet är att stärka lärarnas autonomi 

(Mouwitz, 2001). 

Hitintills har inget arbete som beskriver hur lärare samarbetar om framtagning av 

undervisningsmaterial kommit i författarens väg,  

 

2.3 Samarbete och digitalisering 
En av grundbultarna i tillvaron är att kunna skapa någon slags mening. Vi människor tycks 

gemensamt hålla liv i den kunskap som mänskligheten skapat. Mänskligheten utvecklar och 

producerar ny kunskap och för den vidare genom generationer. Viktigt är att kunskap ska 

kunna skapa mening och betydelse för användaren. Medierade redskap för att hålla liv i 

kunskap och kunna kommunicera mening, är språket. Andra medierade redskap är texten. 

Med texter kan två individer kommunicera utan att mötas ansikte mot ansikte. (Säljö, 2004) 

De utmaningar som varje lärare i teknik står inför, är som tidigare nämnts, att få fram 

material till undervisningen. Innehållet i uppgifterna ska vara tillräckligt aktuella, så det 

känns meningsfullt för eleverna att lära sig. Det kan vara en utmaning med tanke på hur 

snabbt utvecklingen rör sig i teknikdomänen. Digitalisering ger helt nya möjligheter att 

hantera och kommunicera texter (Andersson, 2010).   

En annan utmaning kan vara att få tillgång till fysiskt material att kunna laborera med. Att 

hantera alla utmaningar ensam blir en omöjlighet för läraren. Lärare måste söka en 

socialisation med andra lärare i teknik. ”Kollegial handledning leder till öppenhet och 

samarbete” (Skolverket, 2017). 

2.3.1 Tidigare studier kring hinder och möjligheter 

En av utmaningarna med ett samarbete genom en Community för tekniklärare är att 

Communitys måste underhållas. Med Community menas mötesplats på internet. Även om 

kunskap enkelt kan sparas, organiseras och återanvändas, krävs ett underhåll av 

Communitys allteftersom kunskapsmängden ökar. Skillnader och motsägelser ökar i den 

insamlade kunskapsmängden, allteftersom mer kunskap samlas in. Det kan uppstå en 

situation där experterna endast har tid att underhålla redan insamlad kunskap och inte 

hinner skapa eller dela ny kunskap. Detta fenomen kallas underhållsfällan och förklaras av 

Majchrzak et al. (2013). 

Majchrzak et al. (2013) har gjort en jämförelse mellan att bygga kunskap på traditionellt 

sätt med ett fåtal experter med att bygga kunskap med så kallad Wiki teknologi. Med Wiki 

teknologi avses att bygga kunskap genom att litet bidrag ges från många. Resultatet från 

jämförelsen är sammanställd i figur 2. Områden som jämförs är: tillgång till experter, 
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drivkrafter, kunskapskontext och underhållsfällan. Att bygga kunskap med Wiki teknologi 

har fördel inom alla områden framför att bygga kunskap på traditionellt sätt (Majchrzak et 

al., 2013). 

Att ta fram läromaterial på traditionellt sätt, ett fåtal experter tar fram läromaterial, kan 

liknas vid att bygga kunskap på traditionellt sätt. Materialet blir snabbt föråldrat på grund 

av den tekniska utvecklingen och måste underhållas. Drivkraften att ta fram 

undervisningsmaterial på traditionellt sätt, är att tjäna pengar på materialet genom att sälja 

materialet. Framtagningen av material följer en top-down modell. Å andra sidan om 

materialet tas fram och underhålls av lärarna själva med Wiki teknologi, uppstår ingen brist 

på experter och underhållet kan fördelas på många. Det är lärarna som är experterna. 

Framtagningen av material sker genom en bottom-up modell. Drivkraften är att lärare kan 

få tillgång till aktuellt material och utan kostnad. Materialet är skapat av lärare som finns i 

undervisningskontext.      

 

Figur 2. Utmaningar med att bygga och återanvända expertkunskap (Majchrzak et al., 2013). 

De stora fördelarna vid kunskapsintegration med Wiki teknologi, kolumn fyra i tabellen, är 

att samarbete mellan många experter genom en Community ger sammantaget en 

betydande tillgång till kunskap. Det ger en rimlig arbetsbelastning per enskild individ. 

Vidare blir den samlade kunskapen starkt integrerad och kopplad till den praktiska 
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användningen. Kunskapen blir kontextuell och kan enkelt modifieras och vidareutvecklas av 

användarna, experterna själva (Majchrzak et al., 2013). 

Palorial (2016) menar att i och med digitalisering står vi inför ett paradigmskifte. Det 

digitala ska inte betraktas som enbart ett stödsystem utan som ett fundament.  Det 

traditionella sättet att ta fram material bygger på organiserat arbete med metoder som 

föddes under tillverkningsindustrieran, för att kunna ha kontroll över industriproduktionen. 

En metod som hållit sig kvar tills nu, men som visar sig trög vid krav på reaktion, innovation 

och anpassning till dagens organisationer (Palorial, 2016).  

2.3.3 Teknikutveckling framåt 

Ungdomarna lever idag i en rik men allt mer fragmenterad värld (Welinder, 1998). 
Samhället blir alltså allt mer fragmenterat och de tekniska systemen allt mer komplexa. Det 
uppstår nya teknikområden och vi får fler och fler digitala expertsystem till hjälp. Kunskap 
och data lagras i enorma datalagringscenter, algoritmer kan analysera i dessa data och ge 
råd och vägleda oss inom allt möjligt.   

Deeplearningsystem utvecklas just nu i en rasande takt världen över. Deeplearningsystem 
involverar algoritmer baserade på neurala nätverk. Kostnaden för dessa system sjunker och 
det kommer att innebära stora förändringar, då helt nya system kan skapas. System som 
skapas är självkörande fordon, kunskapssystem som gör analyser ur stora datamängder och 
påverkar de som arbetar som advokater, bibliotekarier, analytiker, journalister, 
redovisningskonsulter och börsmäklare (Ottsjö, 2016, 12 dec).  

Vi går mot ett samhälle där robotar kommer att kunna ta fram de materiella saker 
människan behöver. Den fjärde industriella revolutionen är i antågande. Tillverkningen blir 
alltmer avancerad, digitaliserad och automatiserad (Alpman, 2012, 17 sep).  

3 Metod 

3.1 Enkätstudie 
En enkätstudie genomfördes för att ge svar på hur lärare gör när de tar fram nytt material 

och hur mycket de samarbetar. Undersökningen ska också ge svar på vilka attityder som 

lärare har till att dela med sig av sitt material. Det går att tänka sig att vissa frågor angående 

att dela med sig av sitt material kan vara känsliga att svara på och det då skulle kunna vara 

svårt att få ett ärligt svar vid t.ex. en intervju. Alla dessa faktorer motiverar valet av att 

använda en enkät som besvaras anonymt i undersökningen. 

Inledningsvis i enkäten finns det bakgrundsfrågor om kön, ålder, antal år inom läraryrket 

samt annan arbetserfarenhet än från läraryrket. Bakgrundsfrågorna syftar till att undersöka 

och visa på om det finns någon koppling mellan bakgrund och exempelvis attityden till att 

dela med sig av sitt material. 

För att enklare kunna bearbeta svaren kring attityd har frågor med fasta svarsalternativ 

valts. Efter en fråga med fasta svarsalternativ finns ett fält där det går att lägga in en 

kommentar, en öppen fråga, om den just besvarade frågan. 

Den valda undersökningsmetoden är en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. 

Tanken vid konstruktionen av frågorna, med omväxlande fasta svarsalternativ och med 

möjlighet till en kommentar, har varit att begränsa och få in svaranden i kategorier. Detta 

för att förenkla tolkning av resultat. 
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3.1.1 Urval av grupp att undersöka, lärare 

Fenomenet, hur gör lärare när de tar fram material, ska undersökas i detta arbete. 

Attityden lärare har till att dela material ska undersökas. Attityden lärare har till att nyttja 

digitalisering ska undersökas. Gruppen som ska undersökas begränsas till gymnasielärare i 

teknik. Urvalet av lärare i tekniska ämnen har därför skett genom att söka igenom de skolor 

som erbjuder teknikprogrammet. Referens till skolorna finns listade i bilaga 1.   

En genomgång av respektive skolas hemsida gjordes för att hitta lämpliga mejladresser till 

lärare i teknikämnen. På skolor där lärarnas ämnen inte presenterades, kontaktades 

slumpvald lärare och i brevet hänvisades till tekniklärare på skolan. 

Urvalet av lärare från gymnasieskolorna är blandat friskolor och kommunala skolor från 

hela Sverige. Från de största skolorna till de minsta skolorna, där det bara finns en lärare i 

teknik.  

3.1.2 Datinsamlingsmetod 

Datainsamlingen gjordes med hjälp av Google forms. Ett formsformulär med enkätfrågor 

skickades via mejl. Missivbrev, i mejlet, förklarade syftet, vem det är som gör 

undersökningen, vem man kan få upplysningar av, undersökarens namn och adress samt 

beskrivning av etiska överväganden.  

3.1.3 Etiska överväganden 

Undersökning följde gällande regler på individskyddet, genom att följa fyra allmänna krav 

på forskningen:  

1. Informationskravet har tillgodosetts genom att information om syftet med 

undersökningen, samt att deltagandet har varit frivilligt. 

2. Samtyckeskravet innebär att de tillfrågade själva bestämt om de deltar i 

undersökningen. 

3. Konfidentialitetskravet innebär att skolor och lärare inte har identifierats i 

undersökningen. Detta har meddelats innan undersökningen ägt rum.  

4. Nyttjandekravet innebär att det insamlade datat enbart använts i detta arbete i 

forskningssyfte. 

 

3.1.4 Bearbetning och analys 

Processen att analysera, kategorisera och ta fram teman från svarsmaterialet har varit att 

läsa igenom svarsmaterialet flera gånger och fånga det som är relevant för 

frågeställningarna. De individuella kommentarerna har studerats ihop med de fasta svaren. 

Kategorier har skapats utifrån de fasta svarsalternativen och de individuelle 

kommentarerna. Därefter har grundtankarna för kategorierna formulerats. Det valda 

arbetssättet kallas innehållsanalys och beskrivs av Graneheim och Lundman (2004).  

3.1.5 Motivering av vald metod 

För att få en god reliabilitet har frågor med fasta svarsalternativ valts. De fasta 

svarsalternativen har kommit från författarens egen erfarenhet och från författarens 

diskussion med kollegor. Syftet med det är att de svarande ska uppfatta frågorna på ett så 

likartat sätt som möjligt och att det ska bli möjligt att sammanställa ett resultat som har 
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möjlighet att hamna inom ett begränsat antal kategorier. Det finns möjlighet till en 

kommentar, en öppen fråga, mellan varje fråga med fasta svarsalternativ. Att kunna 

kommentera, ger den svarande möjlighet att beskriva andra alternativ än vad de fasta 

alternativen ger. 

Svarsfrekvensen 25 % i enkäten bedöms ha gett en sämre reliabilitet än om svarsfrekvensen 

hade varit högre. 

Validitetskontroll, behandlar det problemområde som undersökningen berör. I 

undersökningen frågas varifrån en lärare får inspiration och om det finns hinder för att dela 

med sig. Det finns medvetet inga frågor om arbetsbelastning eller hur en lärare hinner med 

sitt arbete. Frågor som “hinner du med allt” skulle kunna ha påverkat svaren.  

4 Resultat 
Ca 200 enkäter har skickats ut och svar från 48st lärare erhölls. Efter första utskicket kom 

svar tillbaka på en av tio utskick. Efter en påminnelse har uppskattningsvis var fjärde lärare 

svarat, då var fjärde utskick har kommit tillbaka med ett svar. 

Tre femtedelar av lärarna som svarat i den tillfrågade gruppen, har arbetat i mer än tio år 

som lärare och de övriga lärarna har arbetat mellan ett och tio år. I den undersökta 

gruppen finns alltså en betydande erfarenhet från att arbeta som lärare.  

I stort sett samtliga lärare i den undersökta gruppen har erfarenhet av annat arbete än som 

lärare. Knappt en femtedel av lärarna i den undersökta gruppen är kvinnor.  

Kurser som lärarna i de den undersökta gruppen undervisar i, är fördelade från den kursen 

som flest undervisar i till den som några få undervisar i: Teknik, Dator och nätverksteknik, 

Programmering, Mekatronik, Energikurser, Produktionskunskap, Konstruktion, 

Produktionsutrustning, Elektronik och Mikrodatorteknik och Hållbart samhälle. 

 

4.1 Hur lärare gör när de bygger upp material 
I följande avsnitt presenteras enkätfrågor och därefter svarsdata och resultat. 

 Vilken inspirationskälla använder du i huvudsak för att få fram kursmaterial när 

du ska hålla en ny kurs? 

Svarsdatat redovisas i ett tårtdiagram, figur 3, ju större tårtbit ju fler lärare har detta som 

huvudsakliga inspirationskälla eller arbetssätt: 

 

Figur 3. Inspirationskälla vid uppbyggande av material. 
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Från svaren och kommentarerna framgår att det är en kreativ process där lärare hämtar 

inspiration där det är möjligt att få tillgång till material. Den absoluta majoriteten av lärare, 

tre fjärdedelar, tar själva helt ansvaret för att bygga upp ett material. Kommentarerna från 

lärarna styrker den analysen. Några av kommentarerna: "Det beror helt på kurs”, ”Det 

beror på tillgång på utrustning”, ”Det är kombinationer av ovanstående”, ”Det finns sällan 

böcker till specifika kurser.” ”Pratar med kollegor”. Liknande kommentarer finns också för 

de som svarat Jag…annat (den lila tårtbiten i tårtdiagrammet).  

 Markera de tre viktigaste inspirationskällorna när du vidareutvecklar en kurs från 

alternativen: Kollegor, Kollegor på andra skolor, Nätet web resurser, Elever, 

Tidningar, Forskning, Annat … 

Svarsdatat redovisas i stapeldiagrammet nedan, figur 4, ju längre horisontell stapel ju 

viktigare är det som inspirationskälla vid utveckling av material.  

 

Figur 4. Viktigaste Inspirationskälla vid utveckling av material. 

 

Svarsdata visar att de vanligaste inspirationskällorna är i ordningen kollegor, nätet och 

elever. Kollegor, nätet och elever är alla inspirationskällor för över hälften av lärarna i den 

undersökta gruppen. Svarsdata visar att bara en av fyra lärare i den undersökta gruppen 

hämtar inspiration av kollegor på andra skolor. Forskning inspirerar två av fem 

gymnasielärare i teknik i den undersökta gruppen.  

Det som finns i gruppen “Annat…” går att utläsa från kommentarerna, där finns: ”företag i 

regionen”, ”kurslitteratur”, ”gammal kurslitteratur”, “erfarenhet från min nisch”. 

 

 Vilka webresurser med ett komplett kursmaterial använder du, t.ex. IT-läraren?  

Drygt hälften av lärarna, tre femtedelar, i den undersökta gruppen har svarat på denna 

fråga. En tredjedel av de som svarat, svarar att de inte använder webresurser med komplett 

kursmaterial. De lärare som inte svarat på denna fråga antas heller inte använda några 

webresurser med komplett kursmaterial. Det kan tolkas som om att upp till tre fjärdedelar 

av lärarna inte använder några webresurser med ett komplett kursmaterial.   

En av tio lärare svarar att de använder Youtube. 
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När lärare i den undersökta gruppen tar fram material till en ny kurs hen ska hålla, visar 

resultatet att inspirationen hämtas från alla tillgängliga håll, kollegor, nätet, egen 

erfarenhet, befintligt kurs materiel. Det framgår att de allra flesta lärare bygger upp och 

sammanställer ett eget material.  

Temat är att det hela framstår som en kreativ process där läraren i den undersökta gruppen 

hittar fram till ett material som passar lärarens elevgrupp och passar de materiella resurser 

läraren har tillgång till på sin skola. Från resultatet går det att läsa ut att närmaste kollegor 

betyder mycket för inspiration och utbyte av material. Få lärare använder kompletta 

material från resurser som finns tillgängliga på internet. 

 

4.2 Mest värdefullt material 
I följande avsnitt presenteras enkätfråga och därefter svarsdata och resultat. 

 Vilket material skulle vara mest värdefullt att få tillgång till från andra lärare? från 

alternativen: Övergripande kursplanering, Lektionsupplägg, Instuderingsmaterial, 

Projektuppgifter, Uppgifter där teori kan praktiseras, Bedömningsmaterial, Annat 

Svarsdatat redovisas i stapeldiagrammet nedan, figur 5, ju längre horisontell stapel ju 

värdefullare är materialet anser den undersökta gruppen av lärare. 

 

Figur 5. Mest värdefullt material att få ta del av från andra lärare. 

Svarsdata visar att lärarna har fördelat sig ganska jämnt över material de anser vara mest 

värdefullt att få tillgång till, utom för material där teori kan praktiseras. Uppgifter som 

innehåller teori som kan praktiseras anser två tredje delar av den undersökta gruppen som 

det mest värdefulla att få tillgång till. Det framgår med stor tydlighet, ur svarsdata, att 

lärarna anser att uppgifter där teori kan praktiseras som det mest värdefulla materialet att 

få tillgång till. 

Det tolkas som att allt övrigt material, utöver material med uppgifter där teori kan 

praktiseras, är ungefär lika värdefullt att få tillgång till om man ser till hela gruppen av 

lärare. En del lärare vill ha tillgång till det och det materialet andra vill ha tillgång till något 

annat material.  
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4.3 Hinder att dela material 
I följande avsnitt presenteras enkätfråga och därefter svarsdata och resultat. 

 Vilka eventuella hinder ser du med att dela med dig av ditt material? Alternativ: 

Finns inget bra kollegium att dela med sig på, jag använder material som är 

copyright skyddat och kan inte dela det, Min struktur kan bara jag själv följa, Jag 

kan inte arbeta gratis för andra, Jag får inget tillbaka, Annat hinder 

Svarsdata redovisas i stapeldiagrammet nedan, se figur 6, ju längre horisontell stapel ju 

större hinder.  

 

Figur 6. Hinder för att dela material. 

Resultatet visar med hänsyn till individuella kommentarer som avgetts. Det går att läsa från 

svarsdata att sju av åtta lärare inte ser några hinder att dela material.    

En av tio av lärarna i den undersökta gruppen använder copyright skyddat material och kan 

inte dela med sig av det. Men häften av lärarna som använder copyright skyddat material 

förtydligar att det inte finns hinder att dela material som inte är copyright skyddat. 

En av tio av lärarna i den undersökta gruppen svarar att de är ensamma på sin skola att 

undervisa i dessa ämnen och att det blir ett hinder att kunna dela. En av tio av lärarna i den 

undersökta gruppen anger annat hinder utan att specificera. 

Grundtemat som går att utläsa från svarsdatat är det finns stor en vilja att dela sitt material. 

Det kan dock finnas praktiska hinder. En lärare av åtta ser dock ett hinder att dela material, 

vad som hindrar går inte att utläsa ur svarsdatat. 

4.4 Intresse för ett teknikkollegium 
I följande avsnitt presenteras enkätfråga och därefter svarsdata och resultat. 

 Om det fanns ett kollegium/nätplats där det vore enkelt dela material, vilka av 

kraven skulle du ställa för att använda och dela och hämta material på detta 

kollegium/nätplats? Alternativ: Väldigt hög kvalité på materialet, Enkelt och 

tydligt att använda, Det skulle vara helt gratis, Det skulle vara lättanvänt och 

kvalitetsgranskat och helt följa skolverkets kursbeskrivningar, Annat, Jag skulle 

aldrig använda det 

Svarsdatat redovisas i stapeldiagrammet nedan, se figur 7, ju längre horisontell stapel ju fler 

lärare anser att det kravet är viktigt för ett gemensamt teknikkollegium.  
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Figur 7. Krav på att använda och dela material på ett kollegium. 

Resultatet visar att över två tredjedelar av lärarna i den undersökta gruppen anser att ett 

kollegium ska vara enkelt och tydligt att använda. Övriga krav väger ungefär lika tungt. De 

kraven är: hög kvalité på materialet, kvalitetsgranskat, helt följa skolverkets 

kursbeskrivningar och det skulle vara helt gratis.  

Grundteman som kan tolkas från svarsdatat är att det ska vara lätt att använda ett 

teknikkollegium, d et ska ha hög kvalité på materialet och följa skolverkets skrifter.  

Nio av tio av lärarna i den undersökta gruppen föredrar att materialet på ett gemensamt 

teknik kollegium är gratis med kravet att samtidigt dela med sig av sitt eget material. En av 

tio lärare skulle föredra att kunna hämta material till en kostnad i storleksordning som 

kurslitteratur för slippa dela med sig av sitt eget material. 

● Om det fanns en stomme som Wikipedia strukturerad efter kurs, centralt innehåll 

och förmågor som ska utvecklas och bedömas. Där material kan laddas upp och 

där material kan hämtas. Vilket är din spontana reaktion? 

Svarsdatat för svar på spontan reaktion redovisas ett tårtdiagram nedan i figur 8. Ju större 

tårtbit ju fler lärare har sin spontana reaktion som i beskrivningen för den gruppen. 

 

Figur 8. Reaktion på stomme som Wikipedia där material kan delas. 
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Två tredjedelar av lärarna har en positiv spontan reaktion. Kommentarer som förekommer i 

svaren i denna grupp är: ”Bra”, ”mycket bra”, ”en tillgång”., ”Intressant”, ”spännande”, 

”möjlighet”, ”tål att titta på”, ”låter vettigt”, ”varför inte”. ”Ok”, ”kul”, ”ja tack”, ”Toppen”, 

”lysande”. 

Knappt en tredjedel har en positiv spontan reaktion men tar upp eventuella hinder. 

Kommentarer som förekommer i svaren i denna grupp är: ”Validitet kvalitetsgranskning och 

ansvar för den kan vara ett problem”, ”Låter lovande”, ”svårt att säga”, ”behöver testa det i 

praktiken först”., ”Hur skyddar man materialet från eleverna. Så som prov”, ”Bara behörig 

personal”, Bra ide, problemet är nog finansieringen” 

En av tio lärare är neutrala eller negativa. Kommentarer: ” Vet ej”, ”inte så trovärdigt”, 

”Vem som helst kan lägga upp vad som helst”, “Knappast användbart för mig” 

De grundteman som går att läsa från svarsdatat är att lärarna i den undersökta gruppen är 

positiva till ett gemensamt teknikkollegium, en Community för tekniklärare. Tio av nio 

lärare ser positivt på ett gemensamt kollegium. Det ska vara enkelt att använda, det ska 

vara en hög kvalité på materialet man delar och det ska vara helt gratis. Ett annat tema som 

går att läsa ut är att det måste vara skyddat från obehöriga såsom elever.  

 

5 Analys och diskussion 

5.1 Generell analys av resultatet 
Sju av åtta lärare i den undersökta gruppen är positiva till att dela med sig. Svarsbortfallet 

för enkäten är ungefär 75% och den mest extrema tolkningen av svarsbortfallet skulle 

kunna vara lite mer än 75% av lärarna, av någon anledning, inte ser det som värdefullt dela 

med sig. 

Ur svaren från bakgrundsfrågorna framgår att i stort sett samtliga lärare som svarat på 

enkäten, har en annan arbetslivserfarenhet än som lärare. Mer än hälften av lärarna har 

arbetat som lärare i mer än tio år. Lite mindre än hälften av lärarna i den undersökta 

gruppen har arbetet mellan ett och tio år som lärare.  

Samtliga lärare i den undersökta gruppen torde alltså ha hunnit att bygga upp ett 

undervisningsmaterial. Att lärarna ser ett värde i att dela material och samarbeta, kan 

tolkas som att lärarna ser att materialet behöver förändras och anpassas till den utveckling 

som pågår inom teknikdomänen.   

5.2 Hur läraren bygger upp material 
När lärare i den undersökta gruppen tar fram material till en kurs hen ska hålla, visar 

resultatet att inspirationen hämtas från alla tillgängliga håll, kollegor, nätet, egen 

erfarenhet, företag, elever och befintligt kursmaterial. Temat är att det framstår som en 

kreativ process där man hittar fram till ett nytt material. Samarbete och utbyte med 

närmaste kollegor är vanligt och ingår som en naturlig del. Några kommentarer från lärarna 

i den undersökta gruppen styrker detta: “Samarbete är viktigt. Ett givande och tagande” en 

annan lärare skriver ”Jag delar med alla som vi ha mitt material”, flera liknande 

kommentarer finns i svarsdatat. 
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Resultatet visar att nästan två tredjedelar av lärarna i den undersökta gruppen hämtar 

inspiration från närmaste kollegor när hen vidareutvecklar en kurs. Inspiration från 

närmaste kollega är den i särklass viktigaste inspirationskällan för en lärare, vid utveckling 

av material.  

Nästan en fjärdedel av lärarna i den undersökta gruppen hämtar inspiration från 

lärarkollegor på andra skolor. Resultat stöds av Ekman och Pilo (2012) som menar att 

individen är delaktig och kan betraktas som aktiv i sin egen socialisation. Det kan alltså 

kopplas till det tema där lärarna i den undersökta gruppen i första hand har andra kollegor 

som inspirationskälla. Dessutom samarbetar lärarna och hjälper varandra när en kurs 

vidareutvecklas. 

5.3 Mest värdefullt material 
Resultatet visar att det mest värdefulla materialet att få tillgång från andra lärare är 

uppgifter där teori kan praktiseras. Över två tredjedelar av lärarna i den undersökta 

gruppen anser att det materialet är det mest värdefulla att få tillgång till. Detta kan 

förklaras av litteraturgenomgången som visar på betydelsen av praktik i kombination med 

en rådande resursbrist som begränsar genomförandet av praktiska moment. 

Deweys arbete om “Learning by doing” som beskrivs av Egidius (2000) belyser vikten av 

praktik i läroprocessen. Även Kim (2001) beskriver hur meningsfullt lärande skapas när en 

individ engagerar sig i en social process, vilket skulle kunna vara praktiska moment som 

löses i grupp. 

Vidare kan lärare antas vilja få inspiration och idéer till att kunna genomföra praktiska 

moment med begränsade resurser. Just eftersom lärare enligt Widström (2012) begränsas 

av bristen på resurser när det gäller planering av praktiska moment.  

Resultatet visar också att lärarna i den undersökta gruppen samarbetar om allt och tycker 

att allt material, utöver uppgifter där teori kan praktiseras, är ungefär lika värdefullt att få 

tillgång till från andra lärare. Material som innehåller uppgifter där teori kan praktiseras, är 

det material författaren själv helst vill få tillgång till från andra lärare. Att få inspiration och 

tillgång till kreativa lösningar för att kunna genomföra praktiska moment på teori och med 

enkla medel ser författaren som värdefullt. 

En viktig sak anses vara att balansera alltför tillrättalagda laborationer med praktiska 

moment som inte är så tillrättalagda. Flera elever verkar idag vara vana vid att lösa problem 

med få frihetsgrader.   

Att arbeta med uppgifter som har flera frihetsgrader är en viktig del i att utveckla elevernas 

kreativitet. Skolverket (2016) menar att när eleverna har grundläggande 

laborationserfarenhet behöver de ökade frihetsgrader, vilket medför att de kan utveckla sin 

förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer.  

Författaren ställer sig samma fråga som Widström (2012) gjorde, nämligen hur planering av 

kursen kan genomföras för att öka nyfikenheten, kreativiteten, aktiviteten och nyskapandet 

hos eleverna. Det tar tid att utveckla ett gott material. Det finns fördelar med att kunna 

utbyta idéer och material med andra lärare. Ur rikligt med material, där teori kan 

praktiseras, går det att välja och använda det som är mest användbart till lärarens 

undervisning.  
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5.4 Hinder att dela material 
Resultatet visar att sju av åtta lärare i den undersökta gruppen, i grunden inte ser några 

hinder att dela sitt material och samarbeta. Det finns praktiska hinder, copyright skyddat 

material kan inte delas. Läraren är ensam om sin kurs på sin skola och har ingen att dela 

med. En av åtta lärare i den undersökta gruppen vill inte dela material. Någon orsak till 

varför en av åtta lärare inte vill dela material kan inte utläsas från svarsdatat. Det går att 

spekulera om orsaker varför en lärare inte vill, inte ser värde i att, dela material. En tolkning 

är att lärare som inte vill dela material, har ett gott material redan och har själv förmågan 

att hålla materialet uppdaterat. 

Ungefär var tionde lärare i den undersökta gruppen anger som hinder, för att dela, att de är 

ensamma om att undervisa i kursen och ämnet på sin skola. De har ingen att dela och 

samarbeta med. I Att inte samarbeta med någon om bedömningsmaterial, kan påverka 

rättssäkerheten för elever. Kan lärare samarbeta om bedömningsmaterial borde samtidigt 

rättssäkerheten för elever, och möjligheter till en likvärdig bedömning, öka.   

Ett par röster från lärarna i den undersökta gruppen:  

1. “Ensam som undervisar i vissa ämnen på hela skolan” 

2. “Jag är ensam lärare i teknik på skolan” 

Ungefär var femte lärare i den undersökta gruppen har som hinder att “Min struktur kan 

bara jag själv följa”. 

Ett par röster från lärarna i den undersökta gruppen:  

1. “Kursinnehållet är anpassat till utrustning och tidigare erfarenheter och kunskaper 

och det är svårt för någon annan att använda detta ta kontakterna och hitta tid “ 

2. “Det egna materialet följer just mina tankar, mitt upplägg, mina värderingar, så det 

lär nog omarbetas innan någon annan kan ha samma nytta som en själv har av det” 

Så många som var femte lärare anser att lärarens egna material är svårt att använda, för 

någon annan lärare än för läraren själv.  

Författaren föreslår att material bör struktureras till att följa skolverkets struktur. Där 

förmågor, centralt innehåll och betygskriterier blir viktiga delar i strukturen. Material passas 

därefter in i en Aligmentplan alternativt in i CoRe.   

 

Resultatet visar att få lärare i den undersökta gruppen använder komplett material på nätet 

i någon större utsträckning. Krav på hög kvalité på materialet är en hindrande faktor att 

hämta komplett material från nätet. Författaren kan av egen erfarenhet se att det är lite 

material på nätet som har en god kvalitet. Många gånger framgår det inte hur ett komplett 

material möter skolverkets dokument.  

Resultatet från undersökningen visar att det finns ett starkt krav på god kvalitet för att 

material ska delas digitalt.  

Det finns kursmaterial på nätet av god kvalité mot en kostnad, liksom det finns annat 

kursmaterial av god kvalitet. Kursmaterialet är då framtaget av professionella 

läromedelsskapare.  
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Några röster från lärarna i den undersökta gruppen. Rösterna stödjer uppfattningen att det 

är dålig kvalité på mycket av det kompletta material som kan hämtas från internet:  

1. “Har inte hittat något komplett som duger” 

2. “Inget (från nätet min anm.), använder Youtube filmer med andra lärares lektioner” 

3. “Nyttjar ej något Webb-material som är komplett, enär kursmomenten ständigt.” 

utvecklas i realtid och inget nutida material kan vara komplett i detta komplexa” 

Det finns andra hinder som kan diskuteras. Exempelvis om läromaterial bara får lov att 

byggas av betalda professionella läromedelsskapare, vilket skulle kunna garantera den 

kvalité som krävs och att skolverkets dokument möts. Alltså en top-down modell av 

framtagning av material. Det går att ställa frågan, var finns det många experter? Är det de 

erfarna lärarna? Undersökningen visar att mycket, kanske det mesta, av läromaterialet idag 

redan byggs av lärarna själva. Alltså en bottom-up modell som beskriver framtagning av 

material.  

Några röster från lärarna i den undersökta gruppen som styrker synen på en bottom-up 

modell som beskriver framtagning av material:  

1. Inom automation går utvecklingen snabbt, vilket snabbt föråldrar 

utbildningsmaterial. Att som skola vänta på skolböcker för elprogrammet tar för 

lång tid då är det bättre att utveckla sitt material själv” 

2. “Det finns inget bra kursmaterial till programgemensamma kurser till 

Industritekniska programmet.” 

5.5 Utökat samarbete via digitalteknik och internet 
Nio av tio av lärarna i den undersökta gruppen är direkt positiva till att byta material och 

samarbeta genom en teknik Community.  

Ett krav är att det måste vara enkelt och tydligt att använda. Jag tolkar detta som att det 

inte finns tid att ägna till att lära sig föränderliga system. Gränssnittet mot en teknik 

Community måste vara enkelt och intuitivt från början och hållas där, vilket beskrivs i 

citatet nedan. 

“The rapid rate of technology change. Training teachers to use specific software packages 

not only makes their knowledge too specific to be applied broadly, but it also becomes 

quickly outdated” (Mishra et al., 2006).  

Det dyker upp ett par relevanta frågor från lärarna i den undersökta gruppen.  

 Vem ska ha ansvar för och kontrollera kvalitén?  

 Hur ska säkerheten hanteras så att inte elever eller andra tar eller 

kommer åt material?  

Författaren kan se minst två möjligheter att hantera kvalitetsarbetet. Kvalitén kan hanteras 

av lärarna själva alternativt, skulle kvalitén kunna hanteras genom ett resurscentrum. Med 

Wiki-teknologi skulle underhållsfällan kunna undvikas (Majchrzak et al., 2013).  

De flesta lärarna i den undersökta gruppen föredrar att kunna ge ett eget bidrag och ha fri 

tillgång till material. Detta synsätt är enligt författaren försåtligt efter att ha varit med i en 
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budgetomgång där pengar till kursmaterial ska äskas. Det finns vanligtvis pengar till det 

nödvändigaste och det kan vara svårt att få pengar till något utöver det nödvändigaste.  

Ett par röster från lärarna i den undersökta gruppen som styrker att en teknik Community 

ska vara gratis att använda för de som delar med sig av sitt material: 

1. “Tror få kommer nappa om det inte är gratis”.  Kostar det något skulle jag i så fall 

veta att allt material är kvalitetsgranskat och på en högre nivå.” 

2. “Jag jobbar ju som lärare på elinstallationssidan och där behövs det mer praktiska 

övningar vilket oftast kostar mkt pengar” 

Persson (2016) har undersökt platser på internet, där det går att hämta eller dela 

undervisningsmaterial. Persson har undersökt webresurserna: Lektion.se, Kursplanering.se, 

Kunskapsmatrisen.se, BluePrintapp, SkolbankenUnikum och SO-rummet (Persson, 2016). 

Författaren konstaterar att inget av webresurserna Persson (2016) undersökt möter kraven 

lärarna i den undersökta gruppen ställer:  

 de ska vara enkla att använda,  

 det ska vara god kvalitet på materialet och att det ska följa 

läroplanen 

 materialet ska vara gratis.  

Författaren noterar också att ingen av webresurserna är specifikt inriktade mot 

teknikämnen.  

Som en slutsats av detta arbete faller den pusselbit som verkar saknas fram. Pusselbiten är 

en Community för lärare i teknik.  En skyddad Community byggd med digitalteknik och med 

regler och arbetssätt som skapar en hög kvalité på läromaterialet. Lärarna i den undersökta 

gruppen tycker användarvänlighet är viktigt, att en teknik Community är enkel och lätt att 

använda. En teknik Community strukturerad att följa skolverkets dokument. Medlemmar 

bidrar med eget material och kan hämta utan kostnad.  

Det finns idéer till att digitalisering möjliggör för ett paradigmskifte (Palorial, 2016). 

Författaren har ännu inte hittat något i forskningen som pekar på att kunna ta steget fullt 

ut, att lärare i teknik tillsammans skapar ett gemensamt läromaterial, enligt en bottom-up 

modell i en teknik Community. 

Röster från lärarna i den undersökta gruppen som ger stöd för slutsatsen att det skulle vara 

värdefullt med en teknik Community: 

1. “Det behövs ett forum för alla lärare i teknik där man kunde dela med sig idéer och 

funderingar.” 

2. “Tror att det är lite känsligt att dela med sig av material som man själv har gjort 

under många år. Men om man får tillbaka något…tror jag det är lättare att dela 

med sig till andra.” 

3. “Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt viktigt med tydlig koppling till 

Skolverkets ämnesplaner och kunskapskrav.” 

4. “Samarbete är viktigt. Ett givande och tagande” 

5. “Bra det utförs någon form av undersökning som denna.” 
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6. “Finns inget bra kollegium att dela med sig på.” 

Det finns en röst bland lärarna i den undersökta gruppen som inte tror på att samarbeta 

och byta lektionsmaterial på ett digitalt sätt mellan lärare: 

1. “Att dela FRITT på nätet anser jag vara upphovsrättsligt förkastligt. Den så kallade 

fria spridningen på nätet är något för lekmannen och inte för den riktigt seriöse. 

Nätet dödar den högkvalitativa kreativiteten. En förutsättning för skapande på 

elitnivå är att upphovsrätten alltid är skyddad. Det gäller inom alla områden som 

kräver ett medvetet skapande: musik, litteratur, konst, läromedel, 

lektionsmaterial.” 

Min uppfattning är att det krävs en ansträngning för att komma igång med en teknik 

Community. Men från ett kortsiktigt tänkande mot ett mer långsiktigt synsätt så kan en 

gemensam ansträngning nu ge en god effekt på längre sikt. Bildlikt, se figur 8, gäller det att 

komma över kanten så det kan rulla av sig självt. 

 

 

Figur 8. En gemensam ansträngning nu bland lärare kan ge flera positiva effekter i längden (Printerest, 2016). 

 

5.6 Traditionellt sätt att ta fram läromaterial vs. tekniklärare gemensamt 
genom en teknik Community 
Tillgången till experter kan bli en flaskhals vid framtagning av kunskap på traditionellt sätt 

(Majchrzak et al., 2013). Det finns en kritik mot vissa läroböcker om att de inte omarbetats i 

samma takt som det har blivit förändringar i kursplanerna (Skolverket, 2016). Om lärare kan 

hjälpas åt att hålla ett material levande så det möter skolverkets styrdokument och 

teknikdomänens senaste utveckling, blir tillgången till experter ingen flaskhals längre. 

Tvärtom kanske det är enda möjligheten att ha ett aktuellt läromaterial i teknikdomänen. 

Teknik domänen utvecklas i snabb takt.  Majchrzak et al. (2013) visar på de stora fördelarna 

med kunskapsintegration genom samarbete mellan många experter genom en Community. 
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Det ger en rimlig arbetsbelastning per enskild individ. Den samlade kunskapen blir starkt 

integrerad och kopplad till den praktiska användningen. Kunskapen blir kontextuell och kan 

enkelt modifieras och vidareutvecklas av användarna d.v.s. lärarna, som också är 

experterna (Majchrzak et al., 2013). 

En annan fördel med en Community för lärare i teknik, skulle kunna vara ekonomin. En 

ekonomisk resursknapphet verkar råda i skolvärlden och det kan bli en drivkraft att spara 

pengar på att inte behöva köpa kursmaterial. Pengarna skulle istället kunna användas till att 

köpa in fysiskt material att ha laborationer på. 

Det finns stora möjligheter att strukturera en teknik Community, så den följer skolverkets 

styrdokument. En struktur kan skapas från program, kurser, förmågor som ska utvecklas 

och bedömas och centralt innehåll. Många lärare kan bidra med arbete i denna struktur och 

hålla innehållet aktuellt. Jämfört med sättet att få experter tar fram läromaterial på 

traditionellt sätt, kan många lärare som samarbetar, genom teknik Community, snabbt 

anpassa till förändringar i den tekniska utvecklingen.  

Underhåll och uppdateringar av läromaterial som krävs i den snabba förändring som sker 

inom teknikdomänen, kan vara kostsamma vid traditionell framtagning av material. I en 

teknik Community bidrar många med en liten del av underhållet.  

Med ett stort samlat material och många lärare som bidrar, finns det stora möjligheter att 

snabbt kunna bygga ny kunskap och inte endast lägga in material, vilket Majchrzak et al. 

(2013) diskuterar. 

Ytterligare en fördel med att samarbeta om framtagning och underhåll av material genom 

en teknik Community med hjälp av digitalteknik, är att tekniklärare kan bidra med olika 

mycket kunskap och kompetens inom ett teknikområde. Tekniklärare kan lära om olika 

teknikområden från varandra. Detta är extra värdefullt för lärare som nyligen börjat 

undervisa. 

5.7 Fokus på praktiska uppgifter som uppfattas meningsfulla 
Vid ett framtida samarbete mellan lärare, finns det enligt författaren, förutom lärarnas 

egna önskningar flera anledningar till att fokusera på material med just praktiska moment, 

där eleverna tillsammans löser uppgifter. 

Enligt den sociokulturella teorin skapas meningsfullt lärande när en individ engagerar sig i 

en social process, där individer tillsammans beskriver verkligheten (Kim, 2001). Edigius 

(2000) belyser vikten med att varva teori med praktik, där lärandet med fördel är 

problembaserat. Således anses praktiska moment som löses tillsammans med andra elever 

vara ett viktigt framtida fokusområde inom ett samarbete.  

Samarbete mellan lärare främjar inte bara utveckling hos eleverna själva. Det kan också 

tänkas främja lärarna själva. Säljö (2004) talar om att kunskap skapar en mening för den 

som tar emot och lär sig olika kunskaper. Kunskap för en mening vidare, så det går att tolka 

världen och att människorna i det sammanhanget kan kommunicera med varandra. Enligt 

Säljö (2004) handlar det om att kunna återskapa mening och betydelse. 
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5.8 Nästa steg 
Som nästa steg vill författaren föreslå att forska vidare på hur kvalitetshantering ska gå till 

på ett effektivt sätt i en Community för tekniklärare. Det finns några områden där 

innehållet måste definieras. 

1. Utreda och specificera hur materialet ska struktureras på bästa sätt. Hänsyn bör tas 

till skolverkets dokument såsom förmågor som ska prövas och centralt innehåll. 

Hänsyn bör tas till alignment planering och CoRe. En minsta gemensamma nämnare 

för material bör definieras. Min uppfattning är att en bra struktur på materialet ger 

ökade möjligheter till att många lärare kan använda materialet. 

2. Utreda vilken plattform en Community ska byggas på. Min uppfattning är att man 

bör undvika att utveckla en ny plattform. Genom att använda någon befintlig 

plattform kan man dra nytta av den utveckling som redan sker. Google Drive, 

GitHub är exempel på befintliga plattformar. 

3. Specificera hur gränssnitt, säkerhet, administration, rättigheter och 

versionshantering ska implementeras. Jag stödjer uppfattningen som lärarna i den 

undersökta gruppen har, det ska vara mycket enkelt och intuitivt att dela och 

hämta material. 

Arbetet med att starta en teknik Community kan ske på frivilligt bas. Arbetet skulle 

sannolikt initialt kräva mer tid än vad som finns tillgängligt för lärare. 

5.8 Metoddiskussion 
En risk med att undersöka med fasta svars alternativ är att undersökningen kan missa 

nyanser och att svaren kan hamna i för vida fack. Det kompenseras dock till en del genom 

möjligheten att kunna lämna kommentarer. Enkätfrågor se bilaga 2.  

Författarens egen förförståelse om fördelar med en teknik Community och den win-win 

situation som författarens förförståelse säger skulle uppstå, kan ha färgat undersökningen 

och fått svaranden att se positivt på en teknik Community. Med hänsyn till den utvecklig 

som pågår, går det att föreställa sig att deeplearning system kommer att kunna ta fram allt 

undervisningsmaterial som behövs i framtiden. Detta har inte undersökts i arbetet.  

 

6 Slutsatser 
Det är en kreativ process, som ofta drivs av lärarna själva, när gymnasielärare tar fram nytt 

material till en kurs. Arbetet visar att den främsta inspirationskällan för en gymnasielärare i 

teknik vid framtagning av undervisningsmaterial, är närmaste kollegor. Utöver det hämtas 

inspiration från alla möjliga håll.  

De allra flesta lärare i teknik, i den undersökta gruppen, samarbetar och delar material 

redan idag, så långt det är praktiskt möjligt. 

Främsta hindret för samarbete är när lärare arbetar ensamma på sin skola, i en kurs. Ett 

annat hinder är när lärare uppleverar att det finns få kollegor att samarbeta med. Ett hinder 

kan vara att det inte finns någon gemensam plats att samarbeta på, t.ex. en Community. 
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Digitalisering skapar möjligheter som Community där material kan utbytas. Arbetet visar att 

det här ställs extra höga krav från lärarna att det delade materialet håller god kvalitet. 

Vidare behöver materialet ständigt uppdateras i och med den snabba teknikutvecklingen.  

En möjlighet med att få till ett samarbete är det faktum att majoriteten av lärare ställer sig 

positivt till ett samarbete med utbyte av material. 

Fokus på samarbetet läggs förslagsvis på praktiska moment, vilket både styrks i genomförd 

undersökning och litteraturstudien. Enligt lärarna i undersökningen är praktiska moment 

det viktigaste materialet att få ta del av från andra och litteraturgenomgången visar att på 

praktik varvat med teori spelar en central roll i läroprocessen. 
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Bilaga 1 
referens till skolor  

ABB Industrigymnasium Sala Kvarteret Kungsfågeln 

ABB Industrigymnasium Västerås Ludvika 

Älvkulla gymnasiet karlstad Malmö 

Aranäsgymnasiet Malung 

Arjeplog Matematik-spets 

Brinellskolan MTG 

Bromma gymnasium Nacka 

Cybergymnasiet gbg NTI-gymnasiet 

Cybergymnasiet malmö Polhemsgymnasiet 

Cybergymnasiet malmö Rinmangymnasiet 

Elof Lindälvs Kungsbacka Sjödahlsgymnasiet 

Grillska Gymnasiet Eskilstuna SKF 

Grillska Gymnasiet Västerås Solefteå 

GTG Sveneriksson skolan Borås 

Helsingborg design Teknik och service gymnasiet 

IT-Gymnasiet Thomasgymnasiet strängnäs 

It-gymnasiet göteborg Ullvigymnasiet 

Jämtlandsgymnasium Värmdö 

Järfälla gymnasium Vasagymnasiet 

Knut hahn Wijkmanska gymnasiet 

Kungsängsgymnasiet  
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