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Syftet med denna studie var att se hur pedagogerna jobbar med ämnet 
teknik, hur mycket tid som läggs ned för planering och vilken 
undervisningstid de har och även vilket material som används i ämnet 
teknik. Genom att göra en enkät/frågeformulärundersökning, 
inhämtades information och utifrån denna information så gjordes det en 
kvantitativstudie av detta. Efter att frågeformulär inhämtats så gjordes 
vår analys och fick fram ett resultat. Resultatet visade att teknikämnet 
undervisas i block/teman och med olika material. Tiden för 
undervisningen sker olika beroende på åldern på eleverna på båda 
skolorna. Även planeringen tar olika tid då lärarna undervisar med olika 
läromedel och material. 
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1. Inledning 

Vi har besökt två skolor och sett att teknikämnet inte genomförs i den utsträckning 
som eleverna har rätt till enligt läroplan och kursplan Lgr11. Stefan Helte (2010) 
skriver att teknikämnet måste bli mer attraktivt för eleverna så att de senare i livet 
vid val av yrke väljer teknikutbildningar så som civilingenjör. Artikeln menar också 
att No och teknikämnen inte är tillräckliga för eleverna. 

Med hjälp av detta arbete kan det eventuellt få upp ögonen för pedagogerna att ämnet 
teknik inte är svårt. De kan även med hjälp av Lgr 11 ge eleverna de kunskaper som de 
behöver i samhället. Tekniken finns i vardagen och finns runt omkring våra elever 
och alla andra. Så fort vi vaknar så har vi tekniken till hands och använder den utan 
att tänka på att vi gör det. Från det vi går ut genom dörren till affären eller till skolan, 
t ex mobiltelefonen, datorn, scanning på affären skriver Johan Solander (2011). 

Ginner & Hallström (2009) belyser att skolan är en arena där samspelet mellan 
samhälle, människa och teknik i olika synvinklar blir mer synliga. De skriver även att 
skolan är en plats där det finns olika influenser från samhället, där eleverna formas 
till framtida medborgare. Skolan är den centrala platsen för eleverna och därför är 
det viktigt att pedagogerna inte bara förstår samhällets utveckling utan även 
teknikens utveckling. 

Efter tre år på lärarutbildningen har vi upptäckt att teknikämnet inte genomförs som 
det ska på skolorna. Teknikämnet är ett ämne som kan vara svår bland lärarna i dag 
och detta kan kanske vara att kompetensen bland lärarna är låg i just ämnet teknik. 
Kunskapen och förståelsen för ämnet teknik blir mindre bland eleverna och även i 
samhället. Det blir mindre intresse för teknikyrken och detta drabbar oss alla.  

1.1 Syfte  

Syftet med arbetet är att undersöka hur pedagogerna arbetar med ämnet teknik och 
hur mycket tid och material som används. 

1.2 Frågeställning 

 Hur mycket tid finns för ämnet teknik i undervisningen? 

 Hur mycket tid används till planering av ämnet? 

 Vilka undervisningsmaterial används? 
 
 

2. Teoretisk bakgrund 
 

Under denna rubrik förklaras det vad teknik innebär från början i historien och fram 
till i dag. Definierar vad teknik är, samt vad det står om teknikämnet i styrdokument 
och Lgr11. Behandlar även timplan och material för teknik så som NTA. 

2.1 Teknikens historia 

Sundin (2006)skriver att det är svårt att veta när våra förfäder började använda 
teknik, vilka redskap och andra hjälpmedel som fanns till hands. Hjälpmedlet kunde 
vara en gren eller en flätad korg, dessa redskap går inte att finna spår efter. De äldsta 
fynden efter det människosläkte vi tillhör är ca 130 000 år gammal och var 
bearbetade stenar som troligen har en ålder på ca 2.4 miljoner år. Källman och Lycke 



 
 

- 2 - 
 

(2007) menar att åldern på teknik är som vår ålder på människa och det handlar 
oftast om att tillgodose våra behov men också lösa våra problem och göra livet lite 
enklare. Sundin (2006) framför att elden är var en av de tidiga tekniker som 
människan började använda. När människan eller rättare sagt Homo sapiens började 
sin utveckling och färdigheter var det att framställa verktyg. Den tekniken var då en 
central del i människans kultur och användningen en del av människoblivandet.  

Sundin(2006) beskriver människans historia i tre delar: Jakt och födosamlande 
stadiet, födoproducerande stadiet och det industriella stadiet. Under jakt och 
födosamlande stadiet levde människorna som ett nomadfolk och livnärde sig av jakt, 
fiske och insamlande av föda som rötter, frukter, nötter och örter. Detta stadie har 
funnits så länge som människan. Födoproducerande stadiet så bodde människan fast 
på ett ställe där de odlade sin mat och där de hade djurhållning. De 
födoproducerande samhället har existerat i 10 000 år minst. Det industriella stadiet 
är stadiet som vi lever just nu i och började senare delen av 1700-talet i England och 
har funnits i ca 200 år.  

Sundin(2006) skriver att de äldsta redskapen har funnits i Afrika, världsdelen som är 
människans urhem. Enkla redskap som stenverktyg, ett tränat öga behövs för att 
kunna se om det är ett verktyg och inte ett föremål som naturen själv har format. Det 
är inte enbart människan som använder sig utav verktyg. Djuren använder sig av 
teknik och verktyg för att bygga bo eller att finna sin föda. 

Sundin (2006) menar att det lilla nyfödda barnet inte föds med kunskaper utan 
under sin uppväxt får del av kunskapstraditioner från sina föräldrar och sin mor- och 
far- föräldrar men även av sin omgivning. I traditionen finns tekniken, det betyder att 
den är en social och kulturell produkt. Det som skiljer oss från djuren är att vi 
använder oss utav hjälpmedel. 

En av våra viktigaste uppfinningar som människan har kommit på är vårt språk. 
Språket har spelat en stor roll i utvecklandet, förmedlandet och förvaltandet av den 
kulturella traditionen. Det är med språket som vi har förmedlat kunskaper från 
generationer till generationer skriver Sundin(2006).  

Under en längre tid har tekniken utvecklats och det är människans tidigare 
kunskaper och förmedlingen av dessa kunskaper mellan generationer som fått ligga 
till grund för denna utveckling. Teknikundervisningen har varit beroende helt av 
kunskapen som människorna lärde sig utav varandra. När något problem har 
uppstått har människan provat sig fram och då har erfarenheter varit avgörande för 
hur lösningen på problemet har funnits skriver Eva Blomdahl(Gyberg och Hallström, 
2009). 

2.2 Vad är teknik 

Det finns olika uppfattningar om vad teknik är, då många förknippar tekniken med 
maskiner och verktyg. Medan teknik för andra kan vara kläder, matlagning samt hem 
och hus. I själva verket kan man säga att allt omkring oss faktiskt är teknik. T ex 
mikrovågsugn, lampan, kylskåpet och inte minst mobiltelefonen, men även den lilla 
vispen som vi använder när vi ska vispa något är just teknik. Ordet teknik kommer 
ifrån ordet ”techne” som betyder konst och hantverk från det grekiska språket skriver 
Blomdahl(2006).  
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Många som hör ordet konst tänker inte på att just konst och teknik hör ihop skriver 
Källman och Lycke (2007). 

Det finns två betydelser för teknik. Den första beskriver att teknik är ett system med 
produktions- och utvinningsmetoder som utnyttjar och omvandlar naturens 
energiresurser med hjälp av människan. Den andra betydelsen är att teknik är ett 
tillvägagångssätt som är ändamålsenligt praktiskt när människan ska utöva något så 
som ett hjälpmedel. Det vill säga när vi lär oss att spela ett instrument eller kan 
sparka en boll, då kommer musikalitet och bollsinne in i bilden skriver Eva Blomdahl 
(2006). 

Ginner & Mattson (1996) beskriver ett referat av Lindqvist, som är redigerat av Bo 
Sundin som beskriver definitionen av teknik: 

 Användande av maskiner, redskap och verktyg. 

 Tillämpad naturvetenskap. 

 Människans tillvägagångssätt att behärska naturen. 

 Människans sätt att behärska den fysiska miljön. 

 Människans sätt att tillfredställa sina önskningar, genom att använda fysiska 
föremål. 
 

2.3 Styrdokuments historia 

Teknikämnet har fått en utveckling sedan styrdokumentet Lgr 62 och Lgr 69. När 
dessa styrdokument fanns så var ämnet teknik ett tillvalsämne och den var riktad till 
grundskolelärare och äldre elever skriver Riis(1990) i Teknikdidaktik av Veronica 
Bjurulf (2011). Riis skriver vidare att lärarna som undervisade hade verkstads- eller 
industribakgrund. Ämnesinnehållet i grundskolans teknikundervisning styrdes då av 
industrin ända fram till styrdokumentet Lgr80 då teknikämnet blev obligatoriskt på 
schemat för alla elever.  Kursplan för teknikämnet kom inte förrän styrdokumentet 
Lpo 94 lanserades av inrådan av Sveriges rikstad och skolöverstyrelsen. 

Teknikämnet fick med Lpo 94 en egen kursplan och blev självständigt och fick åter 
komma tillsammans med No ämnena skriver Skogh(2001) i Veronica Bjurulfs bok 
Teknikdidaktik(2011). 

En beskrivning inledde kursplanen för teknik i Lpo 94 där ämnets roll och syfte 
beskrevs i relation till läroplanens allmänna råd. Sedan kom mål att sträva mot som 
inte stoppade elevernas kunskapsutveckling. De centrala aspekterna på teknik i Lpo 
94 var följande: 

 Utveckling: Den tekniska utvecklingen har olika drivkrafter som 
nyttosträvanden, nyfikenhet och skaparglädje. 

 Vad teknik gör: Genom de olika funktionerna omvandla, lagra, 
transportera och styra kan tekniska problem lösas. 

 Konstruktion och verkningssätt: Uppbyggandet av en praktisk och 
begreppsmässig teknisk repertoar genom att prova olika tekniker och 
tekniska lösningar inom exempelvis material och form, rörliga delar, 
elteknik och styrning. 

 Komponenter och system: Föremål med teknisk funktion ingår för 
det mesta som komponenter i större system. 
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 Tekniken, naturen och samhället: Växelspelet mellan mänskliga 
behov och tekniken behandlas. 

 

Hösten 2011 kom den nya läroplanen som även innehåller kursplaner. Skillnaden i 
denna kursplan är att för teknik (Lgr11) är att det inte finns uppnående- och 
strävansmål för år 5 och år 9 utan att det nu finns långsiktiga mål. Målen är 
formulerade som förmågor och eleverna ska utveckla dessa för sitt första skolår och 
målen ska finnas med genom hela grundskolan skriver Skolverket(2011) som 
Veronica Bjurulf skriver i sin bok Teknikdidaktik (2011).  

2.4 Lgr 11 

Under denna del behandlas teknikämnets syfte och centrala innehållet i den nya 
läroplanen Lgr11, efter att i Lpo94 varit inbakat i No ämnerna.  

2.4.1 Syfte 

Syftet med teknikämnet i skolan är att ge eleverna chans att utveckla sin medvetenhet 
och sitt kunnande inom det tekniska området och på så sätt får de en inblick i den 
teknikintensiva omvärlden säger Lgr 11.  

I alla tider har tekniska lösningar varit betydelsefulla och meningsfulla för 
människan, men även meningsfulla för samhällets utveckling beskriver skolverket i 
Lgr11. Skriver vidare att tekniken i dag ställs inför allt högre krav så väl som i 
samhället och från politiskt håll. Tekniken måste bli mera synlig för att förstå 
teknikens roll och detta måste göras för att individen, miljön och samhället är 
beroende av den teknik som finns om kring oss. Genom att eleverna får undervisning 
i teknik så får de en chans att utveckla sitt kunnande och sin medvetenhet om 
tekniken så väl hemma och i samhället.  

Teknikundervisningen ska ge eleverna kunskaper om historien inom teknikområdet 
så att de senare kan förstå komplicerade tekniska sammanhangen och företeelserna 
som har påverkat och påverkar samhället och dess utveckling (Lgr11).  
Teknikens utveckling har förändrats så länge som människan har funnits. Livsvillkoren har 
förändrats och förbättrats med åren då teknikutvecklingen har förändrats. Denna utveckling 
har även varit till skada för naturen och människan. Dagens teknikintensiva värd med sin 
ständiga förändring. De tekniska lösningarna för människan och samhället har varit och är 
betydelsefulla i den tekniska undervisningen och detta framkommer nu mera i kursplanen 
skriver Veronica Bjurulf (2011). Teknikens undervisning utgår från syftet för teknik i 
Lgr11 som sedan byggs upp med de byggstenar som finns i det centrala innehållet. 
Byggstenarna kan tillämpas då undervisningen gärna ska ha en progressionstanke 
genom hela skoltiden för eleven.   

Även att vi har en kursplan i teknik med det centrala innehållet, finns det 
tolkningsmöjlighet för lärarna. Lärarna tolkar dokument efter sina egna erfarenheter 
och detta gör att teknikundervisningen kan få konsekvenser för elevernas lika 
lärande. Det är i dag garanterat att alla elever i grundskolan får möjlighet att utveckla 
sin förmåga till teknik, nämligen förmågorna att: 

1. Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet 
och funktion.  
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2. Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta 
förslag till lösningar. 

3. Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer. 
4. Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och 

miljö. 
5. Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har 

för ändrats över tid (skolverket 2011 sid 104). 

2.4.2 Centralt innehåll 

I det centrala innehållet för år 1-3 och år 4-6  i Lgr11 finns det några punkter som 
eleverna bör få med sig för att kunna bli godkända i ämnet teknik. 

Eleverna ska efter år 3 fått med sig kännedom om enkla tekniska lösningar som 
mekanismer, saker från hemmet t.ex. visp, fön och skruvmejsel mm. Även hur 
människan har härmat naturen, när de har kommit fram till olika kärl som den 
tekniska lösningen som den kupade handen för att kunna dricka vatten. Att ge 
eleverna möjlighet att använda olika material och göra konstruktioner som städer och 
hus och på så sätt förstå hur hållbarhet kan vara. Inte vara rädda för att använda 
svåra begrepp som artefakter och mekanismer. Ge eleven förståelse om olika tekniska 
lösningar. 

Det är bra att låta eleverna utforska saker och testa på dessa genom att plocka sönder 
dem om det går och titta inuti en telefon eller elvisp. Låt eleverna bli nyfikna på vad 
det finns för olika taktyper, fönster och saker runt om kring dem. Genom att låta 
eleven berätta med hjälp av bilder eller enbart text för sina klasskamrater så hjälper 
de varandra till kunskap. 

Runt omkring eleven i samhället, miljön finns det teknik som bilar och cyklar och 
andra rörliga saker. Vårt behov har gjort att vi har skapat dessa. Låt eleven få se vilka 
tekniska lösningar vi har i dag och vilka vi hade förr. Prata gärna om historien och 
varför vi har olika saker. En viktig del i den teknikundervisning som bedrivs är att 
prata om säkerheten kring oss som elektricitet så väl som konstruktioners hållbarhet. 

Efter år 6 ska eleverna fått med sig hur de sammanfogar delar och den kraft som 
finns i denna sammanfogning. Detta kan eleven se när de bygger olika konstruktioner 
som broar och hus och testa hur hållbara de är för olika tyngder.  Eleverna ska få med 
sig hur det är att jobba med el- komponenter som ljus, rörelse och ljud och det kan 
göras i samband med att låta eleverna bygga en stad och sätta ljus och ljud till. Testa 
hur ett larm fungerar. Larm för våra hus finns runt om oss och eleverna kan ha detta 
hemma. Låta eleverna möta olika materiel som trä, betong och glas och testa 
hållbarheten hos dessa material. Låt eleverna prata om olika tekniska lösningar och 
hjälpa varandra att förstå dem. Låt eleven upptäcka sin tekniska omvärld genom att 
ge uppdrag att titta efter olika saker som symboler och bilder som finns på våra saker. 
Låt eleven redovisa om sina projekt. 

En uppgift eleven kan få göra är att ställa frågor till sina föräldrar, mor och 
farföräldrar eller någon annan äldre person som har upplevt förändringar i den 
tekniska omgivningen och på så sätt få en teknikhistoria i sin närhet. Se den 
utveckling som det tekniska samhället har gjort. Miljön runt om kring oss och hur vi 
som människor har kommit på dessa lösningar för att vi ska utvecklas och leva i 
samhället. 
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2.5 Timplan 

På skolverkets hemsida under fliken förskola och skola kan man läsa om skolans 
timplan. Efter nio års skolgång ska eleven fått 800 timmar i kemi, biologi, fysik och 
teknikundervisning. Skolorna själva får dela upp undervisningstiden mellan ämnena 
beskriver skolverket (2012).  

2.6 NTA lådor 

NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) är organisation som erbjuder förskolans 
och grundskolans huvudmän ett koncept, lådor med material, för skolutveckling 
inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik.  

Modellen för skolutveckling är främst inriktad på biologi, fysik, kemi, teknik och 
matematik, men erfarenheter visar på spridningseffekter även till andra ämnen. Det 
finns lådor med olika svårighetsgrad beroende på ålder och innehåll. Det finns 21 
olika teman som luft, vatten, jämföra och mäta, fast eller flytande, förändringar, 
balansera och väga mm. I varje låda finns lärarhandledning och elevmaterial som 
experimentmaterial till varje elev. 

NTA innehåller metoder och arbetssätt för utvecklingsarbete och vilar på dessa fem 
grundpelare  

  med experimentet som grund arbetssätt för undersökande 
och frågebaserande arbete.  

 experimentmaterial anpassat till elev- och 
lärarhandledningar 

 
 

 lärarna får fortlöpande kompetensutveckling  
 

 utvärdering av elevernas lärande sker fortlöpande 

 högskolor/universitet, skolor, näringsliv och kommuner 
samverkar(www.nta.kva.se). 

 

3. Metod  

Detta avsnitt beskrivs vår arbetsgång genom hela arbetet. 

3.1 Kvantitativ undersökning  

När vi valde att göra en enkät/frågeformulärstudie så har vi använt oss utav en 
kvantitativ forskning. Dencombe(2009) beskriver att en kvantitativ forskning är data 
med siffror så som frågesvar i frågeformulärundersökning. Han skriver även att 
kvantitativ data används att testa hypoteser. Utan att en avancerad statistisk analys, 
kan kvantitativ data användas på ett mycket effektivt sätt skriver Dencombe(2009). 
Den kvantitativa undersökningen som vi har gjort i vår studie är att se hur 
pedagogerna arbetar med kursplanen i teknik i verksamheten genom att ställa ett 
antal frågor i ett frågeformulär.  

 

http://www.nta.kva.se/Om-NTA/Arbetssatten-i-NTA-teman/
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3.2 Kvalitativ undersökning 

Har gjort en kvalitativ undersökning, då en sådan fråga finns i vår 
enkätundersökning. Dencombe(2009) skriver att en kvalitativ studie är format av 
bilder och ord. Kvalitativ undersökning ger frågor som är öppna i form av skrivna ord 
och text. Han skriver även att kvalitativ undersökning ger mer detaljerad 
information.  

3.3 Riktat urval 

Valde två skolor för att undersöka med hjälp av enkät/frågeformulär får att få in data, 
enligt Dencombe(2009)beskriver som bekvämlighetsurval. Han skriver om att 
urvalet bygger på att forskarens val ligger nära till hands. 

Samlat information från två skolor med stadierna förskoleklass och upp till år 5. 
Delat ut 44 stycken frågeformulär sammanlagt till skolorna. Av dessa är det 28 lärare 
samt 16 pedagoger och fritidspedagoger.  

3.4 Datainsamlingsmetod 

Genom att använda sig utav enkätfrågor/frågeformulär, anses det är ett bra sätt att få 
in information, som vi använde oss utav i vårt arbete.  
I enkäten finns det både ringsvar och linjer för deltagarna så att de ska få en 
möjlighet till att skriva sina svar. Dencombe (2009) menar att svaren inte blir helt 
utförliga när vi sedan ska analysera dessa, då svaren kan vara så olika att de inte kan 
sammanställas. Vi gjorde frågorna utifrån våra frågeställningar.  

Genom det här sättet kan vi närma oss vår hypotes och stärka vårt argument 
gentemot skolans undervisningssätt när det gäller teknikämnet och hur lärarna inom 
både undervisningstid och material förvaltar lektionerna i verksamheten. 

Denscombe(2009) beskriver att det finns olika sätt att använda sig utav 
frågeformulär/ enkäter när det gäller omfattning, utseende och syfte. 

Karaktärer för forskningsformulär: 

 Utformade för att kunna analysera data. 

 Viktigt att alla frågor är identiska då alla deltagare ska få samma frågor och då 
blir undersökningen mer exakt. 

 

Gjorde en enkät där det ställdes frågor till lärare och personal på två skolor med både 
ja- och nej- frågor men också linjer så att de får skriva svar. Frågornas innehåll var 
om tid, material och planering samt vilken utbildning de har inom teknikområdet. Vi 
ställde samma frågor till båda skolorna. 

Denscombe(2009) menar att enkät/frågeformulärsvar som deltagarna lämnar in är 
skriftliga svar på frågor till forskaren. Detta skiljer sig från observationer och 
intervjuer mm. Han skriver även att det finns två olika typer av kategorier i 
formuläret och dessa är fakta och åsikter. Fakta- svar kräver inte mycket bedömning 
utan dessa kan forskarna läsa rakt av och analysera. Åsikterna som attityder, 
synpunkter osv, går också att undersöka med hjälp av enkätfrågor, då måste frågorna 
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vara utformande för detta. Det är viktigt att vara medveten om att det kan 
förekomma åsikter och fakta på olika sätt.  

Enkät/frågeformuläret i sig är inte personligt för att inte veta vilka som har skrivit då 
tanken är att den ska vara anonym. Det är bara för att vi inte vill att personerna som 
svarar, ska känna sig utpekade på något sätt.  
I samband med enkäten så fick missivbrev där det stod information om enkäten och 
att de själva fick välja om de ville hjälpa oss.  

3.5 Databearbetning och analysmetod 

Efter att fått in de besvarade frågeformulär sammanställdes de tillsammans under 
skola 1 och skola 2. Dencombe(2009) menar att text är lättare att analysera. Då vi kan 
se och läsa vad personerna har svarat oss. Sedan göra en analys och få ett resultat 
utifrån våra forskningsfrågor. Genom att skriv skola 1 och skola 2 under varje fråga 
var det lättare att se olikheter och likheter mellan skolorna.  

3.6 Etiskt ställningstagande  

Vetenskapsrådet (2002)skriver att de grundläggande etiska tillvägagångssätten är 
viktiga att förstå.  När det är människor med i forskningen så är det viktigt att ta 
hänsyn till dem som ingår i undersökningen. Det finns fyra olika forskningsestetiska 
principer: 
 
Informationskravet: forskaren informerar berörda personer som ska medverka 
i enkät/frågeformulärundersökningen, om syftet med arbetet.  Deltagarna blir 
upplysta om att de har en valmöjlighet att vara med eller inte i undersökningen. 
Deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan i undersökningen. 
 
Samtyckeskravet: personer som deltar i en undersökning har rätt att när som helst ta 
beslut om att hur de vill medverka i en undersökning. 
  
Konfidentialitetskravet: forskaren ansvarar för att deltagarna är anonyma och att 
personuppgifter skyddas från obehöriga.   
 
Nyttjande kravet: forskaren använder resultatet i forskningssyfte. Detta menas med 
att undersökningen används som resultat och ingenting annat. 
 
I samband med att deltagarna fick enkäterna fick de också ett missivbrev där det 
beskrevs vad som skulle undersökas och att denna undersökning var frivillig. På så 
sätt fick deltagarna själva välja om de ville vara med eller inte. Genom att deltagarna 
svarade och lämnade enkäten kunde vi se att denne samtyckte till medverkan. Vår 
undersökning med hjälp av enkäter, skulle vara anonym. Tanken var att deltagarna 
inte ska känna sig utpekade att de har varit med. Skriver också i arbete om skola 1 och 
skola 2 för att inte tala om vilka skolor vi har använt oss av. Delade ut dessa anonyma 
enkäter till lärare som undervisar i förskoleklass, år 1 upp till år 5. Deltagarna fick 
själva avgöra om de ville delta i vår undersökning och på så sätt lämna tillbaka den 
svarade enkäten till oss. Vi beskrev även att denna enkätundersökning skulle ingå i en 
forskning och i ett resultat som ska analyseras. 
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4. Resultat och analys 

Här beskriver vi vår undersöknings svar. 

4.1  Enkätundersökning. 

I vår enkätundersökning ville vi ta reda på hur pedagogerna använder sig av ämnet 
teknik och hur mycket tid och material de hade tillgång till i verksamheten. Våra 
enkätfrågor utgår från våra frågeställningar. Vi har valt ut några av dessa frågor som 
vi sedan analyserade. Svaren är indelade i skola 1 och skola 2 och dessa skolor syns på 
varje fråga.  

 

Hur mycket tid använder du av undervisningstiden till teknikämnet?  

 

Analys 

Det vi fick fram under denna fråga är att pedagogerna i skola 1 inte använder NTA- 
lådor men de undervisar i teknik 20-30 minuter per vecka. Undervisningen kan 
ibland ske i block/tema. Pedagogerna i skola 2 använder sig av NTA- lådor, där 
undervisningen sker i block 40 minuter per vecka. Tiden för undervisningen i teknik 
skiljer sig något på de två skolorna. Enligt läroplanen eleverna ska ha 20 min/vecka i 
år 1-3 och 30 minuter/vecka i år 4-5.  

Läste du teknik under din lärarutbildning? 
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Analys 
 
Vad vi kan se är att pedagogerna på skola 2 har de flesta av lärarna läst någon form av 
teknikutbildning som NTA- lådan eller annan teknikutbildning. Hos pedagogerna på 
skola 1 är det endast tre lärare som har utbildning i teknik.                                                                                                                                                                             
 
Om Nej: Vilken fortbildning har du fått i ämnet teknik? 
 

 
 
 
Analys 
 
Pedagogerna på skola1 använder sig av Hans Perssons böcker om No ämnena som de 
har gjort lådor av med undervisningsmaterial och de informerar varandra när de har 
varit på någon utbildning. Lärarna hjälper varandra med tips och idéer. De söker råd 
om hur de kan jobba med ämnet teknik med de lärare som är utbildade i ämnet. 
Pedagogerna på skola 2 har fått utbildning i NTA- lådor. 
 
 
Är teknikundervisningen enbart i klassrummet?  

 

 
Analys 
 
Här kan vi se att det bedrivs undervisning utomhus och inomhus i teknikämnet på 
båda skolorna. Det skiljer sig dock något mellan skolorna, då de arbetar med olika 
material som behöver antingen utomhus eller kan användas inomhus.  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Skola 1 Skola 2 

Inget alls 

Fortbildning 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Skola 1 Skola 2 

Ja  

Nej 

Ej svarat 



 
 

- 11 - 
 

Pedagogerna på skola 2 använder sig av studiebesök på t ex museum och på 
bondgård. Pratar om trafik, sopor, avgaser mm. de använder sig av NTA- lådans 
innehåll. 
Pedagogerna påskola1 använder sig av klassrum och korridorer och inte så mycket av 
utomhusundervisning. 

Vad är det för typ av material i teknikämnet?  

Skola1: 
 

 Allt!! Allt du ser omkring dig kan du använda. Jag använder nästan aldrig 
böcker. Fantasi och kreativitet och nyfikenhet är det bästa materialet!! Det 
finns även bra undervisningsmaterial på Teknikspanarna.se.   

 Arbetar med material från lådor har vi gjort i ordning för jobb med t ex. ljus, 
ljud, elektricitet, magnetism med inspiration från Hans Persson. Skruva på en 
cykel eller skruvat isär en telefon, ett tangentbord. Olika beroende på 
elevernas ålder, men vardagliga prylar såsom sax, vitlökspress, batterier och 
sladdar och lampor och elektroder. Teknik- Leko och andra byggmaterial. 

 I år ett, endast tekniska saker om finns i hemmet, t ex hammare, visp, sytråd, 
ballonger, plåtburkar osv. 

 
Skola2: 
 

 Använder oss av NTA- lådan, filmer. Använder sig av olika material så som 
metall, plast, trä, papper, vatten och diskmedel mm. De material som finns 
runt om eleven i vardagen.  

 
Analys 
 
Pedagogerna på båda skolorna använder sig av det som finns runt om kring dem, 
vardagliga saker som eleverna kan möta varje dag som pennor, visp, vitlökspress, 
batterier och sladdar mm. pedagogerna på skola 2 använder sig av NTA- lådor och 
pedagogerna på skola 1 använder sig av Hans Perssons material och andra material 
som kan finna på skolan. Många av lärarna skriver att det är bara att vara kreativ i sin 
planering så blir undervisningen bra.  

4.2 Analyssammanfattning 

Ett tydligt resultat som visade sig på båda skolorna är att teknik ämnet undervisas på 
olika sätt på skolorna. Det finns styrdokument i båda skolorna och med den nya Lgr11 
blir det lättare för lärarna att veta vad som ska vara med i teknikundervisningen.  

4.2.1 Tid 

Pedagogerna på båda skolorna använder sig av block undervisning, tema arbeten.  
Pedagogerna på skola 2 använder sig av NTA- lådans tidsberäkning ca 40-45 
minuters lektion per vecka. Pedagogerna på skola 1 beskriver tidsåtgången olika 
beroende på årskurs, 20 minuter per vecka år 1-3 och 30 minuter per vecka år 4-5. 
Tiden vi har beskrivit nu är enbart undervisnings tid som läggs ihop till block och då 
jobbar de bara med detta ämne under den tiden. Pedagogernas planeringstid ligger 
utöver den angivna tiden och den kan skilja sig åt beroende på vilket material de 
använder sig av. 
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4.2.2 Material 

Materialen som används är olika på de två skolorna. NTA- lådor används av 
pedagogerna på skola 2 i huvudsak i undervisningen i teknikämnet, det kan även 
förekomma studiebesök och andra möten av teknik i vardagen. Undervisningen 
bedrivs både utomhus och inomhus i klassrum. Pedagogerna på skola 1 använder sig 
av ett material som Hans Persson tagit fram och som skolan har arbetet fram lådor 
med olika innehåll som ljus, ljud mm. Undervisningen bedrivs i huvudsak inomhus 
men även här kan det förekomma utomhusundervisning.                                                     

4.2.3 Planering 

I analysen har det visat sig att det finns brist på planeringen inom teknikämnet. I 
båda skolorna fanns inte teknikämnet som schemalagd kurs, utan användes mer när 
de jobbade med teman eller block. 

4.2.4  Resultatsammanfattning 

Genom vår kvantitativa studie och delvis kvalitativa studie med enkätundersökning 
gav det resultatet att teknik ämnet i skolan inte används så mycket som det 
egentligen behövs. Detta kan bero delvis på både brist på kunskap och utbildning hos 
lärarna och även inte tillräckligt med resurser samt material. Teknikämnet i skolan 
ses inte som ett kärnämne, i de tidigare åldrarna. Andersson m.fl. (2008) skriver att 
intresset för teknik och naturvetenskap bland pedagogerna inte är så stort utan de 
behöver mer utbildning och kunskap för att kunna känna sig trygga med att svara 
barnen även motivera de till att öka deras intresse inom ämnet. Gyberg och 
Hallström m.fl. (2009) skriver också att barn måste få chans till teknik undervisning 
genom att pedagogerna ska väcka nyfikenhet och intresse samt genom intressen 
kunna uppmuntra barnen. 

 

5. Diskussion 

Under denna del beskrivs hur vi genomförde vår studie och vilket resultat som kom 
fram.  

5.1 Metoddiskussion 

Utifrån enkätundersökningen fick vi fram hur pedagogerna på 
undersökningsskolorna använder sig av teknikämnet. Hur mycket tid som läggs ned 
på planering och undervisningsmaterial för ämnet teknik.  Dencombe(2009) menar 
att enkätundersökningar är en av forskningsmetoden som är mest produktiva och ger 
en bred informations inhämtning. Han skriver även att kvalitativ studie kräver mera 
tid för analys och detta var vi medvetna om. Vi kände oss mer bekväma med skriven 
text som kommer fram i enkäter där personerna får svara med text. 

Vi känner att vi har fått de svar som vi ville få fram i vår undersökning och har fått 
uppfattningar om hur pedagogerna på båda skolorna jobbar med ämnet teknik. Vi 
delade ut enkätfrågeformulär på två skolor och de svar vi har fått av dem blev svar på 
våra frågeställningar.  

Genom att dela ut enkäter/frågeformulär med fem frågor till pedagogerna på de två 
skolorna hoppades vi få in informationen som vi behövde. Vi valde att dela ut till alla 
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pedagogerna på skolorna för att se vilken utbildning de har inom ämnet teknik. Valde 
även att göra enkät/frågeformulären anonyma då personerna inte ska känna att de är 
utpekade eller kränkta. De frågorna som valdes att ställas till pedagogerna var 
relevanta för vår forskning om ämnet teknik.   

Delade ut 44 stycken enkät/frågeformulär och missivbrev där vi ber om att 
personalen skulle svara på frågorna. Fick in 20 stycken enkät/frågeformlär svarade 
med olika innehåll. Sedan gjordes en analys av vår enkät/frågeformulärsvar och fick 
fram ett resultat. I vår undersökning är vi medvetna om att resultatet inte är 
fullständigt då pedagogerna fick valmöjligheten att själva välja att svara på 
frågeformuläret vi delade ut. Dencombe(2009) skriver att stora volymer av 
datasamling kan bearbetas snabbare . Det krävs att förberedelsen är god och att 
genomförandet fungerar. Forskaren kan ta del av resultaten när väl analysprocessen 
är i gång. 

5.2 Resultatdiskussion 

Med undersökningen vi ville få fram ett resultat av hur mycket ämnet teknik används 
i skolan och hur mycket tid som läggs ned på planering och vilket material som 
används.  

Genom vår enkätundersökning fick vi fram att pedagogerna på båda skolorna jobbar 
med teknik i block/teman. Pedagogerna på skola 2 jobbar med NTA lådor som 
sträcker sig över en termin och har lektioner med 40-45  minuters pass. Pedagogerna 
på skola 1 jobbar med lektioner som sträcker sig från 20 minuter till 30 minuter per 
lektion. Beroende på ålder på eleverna gör lärarna egna planeringar och 
undervisningsmaterial i ämnet utifrån elevgruppen och vad de jobbar med just då.  

Skolorna arbetade olika inom teknikämnet och använde sig av olika metoder och 
material. Skola 2 jobbar med NTA- lådor stor utsträckning i ämnet teknik och skola 1 
jobbar med olika material i ämnet teknik. pedagogerna på skola 1 använder sig bland 
annat av ett material som är framtaget av Hans Persson. Ett material med 
lärarhandledning som tar upp ljud, ljus mm. skolan har gjort lådor till dessa. 

Tiden för planering bland lärarna och pedagogerna varierade då de har olika 
åldersgrupper och material de jobbar med. Det finns lärarhandledning i NTA lådorna 
så skola 2 planerar utifrån dessa. Skola 1 planerar utifrån sitt material, 
lärarhandledning i det materialet och vad just eleverna jobbar med under 
tekniklektionerna. 

Vad vi mer kunde se var att många av lärarna och pedagogerna på skolorna inte har 
sin grundutbildning i teknik. De flesta av lärarna har sv/ so grundutbildning eller 
matematik och svenska. På skola 1 endast tre lärare med teknikutbildning i grunden 
och skola 2 har fått fortutbildning i NTA, då de använder sig av det konceptet på 
skolan. 

Materiel som används inom teknikämnet kan se olika ut. Detta beror på vad som ska 
undersökas i just den åldersgrupp som läraren och pedagogerna har. I 
förskoleklassen används det mer redskap inom teknik ämnet, vilket upphör i senare 
år där de ersätts av teoretiskt material. pedagogerna anser att det finns för få material 
inom skolan, och detta kan bero på verksamhetens resurser. För att optimalt kunna 
effektivisera undervisningen krävs det att man har en blandning av både teoretiska 
och praktiska material vilket skapar den helheten som man eftersträvar i läroplanen. 
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Finns det läromedel och material tillgängliga i verksamheten ökar även intresset till 
att undervisa på ett bättre och roligare sätt, både för lärare samt elev.  Ett sådant 
material är just NTA lådorna. I en av lådorna får eleven testa på att tillverka en 
ficklampa av olika material. För att tekniken ska bli begriplig i vardagen så är det 
viktigt att börja med den teknik som finns runt om kring oss och förstå hur den 
fungerar och påverkar oss t ex en ficklampa skriver Blomdahl (2009) 

5.3 Svar på forskningsfrågorna 

5.3.1 Tid 

Tiden för teknikämnet finns och i år 1-3 i ska det finnas 20 lektionsminuter/ vecka. 
Och i år4-5 finns det 30 lektionsminuter/vecka. Detta står det om i timplanen som 
finns på skolorna. Vad vi har kunnat se så väljer lärarna att lägga ihop tiden så att 
undervisningen i teknik sker i block. 

5.3.2 Materiel 

Materiel som används inom teknikämnet kan se olika ut. Detta beror på vad som ska 
undersökas i just den åldersgrupp som läraren har. I förskoleklassen används det mer 
redskap inom teknik ämnet, vilket upphör i senare år där de ersätts av teoretiskt 
material. Lärarna anser att det finns för få material inom skolan, och detta kan bero 
på verksamhetens resurser. För att optimalt kunna effektivisera undervisningen 
krävs det att man har en blandning av både teoretiska och praktiska material vilket 
skapar den helheten som man eftersträvar i läroplanen. Finns det läromedel och 
material tillgängliga i verksamheten ökar även intresset till att undervisa på ett bättre 
och roligare sätt, både för lärare samt elev.  

5.3.3 Planering 

Tiden för planeringen av teknikämnet ser olika ut på båda skolorna då de använder 
sig av olika material och har olika genomföranden. Beroende på om undervisningen 
sker i block eller 1-2 lektioner i veckan. Pedagogerna på skola 1 har nämnt att 
grovplaneringen kan ta lite tid i början av terminen och att sedan vid själva 
”finplaneringen” inför lektionerna kan ta från 20 minuter upp till 60 minuter 
beroende på vad de ska jobba med just då. Pedagogerna på skola 2 använder sig av 
NTA och de planerar utefter dessa planeringar som finns med till varje låda. 

5.4 Slutdiskussion 

Just när tekniken kom i in i vår vardag är svår att veta skriver Sundin (2006). En 
viktig uppfinning inom teknikområdet var vårt språk. Utan språket hade det varit 
svårt att förmedla information och samtala kan det antas eller så hade det uppfunnits 
något annat som skulle kunna används för att förmedla saker. 

Det är viktigt att teknik ska finnas redan i förskolan för att kunna skapa en trygg 
miljö och att eleven inte känner av att det blir ett främmande ämne framöver. 
Elfström(2008) skriver att barn är naturligt nyfikna på det som finns runt om kring 
oss och vi lärare ska ta tillvara på och bygga vidare på deras intresse. Därför det är 
viktigt som lärare att lyssna och ta tillvara på elevernas erfarenheter och tidigare 
kunskaper inom ämnet när de sedan kommer upp i skolan.  

I grund och botten är det lärarnas intresse för ämnet som speglar i hur eleven 
intresserar sig för ämnet. Lär man ut på ett roligt och bra sätt kommer det givetvis att 
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ge ett positivt resultat också. Kan man komplettera t.ex. teknik ämnet i samband med 
matematik, svenska eller engelska, så ger det ett resultat där båda ämnena effektivt 
bearbetas, eftersom de andra ämnena oftast prioriteras före teknik ämnet. Även att 
låta eleverna konstruera olika saker och sedan under tiden förklara för eleverna vad 
de just nu håller på med, alltså teknik. För att kunna lyckas med detta krävs det även 
av läraren att ha en bred kompetens för att genomföra detta. Allra viktigast av det här 
är att lärare som är kompetenta inom ett vist område ska även undervisa i det hon 
har utbildats till. Problemet idag ligger mycket i att lärare undervisar i ämnen där 
ämneskunskapen inte finns tillräckligt, vilket skapar oro och rädsla bland lärarna för 
att undervisa i det ämnet. Intresset minskar hos eleven väldigt mycket då det finns 
brist på kompetens hos läraren. Veronica Bjurulf (2011) skriver att detta kan beror på 
lärarena som har inte kompetens i just ämnet teknik att de flesta lärarena saknar 
utbildning i teknik ämnet. Att pedagogerna undervisar helst i de ämnen som de 
känner sig mest trygga i samt i de ämnen de har mest kompetens i. Nu med den nya 
läroplanen Lgr11 så får pedagogerna en hjälp att göra tekniken mera lättförståelig för 
både sig själva och för eleven. I syftet och i det centrala innehållet kan pedagogen 
uppfatta vad undervisningen i teknik ska gå ut på. 

Teknikämnet utvecklas hela tiden så det är viktigt för pedagogen att göra sig 
medveten om detta som med alla ämnen i skolan. Teknik finns inte bara i litteraturen 
och i undervisningsböckerna utan den finns runt om kring oss hela tiden och det är 
viktigt att påpeka detta för våra pedagoger som inte känner sig säkra på ämnet. I 
teknikundervisningen är det viktigt att uppmärksamma eleverna, då det skapar 
motivation och inspiration till att lära sig mera om teknikämnet detta skriver 
Bjurulf(2011). Det är inte alls viktigt att pedagogen själv är kunnig i allt utan ta till 
vara av elevernas kunskaper. Detta gör att ämnet blir roligare och att alla lär sig 
tillsammans. En hjälp för att göra lektionerna i teknik och naturvetenskap är just 
konceptet NTA där det finns lådor med olika material och experiment som stimulerar 
eleven till nyfikenhet. 

Genom att i den nya läroplanen Lgr 11 har gjort ämnet teknik till ett eget ämne så är 
det lättare för lärarena att se vad eleverna ska nå för mål. Förr var teknikämnet 
inbakat i No ämnen och det gjorde att ämnet försvann. Nu när det åter är på tapeten 
med att ämnet har fått en del i tidsplanen för skolan så kommer ämnet teknik mera 
fram. Viktigt att visa eleverna att tekniken inte enbart finns i skolan utan att det finns 
utanför skoldörren och ute i samhället. Allt som människan har skapat och kommit 
på är ju teknik detta skriver Hagberg(2009). Han skriver också om att vara 
tekniklärare kan vara både lätt och svårt. Lätt är det för läraren när denne har 
uppfattat att tekniken finns runt om kring oss och att den finns i vår vardag. Känns 
tekniken svår för lärarna krävs det eftertänksamhet och kreativitet. Detta är alla 
lärare inte medvetna om. Vi har mött lärare som känner sig skrämda över ämnet 
teknik och det har gjort att ämnet inte används i den utsträckning som den ska. Det 
är ju inte bra att eleverna missar ett ämne bara för att läraren inte känner sig 
kompetent i ämnet. Ta gärna hjälp av arbetslag eller annan personal på skolan som 
kan ge tips och idéer. Materialet som används i undervisningen ska gärna vara 
tillgängligt då pedagogerna kan lättare komma åt detta.  

Teknikämnet behöver inte böcker till eleverna utan låt eleverna undersöka saker och 
ting om kring dem. Vi har märkt att pedagogerna inte har haft materialet tillgängligt. 
När pedagogerna undervisning i olika ämnen så märker de inte att de pratar också 
om ämnet teknik omedvetet.  Gör gärna lektionerna tvärvetenskapliga och baka in 
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svenskämnet i tekniken men även andra ämnen. Att jobba tematiskt är också en del i 
ämnet teknik.  

Som blivande lärare ser vi framemot att lyfta upp teknik ämnet i verksamhet som vi i 
framtiden kommer att jobba inom och optimera den undervisningen, vilket gynnar 
barnens utveckling och främjar elevens förståelse för framtida kunskaper. Genom att 
vi gjorde en undersökning i ämnet teknik på våra för oss kända skolor så märkte vi att 
frågorna runt teknik i allmänhet kom fram. Lärarna frågade oss om ämnet teknik och 
var mera nyfikna på att lära sig mera. Vårt resultat i detta är att lärarna behöver mera 
bred kompetens i ämnet teknik och att göra dem mindre skrämda.  
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Bilaga 1. 

 

Hej alla pedagoger! 

 

Vi har betstämt oss för att göra ett examensarbete inom området teknik. Vi vill 
undersöka hur mycket ämnet teknik finns i skolan i dag. Från förskoleklass upp till 
årskurs 5. Genom att göra en enkätundersökning så hoppas vi att information om hur 
mycket läraren och personalen håller på med ämnet.  

Dessa enkätfrågor riktar sig till dig, pedagog som jobbar antingen i förskoleklass, 
klass eller på fritids. Era svar och åsikter kommer att ligga till grund för vår studie om 
teknik. 

Det är frivilligt att vara med i studien och dina svar kommer att förbli anonyma.  Vi 
hoppas att ni vill svara på dessa frågor och att ni vill hjälpa oss i vår studie om teknik. 

 

Tack på förhand för ditt deltagande! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ann Jansson  

Zheno Osman 

Mälardelens högskola 

 

Vid eventuella frågor så kan ni gärna kontakta oss på: 

Ann: xxx-xxx xx xx 

Zheno: xxx-xxx xx xx 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga 2. 

 

Hur mycket används teknikämnet i skolan. 

I enkäten finns två typer av frågor. Vid fråga med ja och nej så ringar du in ditt svar. 
Vid frågan med flera svarsalternativ så ringar du in det svaret som stämmer bäst in 
på dig. Vid svar där det finns rader så svarar du med skrift.  

1. Hur mycket tid använder du av undervisningstiden går till teknikämnet? 
 

 

 

 

 

 
 

 

2. Läste du teknik under din lärarutbildning? Ja Nej 
3. Om nej: Vilken fortbildning har du fått i ämnet teknik? 

 

 

 

 

 
4. Är teknikundervisningen enbart i klassrummet? Ja Nej 

 
5. Vad är det för typ av material i teknikämne 

 


