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Sammanfattning 
Mot bakgrund av vad tidigare forskning visar om hur teknikundervisningen framträder i grundskolan har 
vi genomfört två undersökningar där syftet har varit att undersöka hur några lärare i grundskolans årskurs 
1-3 resonerar kring teknikämnet samt angående sin teknikundervisning. Dessutom har syftet med andra 
undersökningen varit att undersöka hur några lärarutbildare resonerat kring teknikundervisningen på 
lärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. I våra 
undersökningar har vi också undersökt vad lärare, respektive lärarutbildare uttryckt om teknikämnets 
förutsättningar i grundskolan och på lärarutbildningen. Vår teoretiska utgångspunkt har varit det 
pragmatiska perspektivet. I våra undersökningar har vi använt oss av en kvalitativ metod i form av 
semistrukturerade intervjuer. Resultatet från våra två undersökningar visar att ämneskompetens är av 
stor vikt både för lärarna och lärarutbildarna för att de ska känna sig trygga att undervisa i ämnet. Det får 
vi bekräftat då samtliga lärare och lärarutbildare i våra undersökningar har gått fortbildning i teknik. 
Förutsättningar för undervisningen har visat sig vara beroende av material och lokal. Dessutom 
framkommer det, utifrån lärarnas resonemang, att det finns svårigheter att tolka målen i teknik där en 
anledning kan vara att det inte finns några kunskapskrav i årskurs tre. I Undersökningen med 
lärarutbildarna visar resultatet att det är viktigt att eleverna får sina 200 timmar i teknik och att 
lärarstudenterna kan hantera kunskapskraven för årskurs sex anpassat för de lägre årskurserna. 
Därutöver anser lärarutbildarna att det är viktigt att vidga studenternas syn på att teknik är mer än 
elektroniska artefakter. 

Ämnesord 
Dewey, lärare i teknik, lärarutbildare, teknikdidaktik, teknik i läroplaner, teknisk kunskap, 
ämnesintegration.  
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Förord 
För att kunna genomföra våra undersökningar var förutsättningarna att finna lärarutbildare och 

lärare i teknik som hade möjlighet att delta i intervjuer under den tidsram vi hade till detta 

arbete. Med anledning av att vi är två studenter som har skrivit detta examensarbete så har 

referenser och material som använts, delats upp sinsemellan och delgivit varandra. Vi har 

transkriberat hälften av intervjuerna var och sedan sammanställt resultatet tillsammans. Med 

anledning av att arbetet är författat tillsammans är vi därmed väl insatta i alla delar av den text 

som presenteras. 

 

Våra varmaste tack vill vi rikta till vår handledare Kristina Johansson-Tell, som stöttat oss 

genom skrivprocessen. Stort tack också till lärarna och lärarutbildarna som deltagit i våra 

undersökningar.  
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1. Inledning 
Under våra verksamhetsförlagda perioder (VFU) på lärarutbildningen, med inriktning mot 

arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, har vi uppmärksammat variationer i både 

omfång och arbetssätt i teknikundervisningen. Mot bakgrund av detta har ett intresse för 

teknikämnet väckts. Bjurulf (2013) uttrycker att det finns ganska lite forskning kopplad till 

teknikdidaktiken i skolan, på grund av att teknikämnet är det senast införda obligatoriska ämnet 

i svensk grundskola. Brister inom teknikämnet som Teknikdelegationens rapport för SOU 

(2010), som står för Statens Offentliga Utredningar, särskilt lyfter fram är ledarskap, 

uppföljning, lärarutbildning och lärarfortbildning. Bjurulf (2013) påpekar att trots att det finns 

ett stort behov av teknik så anser hon att ämnet är underdimensionerat i lärarutbildningen som 

riktar mot de lägre årskurserna. Det speglas även i läroplanen, Lgr11 (Skolverket 2011b), där 

samtliga av de naturorienterande ämnena har kunskapskrav i årskurs tre, medan teknikämnet 

har kunskapskrav från årskurs sex. Skolverkets (2011a) kommentarmaterial till kursplanen i 

teknik uttrycker, att barn föds in i vårt tekniska samhälle, vilket gör dem beroende av teknik på 

ett helt nytt sätt än tidigare. Johansson & Sandström (2015) menar att därför är det viktigt att 

börja tidigt med teknikundervisningen. Vilket Skolverket (2011a) uttrycker på följande sätt:  

 
En grundprincip för progressionen från årskurs ett till årskurs nio är att den 
går från det elevnära och enkla i lägre åldrar, till vidare utblickar och mer 
komplexa studieobjekt i de högre åldrarna. Det finns också en tydlig tanke 
genom hela kursplanen att vissa liknande studieobjekt ska återkomma i olika 
stadier, med olika omfattning, fördjupning och komplexitet.  

(Skolverket, 2011a, s. 10) 

 
Utifrån tidigare forskning framkommer det att teknik inte framträder som ett eget ämne, utan 

ofta hamnar i skymundan av de naturorienterande ämnena (NO) biologi, kemi och fysik 

(Blomdahl 2007; Mattsson 2002; Skolinspektionen 2014). Timplanen för grundskolan visar att 

Teknikämnet delar på 800 timmar i årkurs 1-9 tillsammans med NO-ämnena (Skolverket 2014). 

Det finns därmed inga specificeringar om hur många timmar varje ämne ska tilldelas mellan 

årskurs 1-9 (Skolinspektionen 2013). Det finns oklarheter när det gäller timfördelningen mellan 

NO-ämnena och teknik, men enligt Skolverket (2011a) finns det indikationer på att teknikämnet 

ligger i underläge. 

 

Enligt Blomdahl (2007) och Bjurulf (2013) har få studier gjorts med riktning mot 

teknikundervisning för årskurs 1-3. Bjurulf (2013) menar att om undervisningen ska kunna 
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bidra till elevers tekniska kunskap och för att ämnet ska få en självständig status, behöver 

lärarens utbildning och kompetensnivå vara tillräckliga. Skolinspektionen (2013) skriver att 

teknikämnet är viktigt i vårt demokratiska samhälle, för att som medborgare kunna vara med 

och besluta om samhällets fortsatta utveckling. En teknisk allmänbildning är också en 

förutsättning för att bemästra den vardagsteknik som finns omkring oss. 

 

1.1 Syfte  
Syftet med arbetet är att kartlägga tidigare forskning inom teknikdidaktik med fokus på 

grundskolans lägre årskurser. Mot bakgrund av vad tidigare forskning visar är vi intresserade 

att ta del av hur lärare resonerar kring arbetssätt i teknikundervisningen. Dessutom är vi 

intresserade av att ta del av lärarutbildares tankar kring teknikundervisningen på 

lärarutbildningen och i grundskolans årskurs 1-3.  

 

1.2 Disposition 
I det fortsatta arbetet presenteras en litteraturgenomgång där begreppet teknik beskrivs utifrån 

olika forskares definitioner samt vad teknisk kunskap kan innebära. Därefter redovisas 

läroplanernas framväxt i koppling till samhällets utveckling, som följs av tidigare forskning 

som handlar om det teknikdidaktiska område vi utgått ifrån i våra undersökningar. Vår 

teoretiska utgångspunkt presenteras och motiveras med förankring till våra undersökningar. I 

den empiriska delen, tar vi upp metodval, urval av deltagare, genomförande, etiska 

överväganden samt de resultat som framkommit. Avslutningsvis för vi en diskussion utifrån 

resultaten från undersökningarna med kopplingar till vår forskningsbakgrund och teoretiska 

utgångspunkt. 
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2. Litteraturgenomgång 
Detta avsnitt inleds med att urskilja definitioner som finns kring teknik generellt samt vad 

teknisk kunskap kan innebära. Därefter redovisas hur teknikämnet har skrivits fram genom 

tidigare läroplaner tills rådande läroplan (Lgr11). En överblick över den forskning som tidigare 

har gjorts inom teknikdidaktiken presenteras, som har relevans för våra undersökningar. Teorin 

som presenteras här utgör detta arbetets utgångspunkter för vår empiriska undersökning. 

 

2.1 Definitioner av teknik 
Enligt Blomdahl (2007) är begreppet teknik bekant för de flesta människor men associeras på 

en mängd olika sätt. Det leder till att det är svårt att definiera begreppet utifrån en enda 

formulering. Blomdahl (2007), Ginner (1996) och Mattsson (2002) hävdar, att en vanlig 

förekommande definition av teknik är föremål som människor har skapat i syfte att underlätta 

och tillfredsställa behov.  

  

För att närma sig fenomenet hänvisar Blomdahl (2007) till Lindqvist (1987) som beskriver 

teknik utifrån de åtta vanligaste definitionerna, vilka enligt Blomdahl (2007) fortfarande är 

aktuella idag: 

 

1. Teknik är användandet av maskiner, redskap och verktyg 

2. Teknik är tillämpad naturvetenskap 

3. Teknik är människans metoder att behärska naturen 

4. Teknik är människans metoder att behärska den fysiska miljön  

5. Teknik är människans metoder att tillfredsställa sina behov genom att 
använda fysiska föremål  

 6. Teknik är de metoder som används för att bearbeta råmaterial i syfte att 
öka deras användbarhet 

7. Teknik är människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att 
använda fysiska föremål 

8. Teknik är all rationell, effektiv verksamhet 

(Lindqvist 1987 se Blomdahl 2007, s. 39) 
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Traditionellt sett förknippas, enligt Ginner (1996), teknik ofta med naturvetenskap, där 

naturvetenskap ses som den teoretiska delen och teknik som den praktiska. Teknikens språk 

och idé utmanar dock uppfattningen om teknik som en tillämpad och underordnad 

naturvetenskap. K. Nielsen, H. Nielsen och Jensen (1996) beskriver två myter för att klargöra 

teknik. Den ena är att tekniken har en så kallad market-pull effect, vilket innebär att tekniken 

utvecklas utifrån samhällets behov. Den andra myten är att uppfinnarens unika idé är en 

utgångspunkt för den tekniska utvecklingen. Molander (1996) menar att tekniska förändringar 

är beroende av en rad faktorer, som exempelvis samhällets ekonomiska och politiska situation, 

nya naturvetenskapliga genombrott och erkännandet av otillfredsställda behov i samhället 

sedan århundraden tillbaka.  

 

Nielsen et al. (1996) menar att teknik och naturvetenskap har ett autonomt förhållande till 

varandra, där vardera representerar olika former av vetande. Blomdahl (2007) beskriver 

relationen mellan naturvetenskap och teknik som ett ömsesidigt utnyttjande, där tekniken och 

naturvetenskapen kan dra nytta av och tillämpa varandras kunskaper. Ginner (1996) menar att 

tekniken kan ta del av naturvetenskapens teoribildning och tillämpa dess kunskaper, men det 

betyder inte att tekniken är en del av naturvetenskapen. Blomdahl (2007) och Ginner (1996) 

uttrycker att naturvetenskapen producerar tankar, begrepp, idéer, lagar och teorier, medan 

tekniken producerar i en mer handfast form, nämligen materiella föremål eller saker som man 

kan ta och känna på. Enligt Ginner (1996) är det viktigt att poängtera att ingen kan påstå sig ha 

den absoluta definitionen av teknik.  

 

2.2 Teknisk kunskap 
Enligt Gyberg och Hallström (2009) handlade teknik från början om människors teknikbehov 

och deras överlevnad, där den tekniska utvecklingens centrala områden var matlagning, kläder 

och bostäder. Ginner (1996) menar att en pedagogisk fördel med teknikhistoria är att äldre 

teknik är lättare att förstå för att förklara modern teknik och tekniska system, speciellt för icke 

tekniker. I Lgr11 (Skolverket 2011b) uttrycks att drivkrafter bakom teknikutvecklingen har 

varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. Tekniken runt omkring oss 

människor behöver synliggöras och göras begriplig för att eleverna ska utveckla en förståelse 
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för teknikens roll för individen, samhället och miljön. Genom undervisningen i ämnet teknik 

ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

 

• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,  
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till 

lösningar,  
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,  
• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och  
• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid 

(Skolverket, 2011b, s. 269) 
 

Dessa fem förmågor som elever ska ges möjlighet att utveckla i ämnet teknik, problematiserar 

Bjurulf (2013) och menar att teoretisk och praktisk kunskap är sammankopplat där själva 

görandet sker i kombination med tänkande, tanke och handling. Hon förklarar att uppgifter av 

praktisk karaktär innefattar en aktivitet som är av undersökande slag, medan en arbetsuppgift 

av teoretisk karaktär innebär ett större inslag av betraktande. Vidare menar Bjurulf (2013) att i 

undervisningen kan teori och praktik vävas samman, då hon anser att teoretisk kunskap erövras 

i hög grad genom konkret arbete. Det är viktigt, enligt Johansson och Sandström (2015) att i 

teknikundervisningen väva samman teori och praktik, för att kunna erbjuda eleverna holistiska 

lärandesituationer. Svensson (2010) uttrycker att skolan fyller en viktig uppgift i att utveckla 

elevers tekniska bildning. Hon anser att barn och ungdomar använder artefakter utan att 

reflektera över hur de fungerar eller vilka tekniska system de själva ingår i. Blomdahl (2007) 

poängterar att den traditionella teknikundervisningens huvudsyfte, att utbilda elever till tekniker 

har förändrats. Undervisningen handlar istället om att eleverna ska ges möjlighet att skapa 

förståelse för den tekniska kulturens historia och utveckling. Eleverna ska också få möjlighet 

att bedöma och värdera konsekvenserna av hur teknik påverkar människan, samhället och 

miljön. 

 

2.3  Teknikämnet i läroplanerna  
För att få en djupare förståelse för hur teknikämnet har utvecklats i takt med samhället är det 

motiverat att göra en historisk återblick. Utifrån en redogörelse av läroplanernas framväxt kan 

en förståelse skapas för hur samhället speglas i läroplanerna och hur rådande läroplan är 

utformad. Mattsson (2002) skriver att en anledning till varför teknisk bildning utformats till ett 
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skolämne är att det funnits ett behov av tekniskt utbildade människor inom arbetsmarknaden 

som kan driva företag, för att utveckla landets välstånd.  

 

Hagberg och Hulten (2005) skriver att teknik infördes som ämne redan i Lgr62, som ett 

tillvalsämne i avsikt att utbilda pojkar till industriarbetare. Efterföljande läroplan, Lgr69, 

tillkom då en likvärdig utbildning framhölls vilket gjorde att ämnet blev tillgängligt även för 

flickor, även om det inte var en stor andel som valde ämnet. I samband med Lgr80 blev 

teknikämnet obligatoriskt men var knutet till de naturvetenskapliga ämnena som tillämpad 

naturvetenskap. Lövheim (2013) menar att det fanns en vilja att öka inslagen av praktiska och 

laborativa arbetssätt. Lgr80 präglades av en integrerad kunskapssyn vilket Elgström och Riis 

(1990) menar kan vara en anledning till varför teknikämnet inte hade en egen kursplan. 

 

Blomdahl (2007) belyser att i takt med att samhället blev allt mer mångkulturellt utvecklades 

ett större internationellt samarbete med Europa, vilket ställde krav på en förändrad skola som 

ledde fram till en ny läroplan, Lpo94, som skulle svara till samhällets framtida behov. 

Miljöfrågor och den tekniska utvecklingen var några anledningar till att ämnet fick större 

betydelse i styrdokumenten och att ämnet fick en egen kursplan. Kursplanen för teknik skulle 

omfatta årskurserna 1-9. Timplanen för teknik var fortfarande placerat inom ramen för de 

naturorienterande ämnena. Enligt Mattsson (2002) innehöll Lpo94 uppnåendemål och 

strävansmål och resten var lärarens ansvar att organisera.  

 

Kursplanen i Lgr11 har delvis en annan uppläggning i jämförelse med den tidigare kursplanen 

med angivna förmågor som eleverna ska utveckla genom att studera vissa teman (Skolverket, 

2011b). Syftet med teknikämnet i Lgr11 är att eleverna ska utveckla sin tekniska medvetenhet, 

kunna lösa tekniska problem, men även att känna till och kunna använda sig av tekniska ord 

och begrepp.  Kursplanens syfte avslutas med ett antal långsiktiga mål som är formulerade som 

förmågor att uppnå genom undervisningen. Dessa förmågor ligger till grund för 

kunskapskraven i läroplanens senare del (Skolverket 2011b). Kursplanen i Lgr11 förtydligas 

med ett kommentarmaterial, ämnade att konkretisera ämnesinnehållet och kunskapskraven 

(Skolverket 2011a). Inriktningen i Lgr11:s kursplan i teknik skiljer sig inte mycket från Lpo94. 

Skillnaden är att Lgr11 har en annan struktur med tre övergripande aspekter. Den första 

aspekten handlar om att ge eleverna verktyg för att göra tekniken runt omkring dem synlig och 
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begriplig. Den andra aspekten handlar om att göra eleverna förtrogna med vanliga arbetssätt för 

att utveckla tekniska lösningar. Den tredje aspekten rör teknikens roll i samhället och 

vardagslivet, samt konsekvenser av teknikval för människan, samhället och miljön. "Ett centralt 

syfte med undervisningen i teknik är därför att eleverna ska få förståelse för att teknik har 

betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön.” (Skolverket, 2011a s. 9). Vidare 

menar Skolverket (2011a) att centrala förmågor i kursplanen är användningen av 

teknikområdets begrepp och uttrycksformer. Anledning till dessa förändringar är att rapporter 

från grundskolorna visat på svårigheter att etablera teknikämnet i grundskolan. Särskilt gäller 

det i grundskolans tidiga årskurser. I kommentarmaterialet är centralt innehåll förtydligat även 

i de lägre årskurserna:  

 

I årskurserna 1–3 görs dokumentationen i form av enkla skisser, bilder och 
fysiska modeller. (…) konstruktionsarbete är centralt inom det tekniska 
kunskapsfältet. (…) Vid allt teknikutvecklings -och konstruktionsarbete ingår 
också dokumentation med teknikområdets uttrycksformer. Det kan vara 
bilder, skisser och ritningar av olika slag, fysiska och digitala modeller samt 
skriftliga rapporter och presentationer.  

(Skolverket, 2011a, s. 8)  

 

Johansson och Sandström (2015) poängterar att i kursplanen för teknikämnet lyfts teknikens 

inverkan på samhällsutvecklingen och det aktiva medborgarskapet fram på bekostnad av den 

traditionella synen på teknik som ett enbart praktiskt ämne. Utmärkande för teknikämnet i 

Lgr11 är innebörden av begreppet technological literacy eller teknisk läskunnighet, som 

innefattar förmågan hos en individ att på ett ansvarsfullt sätt kunna använda lämplig teknik. I 

kommentarmaterialet till Lgr11 lyfts praktiskt arbete fram. "Att själv praktiskt få pröva, 

observera och konstruera är ett fruktbart sätt att närma sig teknikens primära frågor om mål och 

möjligheter och att erövra förståelse för tekniska lösningar" (Skolverket 2011a s. 8).   

 

2.4 Teknikdidaktisk forskning 
De undersökningar som vi redogör för nedan berör teknikundervisningen i grundskolan och 

vilka förutsättningar som visat sig ha betydelse för att kunna bedriva en teknikundervisning av 

hög kvalité. 
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Teknikföretagen, som är en bransch- och arbetsorganisation för teknikföretag i Sverige har vid 

två olika tillfällen genomfört studier angående teknikämnet i grundskolans alla stadier. Dessa 

båda undersökningar genomfördes med hjälp av enkäter som hundratals lärare och rektorer fick 

svara anonymt på. Undersökningarna gjordes i syfte att väcka elevers teknikintresse och på 

grund av framtidens brist på teknikutbildade och ingenjörer. Den första undersökningen utförde 

Teknikföretagen själva medan den andra utfördes i ett samarbete med Centrum för tekniken i 

skolan (CETIS) som är ett nationellt resurscentrum som finansieras av 

Utbildningsdepartementet. 

 

I Teknikföretagens rapport (2005) undersöktes teknikämnets betydelse i grundskolan. Syftet 

med undersökningen var att få en tydligare bild av teknikundervisningen i grundskolan och för 

att kunna åstadkomma en bra teknikundervisning för alla elever. I studien framkommer att 

teknikämnet försummas och att fortbildning är ett stort önskemål från lärarnas sida och att det 

behövs en teknikansvarig lärare på varje skola. I den sammanställda rapporten poängterar 

Teknikföretagen (2005) att dagens grundskola inte kan ge den teknikundervisning som eleverna 

har rätt till. Undersökningen visar att mer än hälften av alla lärare har ofullständiga kunskaper 

om kursplanen i teknik (Lpo94). Till skillnad från lärarna är rektorerna mer nöjda med 

teknikundervisningen som bedrivs i klassrummen. Det framkommer också utifrån 

undersökningen att rektorerna över lag inte vet vilken måluppfyllelse som finns i ämnet 

(Teknikföretagen 2005). 

 

Teknikföretagens (2012) andra rapport, visar resultat från en undersökning, som genomförts 

bland lärare och rektorer i Sverige. Undersökningen hade i syfte att få en överblick på 

undervisningen i teknikämnet ute på skolorna. En ny läroplan och kursplan för teknikämnet 

hade tillkommit då undersökningen genomfördes, vilken teknikföretagen såg positivt på. Den 

stora delen av resultaten från undersökningen visar att lärarna som undervisar saknar utbildning 

och behörighet. Vidare redovisar Teknikföretagen (2012) att resultatet från denna studie är lika 

oroande som den förra när man ser till undervisningen i teknik. 

 

I jämförelse med resultaten från teknikföretagens första undersökning (Teknikföretagen, 2005) 

och den andra undersökningen som gjordes tillsammans med CETIS (Teknikföretagen, 2012) 

har inte resultaten ändrats särskilt mycket. Resultaten berör till stor del de organisatoriska 
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faktorerna som schema och avsaknad av arbetsplan, lokal och material, samt lärares brist på 

utbildning och kunskap inom ämnet. En slutsats från undersökningen är att 

teknikundervisningen har en underordnad roll på många skolor. Teknikföretagen (2005, 2012) 

ser allvarligt på undersökningarnas resultat och uttrycker att teknikundervisningen bör starta 

redan i de lägre årskurserna, att fortbildning är en förutsättning för att lärarna ska kunna bedriva 

en bra undervisning samt att varje skola bör ha en teknikansvarig lärare. 

 

Mattsson (2002) beskriver hur intresset för teknik ökade bland de elever som undervisades av 

lärare med utbildning i ämnet. Mattssons studie utgjordes av lärare, studenter på 

lärarutbildningen och skolelever som intervjuades angående teknikämnets innehåll och 

uppläggning. Hon kom fram till slutsatsen att teknikundervisningen sker i alldeles för liten 

utsträckning. Särskilt gäller det elever i de yngre årskurser och en del av dessa elever får inte 

sällan en torftig teknikundervisning, samt att teknikämnet upplevs diffust för många elever. 

Teknikämnets mål och syfte måste tydliggöras i utbildningen, såväl i skolan som på 

lärarutbildningen. Mattsson (2002) menar också att det finns ett stort behov av fortbildning i 

teknikdidaktik för lärare. 

 

Blomdahl (2007) har uppmärksammat svårigheten med styrningen av de fysiska ramfaktorerna.  

Studien handlar om hur klassrummet och hur undervisningen organiseras. Tillgången till 

material och verktyg för teknikundervisningen är faktorer som visat sig ha stor betydelse för 

teknikundervisningen. Studiens resultat visar att de två lärare som observerats i 

teknikundervisningen i respektive klassrum försökte utgå ifrån elevernas erfarenheter, och 

använde den tekniska omgivande miljön som lärandestoff. Gemensamt i de båda klassrummen 

var svårigheten att organisera undervisningen på bästa sätt och hitta arbetsformer för att ge 

eleverna en mer aktiv roll i sitt lärande, eftersom detta arbetssätt ställer krav på didaktiska 

ämneskunskaper (Blomdahl 2007). 

 

Bjurulf (2008) har undersökt hur teknikämnet gestaltas i undervisningspraktiken. Hon hävdar 

att det tekniska kunskapsområdet inte är särskilt brett och att teknikämnet inte har någon lång 

tradition som skolämne och därmed inte har en självklar roll i grundskolans undervisning. 

Lärarens utbildning, lärandemiljön och antal elever per klass visar sig vara tre betydelsefulla 

framgångsfaktorer för elevers lärande kopplat till teknikämnet. Vidare drar Bjurulf (2008) 
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slutsatsen att teknikdidaktiken i kombination med lärarnas tolkningar av styrdokumenten och 

kursplanen i teknik påverkar hur ämnet gestaltas och vad eleverna erbjuds att lära. Det 

framkommer att undervisningen saknar verklighetsanknytning och att eleverna därför riskerar 

att uppfatta teknikämnet som mindre meningsfull för dem. Lärarna har olika åsikter om syftet 

med undervisningen i teknik, medan alla är eniga om att teknik innebär att utveckla något för 

att uppfylla praktiska behov. I studien menar fyra av fem lärare som deltog i undersökningen, 

att en del praktiska uppgifter inte går att genomföra i ett vanligt klassrum med en helklass. 

Därmed utesluts dessa praktiska inslag ur undervisning, till skillnad från den lärare som 

arbetade med teknikämnet i en slöjdsal (Bjurulf 2008). 

 

Skolinspektionen (2014) har genomfört en kvalitetsgranskning om teknikundervisningen på 22 

grundskolor runt om i Sverige. Granskningen visar att teknikundervisningen i många fall 

framstår som otydlig för eleverna. En vanlig uppfattning bland elever och lärare är att 

naturvetenskapliga områden som elektricitet, magnetism, ljud och ljus ingår i teknikämnets 

kursplan. Rapporten visar att teknikämnet ofta integreras med exempelvis fysik och arbetas i 

teman under perioder vilket i sin tur betyder att de förmågor i respektive ämne som eleverna 

ska utveckla behöver tydliggöras av lärarna. Teknikdelegationens rapport för SOU (2010), hade 

i syfte att identifiera de problemområden som fanns i grundskolans teknikämne. Likaså gav 

denna rapport uttryck för att teknikämnet ofta är inbakat bland NO-ämnena och att 

teknikämnets identitet uppträder otydlig för elever. Rapporten visar att undervisningen behöver 

anpassas efter elevers kunskaper och intresse och förespråkar en metod IBSE, som står för 

Inquire Based Science Education. Detta arbetssätt uttrycks passa för elever i olika åldrar samt 

elever som befinner sig på olika nivåer där lärande tar utgångspunkt i elevens undersökande 

erfarenheter istället för vetenskapliga sanningar. 

 

Skolinspektionen (2014) har i sin granskning uppmärksammat att syftet med teknikämnet 

utifrån de intervjuade lärarnas tolkningar av ämnet varierar. Uppfattningar som framkommer 

om ämnet är att undervisningen går ut på att bygga saker och att eleverna ska få möjlighet att 

tillämpa det som de lärt sig i fysiken. Det är bekymmersamt att lärarna har skiftande 

uppfattningar om vad teknisk kunskap är, vilket skolinspektionen (2014) menar kan leda till att 

de i sin tur gör olika tolkningar av Lgr11:s centrala innehåll och kunskapskrav. Granskningen 

visar också att teknikundervisningen många gånger blir en form av ett praktiskt görande med 
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svag teoretisk förankring och med svag koppling till kursplanen. Bjurulf (2013) poängterar 

vikten av att det praktiska arbetet sker i samband med diskussion och reflektion så att 

genomförandet inte blir ett oreflekterat görande. 

 

Av Skolinspektionens granskning (2014) framgår vidare att läroböcker i teknik används i liten 

utsträckning, särskilt i de lägre årskurserna. Den begränsade tillgången till lämpliga läroböcker 

och andra läromedel i teknik anser lärarna vara ett bekymmer. Vid planering av 

teknikundervisning saknar de möjlighet att kunna få stöd och inspiration av ett lämpligt 

läromedel. Resultatet av Skolinspektionens granskning stämmer till stor del överens med vad 

som framkommer i tidigare studier om teknikämnet. Skolinspektionen uppmärksammar som 

ljusglimtar att de har mött en del kompetenta lärare som arbetar medvetet med att eleverna ska 

förstå den teknik som finns omkring oss, för att därmed inse teknikens betydelse.  

 

Sammanfattningsvis är det olika faktorer som har betydelse för vad eleverna erbjuds lära i 

teknikundervisningen såsom; lärarens utbildning, uppfattning om teknikämnet, tolkning av 

kursplan, tillgång till material och den fysiska lärandemiljön. (Bjurulf, 2008; Blomdahl 2007; 

Skolinspektionen 2014). Tidigare forskning visar att teknikämnet har en otydlig identitet 

eftersom undervisningen inte sällan genomförs av lärare utan ämneskompetens och det 

rapporteras om att teknikundervisning i grundskolans tidiga år sker i liten utsträckning. Den 

dominerande delen av resultaten handlar om att de undervisande lärarna saknar både utbildning 

och behörighet (Teknikföretagen 2005, 2012; Mattsson 2002).  

 

2.5 Teoretisk utgångspunkt 
Tidigare forskning (Bjurulf 2008; Skolinspektionen 2014) visar att handling och reflektion är 

viktigt i teknikundervisningen för att undervisningen inte ska utgöras av ett oreflekterat 

görande. Den teoretiska utgångspunkten vi har valt att utgå ifrån är grundad i en pragmatisk 

lärandeteori, där Deweys idéer om handling och reflektion avspeglar sig.  Forssell (2005) menar 

att inom det pragmatiska synsättet påverkas dessutom elevernas konstruktion av kunskap i den 

sociala kontexten. 
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Vidare menar Forssell (2005) att Deweys teori om lärande kan kopplas till 

teknikundervisningen, där elever ges möjlighet att arbeta praktiskt och samtidigt reflektera över 

sina erfarenheter. Blomdahl (2007) hävdar att Dewey talar om ett ansvarsfullt betraktande av 

tekniken utifrån både reflektion och handling. R M. Hartman, S. Hartman och Lundgren (2004) 

uttrycker att reformpedagogik och pedagogisk progressivism som Dewey förespråkade, innebär 

en pedagogik som kopplar utbildning, samhälle, innehåll, den lärande själv och villkor för 

lärande. Dewey menar att utbildning måste betraktas som ett socialt fenomen kopplat till 

samhället. Deweys utryck learning by doing innebär att handlingen är som ett led i en oändlig 

kedja av avsikt-planering-handling- reflektion och bedömning av resultat vilket leder till en ny 

avsikt. Blomdahl (2007) hävdar att elevers sätt att prova sina idéer och omsätta dem i praktiken, 

kan jämföras med uppfinnarens sätt att använda kända kunskaper på ett nytt sätt för att skapa 

nya artefakter. Forssell (2005) påpekar att det är lärarens ansvar att uppmärksamma och känna 

igen de miljöer som gynnar elevers lärande. Samspelet mellan det sociala och det individuella 

påverkar elevens tänkande samtidigt som miljön har en central roll för elevers lärande.  

 

Anledningen till denna utgångspunkt är en förhoppning att kunna lyfta de sociala aspekterna 

med koppling till ett reflekterande och undersökande arbetssätt i våra undersökningar. Vi anser 

att Deweys idéer är intressanta i teknikundervisningen och hur hans teorier kring lärande kan 

användas i undervisningen. Hans undervisningsfilosofi är också intressant då den har präglat 

läroplaner över tid. Lgr11 (Skolverket 2011b) är också det styrdokument som lärarna i våra 

undersökningar har att förhålla sig till, vilket gör Dewey ännu mer intressant för oss. Ett 

grundläggande antagande i detta sammanhang är således att filosofi bör utgöra basen för 

teknikundervisning, där filosofin rör både tekniken och undervisningen. 

 

2.6 Frågeställningar 
Utifrån vårt syfte och ovanstående litteraturgenomgång har vi formulerat följande 

frågeställningar, vilka vi sedan utgått ifrån i våra två undersökningar: 

 

• Hur beskriver lärare sitt arbetssätt i teknikundervisningen? 

• Hur resonerar lärarutbildare kring teknikämnet på lärarutbildningen? 
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• Vad anser lärarna respektive lärarutbildarna vara teknikämnets förutsättningar i 

grundskolans årskurs 1-3? 
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3. Metod 
I följande avsnitt presenteras val av metod, urval och datainsamling. Dessutom presenteras de 

etiska överväganden som vi har tagit hänsyn till i våra undersökningar. Eftersom studien har en 

pragmatisk utgångspunkt är det viktigt att valet av metod möjliggör för oss att ta reda på mer 

om lärares respektive lärarutbildares resonemang kring arbetssätt i teknikundervisningen samt 

teknikämnets förutsättningar med förankring till Deweys teorier om lärande. Larsen (2009) 

beskriver att en metod kan betraktas som ett redskap eller ett tillvägagångssätt för att få svar på 

frågor inom ett visst område. Varje metod har sitt sätt att hämta in, organisera och tolka 

information på. Valet av metod har därmed en betydelse för datainsamlingsprocessen och de 

resultat vi kommer fram till och är avgörande för kvalitén på undersökningen. Vi har använt 

oss av den kvalitativa metoden i form av intervjuer för att på bästa kunna koppla till syftet för 

våra undersökningar. Syftet med den första studien var att undersöka hur undervisande lärare i 

årskurs 1-3, resonerar kring sitt arbetssätt och hur de uppfattar teknikämnets förutsättningar i 

skolan. Syftet med den andra studien var att undersöka lärarutbildares tankar kring 

teknikundervisningen på lärarutbildningen samt vilka teknikdidaktiska kunskaper de anser 

studenter behöver från lärarutbildningen för att kunna undervisa elever i grundskolans årskurs 

1-3.  

 

3.1 Kvalitativ intervju 
Begreppet intervju kan i vid mening förstås som "ett utbyte mellan två personer som samtalar 

om ett tema av gemensamt intresse" (Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 45). Den kvalitativa 

metoden som vi valde att utgå ifrån i våra undersökningar ansåg vi bäst kunna svara på våra 

frågeställningar. Larsen (2009) menar att fördelar med kvalitativa metoder är att forskare möter 

informanten ansikte mot ansikte vilket gör att man lättare kan gå in på djupet och ger en bättre 

helhetsförståelse av ett fenomen. Carlström och Carlström Hagman (2012) menar att i den 

kvalitativa forskningen har forskaren ett inifrånperspektiv för att på ett mer flexibelt sätt kunna 

tolka och förstå hur människor upplever verkligheten. Vi tog hänsyn till detta genom att ställa 

följdfrågor till informanterna för att få kompletterande och fördjupande svar. Om det uppstod 

missförstånd vid någon fråga kunde vi formulera frågan på ett annat vis.  
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Enligt Larsen (2009) är det enklare att säkerställa validiteten (giltigheten) i en kvalitativ 

undersökning, eftersom den intervjuade kan tala friare och man kan be om förklaringar. 

Nackdelen är däremot att vi inte kan dra några generella slutsatser utifrån det resultat som 

framkommer i våra kvalitativa undersökningar. Ytterligare en nackdel är att intervjuaren kan 

påverka intervjuresultatet, genom att informanten svarar det som hon eller han tror att 

intervjuaren vill höra. Vidare menar Larsen (2009) att det är lättare att svara ärligt när man 

fyller i ett frågeformulär helt anonymt än när man sitter framför personen som intervjuar. Då 

det råder både fördelar och nackdelar med denna metod, ansåg vi dock att fördelarna var 

övervägande och av den orsaken att följdfrågor samt förtydligande kunde göras under intervjuns 

gång. 

 

Vi använde den semistrukturerade intervjun när vi genomförde våra undersökningar. Den 

innebär att flera huvudfrågor är definierade på förhand, där det även finns utrymme för 

intervjupersonen att ta upp andra intressanta ämnen. Urvalet av intervjufrågor var relevanta 

utifrån vårt syfte och den tillgängliga tidsramen att utföra studien. Intervjufrågorna var 

anpassade till undersökningarnas syften och frågeställningar (bilaga 1 och 2). Vanligt i den 

semistrukturerade intervjun är hur och vad frågor (Justesen & Mik-Meyer 2011). Våra 

intervjufrågor följdes upp av följdfrågor för att ge oss en djupare förståelse utifrån 

lärarutbildares och lärares resonemang. 

 

3.2 Urval av deltagare 
Vår avsikt var att intervjua fyra lärare och fyra lärarutbildare i teknik. En urvalsmetod som 

Larsen (2009) lyfter fram är snöbollsmetoden, vilken innebär att ett strategiskt urval sker då 

enheterna som kontaktas förväntas ha den kunskap som krävs för att kunna delta i 

undersökningen. Genom denna metod kan andra tips om lämpliga deltagare komma fram. För 

undersökningen med lärarna, kontaktade vi i första hand lärare som vi kände sedan tidigare, 

som i sin tur hänvisade oss vidare till andra lärare som kunde vara av värde för oss inom det 

område vi ville undersöka. Dessutom kontaktade vi tidigare handledare från VFU-perioder, som 

vi ansåg var goda förebilder inom det område vi valde att utforska. Larsen (2009) beskriver 

detta tillvägagångssätt som innebörden av ett godtyckligt urval, vilken innebär att informanter 

väljs ut som forskaren anser lämpliga att belysa frågeställningen. Urvalet av lärare gjordes med 
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anledning av att få en så bred bild av undervisningen i teknik som möjligt i grundskolans årskurs 

1-3. Därför valde vi att intervjua lärare med olika lång erfarenhet samt från fyra olika skolor.  

 

Motiv till att även intervjua lärarutbildare, var för att försöka skapa oss en bild av lärarutbildares 

uppfattning om teknikämnet, och hur de resonerar i utformningen av sin undervisning på 

lärarutbildningen. Dessutom har vi inte funnit studier där lärarutbildare i ämnet teknik ingår, 

därför var det av stort intresse att ta del av deras tankar kring teknikundervisningen. För att 

komma i kontakt med lärarutbildare att intervjua för den andra undersökningen, mailade vi 

kontaktpersoner för lärarutbildningen på två lärosäten. De i sin tur vidarebefordrade kontakter 

till tänkbara personer att delta i undersökningen. Vi kom därefter i kontakt med fyra 

lärarutbildare där två hade möjlighet att delta. 

 

3.3 Genomförande 
Till en början var syftet att genomföra en undersökning där vi ville få syn på både lärares och 

lärarutbildares resonemang kring teknikundervisningen. Vi blev ganska snabbt medvetna om 

att intervjufrågorna inte kunde formuleras lika för lärarna som för lärarutbildarna, vilket ledde 

till att vi valde att göra två olika undersökningar i detta arbete. Lärare som vi kände sedan 

tidigare kontaktades samt lärare som vi genom bekanta fått tips om att kontakta, vilka alla var 

positiva till att intervjuas. Vi kontaktade två lärosäten för att få hjälp med kontakter till 

lärarutbildare som kunde vara av värde att intervjua för vår andra undersökning. Intervjuerna 

genomfördes vid personliga möten. Utifrån vår valda intervjumetod fanns det möjlighet för oss 

att ställa följdfrågor och även möjlighet för intervjupersonen att prata mer fritt. 

 

Deltagarna erbjöds själva få bestämma plats för intervjun med anledningen av att de skulle 

känna sig så bekväma som möjligt. Intervjuerna skedde utifrån färdigformulerade öppna frågor, 

vilket Larsen (2009) menar utgör ett underlag för att besvara frågeställningarna. Samtliga 

intervjuer tog ungefär en halvtimme vardera. Det rådde vidare inga störningsmoment eller annat 

som påverkade intervjun negativt utan atmosfären var lugn och harmonisk. Vi var noga med att 

inte yttra några egna åsikter under intervjuerna men däremot visade vi intresse för det som 

deltagarna berättade, med anledning av att få dem att vidareutveckla sina resonemang. 
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Intervjuerna ljudinspelades för att vi senare skulle kunna lyssna till intervjuerna igen och inte 

gå miste om viktiga uttalanden.  

 

3.4 Bearbetning av data och resultatredovisning 
I denna fas behövde vi bearbeta den data som vi fått fram för att resultaten skulle kunna 

redovisas. Liksom Larsen (2009) beskriver är denna fas ett tidskrävande arbete som måste 

genomföras på ett korrekt sätt för att resultatet ska bli bra och noggrant. Samtliga intervjuer 

transkriberades noggrant ord för ord för att underlätta i vår resultatredovisning. Med anledning 

av den noggranna bearbetningen var det enkelt att välja ut de referat och citat som var passande 

under resultatdelen. För att underlätta vår analys använde vi oss av en matris där vi 

sammanställde samtliga svar där skillnader och likheter mellan deltagarnas svar tydligt 

framgick. Larsen (2009) menar att en matris fungerar som ett hjälpmedel där enheterna placeras 

längs ena linjen (i detta fall lärarnas namn) och ämne/frågor placeras längs andra linjen. På detta 

sätt fick vi en god översikt över det material som vi framgått i intervjuerna. Under 

resultatredovisningen valde vi att presentera intervjuerna utifrån de frågor vi utgått ifrån under 

intervjuerna.  

 

Våra syften med våra två undersökningar var att undersöka hur lärare beskriver sitt arbetssätt, 

hur lärarutbildare resonerar kring teknikundervisningen på lärarutbildningen samt hur de båda 

uttrycker sig kring teknikundervisningens förutsättningar. Undersökningarna redovisas var för 

sig för att få en struktur och för att inte blanda ihop de båda undersökningarna. De intervjufrågor 

som hade koppling till arbetssätt presenterades under samma rubrik. De frågor som berörde 

möjligheter och begränsningar i undervisningen valde vi att presentera under rubrik som 

behandlade teknikundervisningens förutsättningar. Analysarbetet gjordes utifrån 

sammanställning av resultat som presenteras i samband med varje avsnitt i resultatdelen där 

våra reflektioner över de resultat som framgått kopplas till vår teoretiska utgångspunkt. Vårt 

resultat är grundat på vad lärarna uttryckt under intervjuerna och vi kan därmed inte säkerställa 

att de faktiskt arbetar så som de beskrivit. Vi fick intryck av att deltagarna var öppna och 

engagerade i sitt sätt att beskriva sin undervisning. 
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3.5 Etiska överväganden 
Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (u.å.) fyra huvudkrav informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i våra undersökningar.  Dessa 

huvudkrav mailades ut till samtliga deltagare i ett informationsbrev (bilaga 3), där de 

informerades om sina rättigheter att medverka och avbryta sitt deltagande och om vårt syfte 

med undersökningen. I presentation av resultaten har vi värnat om lärarnas anonymitet genom 

att använda fingerande namn. Deltagarna informerades om att uppgifterna som framkom i 

intervjuerna, såväl som det inspelade materialet som transkriberingarna, var tillgängliga för 

handledare och examinator vid förfrågan, vilket samtliga godkände. 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 
Larsen (2009) menar att validitet (giltighet) handlar om att insamlad data ska vara relevant och 

kunna svara mot de valda frågeställningarna. Justesen och Mik-Meyer (2011) uttrycker att 

validitet traditionellt sätt handlar om huruvida undersökningens resultat belyser 

forskningsfrågan, alltså "om vi mäter det vi säger att vi mäter" (Justesen & Mik-Meyer, 2011 

s. 33). Kvalitativa undersökningar har ofta högre validitet än kvantitativa eftersom intervjuaren 

kan göra en del ändringar under arbetets gång för att få med viktiga detaljer som har relevans 

för frågeställningen. Informanten har även tillfälle att själv ta upp saker som han eller hon anser 

vara viktiga och en flexibel process ger möjlighet till att ändra på frågorna i efterhand för att 

skapa en högre validitet (Larsen 2009). Vi försökte att ge våra undersökningar en så hög 

validitet som möjligt genom att ställa följdfrågor till våra respondenter under intervjuerna som 

kunde ge oss mer värdefull information. 

 

Våra undersökningar utgjordes av fyra lärare, respektive två lärarutbildare vilket innebar att vi 

inte kan dra några generella slutsatser. Larsen (2009) menar att det inte är lika enkelt att 

säkerställa en reliabilitet (tillförlitlighet) vid kvalitativa undersökningar som vid kvantitativa.  

Larsen hävdar dessutom att vid intervjuer finns risk att informanten påverkas av situationen och 

av intervjuaren. Tillförlitligheten i en undersökning handlar om noggrannhet och exakthet 

förstärks genom att flera forskare genomför samma undersökning som visar på samma resultat, 

vilket innebär hög reliabilitet (Larsen 2009). För att säkerställa en så hög reliabilitet som möjligt 
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var vi noga med att all intervjudata noggrant hölls reda på och inte blandade ihop vem som sagt 

vad.  
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4. Resultat/Analys 
I detta avsnitt redovisas resultaten utifrån bearbetning av material. Vi utförde två olika 

undersökningar, där den ena undersökningen utgjordes av lärare i teknik i årskurs 1-3 och den 

andra undersökningen utgjordes av lärarutbildare i teknik. För att få en tydlig struktur i 

redovisningen har vi valt att presentera resultaten under tre olika rubriker. Dessa rubriker har 

uppkommit ur gemensamma nämnare från intervjubearbetningen såsom deltagarnas bakgrund, 

arbetssätt och förutsättningar för teknikämnet. Referat och citat som vi använder i texten är 

hämtade från transkriberat material från intervjuerna. I varje avsnitt följer våra reflektioner till 

det resultat som framgått där skillnader och likheter mellan informanterna lyfts fram. Syftet 

med reflektionerna efter varje avsnitt är att tydliggöra det som framkommit och för att kunna 

svara på våra frågeställningar i vår diskussion. Resultaten kopplas till vår teoretiska 

utgångspunkt i förhållande till vad lärare samt lärarutbildare uttrycker. 

 

4.1 Resultat från den första undersökningen 
Vi inleder följande avsnitt av resultatet med att redovisa lärarnas yrkesbakgrund, som följs av 

lärares beskrivning av arbetssätt i teknikundervisningen och de förutsättningar de upplever att 

teknikundervisningen i skolan anses ha.  

 

4.1.1 Presentation av lärarnas yrkesbakgrund 
Jenny har arbetat som lärare sedan 2004 och har genomgått en lärarutbildning med inriktning 

mot matematik/NO. Utbildningen sträckte sig över 3,5 år och Jenny är behörig att undervisa 

elever i årskurs 1-7. Jenny har dessutom gått fortbildning i teknik vid några tillfällen men som 

hon uttrycker inte mättes i högskolepoäng.  

  

Malin har arbetat som lärare sedan 2010. Hon gick sin lärarutbildning under 3,5 år som kallades 

Barndoms- och ungdomsvetenskap. För att bli behörig i teknik läste hon 15 högskolepoäng 

teknik under sin pågående lärarutbildning. Denna kurs gav henne behörighet i att undervisa 

elever i teknik i förskoleklass och årskurs 1-6.  
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Annette har en bakgrund som förskollärare sedan 1982 och arbetar som lärare sedan 2005. För 

att bli behörig som lärare läste hon en treårig påbyggnadsutbildning på halvfart som gav henne 

behörighet att undervisa i årskurs 1-3. Därutöver har hon gått fortbildning som utgjordes av 23 

högskolepoäng i NO och teknik.  

  

Bodil har i grunden en förskollärarutbildning sedan 1982 och har arbetat som lärare sedan år 

2010. Hon läste en fortbildningskurs i NO och teknik på 15 högskolepoäng för att bli behörig 

att undervisa upp till årskurs tre.  

 

4.1.2 Redovisning av lärarnas arbetssätt i teknikundervisningen 
I detta avsnitt redovisas lärarnas resonemang kring hur de arbetar med teknikämnet i skolan. 

Lärarna beskriver dessutom hur de arbetar utifrån kursplanen i teknik, hur teknik är schemalagt 

och hur de presenterar syftet med teknikundervisningen för eleverna. I samband med lärarnas 

arbetssätt har vi valt att beskriva deras definitioner av begreppet teknik vilket kan ge en 

bakgrund till hur de formar undervisningen. För att tydligare urskilja vad som sägs av respektive 

lärare så väljer vi att redovisa dem var för sig. När en lärare benämns första gången i avsnitten 

markeras respektive namn med fetstil. 

 

Jenny uppfattar teknik som vardagliga samhällsfunktioner som exempelvis sophantering. Hon 

beskriver att teknik är allt det vardagliga runtomkring oss, som exempelvis leksaker eller en 

kulspetspenna. Jenny anser att hennes teknikundervisning präglas av experiment och att 

eleverna får uppleva vardagliga saker. Hon berättar att eleverna kan få skruva isär en 

kulspetspenna och diskutera varför det är teknik och vad som kännetecknar teknik i just en 

kulspetspenna.  

 

På schemat utgör teknikämnet 50 minuter i veckan under hela läsåret, där Jenny delar in 

arbetsområden i NO/teknikblock som teman. Teknikundervisningen sker i klassrummet och 

Jenny använder sig av material som hon själv har samlat ihop hemifrån, för att kunna bedriva 

en fungerande teknikundervisning. 

 



 

28 

 

Undervisningen formas utifrån Lgr11, (Skolverket, 2011b), enligt Jenny, och hon arbetar 

ämnesintegrerat där syfte och kunskapskraven är lika. Inledningsvis av ett arbetsområde säger 

Jenny att hon presenterar de centrala innehållen och visar eleverna vad som krävs av dem för 

att utveckla förmågorna i teknik. Dessutom utgår hon från de fem förmågorna i teknik både vid 

sin planering av teknikundervisningen och vid bedömning av elevers arbete. 

 

Jenny uttrycker sig i frågan om läromedel att hon inte funnit tillräckligt bra läroböcker att arbeta 

utifrån i teknik. Hon anser att böckerna inte är prisvärda om man ser till innehåll och omfång. 

Jenny nämner att hon har referenslitteratur som hon utgår ifrån när det gäller faktatexter som 

de arbetar med i undervisningen. Hon beskriver sitt arbetssätt som att hon själv berättar mycket 

för eleverna om teknik och hon använder faktafilmer från internet som hon anser passar. Jenny 

uttrycker att teknik är ett väldigt abstrakt ämne och därför ser hon till att eleverna får bygga 

mycket och agera likt uppfinnare. Jenny hävdar att hon har ett brinnande intresse för att arbeta 

mycket praktiskt, vilket hon menar avspeglar sig i hennes undervisning. Eleverna får ställa 

enkla hypoteser, enkla resultat och enkla analyser för att få en struktur i undervisningen som är 

förberedande inför äldre årskurser, där Jenny även undervisar. 

  

Malin definierar teknik som allting som finns runtomkring oss, förutom det som är levande. 

Malin beskriver att hon arbetar mycket tematiskt vilket hon anser är viktigt eftersom hon arbetar 

med andraspråkselever och menar att tematiskt arbete kan hjälpa dem se kopplingar mellan 

olika ämnen och på så vis utveckla sitt ordförråd. Hon ger några exempel på teman i teknik, 

såsom teknikens historia och tidiga tekniska utvecklingar. Malin uttrycker att eleverna får 

möjlighet att besöka Idéforum vid sex tillfällen varje termin. Idéforum är en ideell förening som 

bland annat arbetar med produktutveckling. Forumet är ett centrum med utgångpunkt i teknik 

och entreprenörskap. Det är gratis för skolklasser och de arbetar utifrån en pedagogisk praktik 

i syfte att sprida teknikintresse och kunskap hos elever och lärare. Anledningar till att Malin 

spenderar mycket tid där tillsammans med eleverna är att de har mycket mer tillgång till 

material och att det finns fler vuxna som kan hjälpa till vid lärotillfällena.  

 

Enligt Malin har kommunen fastställt en timplan för teknikämnet som innebär 30 minuter 

teknik i veckan. Malin uttrycker att den är svår att följa, vilket gjort att hon har valt att lägga 

teknikämnet under intensivare perioder där eleverna istället får möjlighet att arbeta med ämnet. 
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Teknik finns utskrivet på elevernas schema som eget ämne under perioder där de arbetar 

intensivt med ämnet varje vecka, där alla NO och- tekniklektioner går till teknik i sex veckor, 

150 minuter i veckan i årskurs tre. 

  

Malin ser en del svårigheter med att arbeta utifrån kursplanen i teknik; "Dels så ska man ju 

behandla det centrala innehållet, dels ska man behandla förmågorna och dels så ska man möta 

upp kunskapskraven. Så det är ju det som är svårt". Malin visade oss en pedagogiska planering 

där förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav för varje arbetsområde framgick. Med hjälp 

av en pedagogisk planering och en bedömningsmatris för teknik i årskurs tre väljer Malin ut 

uppgifter från ett texthäfte som hon själv har valt ut. Malin beskriver att hon i sin undervisning, 

exempelvis utgår från ett urval av teknikböcker som de med hjälp av en dokumentationskamera 

läser gemensamt i klassen. "Det blir ju väldigt mycket att vi pratar, provar på, bygger och man 

är ute och utforskar och så vidare. Det är ju mest teoretiskt när man pratar om historian sen blir 

det väldigt mycket praktiskt". Med teoretiskt menar Malin att eleverna får ta del av exempelvis 

fakta kring hur olika föremål har utvecklats. Med praktiskt menar hon att eleverna är aktiva och 

får arbeta med händerna. 

  

Den lärobok som enligt Malin fungerar bra, är Hans Perssons teknikbok Teknikgrytan med 

texter och bilder som är lätta att förstå. Boken riktar sig till förskollärare samt lärare i de yngre 

årskurserna. Det svåraste, menar Malin är att hitta en bra lärobok som fungerar heltäckande och 

menar att hennes undervisning innehåller "mer göra än bara läsa". Malin ger exempel på 

aktiviteter i teknikundervisningen där eleverna fått bygga en raket och sen fått skriva en 

instruktion om hur de gått tillväga. Eleverna har även byggt broar, gjort ritningar och förklarat 

vilket material de använt. Detta utgör sedan grunden för dokumentation och bedömning som 

samlas i elevernas individuella utvecklingsplaner.   

  

Annettes definition av teknik beskrivs som någonting som förlänger eller förstärker kroppen 

eller en förmåga såsom enkla maskiner och redskap. Annette beskriver att hon även utgår från 

enkla maskiner i sin undervisning där hon förklarar för eleverna att maskiner kan vara en 

förstärkning. Teknikundervisningen introduceras enligt Annette genom att hon ger exempel på 

olika sätt som fungerar som förstärkning eller förlängning såsom; handen, armen eller benen 

för att kunna transportera sig eller något. Hon berättar att genom att kupa handen kan man ösa 
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vatten och dricka ur, och att vid tillverkningen av redskap utgick från den kupade handen för 

att människor skulle kunna dricka. "Så först introduceras tekniken och sen de enkla 

maskinerna". På schemat utgör teknik 50 minuter i veckan under hela vårterminen säger 

Annette, vilket hon menar ger eleverna tid till att bygga och konstruera och göra undersökningar 

med de enkla maskinerna.  

 

Det centrala innehållet i Lgr11 (Skolverket, 2011b) tycker Annette är omfattande men bra. 

Förmågorna är lite otydliga och hur förmågorna ska bedömas. Annette beskriver att hon 

försöker synliggöra syftet med teknik för eleverna genom att tala om vad teknik är och förklara 

varför det exempelvis är viktigt att göra en ritning till en konstruktion. Det läromedel som 

Annette utgår ifrån är en blandning av olika teknikböcker. Annette har försökt hitta bra 

läroböcker i teknik och bland annat använder hon den senaste Boken om teknik av Hans Persson 

som utgår ifrån de fem förmågorna i Lgr11 (Skolverket 2011b) och riktar sig mot mellanstadiet. 

Annette betonar att det inte är enkelt att hitta bra läroböcker i teknik och att de inte följer en bra 

struktur eller att uppgifterna inte är utmanande nog för eleverna. Dessutom saknar hon 

lärarhandledning till många läroböcker i teknik.  

  

Bodil definierar teknik som något som vi människor har skapat för att underlätta och lösa 

problem. Hon beskriver flera möjligheter att integrera teknik med andra ämnen för att ge mer 

tid åt ämnet. Teknik står som ett eget ämne på schemat men hon väljer att arbeta under 

intensivare perioder för att få ut mer av undervisningen. Bodil integrerar ofta teknik med 

svenskämnet då hon anser att det går lika bra att arbeta med en text om teknik i 

svenskundervisningen. Hon återger hur en uppgift i teknik kan fungera som en skrivuppgift i 

svenskan genom att ord och begrepp om tekniken ska finnas med i deras text när de skriver.  

 

Det kan vara sagor som har med teknik att göra, en faktatext, en film som de 
ska dokumentera. Det är hela tiden svenska i teknik med nya begrepp och ord 
de ska lära sig. Jag har inte dåligt samvete om jag tar ett antal lektioner och 
jobbar med teknik på svensklektioner. För då skriver vi också, så det blir mer 
som ett tema, med svenska, bild, teknik och matte. 

  

Bodil berättar hur hon i undervisningen diskuterar teknikens historiska utveckling med 

utgångspunkt i hur vi människor skapat saker för att lösa problem. Med hjälp av enkla 
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barnfilmer ges bakgrund av exempelvis hur glasögon eller plåstret blev till "Om ett barn skulle 

bli retad om det har glasögon eller hörapparat då kan man ta fram en film och kolla på tekniken 

och hjälpa det barnet istället och lyfta det så att det blir något viktigt". Bodil beskriver att hon 

börjar med teknik i årskurs ett från grunden genom att utgå ifrån tekniska begrepp och låta 

eleverna få göra en konstruktion med en skiss. Eleverna får sedan göra en kamratbedömning 

för att se om skissen går att följa och konstruera utifrån.  

 

Synliggörande av syftet med teknikundervisningen beskriver Bodil genom att presentera 

teknikmålen och förklara vad teknik är. Ord och begrepp skrivs upp på tavlan så att eleverna 

blir förtrogna med och börjar använda de nya orden. Vid planering av ett arbetsområde förklarar 

Bodil att hon utgår från förmågorna, centralt innehåll och strävar mot kunskapskraven i årskurs 

sex eftersom det inte finns några kunskapskrav i årskurs tre.  

  

Bodil uttrycker att hon uppskattar Hans Persson som läromedelsförfattare och de böckerna han 

skrivit, såsom Teknikgrytan som hon anser viktig i teknikämnet. Bodil ser elevboken som ett 

bra komplement och menar att läroböcker hjälper teknikämnet att framstå som ett eget ämne, 

men tillägger att hon föredrar att köpa in konkret material än att använda resurser till läroböcker. 

 

Reflektioner 

Bodil, Jenny och Malin definierar teknik ungefär på samma vis, som något som finns runt om 

oss som vi människor har utvecklat för att underlätta i vardagen. Däremot skiljer sig Annettes 

definition av teknik då hon poängterar att det är något som förstärker eller förlänger ens 

förmåga. Artefakter är gemensamma nämnare för samtliga lärare där de ger exempel på vad vi 

människor har skapat för att underlätta i vardagen såsom penna, sax, redskap och enkla 

maskiner. Samtliga lärare uttrycker att teknik är något som fungerar underlättande för 

människor, där en koppling kan göras till Deweys tankar om att utbildning måste betraktas som 

ett socialt fenomen kopplat till samhället (Hartman et al. 2004). 

 

Bodil och Malin uttrycker att de arbetar mycket ämnesintegrerat med svenska, matematik, NO, 

bild och historia. Jenny och Annette arbetar inte ämnesintegrerat i samma utsträckning, de 

berättar att de integrerar bara med fysik då ämnenas kunskapskrav i vissa fall är lika. Jennys 
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intention är att eleverna ska bli medvetna om de vardagliga sakerna som eleverna har erfarenhet 

av och att anamma tekniken likt en uppfinnare. Detta arbetssätt kan kopplas till det pragmatiska 

synsättet på lärandet vilket Blomdahl (2007) menar innebär att elever provar sina idéer och 

omsätter dem i praktiken, likt uppfinnarens sätt att använda kända kunskaper på ett nytt sätt för 

att skapa nya artefakter. Jennys arbetssätt består till stor del av att eleverna får ställa hypoteser 

och analysera över resultatet, vilket är centralt inom NO-ämnena, särskilt kemi och fysik. Detta 

kan innebära att teknikämnet inte framgår som ett eget ämne för eleverna. 

 

Lärarna beskriver hur de synliggör syftet för eleverna på olika sätt. Jenny säger att hon 

presenterar mål i NO medan Malin uttrycker att hon presenterar syftet utifrån teknikämnets 

förmågor vid varje lektion eller delmoment. Annette i sin tur, säger att det står utskrivet teknik 

på schemat så att eleverna ska veta vilket ämne de ska arbeta med. Bodil beskriver att hon 

synliggör syftet genom att skriva upp begrepp på tavlan utifrån de förmågor de ska utveckla. 

 

Med anledning av att lärarna inte anser att eleverna hinner med mycket under 30 minuter i 

veckan, vid exempelvis konstruktionsarbete, beskriver de att de istället väljer att arbeta under 

intensivare perioder. Hans Perssons böcker som Teknikgrytan och Boken om teknik använder 

Malin, Annette och Bodil, men de anser inte att böckerna är heltäckande utan de behöver 

kompletteras och förstärkas med annat material. Jenny anser däremot att det inte finns något 

bra tryckt läromedel i teknik och väljer istället att enbart hämta material från Internet. Annette 

uttrycker avsaknaden av lärarhandledning till läromedlen och menar också att svårighetsgraden 

på vissa uppgifter verkar vara alltför låg för eleverna. Teknik utgörs till största del av praktiskt 

arbete, som enligt lärarna innebär att eleverna konstruerar, bygger och är aktiva. Vi ser även 

drag av ett pragmatiskt arbetssätt utifrån vad Bodil och Annette uttrycker om skissernas vikt 

inom konstruktionsarbete. Däremot innebär Deweys utryck learning by doing (Hartman et al. 

2004) att handlingen är som ett led i en oändlig kedja av avsikt-planering-handling- reflektion 

och bedömning av resultatet. Vi saknar dock reflektion med koppling till undervisningen vilket 

inte framgår utifrån lärarnas resonemang.  

 



 

33 

 

4.1.3 Förutsättningar för teknikundervisningen utifrån lärarnas 
uppfattningar 
I följande avsnitt redovisas lärarnas beskrivningar om teknikämnets förutsättningar och vad de 

ser för möjligheter och begränsningar i sin teknikundervisning. 

 

Jenny beskriver sin drömundervisning i teknik, där hon skulle vilja ha en tekniksal med mer 

praktiskt material och att eleverna skulle arbeta i halvklass. Hon menar att det är en resursfråga 

och att hon får prioritera. Något som Jenny diskuterar som kan vara en svårighet, är vilka 

tekniska begrepp som eleverna ska kunna, då det enligt Jenny inte är tydligt framskrivet i Lgr11 

(Skolverket, 2011b). För att tillgodogöra sig målen så tycker Jenny att besök på idéforum ger 

en möjlighet för eleverna att bygga och konstruera. För att teknikundervisningen ska ha en 

progression menar Jenny att samarbete och kommunikation med tekniklärare i årskurs 4-6 är 

viktigt. En förutsättning för ett gott samarbete mellan lärare i teknik är att ha ett öppet 

arbetsklimat i arbetslaget och bland övriga kollegor och att dela med sig av sina erfarenheter 

till varandra, enligt Jenny.  

  

Möjligheterna med teknikundervisningen anser Malin vara att det är roligt och att det är lätt att 

inspirera eleverna då undervisningen utgörs av många praktiska moment där eleverna tillåts 

vara aktiva. Malin uttrycker att det lätt blir stökigt när eleverna ska bygga någonting eller vid 

konstruktionsarbete och därför föredrar hon att bedriva undervisning på Idéforum. Malin 

hämtar inspiration från sin egen fortbildning som innehöll många praktiska inslag som kan 

anpassas efter olika åldrar. För att eleverna ska kunna behärska de praktiska momenten vid 

konstruktion och bygge, menar Malin att det behöver finnas ett samarbete exempelvis med 

bildämnet för de lägre årskurserna.  

  

Kan du inte klippa och klistra när du ska ha teknik så går det inte. Så det är 
lite förberedelser man behöver göra i de lägre åldrarna framförallt. (…) Jag 
tänker att teknik kräver rätt så mycket praktiskt arbete för att vi ska kunna 
uppnå förmågorna.   

  

Annette upplever att bristen på lokaler, tillgång till material och till viss del tryckt läromedel 

är påtaglig och försvårar teknikundervisningen. Hon önskar att det skulle finnas mer material 
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på skolan för att kunna bedriva en inspirerande teknikundervisning. Hon får i nuläget ta med 

material hemifrån till sin undervisning då hon exempelvis ska arbeta med vispens historia och 

menar att det skulle underlätta om det fanns ett gemensamt skåp med material på skolan.   

 

Möjligheter för teknikundervisningen enligt Annette är det utökade tillägget av uppgifter i 

teknik på Skolverkets hemsida. De uppgifter som läggs ut på Skolverket värderar hon som 

viktiga och kritiskt prövade.  Till skillnad från läromedel som inte är granskade och prövade på 

samma sätt och där det inte är ovanligt att lärarhandledningen trycks i efterhand som läromedlet 

utgivits tycker hon är svårare att arbeta med. Annette kritiserar avsaknaden av lärarhandledning 

till tryckta läroböcker och hur läromedelsförfattare i teknik väljer att presentera ordningen på 

olika områden samt att svårighetsgraden på uppgifterna är alltför låg. Annette beskriver att ett 

ömsesidigt samarbete mellan teknikansvariga i årskurs 1-3 och 4-6 är betydelsefullt och att det 

är viktigt för att möjliggöra elevernas progression i sitt lärande i teknik. 

 

Enligt Bodil är den tillgång till material som rektorn lagt resurser på en möjlighet till goda 

förutsättningar för teknikundervisningen.  Efter att Bodil gick sin fortbildning i Teknik och NO 

satsade rektorn på både material och läroböcker i ämnet och det finns klassuppsättning av de 

elevböcker i teknik där eleverna kan läsa tillsammans eller enskilt. Bodil beskriver att hon kan 

välja vilket experiment som helst från Teknikgrytan och med säkerhet veta att det finns 

tillgängligt material för att alla elever ska kunna utföra experimenten.  

 

Begränsningarna med teknikundervisningen anser Bodil vara den tid hon har till att undervisa 

i årskurs tre eftersom hon endast har teknik med dem en timme varannan vecka. Bodil uttrycker 

att hon måste tänka på hur hon planerar så att de konstruktioner som de arbetat med ska fungera 

att aktualisera igen efter 14 dagar.  

 

Bodil anser sig ha mycket nytta av och använder sig av mycket material från sin fortbildning i 

teknik som inspiration i undervisningen. Det materialet har i sin tur inspirerat henne till att leta 

efter nya saker, filmer och beställa nya teknikböcker. Hon känner att hon kan utveckla sin 

undervisning genom att testa andra infallsvinklar och genom att diskutera med kollegor. Hon 
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får även inspiration från aktiviteter på Idéforum som de även kan arbeta med i klassrummet 

eftersom de har det material som behövs. 

 

Reflektioner 

Lokal och material visar sig vara centrala förutsättningar utifrån vad samtliga lärare beskriver. 

Bodil menar att rektorns roll är viktig när det kommer till att satsa på teknikundervisningen då 

hon uttrycker att tack vare rektorn tillhandahålls det material som behövs för att bedriva en 

kvalitativ undervisning. Varken Jenny, Malin eller Annette nämner något om rektorernas 

engagemang att satsa på teknikundervisningen på deras respektive skolor. 

 

Forssell (2005) menar att enligt det pragmatiska perspektivet är det lärarens ansvar att 

uppmärksamma och känna igen de miljöer som gynnar elevers lärande. Malin väljer att lägga 

en del av undervisningen på Idéforum, där både inspirerade lokal och material erbjuds. Utifrån 

vad Malin berättar framträder undervisningen som lustfylld, utmanande och kreativ. Jenny 

önskar en särskild tekniksal vilket även Annette betonar när hon säger att hon önskar mer platser 

att bedriva teknikundervisning på eftersom det inte finns utrymme att dela upp klassen. Lokal 

är däremot inte något som Bodil eller Malin uttrycker som en begränsning i undervisning. Jenny 

förklarar att hon genom åren har samlat material till sin teknikundervisning som hon hämtat 

hemifrån. Även Annette säger att hon tar med sig saker hemifrån och är själv ansvarig att köpa 

in det som behövs. Hon planerar att organisera ett teknikskåp med material som innehåller 

sådant som eleverna kan arbeta med och sådant som hon kan ha som inspirationsmaterial, och 

menar att det skulle underlätta.  

 

Forssell (2005) menar att utifrån det pragmatiska synsättet påverkas elevernas konstruktion av 

kunskap av undervisningens sociala kontext. Hartman et. al (2004) skriver att pedagogik enligt 

Dewey innebär ett arbetssätt som kopplar utbildning, samhälle, innehåll, den lärande själv och 

villkor för lärande. Inspiration till undervisningen uttrycker samtliga lärare att de hittar hos 

kollegor och från internet. Bodil, Jenny och Malin nämner dessutom att de har stor nytta av de 

arbetssätt och aktiviteter de fick med sig från sin fortbildning, vilka de anser värdefulla vid 

lektionsplaneringar i teknik.  
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Lärarna ger sina synpunkter på kursplanen i teknik. Den som är mest positiv till kursplanens 

förmågor är Bodil som menar att de begrepp som eleverna ska utveckla är tydligare framskrivna 

i Lgr11 (Skolverket, 2011b) än i tidigare läroplaner. Till skillnad från Bodil anser Jenny 

däremot att det är otydligt vilka tekniska begrepp eleverna ska utveckla. Både Malin och 

Annette anser att det är mycket som ska hinnas med och utveckla hos eleverna i teknik och att 

det är krävande att koppla till syften, centrala innehåll samt kunskapskrav.   

 

4.2 Resultat från den andra undersökningen 
Den andra undersökningen utgörs av lärarutbildare i teknik. I följande avsnitt kommer vi ge en 

kort presentation av lärarutbildarnas bakgrund. Därefter följer en redogörelse av deras 

resonemang kring teknikämnet, på både på lärarutbildningen och i grundskolans årskurs 1-3. 

Vi avslutar med att framföra lärarutbildarnas tankar om vilka förutsättningar de anser 

teknikundervisningen har. 

 

4.2.1 Presentation av lärarutbildarnas yrkesbakgrund 
Louise är en verksam lärarutbildare i teknik på ett lärosäte, där hon har undervisat i cirka två 

år. Hon har en yrkesbakgrund som lärare i matematik/NO/engelska med inriktning i årskurs 1-

7, och har arbetat som ämneslärare på högstadiet under 16 år. Louise har gått lärarlyftet och läst 

45 högskolepoäng i teknik. "Då bara föll jag pladask för tekniken och det var himla tur att jag 

läste den här kursen, för jag hade ju egentligen ingen aning om vad jag höll på med, förstår jag 

i efterhand". Det var också under lärarlyftet som Louise blev rekryterad till det lärosäte hon nu 

arbetar vid.  

 

Andreas har en yrkesbakgrund från grundskolan där han undervisade under elva år. Han har 

en grundskollärarutbildning i matematik/NO med inriktning mot arbete i årskurs 4-9. Andreas 

starka intresse för teknikutbildningen och forskarutbildning gjorde att han sökte sig till 

lärarutbildningen på det lärosäte han arbetar vid sedan tre år tillbaka. Andreas har gått 

teknikfortbildning som omfattade 45 högskolepoäng.   
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4.2.2 Lärarutbildarnas resonemang kring teknikundervisningen 
I detta avsnitt redovisas hur lärarutbildarna resonerar kring sin teknikundervisning på 

lärarutbildningen. Vi väljer också att beskriva deras definitioner av begreppet teknik vilket ger 

en djupare förståelse för hur lärarutbildarna både formar och resonerar kring 

teknikundervisningen. De beskriver dessutom tillgång till lokal och material på respektive 

lärosäte. 

 

Louise definition av teknik är något som är skapat av människan för att lösa problem och 

underlätta vardagen. 

 

Det behöver inte handla om el och robotar som många tror, utan en tuschpenna 
och en blyertspenna är precis lika mycket teknik, för det underlättar och vi har 
kommit på dom och allt runt oss precis hela tiden. (...) design, framtagandet 
av nånting, den här processen med att skissa, testa, pröva, göra om och det 
estetiska (…). 

 

Louise uttrycker att den teknikundervisning som studenterna erbjuds på lärarutbildningen är för 

"mager". Hon hävdar att de högskolepoäng som utgörs av teknik inte är tillräckliga för att bli 

vare sig behöriga i ämnet, känna sig trygga att undervisa eller få legitimation. Samtliga 

lärarstudenter Louise undervisar, med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans 

årskurs 1-3, läser 15 högskolepoäng i NO/teknik. Därutöver finns möjlighet till fördjupning i 

teknik eller valfritt ämne på 15 högskolepoäng. Hon tycker det är anmärkningsvärt att de 

studenter som inte väljer teknik som fördjupning endast läser 15 högskolepoäng NO/teknik i 

termin tre, men ändå blir behöriga för att undervisa i teknikämnet. Louise berättar om studenter 

i termin fem och sju som säger "nu vill min handledare att jag ska hålla i teknik och jag vet att 

jag hade teknik men det var tre föreläsningar och jag minns inte". 

 

Louise ger sina synpunkter om kursplanen i teknik i Lgr11 (Skolverket, 2011b) och hur den 

påverkar ämnet, och riktar problematiken till Skolverket. Tekniken har ingen egen timplan och 

det är något regeringen nu arbetar på att ta fram, enligt Louise, men än så länge ska det ingå i 

NO-ämnenas timmar. Louise menar att ämnet då olyckligtvis försummas eller glöms bort i de 

lägre årskurserna. Förmågorna i teknik anser Louise är bra och ges tillräckligt med utrymme 

och tid att arbeta med eftersom det är samma fem förmågor som ska utvecklas under hela 
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grundskolan. Däremot är det centrala innehållet massivt och av blandad kvalité och alltför 

detaljerat på vissa ställen enligt Louises uppfattning. Hon menar att exempelvis ficklampan är 

styrande då det kommer till tekniska system. "Det finns ju 100 andra tekniska system som är 

minst lika intressanta och vardagsanknutna". Hon saknar kunskapskrav i årskurs tre och menar 

att det försvårar för lärare som arbetar i de lägre åldrarna.  

 

För om lärarna har fått väldigt lite teknik i sin utbildning och det var längesen 
och det finns inga kunskapskrav att förhålla sig till, det finns ingen timplan att 
gå efter, då är det klart att då trillar det bort. Då har du ingenting att vila på. 
Du har ingen utbildning, inga styrdokument och du har inget stöd från 
huvudmannen som säger att du måste. 
 

Louise berättar hur en examination kan vara utformad och hur den ska presenteras av 

studenterna. Studenterna ska konstruera en lekplats som redovisas i en egengjord film, som 

visas upp för varandra i ett didaktiskt syfte. Filmen fungerar som ett verktyg för att använda sin 

modell. Louise anser att det finns tillräckligt med material att välja bland och mycket digitala 

hjälpmedel som hon använder sig av i undervisningen. Det finns en ämnesansvarig som ser 

över vad som behöver fyllas på tillsammans med en person som beställer material och sköter 

nerladdning av applikationer (appar) till iPads. Skolan tillhandahåller studenterna med iPads 

om Louise anser att de ska arbeta med appar till att filma och fotografera. 

  

Kursen i teknik där Andreas undervisar utgörs av 7,5 högskolepoäng under fem veckor och 

utöver det har lärarstudenterna en kurs i NO på 15 högskolepoäng. Han berättar att han försöker 

att utveckla ett samarbete med en kurs i estetiska läroprocesser för att se vart dessa kurser kan 

mötas, och hur teknik kan användas för drama, bild och form. Teknikundervisningen ska enligt 

Andreas innehålla ett holistiskt tänkande. Han beskriver att han vanligtvis inleder en teknikkurs 

genom att studenterna får välja ut två artefakter var av 20 stycken. Dessa två föremål 

representerar vad teknik står för dem och Andreas säger att ”antingen är det elektronik eller 

liknande artefakter som studenterna pekar ut som teknik.” Därmed menar han att det är viktigt 

att studenterna blir medvetna om att teknik är mer än elektronik. Andreas definierar teknik 

genom att hänvisa till Ginners (1996) breda definition av teknik, där han beskriver teknik som 

allt det som människan sätter mellan sig själv och sin omgivning och de kunskaper, färdigheter 

och förmågor som utvecklas i det skapandet.  
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Man kan se tekniken utifrån artefakter, kunskaper, aktiviteter och viljekraft. 
Det finns många teknikfilosofer som används för att beskriva vad teknik är. 
Jag tycker det är intressant att använda den breda, att teknik är allt som vi gör 
eller skapar för att uppfylla behov och önskningar. 

 

Andreas tycker generellt att tanken är god i kursplanen i Lgr11 (Skolverket 2011b) och att den 

lyfter fram de förmågor som ska utvecklas. Det visar en tydlig vinkling på behovet av teknisk 

bildning, technological literacy, men han är inte helt övertygad om att teknisk bildning är den 

bästa översättningen av det. Lgr11 lyfter upp de demokratiska aspekterna av teknisk kunskap 

och ur den synvinkeln anser Andreas att den är väldigt bra. Kommentarmaterialet i teknik är 

nödvändigt som komplement för att kunna förstå kursplanen, anser han. Vidare menar Andreas 

att vissa delar kan ifrågasättas av kursplanen i teknik uttrycker avsaknaden av tekniska system.  

  

Ett bekymmer är också att det inte finns något kunskapskrav i teknik. (…) och 
det gör automatiskt att det behöver vara ett mycket tätare samarbete mellan, 
F-3, 4-6, 7-9. Att det finns en tanke med teknikutbildningen på skolan som 
följer någon slags progression. Där de olika lärarna pratar med varandra. Det 
visar inte minst sagt skolinspektionens rapport (2014) hurdant det kan se ut. 

 

Andreas konstaterar att det finns bra förbrukningsmaterial för studenterna att arbeta av. Det 

finns en tekniksal där det finns olika slags verktyg som studenterna tillåts att använda.  Olika 

arbetssätt som Andreas beskriver är exempelvis genom workshops. Han menar att han strävar 

efter att väva samman teori och praktik och försöker se det som en helhet.  

  

Våra workshops går ofta ut på att vi gör nåt med händerna sen binder vi ihop 
det med teori. Det brukar vara så att jag pratar, vi jobbar, jag pratar, vi jobbar. 

  

Reflektioner 

Louise och Andreas definierar begreppet teknik på liknande sätt, något som finns runt omkring 

oss för att underlätta och lösa problem. Det som framkom under intervjuerna var att Louise och 

Andreas lägger tonvikt i undervisningen på vad teknik är. De anser att studenterna behöver 

förstå att teknik är mer än elektroniska artefakter och belyser vardagliga artefakter som 

underlättar i vardagen som viktiga. Enligt Dewey (Hartman et al. 2004) behöver undervisningen 
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utgöras av att bedöma och värdera konsekvenserna av hur tekniken påverkar människan, 

samhället och miljön.  

 

Utifrån lärarutbildarnas resonemang kring arbetssätt reflekteras ett pragmatiskt synsätt på 

lärande där tekniken är kopplad till samhället och miljön. Lärarutbildarnas beskrivningar av 

arbetssätt skiljer sig åt, då Louise mer detaljerat berättar att hon tillhandahåller studenterna med 

digitala hjälpmedel, såsom iPad med vissa appar för att kunna presentera sin konstruerade 

modell. Andreas uttrycker sig mer generellt om sitt arbetssätt och menar att han lägger tonvikt 

på kopplingen mellan människa, miljö och samhälle i sin undervisning. Liksom Deweys 

(Hartman et al. 2004) undervisningsfilosofi, vilket även speglas i kommentarmaterialet till 

Lgr11, ”ett centralt syfte med undervisningen i teknik är därför att eleverna ska få förståelse för 

att teknik har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön” (Skolverket, 

2011a, s. 9).  

 

De båda lärarutbildarna är överens om att teknikämnet ofta hamnar i skymundan av NO-ämnena 

i de lägre årskurserna på grundskolan med anledning av teknik inte har några kunskapskrav 

eller en egen timplan att följa. Att ämnet fortfarande är hopsatt med NO-ämnenas timmar anser 

de vara problematiskt och en bidragande faktor till att ämnet inte prioriteras. Lärosätena där 

Louise och Andreas arbetar har anpassade tekniksalar med mycket förbrukningsmaterial och 

verkstäder som i sig är inspirerande för studenterna. Dessutom finns materialansvariga som 

tillhandahåller med material vilket underlättar för lärarutbildarna vid planering av 

konstruktionsarbete. Särdrag på Louises lärosäte är att studenterna som önskar mer teknik har 

möjlighet att välja 15 högskolepoäng framför andra valbara ämnen. Lärarutbildarna uttrycker 

att de hade önskat göra mer i teknikämnet men att de högskolepoäng som studenter erbjuds är 

få och därmed utgör en begränsning i undervisningen. 

 

De synpunkter om det centrala innehållet i teknik som Andreas och Louise uttrycker, skiljer sig 

något åt hos dem, då Louise anser att det är alltför detaljerat och Andreas uttrycker avsaknaden 

av tekniska system. Förmågorna i teknik visar en tydlig vinkling på behovet av teknisk bildning 

menar Andreas, medan Louise uttrycker att de fem förmågorna tydliggör vad som ska utvecklas 

genom undervisningen. Andreas och Louise samstämmer om att de saknar kunskapskrav i 

teknik och att det är ett bekymmer att det inte finns med.  
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4.2.3 Förutsättningar för teknikundervisningen enligt lärarutbildarna 
I följande avsnitt redovisas lärarutbildarnas uppfattning utifrån hur de beskriver teknikämnets 

förutsättningar på både lärarutbildningen och i grundskolan, samt vad de anser vara viktigt för 

lärarstudenter att få kunskaper om, för att de ska känna sig trygga att undervisa i ämnet. 

 

Louise redogör för möjligheterna med teknik som allt runt omkring oss och menar att det är lätt 

att inspirera många studenter om hon lyckas få rätt ingång i teknikundervisningen. Louise 

poängterar att lärarstudenter ska arbeta med förståelsen om vad teknik är och hur man kan arbeta 

med styrdokumenten när det inte finns kravnivåer. Hon framför vidare att det är viktigt att tolka 

kunskapskraven i årskurs sex och det ämnesinnehåll och didaktiska innehåll. Louise anser att 

tekniken måste börja få ett liv i skolan så att eleverna får intresse för det. Eleverna behöver 

enligt Louise förstå att det inte handlar om att bli byggnadsingenjör eller maskintekniker. ”Man 

kan lika gärna jobba med livsmedel eller design eller planera parker”.  

 

Louise beskriver att hon hämtar inspiration till sin undervisning från lärarlyftet och från sina 

kollegor i teknik. Hon menar också att det krävs att man håller sig uppdaterad med 

dagstidningar då dessa uppmärksammar något som är byggt eller rivits eller exempelvis någon 

ny avloppstunnel som ska grävas. Louise säger att hon fotograferar sådant som hon kan utgå 

från i sin undervisning såsom skyltar och annat som finns runt omkring henne. 

 

Andreas beskriver att han inleder sin undervisning med att studenterna får välja ut ett par 

artefakter som enligt dem symboliserar teknik. Utifrån det ser han möjligheter att kunna vidga 

studenternas förståelse för vad teknik är. En annan möjlighet med undervisningen är att han via 

sina studenter förmedlar att det är viktigt att eleverna får sina 200 timmar i teknik under 

grundskolans nio år. Därför måste man, enligt Andreas, skapa goda förutsättningar för eleverna 

redan i årskurs ett och att eleverna ges tid att reflektera kring det de gör i teknikundervisningen. 

Andreas nämner att han hämtar sin inspiration till teknikundervisningen dels genom litteratur 

och genom nätverket CETIS, hos kollegor och forskare inom teknikdidaktik. 
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Andreas antyder att det finns sådant som både behövs och kan utvecklas med 

teknikundervisningen på lärarutbildningen såsom att han tvingas komprimera teknikkursen är 

på grund av hänsyn till högtider. Dessutom anser han att det svårt att gå in på djupet på endast 

7,5 högskolepoäng och väljer därför att fokusera innehållet i kurserna på kopplingen mellan 

teknik, samhälle, människa, miljö och olika drivkrafter i teknikutveckling. 

 

Reflektioner 

Utifrån det Louise berättar så får vi bilden av att det finns ett starkt samarbete mellan kollegorna 

vid det lärosäte hon arbetar, som utgör ett starkt team med mycket erfarenhet. Kollegiets 

brinnande intresse för teknik är en stark motivationsfaktor att utveckla ämnet på 

lärarutbildningen. Samarbetet i kollegiet på det lärosäte Andreas arbetar vid uttrycker han inte 

lika starkt som Louise gör. Han berättar generellt att han har startat ett samarbete med en annan 

kurs i estetiska läroprocesser för att utveckla ett holistiskt tänkande kring teknik i vardagslivet. 

 

Både Andreas och Louise anser att det är viktigt i teknikundervisningen att studenternas 

förståelse för vad teknik är för att kunna inspirera dem att vilja arbeta med teknik. Louise 

påpekar att eleverna i skolan behöver få intresse för tekniken och förstå att det inte handlar om 

att bli byggnadsingenjör eller maskintekniker. Liksom Blomdahl (2007) menar, utifrån ett 

pragmatiskt perspektiv, handlar det alltså inte om att utbilda elever till tekniker, utan om att 

eleverna ska kunna förstå och värdera teknikens påverkar på människan, samhället och miljön.  

Louise lägger vikt vid hur man i egenskap av lärare kan arbeta med styrdokumenten när det inte 

finns kravnivåer i årskurs tre för att underlätta för studenterna när de sen i sin tur ska bedriva 

teknikundervisning i skolan. Andreas poängterar att en förutsättning för teknikundervisningen 

är elevernas rätt till sina 200 timmar i teknik under de nio år i grundskolan och vikten av att 

skapa goda möjligheter för lärande redan i årskurs ett.  
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5. Diskussion 
Diskussionsavsnittet har i detta arbete delats upp i tre olika delar. Den första delen består av en 

resultatdiskussion där några aspekter ur de resultaten som framkommit i undersökningarna 

diskuteras i förhållande till den tidigare forskning inom ämnet som presenterats i arbetets 

litteraturgenomgång. I den andra delen förs en metoddiskussion, där utfallet av metodvalet 

diskuteras och problematiseras. I den sista och avslutande delen av diskussionen presenteras 

våra tankar kring undersökningarna samt förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen belyser vi undersökningsresultaten i förhållande till tidigare forskning. 

Våra frågeställningar har utgjort grunden för detta arbete och de undersökningar som vi 

genomfört. Vår resultatdiskussion bygger på de reflektioner vi gjort i samband med varje avsnitt 

i resultatdelen. Utifrån våra undersökningar, anser vi oss benägna att svara på frågeställningarna 

med utgångspunkt i vårt resultat. Det resultat som framkommit från intervjuerna i våra två 

undersökningar är grundat på hur fyra lärare och två lärarutbildare beskriver sitt egna arbetssätt 

och hur de resonerar kring teknikämnets förutsättningar i grundskolans årskurser 1-3. 

 

Huvudresultaten vi fått fram är att den teknikundervisning elever erbjuds är beroende av 

lärarens ämneskompetenser, lärarens intresse för teknik och de fysiska ramfaktorerna såsom 

material och lokal. Kollegiet visar sig ha en betydande roll när det gäller teknikämnets 

förutsättningar både i skolan och på lärarutbildningen utifrån det resultat som framkommer. 

Enligt våra undersökningar anser samtliga deltagare att teknik är ett viktigt ämne i skolan. 

 

I det första avsnittet i resultatdiskussionen lyfter vi de arbetssätt som lärarna uttryckt. Vi 

diskuterar även hur de beskriver att de arbetar utifrån kursplanen i teknik. I efterföljande avsnitt 

diskuterar vi vad som framkommit kring lärarutbildarnas resonemang kring 

teknikundervisningen på lärarutbildningen samt deras synpunkter om läroplanen Lgr11. Under 

det tredje avsnittet, diskuterar vi de förutsättningar som framgått utifrån lärarnas respektive 

lärarutbildarnas resonemang kring teknikämnet i grundskolan. Genomgående i 
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resultatdiskussionen drar vi paralleller och gör kopplingar till tidigare forskning och vår 

teoretiska utgångspunkt som vi presenterat under litteraturgenomgången. 

 

5.1.1 Lärarnas arbetssätt i teknikundervisningen  
I följande avsnitt kommer de arbetssätt som lärarna beskrev under intervjuerna bidra till att 

kunna svara på vår forskningsfråga Hur beskriver lärare sitt arbetssätt i teknikundervisningen? 

 

Vi fann det intressant att fråga lärarna som deltog i undersökningen om hur de definierar 

begreppet teknik, för att se hur det påverkade dem i val av arbetssätt. Samtliga lärarna 

definierade teknik kopplat till artefakter, då de gav exempel på vad vi människor har skapat för 

att underlätta i vardagen såsom penna, sax, redskap och enkla maskiner. Lärarnas definitioner 

av teknik liknar det sätt som uttrycks av Blomdahl (2007), Ginner (1996) och Mattsson (2002) 

som föremål skapade av människor i syfte att underlätta och tillfredsställa behov. De fyra 

lärarna samstämmer om att teknikundervisningen ska utgöras av mycket praktiskt arbete i de 

lägre årskurserna då de uttrycker att det är lätt att inspirera eleverna till att vilja arbeta. Med 

mycket praktiskt menar de att eleverna får vara aktiva och konstruera för att få syn på tekniken 

i olika föremål. Praktiskt arbete lyfts i kommentarmaterialet till Lgr11 (Skolverket, 2011a) där 

det står att elever praktiskt ska få pröva, observera och konstruera för att närma sig teknikens 

mål och erövra en förståelse för tekniska lösningar.  

 

Samtliga lärare uttryckte sig i frågan om arbetssätt där det framkom att de arbetade med 

konstruktion till stor del i sin undervisning. Bjurulf (2013) belyser att diskussion och reflektion 

i samband med det praktiska arbetet är viktigt för att ämnet inte ska genomsyras av ett 

oreflekterat görande. Svensson (2010) skriver att barn och ungdomar vanligtvis använder 

artefakter utan att reflektera över de tekniska system de ingår i, vilket hon menar är skolans 

uppgift att uppmärksamma. Enligt Dewey (Hartman et al. 2004) behöver undervisning vara 

kopplad till elevers erfarenheter för att de ska kunna tillägna sig nya kunskaper där elever ges 

möjlighet att arbeta praktiskt och samtidigt reflektera över sina erfarenheter.  Det skulle kunna 

vara så att lärarnas intentioner i vår undersökning, är att det ska finnas möjlighet till teoretisk 

förankring till det praktiska arbetet även om det inte framgick självklart utifrån lärarnas svar. 

För att undervisningen ska vara intresseväckande samt utgå ifrån elevernas erfarenheter är 
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arbetssättet IBSE som teknikdelegationen (SOU, 2010) beskriver en lämplig ingång för elever 

som befinner sig på olika nivåer, där lärande tar utgångspunkt i elevens undersökande 

erfarenheter.  

 

Skolinspektionens granskning (2014) visar att en allmän uppfattning både hos elever och lärare 

är att naturvetenskapliga områden som elektricitet, magnetism, ljud och ljus ingår i 

teknikämnets kursplan. Vårt resultat stämmer till viss del överens med rapporten som visar att 

skolor ofta arbetar med teknikämnet i teman under perioder eller ämnesintegrerat med 

exempelvis fysik. Samtliga lärare menar att de arbetar med teknik under vissa perioder samt att 

de integrerar med andra ämnen för att ge mer tid åt ämnet och i den mån kunskapskrav i andra 

ämnen överensstämmer med teknikämnets. Detta i sin tur innebär att det är ännu viktigare att 

lärarna tydliggör för eleverna de förmågor i respektive ämneskursplaner som eleverna ska 

utveckla så att teknikämnet inte hamnar i skymundan. Så som Jenny och Annette beskriver att 

de synliggör syftet för eleverna, tolkar vi det som att syftet kan uppfattas diffust då vi inte anser 

att det framgår tydligt eller något som de lägger tonvikt på att försöka förmedla för eleverna. 

Detta kan betyda att teknikämnet inte framgår som ett eget ämne för eleverna, vilket kan få till 

konsekvens att eleverna får svårigheter när de kommer upp i de högre årskurserna och inte är 

medvetna att de har arbetat med teknik tidigare. Däremot uttrycker Malin och även Bodil att de 

medvetet arbetar för att synliggöra syftet för eleverna genom tala om syftet samt skriva upp på 

tavlan. 

 

Till skillnad mot vad Skolinspektionens (2014) granskning visar, så uttrycker Bodil flera 

möjligheter att integrera teknik med andra ämnen än NO-ämnena, genom att integrera teknik 

med svenskämnet. Tack vare ämnesintegration menar Bodil att teknikämnet ges möjlighet till 

mer tid i skolan. Även Malin uttrycker att hon arbetar mycket ämnesintegrerat med matematik, 

bild och historia. Till skillnad från Malin och Bodil arbetar inte Jenny och Annette 

ämnesintegrerat i samma utsträckning, utan integrerar med fysik då ämnenas kunskapskrav i 

vissa fall är lika. En konsekvens av att ämnesintegrera teknikämnet utan att synliggöra 

teknikämnets syfte skulle kunna vara att ämnet uppfattas som en praktisk aktivitet utan teoretisk 

förankring. 
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Bjurulf (2008) poängterar att lärarnas tolkningar av styrdokumenten och kursplanen i teknik 

påverkar hur ämnet gestaltas och vad eleverna erbjuds att lära. Bjurulf (2013) problematiserar 

förmågorna i Lgr11 (Skolverket 2011b). Hon menar att teoretisk och praktisk kunskap är 

sammankopplat, där själva görandet sker i kombination med tänkande, tanke och handling, 

vilket är i linje med Deweys idéer om reflektion kopplat till undervisningen. Samtliga lärare 

formar sin undervisning utifrån praktiska inslag, till största del till konstruktionsarbete. Utifrån 

vårt resultat kan vi konstatera att det finns en del svårigheter att arbeta med läroplanen och 

liksom Bjurulf (2008) menar är den undervisningen som eleverna erbjuds beroende av hur 

lärarna tolkar och arbetar utifrån kursplanen i teknik. 

 

Blomdahl (2007) belyser, utifrån Deweys teori om lärande, att eleverna ska få möjlighet att 

bedöma och värdera konsekvenserna av hur teknik påverkar människan, samhället och miljön. 

Det är viktigt att eleverna reflekterar över vilka konsekvenser olika tekniska system kan ha för 

oss människor samt miljön eftersom de är en del av samhället. I motsats till Blomdahl (2007) 

nämnde ingen av lärarna något av detta i sina arbetssätt, även om det skullevara så at de faktiskt 

utgår ifrån dessa begrepp i sin undervisning. Närmast koppling skulle kunna göras till Jenny 

som menar att hon utgår från vardagliga fenomen såsom sophantering då det har stor inverkan 

på vår miljö. 

Skolinspektionens granskning (2014) visar att läroböcker i teknik används i liten utsträckning, 

särskilt i de lägre årskurserna och att tillgången till lämpliga läroböcker är begränsad vilket 

stämmer överens utifrån vårt resultat. Bodil, Malin och Annette använder sig till största del av 

Hans Perssons lärobok Teknikgrytan som vänder sig till förskollärare samt lärare i lägre 

årskurserna och Boken om teknik som riktar sig mot mellanstadiet. De anser inte att böckerna 

är heltäckande, utan behövs kompletteras och förstärkas med annat läromedel. I motsats 

uttrycker Jenny att det inte finns något bra tryckt läromedel i teknik utan hon hämtar material 

från Internet och från egna erfarenheter. En del lärare poängterar också att eleverna tillverkar 

egna böcker som innehåller hypoteser, enkla resultat, skisser och sådant de skriver av från 

tavlan. Det vi ställer oss frågande till är om eleverna förstår avsikten med att tillverka eget 

innehåll i böckerna och om eleverna ges möjlighet att reflektera över det material som de 

producerar i någon vidare mening och om läraren följer upp det som eleverna gjort. 
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5.1.2 Teknikundervisningen på lärarutbildningen 
I följande avsnitt kommer lärarutbildarnas resonemang kring teknikämnet att diskuteras för att 

kunna svara på vår forskningsfråga, Hur resonerar lärarutbildare kring teknikämnet på 

lärarutbildningen? 

 

Louise och Andreas definierar begreppet teknik på liknande sätt, som något som finns runt 

omkring oss för att underlätta och lösa problem. Liksom i Lgr11 uttrycks att teknik har en 

strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov (Skolverket 2011b). Det som 

framkommer i lärarutbildarnas resonemang är vikten av att studenterna ska få ett vidare 

perspektiv på teknik och att det är mer än elektroniska artefakter. Blomdahl (2007) beskriver 

att den traditionella teknikundervisningens huvudsyfte att utbilda elever till tekniker har 

förändrats. Detta bekräftas av Louise som vill vidga synen på vad tekniska yrken innebär. Hon 

betonar att studenterna behöver förstå att det inte innebär att de ska bli maskintekniker eller 

byggnadsingenjör, utan de kan lika gärna arbeta med exempelvis design eller livsmedel.  

 

De båda lärarutbildarna är överens om att teknikämnet ofta hamnar i skymundan i de lägre 

årskurserna med anledning av det inte har ett kunskapskrav eller en egen timplan att följa. Det 

är viktigt att poängtera att teknikämnet inte är det enda skolämnet som inte har några 

kunskapskrav i årskurs tre. Detsamma gäller för ämnena bild, engelska, idrott och musik som 

inte heller har kunskapskrav förrän årskurs sex. Då teknikämnet fortfarande tillsammans med 

NO-ämnenas delar på 800 timmar anser lärarutbildarna vara problematiskt och en bidragande 

faktor till att ämnet inte prioriteras. Detta kan tyckas märkligt att NO-ämnena har kunskapskrav 

i årskurs tre men inte teknik, med tanke på att de borde dela lika på de 800 timmar som de har 

tillgetts. Skolinspektionen (2014) visar att teknikämnet också hamnar i bakgrunden då teknik 

ofta integreras med NO-ämnena. Det skulle kunna vara en anledning till att Louise skiljer ut 

tekniken helt i sin undervisning för att göra det så synligt och begripligt som möjligt för 

studenterna.  

 

Louise uttrycker att det är anmärkningsvärt att de studenter som inte väljer teknik som 

fördjupning endast läser 15 högskolepoäng NO/teknik men ändå blir behöriga för att undervisa 

i teknikämnet. Detta kan förklaras utifrån de senaste ändringar i högskoleförordningen för 
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examensordningen för bland annat lärarutbildningar skrivits fram (Svensk författningssamling 

2010). Där står skrivit hur många högskolepoäng som samtliga ämnen ska dela på utifrån vissa 

riktlinjer där exempelvis matematik, svenska och verksamhetsförlagd utbildning har bestämda 

högskolepoäng att följa. 

  

5.1.3 Teknikämnets förutsättningar 
I detta avsnitt ämnar vi att svara på följande forskningsfråga: Vad anser lärarna respektive 

lärarutbildarna vara teknikämnets förutsättningar i grundskolans årskurs 1-3? Samtliga 

deltagare från båda undersökningarna lyfts fram utifrån deras uppfattningar om faktorer som de 

anser påverkar teknikundervisningen. 

 

I teknikföretagens (2005, 2012) båda studier redovisas att teknikämnet försummas och att 

fortbildning är ett stort önskemål från lärarnas sida.  Ett annat önskemål är att det ska finnas en 

teknikansvarig lärare på varje skola. Det framkommer utifrån Teknikföretagens 

undersökningar, att eleverna i grundskolan inte ges den teknikundervisning som de har rätt till. 

I motsats till Teknikföretagens rapporter så har samtliga lärare i våra undersökningar gått 

fortbildning och upplevs trygga att undervisa i teknik. På skolorna där lärarna arbetar finns 

däremot ingen teknikansvarig. Utifrån det lärarna berättar ger det en bild av att 

teknikundervisningen är beroende av tillgång till material och lokal. Förutsättningarna för 

teknikundervisningen skulle kunna ökas om det fanns mer av ovannämnda för att bedriva en så 

bra teknikundervisning som möjligt. Däremot är lokal inte något som varken Bodil eller Malin 

ser som en begränsning i undervisning då de antingen tillbringar sin undervisning på idéforum 

eller i sitt egna klassrum. Deras undervisning kan därmed tolkas hålla en högre kvalité då 

förutsättningarna är högre i avseende på lokal och material. Däremot handlar inte enbart om 

dessa kriterier utan även på lärarens ämnesdidaktiska kunskaper.  

 

De fyra lärarna är samstämmiga om att teknikundervisningen ska utgöras av mycket praktiskt 

arbete i de lägre årskurserna, där eleverna tillåts vara aktiva. Samtliga anser också att det är lätt 

att inspirera eleverna till att vilja arbeta. Praktiskt arbete lyfts även fram i kommentarmaterialet 

till Lgr11. "Att själv praktiskt få pröva, observera och konstruera är ett fruktbart sätt att närma 
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sig teknikens primära frågor om mål och möjligheter och att erövra förståelse för tekniska 

lösningar" (Skolverket, 2011a, s. 8).  Konstruktion och göra/följa skisser är något som alla 

lärare arbetar med i sin undervisning vilket utrycks i läroplanens kommentarmaterial (s.13). 

 

Blomdahls studie (2007) visar på svårigheter att organisera undervisningen på bästa sätt och 

hitta arbetsformer för att ge eleverna en mer aktiv roll i sitt lärande, eftersom detta arbetssätt 

ställer krav på didaktiska ämneskunskaper. Utifrån vårt framskrivna resultat framgår att det 

krävs att lärare går fortbildning i teknik för att känna sig bekväm att undervisa i ämnet. De fyra 

lärare vi intervjuat har alla gått fortbildning och de menar att de därefter fått större förståelse 

för varför och hur man kan arbeta i teknikundervisningen. I Mattssons (2002) studie visas att 

lärarens kompetens och medvetenhet spelar en avgörande roll för att eleverna ska förstå 

kopplingen mellan det som görs på lektionerna och deras eget lärande och kunskapsutveckling, 

vilket även bekräftas av Skolinspektionens granskning (2014). Något som visar sig 

betydelsefullt för skolutveckling och för att eleverna ska uppnå goda kunskapsresultat enligt 

Skolinspektionens granskning är samverkan mellan lärare, i form av kollegialt lärande. Det är 

i linje med våra resultat där lärarna och lärarutbildarna uttrycker att det är betydelsefullt att dela 

med sig av sina erfarenheter och kunskaper till sina kollegor. 

 

I teknikundervisningen anser Louise att det är viktigt att studenterna förstår vad teknik är och 

hur man kan arbeta med styrdokumenten när det inte finns kravnivåer i årskurs tre. Louise 

uttrycker att det centrala innehållet är alltför detaljerat och ger exempel som ficklampan. 

Skolverket (2011a) menar däremot att det centrala innehållet inte är fastställda riktlinjer utan 

att det kan anpassas efter intresse och behov. "Det är viktigt att understryka att det centrala 

innehållet inte behöver utgöra allt innehåll i undervisningen. Det finns alltid möjlighet för 

läraren att komplettera med ytterligare innehåll utifrån elevernas behov och intresse." 

(Skolverket, 2011a, s. 5).  

 

Enligt Andreas är det betydelsefullt att i egenskap av lärare skapa goda förutsättningar för 

eleverna redan i årskurs ett, och att eleverna ges tid att reflektera kring det de gör i 

teknikundervisningen. Reflektion i teknikundervisningen kopplar vi till Deweys teori om 

lärande där det praktiska måste vara förankrat i reflektion för att lärande ska ske (Hartman et 
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al. 2004). Andreas poängterar att teknik, människa och samhälle som en utgångspunkt i 

teknikundervisning. Det kan styrkas i läroplanens (Lgr11) förmågor ”värdera konsekvenser av 

olika teknikval för individ, samhälle och miljö” samt det centrala innehållet ”teknik, människa, 

samhälle och miljö” (Skolverket, 2011b, s. 272). Dessutom uttrycks i Lgr11 att lärare 

sinsemellan från olika stadier ska samverka för att nå utbildningsmålen (Skolverket 2011b).  

 

Sammantaget visar både tidigare forskning och våra resultat från undersökningar att det är olika 

faktorer som har betydelse för att teknikundervisningen ska utvecklas i skolan. Tre centrala 

förutsättningar som har betydelse för vad eleverna erbjöds lära i ämnet teknik; lärarens 

ämneskompetens, den fysiska lärandemiljön och tillgång till material. Därutöver hävdar 

Mattsson (2002) att teknikämnets mål och syfte måste tydliggöras i utbildningen, såväl i skolan 

som på lärarutbildningen. Hon menar också att det finns ett stort behov av fortbildning i 

teknikdidaktik för lärare. Även om både Bjurulf (2008) och Mattssons (2002) studier gjordes 

för ett antal år sedan stämmer de fortfarande överens med vad som framkommit utifrån 

Skolinspektionens granskning (2014) och vad vi kom fram till utifrån våra undersökningar. 

Samtliga lärare har gått fortbildning i teknik och uttrycker att teknikämnet är viktigt i de lägre 

årskurserna. Förutsättningarna skulle kunna förbättras om lokal och material inte vore en 

begränsning i undervisningen. Därtill skulle syftet med undervisningen och arbetsmoment 

tydligare synliggöras för att teknik ska behandlas som ett eget ämne.  

 

5.2 Metoddiskussion 
Vi använde oss av den kvalitativa metoden i form av intervjuer för att få en bild av hur lärare 

samt lärarutbildare resonerar kring teknikundervisningen. Undersökningarna omfattade fyra 

intervjuer med lärare samt två intervjuer med lärarutbildare med olika bakgrunder. 

Ljudupptagningen av intervjuerna medförde att den som genomförde intervjun kunde fokusera 

på att ställa frågor och följdfrågor. Syftet i val av metod var att välja en metod som skulle kunna 

hjälpa oss att svara på våra frågeställningar Hur resonerar lärarutbildare kring teknikämnet i 

undervisningen? Hur beskriver lärare sitt arbetssätt i teknikundervisningen? Vad anser lärarna 

respektive lärarutbildarna vara teknikämnets förutsättningar i grundskolan för årskurs 1-3? 
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Eftersom samtliga frågeställningar handlade om vad lärarna och lärarutbildarna anser i dessa 

frågor och hur de upplever ovannämnda, ansåg vi att intervjuer var den mest lämpliga metoden. 

Hade vi valt att göra en kvantitativ undersökning, i form av enkätundersökning, hade vi haft 

möjlighet att nå ut till fler lärare men däremot hade vi inte haft möjlighet att ställa följdfrågor 

till deltagarna. Med anledning av den tidsbegränsning vi hade, valde vi att endast utföra 

intervjuer. Dock skulle observationer kunnat ge oss en tydligare bild av det som lärarna och 

lärarutbildarna berättat genom intervjuerna.  

 

Överlag är vi nöjda med val av metod men vi är medvetna om olika faktorer som kan ha 

påverkat resultatet både till en för- och nackdel. Enligt Larsen (2009) finns risken vid intervjuer 

att informanten påverkas av situationen och av intervjuaren. Vi tog hänsyn till detta genom att 

inte generalisera vårt resultat med anledning av att vi gjorde kvalitativa undersökningar. Vid 

tillvägagångssätt, insamling och bearbetning av data har vi försökt göra detta på ett så 

systematiskt sätt som möjligt. För att säkerställa en så hög reliabilitet som möjligt var vi noga 

med att hålla reda på intervjudata för att inte blanda ihop vem som sagt vad. Detta gjorde vi 

genom att först transkribera samtliga ljudupptagna intervjuer och därefter sammanställa svaren 

i en färgkodad tabell för att tydligt kunna se likheter och skillnader i svaren, vilket vi anser 

bidrar till att validiteten i våra undersökningar är relativt hög. En ytterligare anledning till att vi 

känner oss nöjda med genomförandet av vald metod, är att vi förberedde oss väl innan.  

 

Vi utförde två pilotstudier för att försäkra oss om att frågorna var rätt formulerade och att 

informanterna kunde svara på dem. Vid intervjuerna utgick vi ifrån en intervjuguide som 

inleddes med några "uppvärmningsfrågor" som avsåg att täcka lärarens bakgrund. Dessa frågor 

hade i syfte att börja med enkla frågor för att informanten skulle känna sig bekväma. Övriga 

frågor var kopplade till våra forskningsfrågor som i stort handlade om arbetssätt, kursplan och 

möjligheter och begränsningar för teknikämnet vilka ökat förutsättningarna för att kunna svara 

på våra frågeställningar. 
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5.3 Slutord 
Detta arbete utgörs av den forskningsbakgrund som har presenterades ovan kring hur 

teknikundervisningen ser ut i skolan. Till en början var vi av uppfattningen att teknikämnet ute 

på skolorna ofta var i "skymundan" av NO-ämnena. Tidigare forskning som exempelvis 

Teknikföretagens undersökningar (2005, 2012) och skolinspektionens granskning (2014) 

visade en del dystra resultat för teknikämnet. Utifrån våra undersökningar får vi intryck av att 

teknikämnet börjar ta plats i skolan. Till stor del ser vi positivt på våra genomförda studier och 

våra erfarenheter av undersökningarna.  

 

Studierna har först och främst relevans för undervisande lärare i teknik samt lärarstudenter som 

kommer att arbeta i de årskurser som våra undersökningar berör. Vi anser att det är 

betydelsefullt för involverade lärare som undervisar i teknik att bli medvetna om teknikämnets 

svårigheter och möjligheter. Teknikdidaktik och ämneskompetens är viktigt för att bedriva en 

undervisning utifrån medvetna val. Resultatet anser vi även kan vara av intresse för rektorer, 

programansvariga på lärarutbildningen och andra personer inom skolvärlden på högre nivå för 

att kunna utveckla ämnet och stärka dess förutsättningar. Lärarna och lärarutbildarna som 

deltog i våra studier hade väl utvecklade tankar kring arbetssätt och förutsättningar för 

teknikämnet. Förslag på fortsatt forskning är att observera lektioner och höra elevernas och 

lärarnas tankar efteråt. Det skulle möjligen kunna avslöja hur eleverna tillägnar sig av den 

undervisning som lärarna beskriver. Detta blir relevant eftersom resultaten av vår studie visar 

att åtminstone de lärare och lärarutbildare vi intervjuat hade god medvetenhet om vilka 

arbetssätt som utvecklar elevers tekniska medvetenhet. Resultaten utifrån våra undersökningar 

utgör en viktig utgångspunkt för oss som framtida lärare i förskoleklass och grundskolans 

årskurs 1-3 att kunna undervisa i teknikämnet. Dessutom gav de oss inspiration och mycket ny 

värdefull kunskap om arbetssätt i teknikundervisningen. Våra undersökningar har varit viktiga 

för oss som blivande lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 och för vår 

kunskapsutveckling i teknikdidaktik. Vidare har studierna gett oss en djupare inblick om vad 

teknikämnet faktiskt innebär och inspiration till att arbeta med ämnet i skolan. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide lärare 
1.      Hur länge har du jobbat som lärare?  

2.      När gick du din lärarutbildning?  

3.      Har du gått någon fortbildning i teknik?    

4.      Vad är teknik för dig? 

5.      Hur arbetar du med teknik? 

6.      Hur arbetar du utifrån kursplanen i teknik?   

7.      Hur ser teknikämnet ut på schemat? (Tid) 

8.      Hur synliggör du syftet med teknik för eleverna? 

9.      Hur ser tillgång till material, läromedel och lokal ut? 

10.  Vad tycker du om kursplanen i teknik? 

11.  Vad upplever du är möjligheter/begränsningar med teknikundervisningen? 

12.  Var hittar du inspiration till undervisningen? 

13.  Något du vill berätta som vi inte frågat? 

  



 

57 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide lärarutbildare 
1.      Hur länge har du arbetat som lärare i teknik på lärarutbildningen?  

2.      Vad har du för bakgrund? 

3.      Har du gått någon fortbildning i teknik?  

4.      Vad är teknik för dig? 

5. Hur ser du på den teknikundervisning som lärarutbildningen erbjuder 

studenterna? Hur många högskolepoäng utgörs av teknik? 

6. Vad anser du om lokalen och tillgång till material för teknikundervisningens 

ändamål på lärarutbildningen?  

7.      Var hämtar du inspiration till din undervisning? 

8.      Vad tycker du om kursplanen i teknik i Lgr11 och hur tror du den påverkar 

ämnet? 

9.      Vad upplever du som möjligheter/begränsningar i din teknikundervisning? 

10.  Vad anser du är viktigt att lärarstudenter för årskurs F-3 får med sig i ämnet 

teknik för att kunna undervisa? 

11.  Något du vill berätta som vi inte frågat? 
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Bilaga 3 - Informationsbrev till deltagarna  
Hej, 

Detta brev vänder sig till Dig som är lärare och undervisar i teknik samt har accepterat att delta 

i en intervju. Utifrån vår kunskapsöversikt om Teknikämnets progression i skolan åk 1-3,- En 

litteraturstudie om teknikämnets identitet, som vi skrev tidigare i våras, visade forskning att 

teknikämnet inte framkommer som ett eget ämne. Därför är vi nu intresserade av att undersöka 

lärares utbildning och förutsättningar med koppling till undervisningen i ämnet teknik i årskurs 

1-3. Intervjun med Dig kommer att ljudinspelas och sen raderas efter vi skriftligt dokumenterat 

vad som framkommit under intervjun. För att samarbetet mellan oss studenter och Dig som 

deltagare i vår undersökning ska fungera på ett bra sätt är det viktigt att informera Dig att Du 

har vissa rättigheter. Följande forskningsetiska principer är hämtade från Vetenskapsrådets 

hemsida.  

Informationskravet  

Detta innebär att Du som deltagare har rättighet att veta syftet med undersökningen samt att ditt 

deltagande är frivilligt och Du har rätt att avbryta din medverkan när du vill.  

Samtyckeskravet  

Du har rättighet att själv bestämma över Din medverkan.  

Konfidentialitetskravet  

Detta innebär att de uppgifter som kommer fram i undersökningen kommer att vara anonyma 

genom fingerade namn på både skolor och personer.  

Nyttjandekravet  

Uppgifterna som kommer fram, kommer endast nyttjas av oss till vårt examensarbete. Deltagare 

erbjuds läsa igenom arbetet innan det publiceras.  

 Det insamlade materialet kommer att förvaras i en låst mapp på våra privata datorer.  

Examensarbetet kommer eventuellt att publiceras i publikationsarkivet DiVA. 

 Med vänliga hälsningar  

  

Mia Sonesson & Sara Olsson 
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