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Sammanfattning 

Läroboken är en viktig källa till kunskap i den svenska skolan. För att eleverna ska utvecklas mot och 

uppnå målen som ställs i kursplanerna bör lärobokens innehåll styras av kursplanen. Innehållet som 

utgörs av fakta och förklaringsmodeller bör även återges med tillräckligt djup och korrekthet samt 

nyanseras på ett sådant sätt att det möjliggör för eleven att nå kursplanens alla kunskapskrav. 

Dessutom bör läroboken ha en struktur och koherens som skapar förutsättningar för lärande utifrån 

elevens förkunskaper. 

I denna studie undersöks två teknikläroböcker textanalytiskt utifrån kursplanen för Teknik 1 samt 

utifrån deras förmåga att stödja läsaren i kunskapstillägnandet. Resultatet visar att läroböckernas 

faktainnehåll och förklaringsmodeller i stor utsträckning saknar tillräckligt djup och korrekthet samt 

tillräckliga perspektiv för att möta kunskapskraven. Dessutom bedöms läroböckerna sakna tillräcklig 

koherens och nödvändiga beröringspunkter i elevens förkunskaper för att kunna skapa goda 

förutsättningar för lärande.  

Nyckelord 

Lärobok, Teknik 1, kursplan, förklaringsmodeller, fakta, koherens. 
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Inledning 

I Skolverkets kommentarer till ämnesplanen i teknik för gymnasiet konstateras att: "Gymnasieskolans 

teknikämne fördjupar kunskaperna om teknik och teknikutveckling och förbereder eleverna för 

tekniska högskolestudier." (Skolverket, 2011a). Som ingenjör förstår jag vikten av att komma väl 

förberedd till högskolan och det är något som jag vill ta vara på i min undervisning. 

Under min tredje och avslutande verksamhetsförlagda utbildning planerade och genomförde jag 

undervisning i kursen Teknik 1 där en större del av kursens centrala innehåll och mål skulle täckas in. 

Förutom mina egna kunskaper inom teknikämnet blev jag uppmanad att använda mig av läroboken 

Teknik 1 (Frid, 2011a).  

Den bestående känslan från mitt möte med läroboken var att den inte gav de fakta och 

förklaringsmodeller vilka jag som lärare behövde som stöd i min undervisning. Dessutom fick jag en 

känsla av att läroboken saknade en struktur som underlättar för läsaren att ta till sig innehållet. 

Avsikten med denna studie är att undersöka hur väl läroböckerna avsedda för kursen Teknik 1 svarar 

upp mot kursplanen. Att lärobokens innehåll speglar ämnes- och kursplanerna är nödvändigt eftersom 

läroboken är ett stöd för läraren i sin yrkesutövning. Boel Englund (1999) menar att detta är särskilt 

viktigt för nyutexaminerade lärare som saknar egen praktisk erfarenhet av teknikämnet.    

Bakgrund 

I en artikel av Linus Hellerstedt (2009) diskuteras framväxten av teknikämnet. Han menar att 

skolämnet teknik skrevs in i läroplanen för grundskolan, Lgr62, så att den stora skalan elever som inte 

valde att plugga vidare skulle kunna förberedas för arbete i verkstadsindustrin. Detta var dock i senaste 

laget eftersom att antalet industriarbetare ungefär samtidigt nådde sitt maximum och att näringslivet 

under 1970-talet började förändras mot dagens tekniksamhälle (Hellerstedt, 2009).  

I Hellerstedts (2009) artikel kritiseras den dåvarande kursplanen, i Lgr94, för ämnet teknikutveckling 

av Thomas Ginner: 

Kursplanen fungerar inte som den ska. De fyra sidor som förklarar för läraren hur han eller hon ska göra 

är bara en allmän introduktion till det breda teknikämnet, 

[...] 

Men en ny kursplan är på väg. Den bör ha ett centralt innehåll som anger vad som är karaktäriserande för 

ämnet och avgränsa vad som ska läras ut i olika stadier. Att ämnesområdet ständigt förändras är något som 

måste tas hänsyn till när framtidens tekniklärare utbildas. (Hellerstedt, 2009) 

Att teknikområdet ständigt utvecklas och förändras kan försvåra arbetet med att skriva ämnes- och 

kursplaner som är aktuella under en längre tid (Wikman, 2004).   

För grundskolan kom den första kursplanen i teknik att förverkligas i och med Lgr94 (Mattsson, 

2009). Gymnasieskolan skiljer sig något då teknikprogrammet har existerat under en längre tid, fast 

utan att innehålla renodlade teknikkurser. I 1994 års gymnasieläroplan, Lgf94, fanns ämnet 

teknikutveckling där bland annat kurserna 'Teknik, människa, samhälle' samt 'Teknikutveckling och 

företagande' ingick (Skolverket, 1994). Det är först till 2011 års läroplan för gymnasiet, Gy11, som 

ämnet teknik undervisas som ett eget ämne och med en egen kursplan för kurserna: Teknik 1, Teknik 2 

samt Teknik - specialisering (SKOLFS 2010:134). Med stöd i övergångsbestämmelserna till Gy11 har 
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Skolverket föreskrivit att kursen Teknik 1 motsvaras av de tidigare nämnda kurserna i Lgf94 

(SKOLFS 2011:196) varför man kan anta att visst överlapp mellan dessa existerar. Ett rimligt 

antagande är att teknikämnets relativt korta historia t.ex. i jämförelse med matematikämnet som 

funnits i samtliga läroplaner sedan 1842 års folkskoleinstiftande (Bjerneby Häll, 2006) tillsammans 

med den snabba tekniska utvecklingstakten kan ha påverkat mognadsgraden i kursplanen för Teknik 1 

i Gy11.  

Ytterligare en faktor i undervisningen är läroboken. Jag tänker mig att ämnes- och kursplanerna 

tillsammans med kurslitteraturen och läraren i en treenighet utgör grunden för elevens lärande. 

Englund (1999) menar att läroboken har en väldigt stark ställning och att den i stor utsträckning även 

styr undervisningen: 

Läroboken har en kunskapsgaranterande, auktoriserande roll. Lärare ser läroboken som en garanti för att 

kursplanens mål uppfylls. Använder man en lärobok ges de kunskaper och uppfylls de mål som 

erfordras.[...] 

Läroboken har en gemensamhetsskapande, sammanhållande roll, både tankemässigt alternativt ideologiskt 

och praktiskt.[...] 

Läroboken underlättar utvärderingen av eleverna och deras kunskaper för lärarna... Elevernas 

kunskapsutveckling ska kontrolleras, utvärderas och betygssättas. Utvärderingskraven, den auktoritet 

lärobokstexten har, en dominerande kunskapssyn samt det faktum att det är praktiskt att ha en viss bok att 

hänvisa till vid prov, gör att läroboken i stor utsträckning utgör ett underlag vid utvärdering.[...] 

Läroboken underlättar i övrigt arbetet och livet först och främst för lärarna, men sannolikt också för 

eleverna. För lärare som är osäkra på sina ämneskunskaper utgör läroboken ett stöd i arbetet (jfr den 

auktoriserande rollen). (Englund, 1999, s. 339-340) 

Det är viktigt att poängtera att läroboken inte nödvändigtvis är den enda kurslitteraturen, men då 

läroboken har en så stark ställning bör läroboken spegla motsvarande ämnes- och kursplan. 

Stefan Widström (2012) har i sitt examensarbete analyserat lärares planering och läroböckerna till 

kursen Teknik 1 utifrån målen i Gy11. Widström vars analys i största utsträckning bygger på en 

överblick av innehållet i läroböckerna menar att läroboken Teknik 1 (Frid, 2011a) möter kursplanen för 

Teknik 1 medan läroboken Teknik (Nyberg, 2011) måste kompletteras med visst innehåll (Widström, 

2012).  

Det som saknas i Widströms (2012) studie, vilket han även tydliggör, är en didaktisk analys av 

läroböckerna utifrån kursplanen och dess innehåll. Därför är hans slutsats huruvida läroböckerna möter 

kursplanen begränsad.  
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Läroböcker för kursen Teknik 1 

För att ta reda på vilken kurslitteratur som finns tillgänglig har marknaden undersökts. Detta har skett 

med hjälp av sökmotorer på internet där söktermer som t.ex. "lärobok teknik 1" samt "kurslitteratur 

teknik 1" har använts. Följande kurslitteratur, avsedd för kursen Teknik 1 enligt Gy11, har funnits: 

 Teknik - Lärobok avsedd för kursen Teknik 1 (Nyberg, 2011). 

 Teknik 1 - Lärobok avsedd för kursen Teknik 1 (Frid, 2011a). 

o  Teknik 1 - Arbetshäfte - Instuderingsuppgifter och sammanfattningar ur läroboken (Frid, 2011b). 

o  Teknik 1 - Lärar-CD - Bildmaterial från läroboken samt provfrågor (Gleerups, 2014a). 

o  Teknik 1 - Interaktiv lärarbok - Bildspel och frågor integrerade med lärobokens texter, talsyntes, 

anteckningsfunktion och bildbibliotek (Gleerups, 2014b). 

o  Teknik 1 - Interaktiv elevbok - Bildspel och frågor integrerade med lärobokens texter, talsyntes, 

anteckningsfunktion och bildbibliotek (Gleerups, 2014c). 

De huvudsakliga läroböckerna är Teknik (Nyberg, 2011) och Teknik 1 (Frid, 2011a). Till läroboken 

Teknik 1 finns ett arbetshäfte med uppgifter och kortare sammanfattningar ur läroboken. Då denna 

arbetsbok inte bidrar med nya fakta och förklaringsmodeller kommer arbetsboken inte att behandlas i 

denna studie. De interaktiva varianterna av Teknik 1 är i praktiken läroboken i digital form. Lärar-CD-

skivan innehåller bilderna ur läroboken i digital form samt förslag på provfrågor.     

Syfte och frågeställningar 

Denna studie avser att jämföra kursplanen i Teknik 1 med läroböckerna Teknik 1 samt Teknik. Syftet 

är att, utifrån ett didaktiskt perspektiv, undersöka hur det centrala innehållet i kursplanen täcks in av 

läroböckerna samt hur de stödjer elevens utveckling för att nå kunskapskraven enligt de olika 

betygsgraderingarna. Ovanstående syfte resulterar i följande frågeställningar: 

 På vilket sätt speglar läroböckernas innehåll kursplanens centrala innehåll och kunskapskrav? 

 I vilken utsträckning skapar läroböckerna förutsättningar för lärande utifrån kunskapskraven?  
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Teori 

Teoriavsnittet behandlar tre centrala delar vilka kommer att stödja det fortsatta analysarbetet. Den 

första delen behandlar översiktligt kunskapsbegreppet och taxonomier för att bedöma kunskap. 

Teorierna här kommer att användas för att bryta ner kursplanen i Teknik 1 och på ett strukturerat sätt 

försöka bringa klarhet i vilken kunskap och vilka förmågor som kursplanen efterfrågar. 

Den andra delen behandlar läroboksteori. Här presenteras teorier vilka behövs för att förstå hur 

läroboken ska betraktas. Den tredje delen behandlar lärandeteorier ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Tillsammans med läroboksteorin kommer lärandeteorierna att användas för att undersöka hur väl 

eleven kan tillgodogöra sig fakta och förklaringsmodeller för att utveckla eftersökta färdigheter och 

förtrogenhet med innehållet. 

Kunskapsbegrepp och taxonomi 

I begreppet kunskap inryms allt från enkla fakta till språkliga kunskaper, och fysiska färdigheter. Det 

är svårt att entydigt peka ut exakt vad kunskap är. Istället ska se ordet kunskap som ett 

samlingsbegrepp med stort omfång (Nordgren, 2008). 

En viktig faktor är hur man som frågeställare uppfattar kunskap. Inom naturvetenskapliga ämnen 

präglas man ofta av en objektiv syn på kunskap där man kan tänka sig att kunskapen är absolut. Det 

finns ett entydigt svar på frågeställningarna. Inom samhällsvetenskapliga ämnen så präglas man mer 

av en subjektiv syn på kunskap, d.v.s. att verkligheten uppfattas utifrån iakttagaren (Wikman, 2004).  

Kursen Teknik 1 innehåller både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga inslag varför man 

behöver balansera mellan dessa två kunskapssyner (Skolverket, 2011a). 

Inför det nya målrelaterade betygssystemet som infördes 1994 introducerades de fyra F:en som en 

taxonomi för att förklara vilka aspekter av kunskap som skulle premieras och bedömas (Nordgren, 

2008). Denna kunskapstaxonomi används även i Gy11 (Skolverket, 2011b). De fyra F:en är:  

 Fakta 

 Förståelse 

 Färdighet  

 Förtrogenhet 

Med fakta avses information som är enkel att kvantifiera, denna kunskap är till sin natur kvantitativ 

snarare än kvalitativ. Förståelse ger förklaringen till varför fakta förhåller sig på ett visst sätt, 

förståelsen ger mening åt faktakunskaperna. Förståelse existerar på olika nivåer beroende på hur djupt 

man kan eller har möjlighet att dyka inom ett visst område. Förståelsens djup kan även härledas till de 

förklaringsmodeller som finns tillgängliga eller presenteras. Med färdighet menas hur man praktiskt 

kan tillämpa de faktakunskaper och den förståelse man har. För ingenjören och teknikern består dessa 

färdigheter ofta i att lösa olika typer av problem med hjälp av tidigare erhållen kunskap. Med 

förtrogenhet menas i vilken utsträckning man kan använda sig av de övriga kunskapsformerna och 
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tillämpa dessa då man ställs inför nya situationer, det är en form av generalisering av kunskap 

(Nordgren, 2008). 

Man kan välja att se gången från fakta till förtrogenhet som en kunskapshierarki där faktakunskaper 

premieras lägst och förtrogenhet högst. Det är dock viktigt att poängtera att alla kunskapsnivåer likväl 

betygsnivåer kräver en kombination av alla dessa kunskapsformer (Nordgren, 2008). Detta tydliggörs 

t.ex. i kursplanen för Teknik 1 där kunskapskraven är de samma för alla betygsnivåer frånsett 

värdeorden som skiljer dem åt (SKOLFS 2010:134).   

Läroboksteori     

I ett samhälle där kunskap primärt inhämtas via texter presenterar Staffan Selander (1988) läroboken 

som ett sätt att organisera lärande och undervisning.  

En lärobok kan betraktas som en del i ett pedagogiskt utformat informationsbärande system. Detta system 

omfattar flera komponenter och delprocesser: vetenskap och politiska värderingar, teknologiska och 

ekonomiska möjligheter, läroplaner och kursplaner, undervisningen i klassrummet mm.  

(Selander, 1988, s. 11) 

Då denna studie avgränsas till förhållandet mellan lärobok och kursplan kommer en del av de faktorer 

som Selander (1988) nämner ovan ej att beaktas. Det är trots detta viktigt att ha dessa faktorer i åtanke 

då resultatet analyseras eftersom de kan ha påverkat läroböckernas och/eller kursplanens utformning. 

Vad som inte faller bort är dock urvalet av information, s.k. stoff, och hur detta återges. 

Idealt kan man anta att lärobokens stoff och utformning fullt ut motsvaras av kurs- och läroplanen 

(Wikman, 2004). Selander (1988) menar dock att lärobokens utformning framförallt påverkas av 

tidigare läroböckers utformning och ny teknik; inte av kurs- och läroplaner som är formade på en 

politisk arena och mer handlar om hur undervisning ska bedrivas och uppfattas. Läroboken samt kurs- 

och läroplanen ska istället betraktas som produkter av rådande värderingar av kunskap (Selander, 

1988).  

Wikman (2004) pekar på att läroboksförfattarnas roller som uttolkare av kursplanen i praktiken kan 

medföra att läroboken ses som en oavsiktlig kursplan vilken lärarna då felaktigt kan luta sig tillbaka 

mot. Detta blir extra tydligt i länder där läromedel inte godkänns utifrån kursplan utav en behörig 

myndighet eller där läroplanerna inte i detalj pekar ut undervisningsstoffet. Som motvikt till denna 

författarens uttolkarfrihet, kan man se de utvärderingskriterier som beskriver på vilken nivå eleverna 

ska tillgodogöra sig innehållet. Läroböcker som författas i miljöer där läroplaner ofta förändras och där 

man har en ökad fokusering på utvärdering riskerar att drabbas av stoffträngsel vilket innebär att 

böckernas innehållsliga omfång är stort men ytligt till karaktären (Wikman, 2004). 

Enligt Selander (1988) består kunskapen i en lärobok av fakta och förklaringar som har strukturerats 

och förenklats för att passa läsaren. I kunskapsreproduktionen reduceras urvalet och 

förklaringsmodellerna simplifieras för att passa kursplanen, det sker en s.k. text-traduktion (Selander, 

1988). Kursplanen för Teknik 1 (SKOLFS 2010:134) ställer krav på både urvalets omfattning (jfr 

centralt innehåll) och på fakta och förklaringsmodellers utförlighet samt antal (jfr kunskapskrav). 

Wikman (2004) pekar på vilka problem detta kan medföra: 

Läroboken hämmas av att den ska tillfredställa så många krav, både ämnesmässiga och pedagogiska. 

Kravet på att den ska vara heltäckande pressar texten och utestänger det problematiserande, förklarande 

och engagerande. (Wikman, 2004, s. 91) 
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Avvägningen mellan bredd och djup ställer alltså indirekta krav på hur text-traduktionen kan utföras. 

Förklaringsmodellerna måste vara tillräckligt djupa och tydliga för att skapa förståelse på A-nivå men 

även enkla nog att förstå för en elev på E-nivå. 

När väl läroboken har tagit form kan den analyseras genom att innehållet bryts ned i olika delar. 

Selander (1988) använder begreppet kognem (jfr fakta) definierat som: "den minsta, meningsfullt 

kunskapsbärande enheten" (Selander, 1988, s.28) för att beskriva rena faktakunskaper. För att 

exemplifiera begreppet kognem kan man betrakta följande mening: 'Järn (Fe) har densiteten 7874 

kg/m
3
'. Varken 'Järn (Fe)' eller 'densiteten 7874 kg/m

3
' är på egen hand kognem. Det är först då 

objektet, 'Järn (Fe)', och egenskapen, 'densiteten 7874 kg/m
3
', kombineras som informationen blir 

meningsfull och ett kognem skapas (Selander, 1988).  

För att läroboken ska framstå som mer än ett uppslagsverk krävs även förklaringar (jfr förståelse). 

Dessa kan t.ex. se ut som: 'Den höga densiteten hos järn (Fe) beror på dess kristallstruktur i 

kombination med den höga atommassan'. Vill man gå djupare i förklaringsmodellen kan man t.ex. titta 

på typen av kristallstruktur samt varför atommassan är hög. Förklaringsmodellerna medför vissa 

begränsningar eller osäkerheter som man måste ta hänsyn till. Med vilket perspektiv och fokus har 

förklaringarna författats? Återfinns det egna värderingar eller tolkningar? Hur djupgående är 

förklaringsmodellerna? (Selander, 1988). 

En fördel med teknikämnet är att förklaringsmodellerna ofta vilar på en solid naturvetenskaplig grund. 

Stoffet i kursen Teknik 1 är dessutom så pass grundläggande att det inte är föremål för ifrågasättande 

av den naturvetenskapliga gemenskapen. Detta medför vissa begränsningar i författarens möjligheter 

att påverka hur förklaringsmodeller framställs. Man ska dock vara medveten om att kursen Teknik 1 

tar upp innehåll som "hållbart samhälle" samt "teknikhistoria", där förklaringsmodeller i stor 

utsträckning kan vara färgade av författarens värderingar, perspektiv och fokus. 

Läroboken behandlar ofta ett specifikt ämne och är anpassad till en specifik årskurs. Med detta kan 

läroboken anses vara sluten då den är tänkt att behandla det innehåll som kursplanen kravställer. Det 

medför ofta att läroboken blir entydig med kursen och kan komma att styra både undervisning och 

examinering (Selander, 1988). 

Wikman (2004) pekar på att koherenta texter d.v.s. där det finns en tydlig koppling mellan gammalt 

och nytt innehåll förbättrar läsarens möjlighet att strukturera upp sitt lärande. Texter med brister i 

koherens tvingar däremot läsaren att istället memorera innehållet då det blir svårare att utveckla 

sammanhang. För att skapa sammanhang och för att göra en tydlig koppling till bakomliggande 

principer framstår det ur forskningen som bättre att behandla färre teman men på en djupare nivå 

(Wikman, 2004).   

Ibland används bilder av olika slag för att illustrera sådant som kan vara svårt att föreställa sig. Bilden 

kan även användas för att stödja texten i olika avseenden, t.ex. för att förklara texten, förstärka något, 

bevisa att något har inträffat eller för att öka läsarens inlevelse och engagemang (Selander, 1988). 

Sociokulturell lärandeteori 

Individen utvecklas enligt Lev Vygotskij (Lindqvist, 1999) i det sociala samspelet med sin omgivning. 

Då kunskap inte kan överföras direkt mellan olika källor, behöver individen redskap för att förstå och 

tolka sin omvärld. Dessa redskap kan bestå av intellektuella artefakter, t.ex. läs- och skrivkunnighet 

eller fysiska artefakter t.ex. mätinstrument, grafer eller bilder. Genom att med dessa redskap aktivt 
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interagera med den omgivande miljön, andra individer eller att läsa böcker, s.k. mediering, tolkar man 

den tillgängliga informationen. Kunskapen kan sägas vara internaliserad, då individen har gjort 

kunskapen till sin egen, d.v.s. självständigt kan använda den (Lindqvist, 1999). 

Vygotskij (Lindqvist, 1999) menar att utvecklingen drivs framåt av lärandet. Det finns alltid en högre 

utvecklingsnivå inom räckhåll; kan man genom handledning lösa en mer avancerad uppgift kommer 

man efterhand att klara detta självständigt och har då nått den högre utvecklingsnivån. Vygotskij kallar 

detta för att röra sig i den proximala utvecklingszonen. Det är därför viktigt att elevens miljö 

arrangeras så att det ständigt skapas utrymme för utveckling (Lindqvist, 1999).  

Wikman (2004) kopplar ihop den proximala utvecklingszonen med läroboken utformning då han 

pekar på att en god lärobok dels bör anpassas till elevernas förkunskaper och förutsättningar, men ändå 

utmanar dem att ta nästa utvecklingssteg. För att uppfylla detta kriterium bör texterna fokusera på ett 

färre antal teman men på en djupare nivå. Läraren blir i detta arbete en handledare som guidar eleven i 

sitt kunskapssökande snarare än en källa till kunskap (Wikman, 2004). 

Säljö (2010) menar att skriftlig mediering för flertalet elever är mer abstrakt än mediering i en 

samtalssituation, vilket medför att många elever har svårare att lösa uppgifter som enbart består av 

skriven text och illustrationer. Läraren kan i detta fall kliva in och underlätta medieringen genom att 

hjälpa eleven i rätt riktning (Säljö, 2010). Läraren har, menar Vygotskij (Lindqvist, 1999), en 

framträdande roll för att säkerställa att eleven får möjlighet att utvecklas. Det är lärarens uppgift att 

hjälpa eleven att utveckla de redskap hon behöver för att ta sig till högre kunskapsnivåer och öka sin 

nivå av självständighet (Lindqvist, 1999). 
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Metod 

För att kunna bryta ner läroböckerna och göra didaktisk jämförelse med kursplanen kommer 

kursplanen brytas upp och kategoriseras. Med hjälp av de benämningar och kategorier som skapas 

kommer sedan läroböckerna att analyseras (kvantitativ och kvalitativ textanalys). Tanken är att 

läroböckerna ska studeras med kursplanen i fokus.  

Textanalys 

Textanalys bygger på att man försöker uppfatta texten och kontexten på ett objektivt sätt. Detta är i 

praktiken omöjligt då läsaren alltid i viss mån är subjektiv; läsaren uppfattar texten i olika grad utifrån 

sitt perspektiv och med sina egna värderingar. För att lyckas med textanalysen krävs därför att man 

strävar efter att beskriva texten så exakt som möjligt. Man bör även fundera på vem som har skrivit 

texten, vilka syften den personen har och om den personen har skrivit texten utifrån ett speciellt 

perspektiv samt om detta syns i texten. I detta fall så borde innehållet spegla kursplanens centrala 

innehåll, men av olika anledningar kan innehåll som borde varit med utelämnats och vice versa. Man 

bör därför fundera över vilka förklaringsmodeller som tagits med, vilka som utelämnats och varför. 

Dessutom bör man undersöka förklaringsmodellernas djupgående och korrekthet (Johansson & 

Svedner, 2010).    

För att kunna diskutera läroböckerna och kursplanen behövs en uppsättning begrepp och termer. I 

textanalys används termen koherens för att beskriva den röda tråden genom texten. Olika texter har 

självklart olika grader av koherens, men alla texter tenderar att ha någon sammanhängande tråd. I detta 

fall kan man anta att läroböckerna hålls ihop av teknikämnet som ska behandlas enligt kursplanen. 

Läroböckerna kan även antas vara kommunikativa då de förväntas ha ett budskap att förmedla till 

läsarna som i detta fall utgörs av elever. På samma sätt antas den interpersonella aspekten återspegla 

att läsarna är elever som läser kursen Teknik 1 och att eleverna genom att studera läroboken kan 

tillgodogöra sig tillräckliga kunskaper för att nå målen i kursen. Läroböckerna i Teknik 1 förväntas 

spegla kursplanen i Teknik 1 varför diskursen ges av kursplanen. Diskursen begränsar vad som kan 

och inte kan skrivas (Bergström & Boréus, 2000). 

I denna studie kommer den kvalitativa textanalysen utgöras av en diskursanalys och den kvantitativa 

analysen utgöras av en innehållsanalys. 

Innehållsanalys (kvantitativ) 

För att bilda en uppfattning om hur innehållet i läroböckerna är strukturerat och om tyngdpunkten är 

förskjuten åt något håll jämfört med kursplanen kan en kvantitativ textanalys vara till hjälp. Det 

handlar alltså om att räkna ord eller begrepp eller att undersöka hur mycket utrymme ett visst innehåll 

har fått (Bergström & Boréus, 2000). 

I denna studie består innehållsanalysen av att studera antalet lärobokssidor som behandlar de olika 

kategorierna vilka framkommer i nedbrytningen av kursplanen. Innehållsanalysen kommer att 

komplettera den kvalitativa textanalysen med information om hur mycket textmassa som läggs på 

olika kategorier, om några kategorier inte är representerade, eller om det finns stoff som inte kan 

kategoriseras utifrån kursplanen. Exempelvis kan innehållsanalysen vara till nytta för att undersöka 

om det finns anledning att misstänka stoffträngsel. 
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Diskursanalys (kvalitativ) 

Grunden i den kvalitativa textanalysen är tolkningen av texten. När man tolkar texter bör man fundera 

på i vilken relation den tolkas; tolkas den i relation till uttolkaren, författaren, läsaren eller den rådande 

diskursen (Bergström & Boréus, 2000). 

I detta fall är läroböckerna författade i relation till kursplanen varför det är rimligt att tolkningen utförs 

med detta i åtanke. Nedbrytningen av kursplanen är tänkt att ge det raster med vilket lärobokstexterna 

analyseras. Tyvärr saknas det i teknikämnet nationella prov vilka hade kunnat bidra till tolkningen av 

kursplanen. Man kan tänka sig att frågor från nationella prov och exempellösningar, skulle dessa ha 

funnits, i viss utsträckning fått färga hur fakta och förklaringsmodeller ska värderas samt tydliggöra 

innehållets relevans i förhållande till kursplanen.  

I detta fall förenklas analysen något eftersom fakta och förklaringsmodeller på gymnasienivå inom 

teknikämnet i stor utsträckning bygger på en solid och tvärvetenskaplig grund. Detta begränsar 

författarens möjlighet att påverka texten med egna perspektiv. Författaren kan t.ex. inte använda 

förklaringsmodeller som bygger på att jorden är platt. Detta kommer att förskjuta analysens riktning 

mer mot att studera förklaringsmodellernas korrekthet, djup och antal. Inom vissa delar av kursplanen, 

t.ex. "teknikhistoria", finns utrymme för förklaringsmodeller som kan rymma en större mängd 

perspektiv. Här krävs därför en större försiktighet och det kan vara nödvändigt att fundera på, med 

vilket perspektiv texten har författats och vad som kan tänkas ha utelämnats. 

Kursplanen som raster  

För att utveckla det raster som behövs för textanalysen läroböckerna behöver kursplanen 

detaljstuderas. Eftersom kursplanen bygger på läroplanen för ämnet teknik är läroplanen en rimlig 

startpunkt. Läroplanen omfattar syfte och mål för teknikämnet som helhet. Dessa är formulerade på en 

övergripande nivå och delas av samtliga kurser i teknikämnet. Tanken är att undervisningen i ämnet 

ska ge eleverna förutsättning att nå de uppställda målen (Skolverket, 2011b). 

Kursplanen kompletterar läroplanen med det centrala innehållet för varje kurs, d.v.s. vilket innehåll 

som måste behandlas, samt kunskapskraven för de olika betygsnivåerna. Det finns inga krav på med 

vilken bredd det centrala innehållet ska behandlas eller vilken vikt som ska läggas på de olika delarna. 

Det centrala innehållet kan anta former som metoder, begrepp och teorier och är därmed inte 

synonymt med, även om det i stor utsträckning består av, stoff (Skolverket, 2011b).  

Det finns en tydlig relation mellan mål och centralt innehåll. Det centrala innehållet motiveras av målen. 

När man läser en punkt i det centrala innehållet ska det gå att förstå varför innehållet finns med och varje 

innehållspunkt ska bidra till att eleverna utvecklas mot ett eller flera mål. Målen går också att spåra i det 

centrala innehållet. För en kurs som omfattar ett visst antal mål ska man i det centrala innehållet se att det 

finns stoff, metoder, begrepp, teorier etcetera som bidrar till att eleverna utvecklar kunskaper mot just de 

målen. (Skolverket, 2011b, s. 51) 

Även kunskapskraven utgår från målen. Kunskapskraven bygger på kunskapstaxonomin med de fyra 

F:en och det finns en tydlig progression mellan betygsnivåerna E/C/A. Texten för kunskapskraven är 

disponerad på samma sätt för alla betygsnivåer, fast med olika värdeuttryck för de olika 

betygsnivåerna (Skolverket, 2011b). 

Målsättningen med rastret är att kunna studera läroböckernas fakta och förklaringsmodeller utifrån 

kursplanens krav på centralt innehåll och kunskapskrav. Eftersom målen är det som länkar det centrala 
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innehållet med kunskapskraven struktureras detta upp efter olika kategorier med målen som länkande 

arm, se Tabell 7 i Bilaga 1. 

Den bakomliggande filosofin för kategoriseringen är en vilja att i så stor utsträckning som möjligt 

återfinna stringens mellan centralt innehåll, mål och kunskapskrav. Den uppmärksamme läsaren 

märker att allt centralt innehåll inte är kopplat till minst ett tillhörande mål trots att Skolverket menar 

att en sådan korrelation ska finnas (Skolverket, 2011b).  

För att förstå vad som ska tas med från nedbrytningen av kursplanen till analysen av läroböckerna kan 

man återknyta till de fyra F:en (Nordgren, 2008) samt till Selanders (1988) diskussion om hur en 

lärobok är uppbyggd. Läroboken består av fakta och förklaringsmodeller, kunskapsformerna färdighet 

och förtrogenhet går det inte att läsa sig till direkt; utan utvecklas i olika utsträckning då fakta och 

förklaringsmodeller medieras.  

I Tabell 7 (se Bilaga 1) är Kategorin "Teknisk problemlösning" en typisk kategori som domineras av 

kunskapsformerna färdighet och förtrogenhet. Kategorin "Elev ↔ Lärardialog" är ytterligare ett 

exempel där läroböckerna inte är relevanta. För att underlätta arbetet kommer innehållet i kategorin 

"Begrepp/teorier" att analyseras som en del av övriga kategoriers innehåll då dessa naturligt smälter in 

i lärobokstexterna och inte lämpliga att betrakta som separata delar. Kategorin "Entreprenörskap" 

saknar tillhörande kunskapskrav vilket omöjliggör arbetet med att ta fram motsvarande krav på fakta 

och förklaringsmodeller. Kategorin kommer dock att återfinnas i innehållsanalysen i 

kategoriseringssyfte. Med dessa resonemang som stöd utgår därför följande kategorier: 

 Entreprenörskap (återfinns endast i innehållsanalysen) 

 Elev ↔ Lärardialog 

 Teknisk problemlösning 

 Begrepp/teorier (analyseras som del av övriga kategorier) 

För att ytterligare kondensera sammanställningen tas kunskapskraven för betyg C bort vilket begränsar 

sammanställningen till de två extremerna E och A. Genom att strukturera det centrala innehållet i 

punktform samt dela upp innehållet i huvudnivå och konkretiserad nivå, skapas en reducerad 

sammanställning, Tabell 1, som kan användas för innehållsanalys och som grund för den kvalitativa 

textanalysen. 
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Kategori Centralt innehåll - huvudnivå  
(SKOLFS 2010:134) 

Centralt innehåll - konkretiserad nivå 

(SKOLFS 2010:134) 

Teknikutveckling Teknikutvecklingsprocessen 

-Idé 
-Modell 

-Produkt 

-Tjänst 
-Återvinning 

  

Praktisk tillämpning av teknik och 

teknikutveckling inom ett eller flera 
teknikområden. 

  

Entreprenörskap Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor 

med utgångspunkt i innovativa och kreativa 

processer. 

  

Materialkunskap Materials tekniska egenskaper -Termiska 

-Elektriska 

-Mekaniska 

-Kemiska 

Materialens möjligheter och begränsningar 

utifrån olika tillämpningar. 

  

Hållbart samhälle Teknikens och teknikerns roll med fokus på: 

Med utgångspunkt i energieffektivisering. -Framtidens teknik  

-Hållbart samhälle 

Kvalitetsarbete Kvalitetsarbete -Kvalitetssäkring 
-Miljösäkring 

-Arbetsmiljö 

-Riskanalys. 

Ritningslära -Ritningsläsning 

-Skiss- och ritteknik                                                                                                                                                                                                                                                         

-CAD-program (introduktion) 

  

Projektarbete & 

Kommunikation 

-Projektarbetesteknik   

-Kommunikationsteknik -Digitala medier och programvaror 

-Presentationsteknik -Manualer och instruktioner, muntliga och skriftliga 
framställningar 

-Modellteknik -Digitala och manuella tekniker för att skapa modeller. 

Kommunikations-, dator- och nätverksteknik 

för lärande och förmedling av teknik och 
information. 

  

Teknikhistoria -Teknikens historia 
-Teknikutvecklingens betydelse för samhället 

-Introduktion i aktuella utvecklingsområden 

  

Etik Etiska värderingars tidigare och nuvarande 

påverkan på:  
-Tekniken 

-Teknikens användningsområden 
-Teknikens tillgänglighet 

  

Genus Genuststrukturers tidigare och nuvarande 

påverkan på:  

-Tekniken 
-Teknikens användningsområden 

-Teknikens tillgänglighet 

  

Hur teknik och teknikens attribut könsmärks.   

Tabell 1 - Reducerat centralt innehåll i punktform. 
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Krav på fakta och förklaringsmodeller 

Utgångspunkten i denna studie är att kunskapskraven på eleven går att omvandla till motsvarande 

kunskapskrav på de fakta och förklaringsmodeller som läroböckerna bör innehålla. Detta kräver en 

djupdykning i kunskapskraven och en omformulering eller översättning av dessa krav. 

Utifrån teoriavsnittet har kraven grupperats utifrån fakta och förklaringsmodeller. För 

förklaringsmodellerna, vilka anses mer komplexa, är kraven uppdelade utifrån tre faktorer. Kravet på 

förklaringsmodellers korrekthet ska sättas i relation till den naturvetenskapliga kunskapssynen som i 

grunden är mer objektiv än subjektiv (Wikman, 2004). Här bör man vara försiktig då t.ex. 

teknikhistoria, studeras eftersom det som ämne kan anses vara mer subjektivt. Kravet på 

förklaringsmodellers antal är mera lämplig att studera då subjektiva förklaringsmodeller diskuteras 

och problematiseras till skillnad från objektiva där förklaringsmodellen ofta är i singular. Att 

exemplifiera och problematisera ur flera olika tekniska perspektiv är exempel på hur man kan 

nyansera texten med flera förklaringsmodeller då texten är mer naturvetenskaplig till sin karaktär. 

Kravet på förklaringsmodellers djup försöker fånga just vilka kunskapskraven är på 

förklaringsmodellernas djup eller ytlighet.  

I Tabell 2 jämförs värdeuttrycken ur kunskapskraven med Skolverkets (2011b) beskrivning av 

värdeuttrycken. Utifrån detta motiveras kraven på fakta och förklaringsmodeller. Det är viktigt att 

påpeka att kunskapskraven på eleven här omformuleras till krav på fakta och förklaringsmodeller som 

läroböckerna kommer att undersökas utifrån. 

Bedömningen av de olika kunskapsnivåerna kan t.ex. illustreras av de olika modeller som förklarar hur 

en elektron rör sig runt en atomkärna. Ofta används Niels Bohrs modell där elektronerna rör sig i en 

bana runt atomkärnan likt planeter i ett solsystem, som en introduktion. Det är en grundläggande men 

relevant modell som på ett ytligt och mindre exakt sätt förklarar hur elektronerna rör sig kring atomen 

på olika energinivåer. En mer korrekt och djupgående förklaringsmodell för detta ändamål är 

atomorbitalen som pekar på att elektronens position runt atomen inte kan bestämmas exakt. Modellen 

ger endast en sannolikhetsfördelning över var elektronerna befinner sig. Denna modell är mer komplex 

och kräver därför en utförligare beskrivning för att skapa förståelse. De två modellerna ger fakta och 

förklaringsmodeller på olika nivåer, men kan ibland användas tillsammans för att nyansera med flera 

perspektiv. 

För att mer genomgående belysa hur kraven på fakta och förklaringsmodeller bör tolkas ges ett 

omfattande exempel i Bilaga 2. 
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Nivå 

Moment 

(Skolverket, 
2011b) 

Värdeuttryck  

enligt kursplan 

(SKOLFS 2010:134) 
Beskrivning av värdeuttryck (Skolverket, 2011b, s. 56-59)  Motivering Krav på fakta 

Krav på förklaringsmodellers… 

…korrekthet …antal …djup 

E 

Redogör Översiktlig En översiktlig redogörelse (mer kortfattad) tar upp de väsentliga 

delarna, men är lite mer ungefärlig och inte så exakt. 

I beskrivningen av momentet "redogör", på E-nivå, efterfrågas 

grundläggande och relevanta faktakunskaper. Dessutom 

efterfrågas att förklaringsmodellernas korrekthet åtminstone bör 
vara mindre exakta. 

 

Momentet "analyserar & värderar" ställer krav på 
förklaringsmodellernas antal. För E-nivå räknas enstaka 

perspektiv som tillräckligt. 

 
Momentet "utför" ställer krav på att eleven har tillräckliga 

faktakunskaper och ett visst djup på dess förklaringsmodeller att 

falla tillbaka på. Faktakunskaperna bör åtminstone vara 
relevanta och grundläggande för att eleverna ska han någon 

nytta av dem. 

 
Förklaringsmodeller ger mening åt faktakunskaper och är 

därmed essentiella för att kunna dra slutsatser (momentet 

"Resonerar"). Förklaringsmodellernas djup bör vara 
åtminstone ytliga för att en elev ska kunna dra enkla slutsatser.  

Grundläggande 

och med 
relevans 

Mindre exakt Enstaka Ytliga 

Analyserar 

& värderar 

Enkla För enkla omdömen räcker det inte med att eleven redovisar sitt 
tyckande, till exempel ”det blev bra” utan också här krävs 

återkoppling till arbetets förutsättningar. Däremot kopplar eleven 

inte till flera olika förutsättningar och ser inte saken ur olika 

perspektiv. 

Utför Med viss säkerhet Säkerheten i utförande betonar en lite vidare aspekt av utförandet. 
Det handlar inte bara om handlag utan även om med vilken säkerhet 

eleven väljer till exempel material eller procedurer. 

Resonerar Enkla En elev som drar enkla slutsatser har inte samma goda förankring i 

källor och eventuella teorier, men elevens slutsatser är ändå till viss 
del underbyggda av källor och eventuella teorier. 

A 

Redogör Utförlig och 

nyanserad 

En utförlig redogörelse är mer exakt, fyllig och innehållsrik. Det 

finns också en kvantitativ dimension mellan översiktlig (mer 
kortfattad) och utförlig (längre). Att redogörelsen dessutom är 

nyanserad innebär att eleven redovisar flera olika perspektiv. Att 

redogörelsen dessutom är nyanserad innebär att eleven redovisar 
flera olika perspektiv. 

Momentet "redogör", på A-nivå, ställer högre krav på 

faktakunskaperna och förklaringsmodellerna. Faktakunskaperna 
behöver därför vara utförliga både kvantitativt och kvalitativt 

sett. Att de ska vara relevanta ses som underförstått i 

sammanhanget. En fyllig, mer exakt och innehållsrik redogörelse 
ställer även krav på mer exakta och djupgående 

förklaringsmodeller. Krav på att flera perspektiv ska belysas 

medför att flera förklaringsmodeller behövs. 
 

Momentet "Analyserar & värderar" täcks in av diskussionen för 

momentet "redogör". 

 

Momentet "utför" ställer krav på att eleven har tillräckliga 
faktakunskaper och ett visst djup på dess förklaringsmodeller att 

falla tillbaka på. Faktakunskaperna bör därför vara utförliga och 

relevanta för att vara till nytta för eleven. 
 

Förklaringsmodeller ger mening åt faktakunskaper och är 

därmed essentiella för att kunna dra slutsatser (momentet 
"Resonerar"). Förklaringsmodellerna bör var djupgående för att 

en elev ska kunna dra välgrundade slutsatser. Även här ställs 

krav på flera förklaringsmodeller/perspektiv.  

Utförliga och 
relevanta 

Mer exakt Flera Djupgående 

Analyserar 

& värderar 

Nyanserade Också i detta avseende ger eleven omdömen ur flera olika 
perspektiv och kopplar till olika förutsättningar, till exempel den 

avsedda planeringen, resursanvändningen och det slutliga resultatet. 

Utför Med säkerhet Säkerheten i utförande betonar en lite vidare aspekt av utförandet. 
Det handlar inte bara om handlag utan även om med vilken säkerhet 

eleven väljer till exempel material eller procedurer. 

Resonerar Välgrundade och 

nyanserade 

Att till exempel en slutsats är välgrundad innebär att eleven bygger 

den på relevanta fakta och sakförhållanden samt har förankrat den 
väl i tillförlitliga källor och eventuella teorier. Det innebär också att 

logiken i slutsatserna eller resonemangen är välgrundade. När 

slutsatserna dessutom är nyanserade kan eleven belysa saken ur 

flera olika perspektiv. 

Tabell 2 - Kunskapskraven översatta till krav på fakta och förklaringsmodeller.
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Praktiskt genomförande 

För att studien ska bli praktiskt genomförbar inom den givna tidsramen behöver ett urval göras av 

vilket material som ska ingå i diskursanalysen. Innehållsanalysen kommer att behandla hela bokens 

innehåll för att kunna placera diskursanalysen i en större kontext.  

Diskursanalysen (kvalitativ) 

Innehållet i följande fyra kategorier kommer att analyseras i detalj för att ge en fingervisning om 

läroböckernas förmåga att efterleva kursplanen: 

 Teknikutvecklingsprocessen 

 Materialkunskap 

 Hållbart samhälle 

 Teknikhistoria 

"Teknikutvecklingsprocessen" har tagits med eftersom den utgör en central del i kursplanen. Även om 

den behandlas som ett eget centralt innehåll så knyter den också ihop teknikämnet som helhet 

(Skolverket, 2011a). Kategorin "Materialkunskap" (materials tekniska egenskaper) knyter an till en 

känsla av faktabaserat lärande, det är därför av intresse att studera huruvida innehållet görs tillgängligt 

för eleven och problematiseras på ett djupare plan än att endast rada upp materialfakta. Som en 

kontrast till detta inkluderas kategorin "Teknikhistoria" där man kan förvänta sig gott om utrymme för 

olika förklaringsmodeller och perspektiv. Kategorin "Hållbart samhälle" betonas med extra vikt i 

Skolverkets kommentarer till ämnet Teknik, varför denna har tagits med (Skolverket, 2011a). 

I textanalysen har innehåll som motsvaras av de utvalda kategorierna detaljstuderats med det 

framtagna rastret, fokus ligger alltså på att undersöka fakta och förklaringsmodeller. Dessutom så har 

det studerats i vilken utsträckning eleven kan tänkas skapa ett meningsfullt sammanhang av de fakta 

och förklaringsmodeller som presenteras och om de kan kopplas till kursplanen (fakta och 

förklaringsmodellers relevans). Vidare har det undersökts om det finns en tydlig koherens genom 

lärobokens innehåll. Bilder som tillhör dessa kategorier har analyserats utifrån hur de stödjer texten 

samt i vilken utsträckning de hjälper läsaren att förstå texten.  

I praktiken har textavsnitten lästs flera gånger samtidigt som anteckningar förts utifrån rastret. 

Dessutom har illustrationernas och textens samspel undersökts, i vilket sammanhang innehållet 

placerats samt hur innehållets olika delar kopplas ihop i läroböckerna. Det sistnämnda har självklart 

krävt en ordentlig genomgång av hela läroböckerna.  

Innehållsanalysen (kvantitativ) 

I innehållsanalysen så har stoffet, avsnittsvis, delats upp efter den kategorisering som gjorts i Tabell 1. 

Analysen är gjord i stora drag, i huvudsak genom att kategorisera ihop avsnitt utifrån deras rubriker 

och innehåll. Innehållet har alltså inte granskats kvalitativt utan mer översiktligt och jämförts med det 

centrala innehållet utifrån den framtagna kategoriseringen. Innehållsanalysen är alltså mer en 

kvantitativ än kvalitativ analys. Detta gäller inte för de fyra kategorier som ingår i textanalysen. Här är 

innehållsanalysen mer korrekt i det avseende att det verkliga innehållet med större säkerhet motsvaras 

av resultatet i innehållsanalysen.  
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Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet är nödvändiga att diskutera i samband med denna studie. 

Validiteten anger graden av korrelation mellan mätningen samt det som faktiskt ska mätas. Hög 

validitet fås generellt om mätmetoden är lämplig för att mäta det som faktiskt ska mätas. Vill man t.ex. 

räkna antalet äpplen i en korg är det säkrare att antalet blir rätt om man räknar dem en efter en än 

genom att uppskatta antalet baserat på korgens volym och genomsnittsvolymen för ett äpple. Vid 

textanalys så är det viktigt att forskaren har förståelse för sin egen förförståelse och därmed använder 

sig av en lämplig metod för att minimera sin egen påverkan på studien (Bergström & Boréus, 2000). 

Reliabiliteten anger mätnoggrannheten, har alla observationer skett på samma sätt? Tolkningsaspekten 

är här en viktig aspekt. Har textläsningen varit tillräckligt noggrann för syftet? Reliabiliteten kan 

empiriskt förbättras om t.ex. fler personer är inblandade i textanalysen. Kommer dessa personer fram 

till samma resultat med samma metod höjer det studiens reliabilitet (Bergström & Boréus, 2000). 

I den kvantitativa innehållsanalysen påverkas validiteten av att kategoriseringen har skett på en 

övergripande nivå. Innehållet i boken kan inte alltid härledas enskilt till någon av de framtagna 

kategorierna, ofta är innehållet uppblandat i texten vilket försvårar kategoriseringen och sidräkningen. 

Eftersom kategoriseringen skett övergripande och texten inte djuplästs försämras reliabiliteten. 

Dessutom har sammanställningen gjorts av en person vilket ytterligare påverkar reliabiliteten negativt. 

Tanken med innehållsanalysen är att den ska ge en uppfattning om hur innehållet är fördelat och 

därmed stödja den kvalitativa textanalysen varför en något sämre noggrannhet är acceptabel. 

För den kvalitativa textanalysen har ett raster arbetats fram som utgör grunden i analysen. Vid sidan 

om detta raster används begrepp som sammanhang och relevans för att bedöma textinnehållet. Tanken 

med rastret är att öka systematiseringen i studien och minimera andelen godtyckliga bedömningar 

vilket har en positiv inverkan på validiteten och reliabiliteten. Men hur vet man vilka förkunskaper en 

elev har? Det har antagits att eleverna har förkunskaper baserat på de kunskaper de tar med sig från 

högstadiet samt sådant elever rimligen bör ha stött på i sin vardag. Validiteten påverkas negativt av att 

urvalet begränsats till fyra kategorier, även om dessa kan anses vara representativa för läroböckerna 

som helhet. Ofrånkomligt är att reliabiliteten försämras eftersom endast en textuttolkare har analyserat 

texten, detta är en direkt följd av studiens ramar och kan inte påverkas. Eftersom det undersökta 

materialet, läroböckerna och kursplanen, är beständiga är möjligheterna till reproducerbarhet goda. 

Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) menar att forskningens värde för individen och samhället, det s.k. 

forskningskravet, alltid måste vägas mot eventuella skador som forskningen kan åsamka individen, det 

s.k. individskyddskravet. Vetenskapsrådet konkretiserar individskyddskravet i fyra huvudkrav: 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera eventuella deltagare om forskningen syfte, med 

samtyckeskravet avses eventuella deltagares självbestämmande i frågan om deltagande i studien, 

konfidentialitetskravet betonar vikten av att eventuella deltagare hålls anonyma och nyttjandekravet 

som pekar på att eventuellt insamlade personliga uppgifter endast ska används för forskningsändamål. 

Denna studie bygger på textanalyser av litterära verk som är tillgängliga allmänheten varför de fyra 

huvudkraven inte kan anses tillämpbara. Resultatet av studien skulle kunna påverka en tredje person 

ekonomiskt men att ta hänsyn till detta kan avfärdas genom att jämföra med t.ex. kritiska recensioner 

av litterära verk. Författaren av denna studie har inte någon anknytning till de undersökta litterära 

verken, dess upphovsmän eller dess förlag.  
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Resultat och textanalys 

Resultatdelen är uppdelad efter de två läroböckerna. För varje lärobok presenteras bokens förord där 

kopplingen till kursplanen för Teknik 1 tydliggörs. Dessutom undersöks om förordet innehåller annan 

information som kan underlätta tolkningen av, eller förklara resultatet från text- och innehållsanalysen. 

Därefter följer resultatet för den kvantitativa innehållsanalys som i stora drag visar hur materialet i 

boken kopplas till kursplanen. Innehållsanalysen ska ses som ett komplement till diskursanalysen där 

resultatet från textanalysen av läroböckernas innehåll utifrån de valda kategorierna presenteras i sin 

helhet. För att underbygga helheten presenteras ett urval av textanalyserna för de båda läroböckerna i 

Bilaga 3 och Bilaga 4. 

Lärobok: Teknik 

I förordet till boken Teknik informeras läsaren om bokens koppling till ämnesplanen för teknik och 

kursplanen för Teknik 1: 

Denna bok är skriven utifrån Skolverkets anvisningar för ämnet Teknik enligt SKOLFS 2010:134. 

Teknik 1 är en kurs som alla elever på teknikprogrammet ska läsa och boken är framtagen med 

utgångspunkt att det är en grundkurs och att det finns en fortsättning i andra ämnen och kurser. Boken 

bygger på tidigare utgivna böcker från Liber i ämnet Teknikutveckling. Teknisk basbok utgör stommen 

men även övriga böcker i serien har gett inspiration och tankar. Till detta har ämnesplanen för Teknik lyft 

fram ytterligare delområden som har inkluderats. 

[...] 

Boken Teknik har teoriframställning samt ett antal arbetsuppgifter för varje kapitel. 

[...] Arbetsuppgifter är väsentliga och tillsammans med textavsnitten utgör de den helhet som behövs för att 

täcka Skolverkets anvisningar för Teknik. (Nyberg, 2011, s. 11) 

I förordet förklaras tydligt att boken är skriven för elever som läser kursen Teknik 1 samt att den 

täcker in Skolverkets anvisningar enligt ämnes- och kursplanen. Dock konstateras det att boken inte är 

specifikt skriven utifrån ämnes- och kursplanen utan snarare anpassad därefter genom att innehåll 

plockats ihop från tidigare läroböcker. Vidare pekar författaren på att läroboken är framtagen med 

utgångspunkt i att Teknik 1 är en grundkurs, vilket kan tänkas påverka med vilket djup stoffet 

behandlas. 

Innehållsanalys 

Den kvantitativa innehållsanalysen, Tabell 3, visar grovt hur författaren har valt att disponera 

innehållet utifrån kursplanen och de olika kategorierna. Till att börja med noteras att en stor del av 

innehållet (43%) inte kan kategoriseras utifrån kursplanen. Detta är problematiskt eftersom det indirekt 

medför att utrymmet begränsas för det innehåll som faktiskt tillhör kursplanen. Dessutom saknas 

innehåll som berör etik, praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling samt modellteknik. Några 

delar som utrymmesmässigt sticker ut är produktionsteknik (drygt 11%) samt ritningslära (ca. 9%).  
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Diskursanalys 

Det övergripande resultatet av diskursanalysen presenteras i Tabell 4. För en djupdykning i 

textanalyserna hänvisas till Bilaga 3 där resultatet från ett urval av textanalyserna presenteras för att 

nyansera den övergripande sammanställningen. 

Som visas i Tabell 4, har läroboken flera brister i avseende på fakta kunskaper och 

förklaringsmodeller. Flera av lärobokens undersökta delar har fakta och förklaringsmodeller som kan 

anses vara otillräckliga eller ej relevanta utifrån kursplanen. Detta är särskilt markant rörande 

förklaringsmodellernas korrekthet och djup. Det som karaktäriserar dessa avsnitt är att författaren har 

försökt få med ett brett innehåll utan att lyckas placera innehållet i en tydligt sammanhang. Dessa delar 

blir ofta hackiga, med korta avsnitt om många olika produkter, tekniker eller material.  

De delar som är mest relevanta och djupgående är begränsade till innehåll som rör miljöfrågor; som 

"återvinning" och "hållbart samhälle" samt avsnittet "materialval till en bil". I dessa avsnitt lyckas 

författaren skapa ett tydligt sammanhang samt knyta an till frågor med tydliga beröringspunkter i 

elevens förväntade förkunskaper. Dessutom ges utrymme för goda exempel som breddar och 

nyanserar resonemangen. I avsnittet om "materialval till en bil" skapas ett tydligt sammanhang då ett 

resonemang förs kring vilka krav som bör ställas på olika delar i en personbil. Utifrån dessa krav 

diskuteras sedan olika materialval. Resonemanget med personbilen som utgångspunkt ger texten en 

tydlig koherens där flera teknikområden berörs utifrån samma övergripande perspektiv. 

Det finns en tydlig koppling mellan textmängd samt djupgående och ytlighet. De mer djupgående 

avsnitten tenderar att innehålla betydligt mer textmassa än de mer ytliga. En tydlig korrelation syns 

även mellan djupgåendet i fakta samt förklaringsmodellers exakthet och djup. Man kan fråga sig om 

detta beror på att skiljelinjen mellan fakta och förklaringsmodeller i bland kan vara svår att urskönja 

eller om det beror på om faktakunskapers värde ökar med ökad förståelse och vice versa. 

Bilder används i stor utsträckning i de studerade kategorierna men fyller i många fall inte något 

utpekat syfte. Ofta används de som utfyllnad eller för att försköna utformningen samt för att illustrera 

olika typer av maskiner, produkter eller processer. Sällan används anpassade illustrationer, i 

förklarande syfte med tydliga bildtexter, där viktiga moment eller delar visas eller pekas ut (se t.ex. 

den detaljerade textanalysen i Bilaga 3 om svarvning eller om vägar).     

Sammanfattningsvis kan man säga att i de mer djupgående och relevanta avsnitten diskuteras tekniken 

utifrån ett fåtal produkter, användningsområden eller behov medan det i de mer ytliga avsnitten 

diskuteras flera produkter utifrån de möjligheter som tekniken erbjuder. 
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Kategori 
Centralt innehåll - huvudnivå  
(SKOLFS 2010:134) 

Centralt innehåll -  

konkretiserad nivå 

(SKOLFS 2010:134) 

Teknik 

Antal 

sidor 

Andel av 

innehåll 
Kommentar 

Teknikutveckling Teknikutvecklingsprocessen 

-Idé 

-Modell 

-Produkt 

-Tjänst 
-Återvinning 

  

49 17% 
33 sidor (11%) om 

produktionsteknik. 

Praktisk tillämpning av teknik och 

teknikutveckling inom ett eller flera 

teknikområden. 

  

- -   

Entreprenörskap Entreprenörskap och 

entreprenörskapets villkor med 

utgångspunkt i innovativa och 
kreativa processer. 

  

6 2%   

Materialkunskap Materials tekniska egenskaper -Termiska 

-Elektriska 

-Mekaniska 
-Kemiska 

15 5% 
Avsnittet om elektriska egenskaper 

är försumbart. 

Materialens möjligheter och 

begränsningar utifrån olika 
tillämpningar. 

  

11 4% 
Materialvalen till en personbil 

diskuteras. 

Hållbart samhälle Teknikens och teknikerns roll med 

fokus på: 

Med utgångspunkt i 

energieffektivisering. 
6 2%   

-Framtidens teknik  

-Hållbart samhälle 

Kvalitetsarbete Kvalitetsarbete -Kvalitetssäkring 

-Miljösäkring 

-Arbetsmiljö 
-Riskanalys. 

3 1% 
Endast kvalitets och miljösäkring 

behandlas. 

Ritningslära -Ritningsläsning 

-Skiss- och ritteknik                                                                                                                                                                                                                                                        
-CAD-program (introduktion) 

  

25 9%   

Projektarbete & 

Kommunikation 

-Projektarbetesteknik   6 2%   

-Kommunikationsteknik -Digitala medier och programvaror 

14 5%   -Presentations -Manualer och instruktioner, muntliga 

och skriftliga framställningar 

-Modellteknik -Digitala och manuella tekniker för att 

skapa modeller. 
- -   

Kommunikations-, dator- och 

nätverksteknik för lärande och 
förmedling av teknik och information. 

  

12 4%   

Teknikhistoria -Teknikens historia 

-Teknikutvecklingens betydelse för 

samhället 
-Introduktion i aktuella 

utvecklingsområden 

  

10 3% I viss mån invävt i texten. 

Etik Etiska värderingars tidigare och 

nuvarande påverkan på:  

-Tekniken 
-Teknikens användningsområden 

-Teknikens tillgänglighet 

  

- - 
 

Genus Genuststrukturers tidigare och 
nuvarande påverkan på:  

-Tekniken 

-Teknikens användningsområden 
-Teknikens tillgänglighet 

  

7 2% 
Även i mindre utsträckning 
sammanvävt med övriga avsnitt. 

Hur teknik och teknikens attribut 

könsmärks. 

  
1 0% 

Även i mindre utsträckning 

sammanvävt med övriga avsnitt. 
 

Övrigt Ej kategoriserbart enligt kursplan       

Hållfasthet 13 

43%   

Ekonomi och marknadsföring - 

Energiteknik 12 

Mekanik 11 

Konstruktionselement 16 

Elektronik 28 

Reglerteknik 8 

Teknik, människa & samhälle 5 

Övrigt 33 

Totalt antal sidor med innehåll: 291 100%   

Tabell 3 - Kategorisering av innehållet i läroboken Teknik.



19 

 

 

Kategori 
Centralt innehåll 

(SKOLFS 2010:134) 

Innehåll / avsnitt 
Faktakunskaper Förklaringsmodellers… 

Ej tillräckliga  

/ ej relevanta 

Grundläggande 

och med 

relevans (E-nivå) 

Utförliga och  

relevanta (A-nivå) 
Antal 

…korrekthet …djup 

Antal 

sidor 
Innehåll 

Ej korrekta 

/ Saknas 

Mindre  

exakt 

Mer  

exakta 
Saknas Ytliga Djupgående 

T
ek

n
ik

u
tv

ec
k

li
n

g
 

Teknikutvecklingsprocessen 1 Hur skapas nya produkter? X     - X     X     

Idé 2 Idéutveckling   X   Flera     X   X   

Modell 0 Prototypstadiet X     - X     X     

Produkt 2 Produkters livscykel   X   - X     X 
 

  

33 Produktionsteknik (inkl. 

mätteknik) X     - X     X     

Tjänst -  - -     - -     -     

Återvinning 3 Kretslopp     X Enstaka     X   X   

1 Resurser   X   Enstaka   X     X   

1 Återanvändning     X Flera     X   X   

6 Återvinning     X Enstaka     X   X   

Praktisk tillämpning av 
teknik och teknikutveckling 

inom ett eller flera 

teknikområden. 

Invävt   

  X   - X     X     

M
a

te
r
ia

lk
u

n
sk

a
p

 Materials tekniska 

egenskaper 

4 Konstruktionsmaterial   X   Enstaka   X     X   

4 Materialens uppbyggnad X     Enstaka   X   X     

4 Materialegenskaper   X   Enstaka     X   X   

3 Tillverkningstekniska 

egenskaper. X     - X     X     

Materialens möjligheter och 
begränsningar utifrån olika 

tillämpningar. 

11 Materialval till en personbil 

    X Flera     X     X 

H
å

ll
b

a
rt

  

sa
m

h
ä

ll
e
 Teknikens och teknikerns 

roll med fokus på: 

-Framtidens teknik  
-Hållbart samhälle 

1 Energibehov     X Flera     X     X 

1 Framtida 

energianläggningar X     - X     X     

4 Energihushållning     X Flera           X 

T
ek

n
ik

h
is

to
ri

a
 Teknikens historia 4 Teknikhistoria   X   - X     X     

Teknikutvecklingens 

betydelse för samhället 
4 

Infrasystem och deras 

samhällspåverkan 
  X   Enstaka X     X     

2 Olika perspektiv på teknik x x   Flera 
 

X    x x   

Introduktion i aktuella 

utvecklingsområden 
3 Aktuell teknikutveckling 

  X   - X     X     

Tabell 4 - Sammanställning av resultat för läroboken Teknik. Ett stort X markerar hur innehållet har bedömts. I vissa fall används två små x då innehållets kvalitet inte 

bedöms som homogent. De tonade rutorna visar urvalet av innehåll där textanalysernas resultat visas i sin helhet (se Bilaga 3).
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Lärobok: Teknik 1 

På samma sätt som i föregående lärobok tydliggörs relationen till kursplanen i förordet: 

Teknik 1 är en anpassning till Lgy 2011 av Gleerups faktabok "Teknikutveckling och företagande". Den 

nya faktaboken har utökats med avsnitt som poängterar den historiska och samhälleliga teknikutvecklingen 

med fokus på bl.a. energiteknik och nanoteknik. 

 Teknikutveckling är det centrala temat i boken, och kan beskrivas utifrån en process, en kedja av 

händelser som genomförs i en viss ordning. En del av dessa moment kräver en del tekniska förkunskaper 

för att bli meningsfulla. 

 Efter första årskursen kan du välja olika inriktningar på dina fortsatta studier. Oavsett om du vill fortsätta 

med design, programmering eller arkitektur är det viktigt att du har de tekniska baskunskaper som är 

nödvändiga för framtida studier. Därför finns i detta läromedel avsnitt som har tagits med för att du - som 

inte väljer att fortsätta med produktionsteknik - ska få de nödvändiga grundkunskaperna. Det gäller främst 

kapitel 14 Mekanik. För den som väljer en inriktning där dessa moment behandlas i andra kurser kan dessa 

avsnitt ses som en allmän orientering. 

 Teknik 1 är ett omfattande läromedel med fakta från en mångfald områden. Att behärska allt detta är 

ogörligt för en person och jag vill därför tacka... 

(Frid, 2011a, s. 3) 

Även denna lärobok är en sammansättning av befintlig litteratur och en anpassning till Gy2011. Att 

läroboken är tänkt som undervisningsmedel för kursen Teknik 1 framgår klart och anges dessutom 

explicit på bokens omslag (Frid, 2011a). Vidare påpekas det att teknikutvecklingsprocessen är en 

central del varför man kan förvänta sig att denna process ger en tydlig koherens genom läroboken. I 

förordet ges även en förklaring till varför avsnitt som inte tillhör kursplanen ingår, detta för att ge 

eleverna en allmän orientering. Man bör också observera att författaren menar att innehållet i boken är 

omfattande och från ett brett spektrum av områden vilka inte kan behärskas av en person. Man kan 

därför fråga sig om det är görligt för läsaren att ta del av innehållet på en djupgående nivå. 

I förordet används genomgående begreppet faktabok. Innebär det att förklaringsmodeller helt 

utelämnats? Eftersom boken är skriven utifrån kursplanen, samt att ren fakta utan förklaringsmodeller 

inte är att betrakta som relevanta, så kan man anta att författaren menar att läroboken även innehåller 

tillräckliga och relevanta förklaringsmodeller. 

Innehållsanalys 

Den kvantitativa innehållsanalysen, Tabell 5, visar hur författaren har valt att disponera innehållet 

utifrån kursplanen och de olika kategorier som tagits fram. I denna lärobok är det ungefär en fjärdedel 

(26%) av innehållet som inte kan hänföras till någon av kursplanens kategorier och därmed 

konkurrerar med det innehåll som kursplanen påtalar.  

Innehåll som berör "praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling", "materialens begränsningar 

och möjligheter utifrån olika tillämpningar" samt kategorin "genus" påträffas inte. 

"Teknikutvecklingsprocessen" ges relativt mycket utrymme även om stora delar består av 

tillverknings-, produktions-, och mätteknik. Även "teknikhistoria" följt av "materialkunskap" och 

ritningslära ges stort utrymme. 

Diskursanalys 

Det övergripande resultatet från diskursanalysen presenteras i Tabell 6. För en djupdykning i 

textanalyserna hänvisas till Bilaga 4 där resultatet från ett urval av textanalyserna presenteras för att 

nyansera den övergripande sammanställningen. 
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Som visas i Tabell 6, har de undersökta delarna av läroboken Teknik 1 brister när det kommer till 

djupgåendet i faktakunskaper och förklaringsmodeller. Ofta behandlas innehållet ytligt eller så saknas 

eller används ej relevanta förklaringsmodeller. Denna lärobok präglas av ett brett men ytligt innehåll 

som ofta inte placerats i något för läsaren bekant sammanhang. 

Av de studerade delarna är enstaka delar ur "teknikutvecklingsprocessen" och "hållbart samhälle" 

tillsammans med innehåll som berör "teknikhistoria" mest relevanta och djupgående. I framför allt 

avsnitten som rör historia lyckas författaren skapa ett tydligt sammanhang samt knyta an till frågor 

med tydliga beröringspunkter i läsarens förväntade förkunskaper. Här ges utrymme för goda exempel 

som breddar och nyanserar resonemangen. Avsaknaden av resonemang, nyansering och djup blir 

påtaglig i den mer faktaorienterade kategorin "materialkunskap". Här saknas dessutom i stor 

utsträckning gemensamma beröringspunkter för mycket av faktainnehållet samtidigt som koherensen 

blir lidande av den monotona uppradandet av faktakunskaper. 

På samma sätt som i läroboken Teknik finns en tydlig koppling mellan textmängd samt djupgående 

och ytlighet. De mer djupgående avsnitten, i huvudsak "teknikhistoria" och "hållbart samhälle", 

tenderar att innehålla betydligt mer textmassa än de mer ytliga. Precis som i föregående lärobok 

återfinns en tydlig korrelation mellan djupgåendet i fakta samt förklaringsmodellers exakthet och djup.  

Bilder används i stor utsträckning i de studerade kategorierna. Ungefär hälften av bilderna fyller 

utpekade syften som t.ex. illustrationer i förklarande syfte med relevanta bildtexter och där vissa 

moment eller delar visas eller pekas ut (se de detaljerade textanalyserna nedan). Resterande hälft 

används som utfyllnad eller för att försköna utformningen samt för att illustrera olika typer av 

maskiner, produkter eller processer. I flera fall skulle även de bilder som är relevanta kunna utvecklas 

och detaljeras ytterligare för ökad förståelse. 
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Kategori 
Centralt innehåll - huvudnivå  
(SKOLFS 2010:134) 

Centralt innehåll -  

konkretiserad nivå 

(SKOLFS 2010:134) 

Teknik 1 

Antal 

sidor 

Andel av 

innehåll 
Kommentar 

Teknikutveckling Teknikutvecklingsprocessen 

-Idé 

-Modell 
-Produkt 

-Tjänst 

-Återvinning 

  

70 23% 

25 sidor om tillverkningsmetoder, 11 

sidor om mätteknik & 7 sidor om 

produktionsteknik. 

Praktisk tillämpning av teknik och 

teknikutveckling inom ett eller flera 

teknikområden. 

  

- -   

Entreprenörskap Entreprenörskap och entreprenörskapets 
villkor med utgångspunkt i innovativa och 

kreativa processer. 

  
3 1% 

Ekonomi och marknadsföring ej 

inräknat. 

Materialkunskap Materials tekniska egenskaper -Termiska 
-Elektriska 

-Mekaniska 

-Kemiska 

26 8%   

Materialens möjligheter och begränsningar 
utifrån olika tillämpningar. 

  
- -   

Hållbart samhälle Teknikens och teknikerns roll med fokus på: Med utgångspunkt i 

energieffektivisering. 16 5%   -Framtidens teknik  

-Hållbart samhälle 

Kvalitetsarbete Kvalitetsarbete -Kvalitetssäkring 

-Miljösäkring 
-Arbetsmiljö 

-Riskanalys. 

15 5%   

Ritningslära -Ritningsläsning 

-Skiss- och ritteknik 

-CAD-program (introduktion) 

  

24 8%   

Projektarbete & 

Kommunikation 

-Projektarbetesteknik   6 2%   

-Kommunikationsteknik -Digitala medier och 

programvaror 
9 3%   

-Presentations -Manualer och instruktioner, 

muntliga och skriftliga 
framställningar 

9 3%   

-Modellteknik -Digitala och manuella tekniker 

för att skapa modeller. 
3 1%   

Kommunikations-, dator- och nätverksteknik 

för lärande och förmedling av teknik och 
information. 

  

9 3%   

Teknikhistoria -Teknikens historia 

-Teknikutvecklingens betydelse för 

samhället 
-Introduktion i aktuella utvecklingsområden 

  

37 12% 
Ungefär 10 sidor i koppling till övriga 
avsnitt. 

Etik Etiska värderingars tidigare och nuvarande 

påverkan på:  

-Tekniken 
-Teknikens användningsområden 

-Teknikens tillgänglighet 

  

2 1%   

Genus Genuststrukturers tidigare och nuvarande 

påverkan på:  
-Tekniken 

-Teknikens användningsområden 

-Teknikens tillgänglighet 

  

- - 
 

Hur teknik och teknikens attribut könsmärks.   - -   
 

Övrigt Ej kategoriserbart enligt kursplan       

Hållfasthet - 

26%   

Ekonomi och marknadsföring 18 

Energiteknik 17 

Mekanik 29 

Konstruktionselement - 

Elektronik - 

Reglerteknik - 

Teknik, människa & samhälle - 

Övrigt 17 

Totalt antal sidor med innehåll: 310 100%   

Tabell 5 - Kategorisering av innehållet i läroboken Teknik 1.
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Kategori 
Centralt innehåll 

(SKOLFS 2010:134) 

Innehåll / avsnitt 
Faktakunskaper Förklaringsmodellers… 

Ej tillräckliga  

/ ej relevanta 

Grundläggande 

och med 

relevans (E-nivå) 

Utförliga och  

relevanta (A-nivå) 
Antal 

…korrekthet …djup 

Antal 

Sidor 
Innehåll 

Ej korrekta / 

Saknas 

Mindre 

exakt 

Mer  

exakta 
Saknas Ytliga Djupgående 

T
ek

n
ik

u
tv

ec
k

li
n

g
 

Teknikutvecklingsprocessen 7 Introduktion till 

teknikutvecklingsprocessen. 

    X Flera     X     X 

Idé 3 Att skapa nya idéer   X   Enstaka   X     X   

4 Immaterialrätt   X   Enstaka   X   X     

Modell 3 Modeller/prototyer   X   Enstaka   X     X   

Produkt 4 Designprocessen     X Flera     X   X   

7 Produktionsteknik   X   Enstaka   X     X   

25 Tillverkningsmetoder   X   Enstaka   X   X 

 

  

11 Mätteknik X x   Enstaka   x x x x   

Tjänst - - -      -  -       -     

Återvinning 6 Introduktion, miljömärkning 

& Miljöledningssystem 

  X   Enstaka   X     X   

Praktisk tillämpning av teknik 

och teknikutveckling inom ett 
eller flera teknikområden. 

Invävt - X     - X     X     

M
a

te
r
ia

lk
u

n
sk

a
p

 

Materials tekniska egenskaper 2 Introduktion   X   Flera     X   X   

2 Materialens uppbyggnad X     Enstaka   X   X     

11 Konstruktionsmaterial X x   Enstaka x x   x x   

4 Tillverkningstekniska 

egenskaper 

(stålframställning) 

X     - X     X     

4 Materialprovning   X   Flera   X   X     

2 Korrosion   X   Enstaka   X     X   

1 Materialstandarder X     Enstaka   X     X   

Materialens möjligheter och 

begränsningar utifrån olika 

tillämpningar. 

Invävt - X     - X     X     

H
å

ll
b

a
rt

 

sa
m

h
ä

ll
e
 

Teknikens och teknikerns roll 

med fokus på: 
-Framtidens teknik  

-Hållbart samhälle 

6 Jordens energibalans     X Enstaka     X   X   

5 Energianvändning i 

framtiden 

X x   Enstaka x x   x x   

5 Energibesparing X x   Enstaka x x   x x   

T
ek

n
ik

h
is

to
ri

a
 

Teknikens historia 10 Inbäddad teknikhistoria   x x Flera   x x   x x 

15 Teknikhistoria     X Flera     X     X 

Teknikutvecklingens betydelse 
för samhället 

3 Tekniken & samhället     X Flera     X   X   

Introduktion i aktuella 
utvecklingsområden 

9 Nanoteknik   X   Flera   X     X   

Tabell 6 - Sammanställning av resultat för läroboken Teknik 1. Ett stort X markerar hur innehållet har bedömts. I vissa fall används två små x då innehållets kvalitet 

inte bedöms som homogent. De tonade rutorna visar urvalet av innehåll där textanalysernas resultat visas i sin helhet (se Bilaga 4).
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Diskussion 

Då det finns flera beröringspunkter i resultatet mellan de båda läroböckerna kommer dessa att 

analyseras tillsammans utifrån den teori som presenterats i teoridelen. Den kvantitativa 

innehållsanalysen kommer att användas som stöd för den kvalitativa textanalysen i båda fallen. 

Därefter kommer slutsatserna presenteras i relation till de ställda frågeställningarna. Avslutningsvis 

följer ett förslag på hur en lärobok i teknik skulle kunna struktureras samt förslag på fortsatt forskning. 

Analys 

Förorden till de båda läroböckerna indikerar att dessa är framtagna utifrån kursplanen för Teknik 1 

samt att de är avsedda att användas i denna kurs. Nyberg (2011) är tydlig med att läroboken Teknik är 

heltäckande för kursen. Frid (2011a) är lite mer svävande men eftersom han i förordet pekar på att 

boken är omfattande, samt att han valt att ta med material som delvis går utanför kursplanen kan man 

anta att även läroboken Teknik 1 är tänkt att vara heltäckande. Då dessa läroböcker är tänkta att 

behandla det innehåll som kursplanen kravställer anses de vara slutna (Selander, 1988). Som Selander 

påpekar medför detta ofta att läroboken blir entydig med kursen och kan komma att styra både 

undervisning och examinering. Wikman (2004) belyser samma problematik när han pekar på att 

läroboksförfattarnas roller som uttolkare av kursplanen i praktiken kan medföra att läroboken ses som 

en oavsiktlig kursplan. Förutsett att läroböckerna på ett korrekt sätt speglar kursplanen så behöver 

detta inte vara något problem. Skulle så inte vara fallet kan givetvis flera tänkbara problem uppstå. 

Resultatet från den kvalitativa textanalysen är för båda böckerna, sett till helheten, nedslående. Det är 

mer regel än undantag att fakta och förklaringsmodeller inte uppfyller kunskapskraven för betyg A. 

Det är också vanligt förekommande att läroböckerna inte heller når kraven för betyget E. Läroboken 

Teknik 1 innehåller betydligt fler och relevanta förklaringsmodeller än Teknik men sällan är de av 

djupgående karaktär och flera till antalet. Läroböckernas förklaringsmodeller lider alltså av 

långtgående text-traduktion där innehållet simplifierats eller reducerats i alltför stor utsträckning 

(Selander, 1988). Trots att många av förklaringsmodellerna i teknikämnet vilar på en solid 

naturvetenskaplig grund är det just i dessa fall som förklaringsmodellerna uteblir eller är av mycket 

ytlig karaktär. För det mer samhällsvetenskapliga innehållet, som rör t.ex. teknikhistoria (särskilt 

Teknik 1) och olika typer av miljöfrågor (särskilt Teknik) återfinns ofta förklaringsmodeller av djupare 

karaktär samtidigt som de ofta är fler till antalet och återger flera perspektiv. 

Ur ett lärande perspektiv är det problematiskt att faktakunskaper och förklaringsmodeller sällan 

placeras i ett för läsaren bekant sammanhang. Gemensamma beröringspunkter mellan innehållet och 

läsarens förkunskaper är vitala för tillgodogörandet av kunskapen (Wikman, 2004). I många fall 

kräver innehållen i läroböckerna dessutom omfattande förkunskaper vilka man har svårt att avkräva 

första års gymnasiestudenter; eller som Frid (2011a) uttrycker det: "Teknik 1 är ett omfattande 

läromedel med fakta från en mångfald områden. Att behärska allt detta är ogörligt för en person..." 

(Frid, 2011a, s. 3). När lärobokens innehåll kräver avancerade förkunskaper är det rimligt att anta att 

steget till nästa utvecklingsnivå blir stort varför läsaren får svårt att tillgodogöra sig den nya 

kunskapen (Lindqvist, 1999). 
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Illustrationer finns i stor utsträckning och tar stort utrymme i de undersökta delarna av läroböckerna. I 

läroboken Teknik används illustrationerna i huvudsak för att lätta upp texten, medan de i Teknik 1 

används både för att lätta upp och illustrera texten. Det är problematiskt att illustrationerna inte i större 

utsträckning används för att förklara och förtydliga texten. Bilder som inte fyller ett tydligt förklarande 

syfte "stjäl" utrymme som istället kan användas för att presentera annat innehåll.  

Teknikutveckling är en central del i kursen Teknik 1 (Skolverket, 2011a & SKOLFS 2010:134). Frid 

(2011a) anger att teknikutveckling är det centrala temat i läroboken Teknik 1, medan någon sådan 

antydan saknas för läroboken Teknik trots att det är ett genomgående tema. Att endast använda sig av 

temat teknikutveckling för att skapa genomgående koherens har inte visat sig fungerar för någon av 

läroböckerna. Istället för att hålla ihop samt koppla samman nytt och gammalt innehåll, splittrar alla 

olika produkt- och teknikexempel läsarens möjlighet uppfatta det underliggande sammanhanget. 

Innehållet i båda läroböckerna framstår som produkter av olika delar istället för att tillsammans utgöra 

en helhet. I stället för att hjälpa läsaren att strukturera upp sitt lärande tvingar denna avsaknad av 

koherens läsaren att istället memorera innehållet eftersom det är svårt att uppfatta sammanhanget 

(Wikman, 2004). Som Wikman påpekar kan man för att skapa sammanhang och för att göra en tydlig 

koppling till bakomliggande principer istället behandla färre teman men på en djupare nivå. I avsnittet 

"materialval till en bil", i läroboken Teknik, placeras föredömligt det behandlade innehållet 

(konstruktionsmaterial/materialegenskaper) i ett relevant sammanhang, med viktiga beröringspunkter i 

läsarens förkunskaper. Koherensen i detta avsnitt skapas genom att använda bilen som utgångspunkt 

för resonemangen kring materialval utifrån flera olika faktakunskaper och förklaringsmodeller. 

Innehållsanalyserna pekar på att stora delar av läroboksinnehållen (43% för Teknik och 26% för Teknik 

1) inte kan hänföras direkt till kursplanen. Detta är problematiskt eftersom de då "stjäl" utrymme från 

de delar som är obligatoriska. Dessutom är flera delar av kursplanen inte representerade i dessa 

"slutna" läroböcker. 

Det breda men ytliga innehåll som karaktäriserar dessa läroböcker pekar på att de lider av 

symptomatisk stoffträngsel. Att mycket utrymme ges åt innehåll som inte kan kategoriseras utifrån 

kursplanen förvärrar ytterligare problematiken. Men varför denna stoffträngsel?  

Två faktorer som kan medföra stoffträngsel är, enligt Wikman (2004), kravet på att läroboken ska vara 

heltäckande samt att kurs- och läroplaner ofta förändras. Som visats ovan är det tydligt att författarnas 

avsikter är att deras respektive läroböcker ska vara heltäckande varför detta är en relevant 

förklaringsmodell. Det centrala innehållet i kursplanen kan rimligen anses brett om man inte ser till 

kunskapskraven. Kunskapskraven ställer krav på innehållets djup vilka måste balanseras mot bredden i 

det centrala innehållet och kursens omfång. Bredden på innehållet i läroböckerna bör därför begränsas 

så att kunskapskraven alltid tas i beaktande.       

Att kurs- och läroplaner ofta ändrats är svårare att motivera som en bidragande orsak, däremot är 

teknikämnet i sig relativt nytt vilket kan tänkas ha liknande konsekvenser. Dessutom påpekar både 

Nyberg (2011) och Frid (2011a) att deras respektive läroböcker i stora delar bygger på en 

sammansättning av tidigare litteratur som tagits fram för annan teknikundervisning.  

Att läroböckerna i stor utsträckning bygger på tidigare läroböcker, är sannolikt en av 

huvudanledningarna till att mycket av innehållet inte kan kategoriseras utifrån kursplanen. I och med 

detta uppstår risken att fel innehåll behandlas i kursen, eftersom läroboken kan ses som en oavsiktlig 

kursplan (Wikman, 2004). Detta hopplock av innehåll, som författarna beskriver, är sannolikt även 

huvudanledningen till att det är svårt att finna en genomgående koherens i läroböckerna. Det är 
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rimligen besvärligt att skapa ett koherent innehåll baserat på en ny kursplan med hjälp av tidigare 

läroböcker som är skrivna utifrån andra förutsättningar. 

Slutsatser 

Med hjälp av tidigare avsnitt besvaras här de två frågeställningar som sammanfattar denna studies 

syfte.  

 På vilket sätt speglar läroböckernas innehåll kursplanens centrala innehåll och kunskapskrav? 

Att en lärobok skulle vara en perfekt spegling av en kursplan kan närmast betraktas som en utopi. I 

denna studie har det dock visats att flera av kursens centrala delar inte behandlas i läroböckerna. 

Dessutom har läroböckernas faktainnehåll och förklaringsmodeller i stor utsträckning visats sakna 

tillräckligt djup och korrekthet för att uppfylla varken kunskapskravens lägsta eller högsta nivå. Vidare 

saknas ofta en nyansering av förklaringsmodeller och perspektiv som kan hjälpa eleven att nyansera 

sin kunskap. Bedömningen är att läroböckernas innehåll inte möter kraven i kursplanen för Teknik 1.  

 I vilken utsträckning skapar läroböckerna förutsättningar för lärande utifrån kunskapskraven? 

Wikman (2004) betonar särskilt vikten av koherens och sammanhang som viktiga förutsättningar för 

att läsaren ska kunna strukturera sin inlärning. Dessutom menar Wikman att det är viktigt att det finns 

tydliga beröringspunkter mellan innehållet i texten och elevernas förkunskaper. I denna studie har det 

visats att läroböckerna saknar en grundläggande sammanhängande enhet. Dessutom kräver det, ofta 

ytliga innehållet och bristen på förklaringsmodeller att läsaren har omfattande förkunskaper. 

Läroböckerna hjälper alltså inte till att minska avståndet till den proximala utvecklingszonen och 

därmed underlätta förutsättningen för lärande (Lindqvist, 1999). Inte heller hjälper läroböckerna till att 

underlätta den skiftliga medieringen vilken Säljö (2010) menar är svårare än mediering i en 

samtalssituation. Bedömningen är att läroböckerna inte skapar tillräckliga förutsättningar för lärande 

utifrån kursplanen. 

Förslag på läroboksstruktur för kursen Teknik 1 

Teknik är ett komplext ämne där kunskap från flera naturvetenskapliga discipliner samverkar. Teknik 

och teknikutveckling består av den teknik och de innovationer som utvecklats genom historien med 

hjälp av kunskap från de naturvetenskapliga disciplinerna utifrån olika mer eller mindre bestämda 

processer. Det som Skolverket (2011a) benämner som teknikutvecklingsprocessen bör därför ses 

utifrån den teknik och de produkter vilka är resultat av denna process. Rimligtvis såg dessa processer 

annorlunda ut när hjulet respektive bilen uppfanns. 

Som Nyberg (2011) nämner är Teknik 1 en grundkurs som alla elever på gymnasiets teknikprogram 

läser. Skolverket (2011b) är tydliga med att det centrala innehållet inte behöver behandlas jämt i 

förhållande till mängd eller tid, däremot så måste kunskapskraven beaktas.  

Med ovanstående i beaktande föreslås att en lärobok för denna kurs struktureras utifrån en eller ett 

fåtal produkter eller tjänster. Genom att undersöka kursplanens olika delar utifrån en eller ett fåtal 

produkter eller tjänster skapas en tydlig koherens för läsaren. Genom lämpliga val av produkter eller 

tjänster kan man dessutom skapa ett sammanhang med gemensamma beröringspunkter i läsarens 

förkunskaper. Detta angreppssätt ger författaren möjlighet att kontrollera avvägningen mellan bredd 

och djup samt innehållets struktur i de olika delarna. Det ställer dock stora krav på författarens 
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kunskaper och medför en större arbetsbörda eftersom materialet med stor sannolikhet måste tas fram 

från grunden. Grundidén med detta förslag är att smalna av omfånget men att behandla innehållet med 

större djup och med bibehållen koherens enligt Wikmans (2004) recept.  

Förslag till fortsatt forskning 

För att fördjupa denna studie kan mer tid och resurs läggas på att undersöka ett större texturval ur 

läroböckerna med fler läsare. Dessutom så skulle studien kunna nyanseras genom att undersöka hur 

läroböckerna används i undervisningen och hur de uppfattas av lärare och elever. Man kan även tänka 

sig att undersöka hur lärarnas tolkning av kursplanen kan relateras till läroböckerna. Av intresse är 

också att undersöka elevernas förkunskaper och intressen för att kunna utveckla relevanta läroböcker i 

framtiden.  

Eftersom läroböckerna bygger på tidigare litteratur avsedd för äldre teknikkurser är det av intresse att 

undersöka hur stora likheter som finns mellan den nya och den äldre litteraturen. Genom att även 

undersöka den äldre litteraturen med utgångs punkt i äldre kursplaner erhålls ett historiskt perspektiv 

på utvecklingen av läroböckerna. 
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Bilaga 1 

Kategori Centralt innehåll (SKOLFS 2010:134, s. 3-4) Mål (SKOLFS 2010:134, s. 2-3) Kunskapskrav E/C/A (SKOLFS 2010:134, s. 4-6) 

Teknikutveckling 

Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och 
modell, produkt eller tjänst till användning och 

återvinning med praktisk tillämpning av teknik och 

teknikutveckling inom ett eller flera 
teknikområden. 

1. Kunskaper om 
teknikutvecklingsprocessen och 

förståelse av sambanden mellan de 

olika delarna i den. 

Eleven beskriver översiktligt/utförligt/utförligt och 

nyanserat hur teknik utvecklas och redogör 

översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat för 

sambanden mellan de olika delarna i 
teknikutvecklingsprocessen. 

Entreprenörskap 

Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor 

med utgångspunkt i innovativa och kreativa 
processer. 

- - 

Materialkunskap 

Materials tekniska egenskaper, till exempel 

termiska, elektriska, mekaniska och kemiska samt 

materialens möjligheter och begränsningar utifrån 
olika användningsområden. 

- Eleven redogör översiktligt/utförligt/utförligt och 

nyanserat för tekniska egenskaper hos olika material 

samt för hur och när de kan användas. 

Hållbart samhälle 

Teknikens och teknikerns roll med fokus på 

framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till 

exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. 

2. Förmåga att analysera och 

värdera tekniska lösningar med 

hänsyn tagen till ett hållbart 

samhälle. 

Dessutom analyserar och värderar eleven med 

enkla/enkla/nyanserade omdömen tekniska lösningar 

utifrån kvalitet, säkerhet och hållbart samhälle. 

Kvalitetsarbete 
Kvalitetsarbete, till exempel kvalitetssäkring, 

miljösäkring, arbetsmiljö och riskanalys. 

- 

Ritningslära 

Ritningsläsning och skiss- och ritteknik med 
introduktion i hur man hanterar cad-program. 

- I sitt arbete läser eleven ritningar och tekniska 
instruktioner samt skissar och ritar med viss 

säkerhet/viss säkerhet/säkerhet både manuellt och 

med relevanta cad-program. 

Projektarbete & 

Kommunikation 

Projektarbets-, kommunikations-, presentations- 
och modellteknik, till exempel digitala medier och 

programvaror, manualer och instruktioner, muntliga 

och skriftliga framställningar samt digitala och 
manuella tekniker för att skapa modeller. 

 

Kommunikations-, dator- och nätverksteknik för 
lärande och förmedling av teknik och information. 

9. Förmåga att kommunicera inom 
det tekniska området samt 

kommunicera om teknik. 

 
5. Förmåga att använda modeller 

och verktyg som redskap för... 

...dokumentation, presentation och 
information. 

Eleven använder med viss säkerhet/viss 

säkerhet/säkerhet datorn som verktyg för 

kommunikation, dokumentation och information. 

Dessutom använder eleven med viss säkerhet/viss 

säkerhet/säkerhet olika relevanta medier och 

programvaror för att förmedla och presentera teknik -

/samt anpassar kommunikationen till 

mottagaren/samt anpassar kommunikationen till 

mottagaren. 

Begrepp/teorier 

Tekniska begrepp, teorier och modeller 

innefattande beräkningar och 

rimlighetsbedömningar. 

4. Förmåga att använda 

teknikvetenskapliga metoder, 

begrepp och teorier. 
 

5. Förmåga att använda modeller 

och verktyg som redskap för 
analys, beräkning, 

rimlighetsbedömning… 

Eleven använder med viss säkerhet/viss 

säkerhet/säkerhet tekniska begrepp och teorier, utför 

med viss säkerhet/viss säkerhet/säkerhet tekniska 
beräkningar och bedömer rimligheten i sina resultat.  

Teknikhistoria 

Teknikens historia och teknikutvecklingens 

betydelse för samhället samt introduktion i aktuella 

utvecklingsområden inom teknik. 

6. Kunskaper om hur teknik har 

utvecklats och utvecklas i samspel 

med det omgivande samhället samt 
kunskaper om befintlig teknik och 

aktuell teknikutveckling 

Eleven redogör översiktligt/utförligt/utförligt och 

nyanserat för några historiskt viktiga tekniska 

framsteg, befintlig teknik och aktuell teknikutveckling 
samt beskriver översiktligt/utförligt/utförligt och 

nyanserat hur samhälle och teknik samspelar. 

Etik 

Grundläggande teknikfilosofi: etiska värderingar…  

...samt hur de har påverkat och påverkar tekniken, 
dess användning och tillgänglighet. 

7. Kunskaper om teknikens roll 

och drivkrafter ur ett etiskt 
perspektiv. 

Dessutom värderar eleven, med 

enkla/enkla/nyanserade omdömen och utifrån ett 
etiskt förhållningssätt, teknikens funktion, användning 

och tillgänglighet i samhället.  

Genus 

Grundläggande teknikfilosofi:…  

...genusstrukturer samt hur de har påverkat och 

påverkar tekniken, dess användning och 
tillgänglighet. Hur teknik och teknikens attribut 

könsmärks. 

8. Kunskaper om hur 

föreställningar och traditioner 

inom teknikområdet styr 
uppfattningar om vad som är 

manligt och kvinnligt och hur det 

har påverkat och påverkar teknik 
och teknikutveckling. 

Vidare beskriver eleven översiktligt/utförligt/utförligt 

och nyanserat hur föreställningar och traditioner inom 

teknikområdet styr uppfattningar om vad som är 
manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och 

påverkar teknik och teknikutveckling. Eleven ger 

enkla/välgrundade/välgrundade och nyanserade 
förslag på hur teknikområdet kan göras lika tillgängligt 

för män och kvinnor. 

Teknisk  

problemlösning 

- 3. Förmåga att lösa tekniska 

problem. 

Eleven löser enkla/enkla/- tekniska problem, -/väljer 

och/väljer och använder i/efter/efter samråd med 
handledare lämpliga arbetsmetoder samt dokumenterar 

arbetet och resultatet.  

Elev ↔ lärardialog 

- - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller 

han med viss säkerhet/viss säkerhet/säkerhet den 

egna förmågan och situationens krav. 

Tabell 7 - Sammanställning av centralt innehåll, mål och kunskapskrav.



31 

 

Bilaga 2 

Tolkningsexempel 

Följande exempel är konstruerat som en guide för att belysa hur kraven på fakta och 

förklaringsmodeller ska tolkas. I läroboken Teknik 1 finns ett kapitel om mätteknik där givarbaserade 

elektroniska mätningar diskuteras utifrån ett exempel med en utomhustermometer. Förutom en bild på 

en typisk sladdförsedd fönsterplacerad utomhustermometer så förklaras givarens funktion på följande 

sätt: 

Förklaringsmodell 1: 

1. Om temperaturen förändras ändras resistansen hos givaren och därmed uppstår en elektrisk signal. 

2. Signalen omformas i en signalomvandlare till en elektrisk registrerbar signal. 

3. Signalen förstärks och registreras som ett mätvärde på en display. 

(Frid, 2011a, s.79) 

För att förstå hur förklaringsmodell 1 ska tolkas ges en referensförklaringsmodell att jämföra med: 

Förklaringsmodell 2: 

1.  Givarelementet består av en termistor som är inneslutet i ett hölje som skyddar mot mekanisk 

åverkan. Grundprincipen för en termistor är att den elektriska resistansen varierar med 

temperaturen på ett känt sätt. Två exempel på givarelement för temperaturmätning är NTC-

termistorer (Negative Temperature Coefficient) och PTC-termistorer (Positive Temperature 

Coefficient).  

a. För en NTC-termistor så faller resistansen med temperaturen, t.ex. enligt  Figur 1. 

 

     Figur 1 - Resistansen som en funktion av temperaturen för en NTC-termistor. 

Vid låga temperaturer är resistansändringen stor med temperaturen och vice versa för 

höga temperaturer. 
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b. För en PTC-termistor så ökar resistansen med temperaturen, t.ex. enligt Figur 2. 

 

        

 

 

 

    Figur 2 - Resistansen som funktion av temperaturen för en PTC-termistor 

Förhållandet mellan temperatur och resistans är nästan linjärt. 

2.  För att kunna detektera ändringen i resistans behövs en mätkrets. En mätkrets enligt Figur 3 

kan med fördel användas för detta ändamål. 

 

 Figur 3 - Mätkrets för att detektera spänningen U2. 

Kretsens matningsspänning, U1, ger upphov till en ström, i, som flyter genom mätmotståndet, 

R1, och termistorn, Rt, till jord, GND. Då termistorns resistans ändras med temperaturen ändras 

även strömmen. Spänningen U2 som beror av strömmen mäts med en analog till digital 

konverterare varpå termistorns resistans kan beräknas. Med resistansen uträknad kan 

motsvarande temperatur tas fram ur en tabell och visas på en display. 

I förklaringsmodell 2 diskuteras inte mätnoggrannhet vilket är en viktig del i mätteknik. Faktorer som 

påverkar mätnoggrannheten är t.ex. noggrannheten hos termistorn, resistansbidraget från den 

elektriska kabeln, noggrannheten hos mätmotståndet samt analog till digitalkonverterarens upplösning 

och noggrannhet. Inte heller diskuteras olika typer av termistorer och i vilka tillämpningar de används.  

I förklaringsmodell 1 är påståendet att 'resistansen ändras med temperaturen' ett grundläggande fakta 

med relevans varför det enligt Tabell 2 är en fakta kunskap på E nivå. Att det uppstår en elektrisk 

signal är däremot felaktigt och indikerar på att författaren förväxlat termistorn med ett termoelement 

där temperaturen faktiskt ger upphov till en potentialskillnad mellan ledarna. De följande påståendena 

om att signalen omformas och förstärks pekar på samma förväxling. Här uppfylls varken kraven på 

djup eller korrekthet på E-nivå.  

Förklaringsmodell 2 introducerar begreppet termistor, tydliggör att resistansen varierar med 

temperaturen på ett känt sätt och exemplifierar hur detta kan se ut i två olika fall vilket ger viss nyans 

åt förklaringen. Vidare förklaras mätprincipen med hjälp av en exempelkrets på en utförlig men 

grundläggande nivå. Följande förklaringsmodell uppfyller kraven i Tabell 2 på A-nivå. Antalet 

förklaringsmodeller skulle kunna utvidgas genom att diskutera termoelement baserade termometrar. 

Förklaringsmodell 2 är djupgående (på A-nivå) utan ambition att vara uttömmande. 
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Bilaga 3 
Nedan presenteras ett urval av textanalyser för läroboken Teknik enligt Tabell 4.  

Textanalys - Teknikutvecklingsprocessen 

Kapitlet om produktionsteknik består till största del av ett avsnitt om tillverkningsmetoder. Detta 

avsnitt i läroboken börjar med ett stycke där läsaren informeras om att hon för breddning och 

fördjupning bör konsultera annan litteratur från samma förlag. Sedan följer en kort beskrivning av hur 

tillverkningsmetoder kategoriseras utifrån om de är frånskiljande, hopfogande eller formande. Därefter 

presenteras en uppsjö av olika tillverkningsmetoder utifrån dessa kategorier där både dess funktioner 

och nyttor inte tydliggörs för läsaren. Nedan följer ett typexempel med svarven som 

tillverkningsmetod. Till texten finns en bild på en supportsvarv med kommentaren: "Supportsvarv. 

(Tjecko Svea)" (Nyberg, 2011, s. 171). 

Textutdrag - Svarvning (Nyberg, 2011, s. 171-172) Kommentarer 

Svarvning 
Svarvning är en mycket vanlig spånavskiljande bearbetning. En svarv kan 

se ut på många sätt, idag är de flesta maskiner försedda med någon form av 

datorstyrning, (CNC-styrning). Sättet att avskilja spånor är dock detsamma 

som för en helt manuell maskin. Skillnaden är att CNC-styrda maskiner 

arbetar med högre skärhastigheter och noggrannhet. Det innebär att man får 

kortare tillverkningstider och ofta slipper efterbearbetning, som t.ex. 

slipning. 

Supportsvarven 
Den vanligaste typen av svarvar är supportsvarven, där namnet support 

anger att verktyget får stöd, support. Stödet får svarven från en släde som 

bär upp slider för längd- och tvärmatning. 

Maskin- och matningsrörelse 
Arbetsstyckets rotation utgör svarvens huvudrörelse medan verktyget utför 

matningsrörelsen. Generellt kan man alltså säga att svarvning är en 

kombination av två rörelser; rotationen av arbetstycket och den statiskt 

matande bearbetningsrörelsen av skärverktyget. 

Spindeldockan består av en drevad växellåda där man ställer in fasta varvtal 

för chuckens rotation. Under spindeldockan finns matningsväxellådan, där 

matningsrörelse och matningshastighet ställs in efter fasta lägen. Matningen 

är indelad i två rörelseriktningar, en längsgående utmed arbetsstyckets axel 

och en mot centrum av arbetsstycket. Om dessa båda rörelser kombineras 

kan man utföra koniska eller kurvformade ytor. Det är denna kombination 

som framförallt utnyttjas av CNC-styrda maskiner. 

Verktyg 
Idag används nästa uteslutande hårdmetallverktyg vid svarvning. 

[...] 

Hårdmetallen är ett mycket lämpligt material som skärverktyg genom att 

den tål värme så bra. Dagens hårdmetallplattor ser mycket vackra ut med sin 

guldgula färg. Det här är inte kosmetika utan man har lagt på flera tunna 

skikt med t.ex. titannitrid, TiN, för att öka prestandan. 

 

Begreppet "spånavskiljande bearbetning" saknar 

förklaring. 

Vilka typer av former/produkter är lämpliga att 
svarva fram? 

Varför är noggrannheten bättre hos den CNC-
styrda svarven? 

 

 

Var sitter "stödet"? Hur ser det ut i praktiken? 

Vad är en "slider"? Kan detta illustreras för ökad 

förståelse?  
 

 

Hur föreställer sig läsaren "den statiskt matande 
bearbetningsrörelsen"? Hur kan innehållet 

illustreras för ökad förståelse?  

 
 

Vad är en "spindeldocka"? Hur fungerar en 

"drevad växellåda"? Vad är "chucken"? Var sitter 
spindeldockan? 

Här bör det förtydligas att matningsrörelsen rör 

skärverktyget. Hur kan matningsrörelsen 
illustreras för ökad förståelse? 

 

 

 

 

 

Varför eller hur uppstår värme vid svarvning? 

I vilket avseende ökar prestandan? Är det 

verktygets livslängd eller precision som avses? 

Tabell 8 - Textutdrag "Svarvning" ur läroboken Teknik med kommentarer. 
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Svarvning är en tillverkningsmetod som är enkel att överblicka om man själv varit med när det utförs. 

Då det i likhet med många tillverkningsmetoder är ett praktiskt hantverk kan det vara svårt att läsa sig 

till hur svarvning går till. En nackdel med texten är att det saknas en detaljerad illustration som 

namnger svarvens olika delar och illustrerar enkla funktioner som arbetsstyckets rotation samt i vilka 

riktningar verktyget kan röra sig. Dessutom används komplicerade begrepp som "spindeldockan" och 

"drevad växellåda" vilka inte är nödvändiga för att förklara svarvens övergripande funktion. När dessa 

begrepp dessutom inte förklaras så stjäl de fokus från övriga delar. Vidare presenteras begrepp som 

noggrannhet och prestanda utan att deras innebörd tydliggörs. Bristerna i hur fakta presenteras och 

kopplas till förklaringsmodellerna försvårar läsarens arbete med att förstå svarvens funktion. 

Avsaknaden av en diskussion kring vilka typer av produkter eller former som är lämpliga att skapa 

med svarven leder till att svarvens nytta som tillverkningsmetod inte synliggörs. 

Bedömningen blir därför att faktakunskaperna varken är tillräckliga eller relevanta. Viktiga 

förklaringsmodeller, som hur svarven fungerar och för vilka produkter den lämpar sig, är otillräckliga 

och fyller inte det övergripande syftet, att förklara innehållet, även om de ibland är korrekta. 

Människans resursanvändning är tätt sammankopplad med återanvändning och återvinning, två 

begrepp som diskuteras utförligt och nyanserat och med djupgående förklaringsmodeller. Det finns 

dock utrymme att lägga mer tonvikt och fördjupning på just resursfrågan som idag är en av de stora 

miljöproblemfrågorna och utgör bakgrunden till återanvändning och återvinning. Följande exempel 

beskriver bedömningen av avsnittet om resurser.  

Textutdrag - Resurs (Nyberg, 2011, s. 14-15) Kommentarer 

Resurs 
Det har länge varit känt att jordens tillgångar av mineral, bränslen med mera 

är begränsade. Förbrukningen av olika tillgångar, till exempel metaller, ökar 

dessutom varje år, vilket ytterligare krymper resurserna. Även om 

fyndigheterna av järnmalm i Sverige fortfarande är stora så är de inte längre 

så lätt åtkomliga. Den svenska lapplandsmalmen bröts förr i dagbrott, det 

vill säga direkt i markytan. Numera bryts den nere i djupa gruvschakt, vilket 

gör brytningen både mer kostnadskrävande och riskabel. 

Ett annat viktigt exempel på knappa resurser är de fossila bränslena, främst 

olja. Oljefyndigheterna är begränsade dels i storlek och dels till vissa länder. 

De flesta länder är alltså beroende av oljeleveranser från några få länder. 

Om de länderna minskar oljeproduktionen eller chockhöjer oljepriserna 

drabbas industriländerna av akuta kriser, vilket skedde under oljekriserna på 

1970- och 80-talen. 

Förbrukningen av jordens resurser ökar alltså för varje år. Detta 

diskuterades vid den stora miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992. Där 

antogs en agenda - en handlingsplan - för miljökrav fram till sekelskiftet. Ett 

första mål är att förbrukningen ska vara konstant från år till år. Som andra 

mål sätter man en kontinuerlig minskning av förbrukningen. Hur dessa mål 

påverkar en rimlig utveckling för den miljard människor som inte kan äta 

sig mätta är dock inte klargjort. 

De främsta medlen för att uppnå dessa mål är återanvändning av gamla 

produkter samt återvinning av ämnen ur gamla produkter. För att kunna 

överblicka alla aspekter på ett ämnes produktion och användning har man 

infört begreppet kretslopp.  

 

Tydlig problematisering av resursanvändning.  

Intressant diskussion som utelämnats är att 

människan varje år konsumerar mer resurser än 

vad jorden kan återskapa. 

 

 

Olja är ett exempel på knappa naturresurser. 

Utelämnad relaterad problematisering saknas för 
t.ex. begreppet "peak-oil" (Aleklett, 2012) och 

utnyttjandet av u-länder med stora naturresurser. 

Ensidigt perspektiv på oljekriserna med 
skuldbeläggning av oljeproducerande länder. 

 

Har man lyckats nå dessa mål? Problematisering 
kring evig tillväxt och resursutnyttjande har 

utelämnats. Viss problematisering om hur en stor 

del av befolkningen ska lyftas ur svält och 
fattigdom.  

 

Rimligheten i målen och medlen diskuteras inte. 
Inte heller olika länders förutsättningar samt hur 

den växande befolkningen ökar 

resursanvändningen. 

Tabell 9 - Textutdrag "Resurs" ur läroboken Teknik med kommentarer. 

Människans resursanvändning problematiseras, men utan detaljer om den faktiska resursanvändningen 

vilket inte påvisar problemets tyngd. Oljan diskuteras som en förklaringsmodell för resursanvändning. 

Stycket om fossila bränslen kan fördjupas med förklaringsmodeller som peak-oil (Aleklett, 2012) och 
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problematiken kring u-länder med stora naturresurser. Att miljökonferensen i Rio de Janeiro lyfts fram 

pekar på att innehållet inte är riktigt aktuellt, mycket har hänt på de drygt 20 år som gått. Att 

problematisera dagens situation i förhållande till de mål som sattes upp då, bör kunna generera 

intressanta fakta och förklaringsmodeller. 

Faktaavsnittet om resurser är grundläggande med en relevant koppling till människans framtida 

livssituation. Det finns gott om utrymme att fördjupa förklaringsmodellerna utan alltför stor 

komplexitet. Exempelvis då oljan diskuteras ser man att förklaringsmodellerna är mindre exakta samt 

att perspektivet är ensidigt. 

Textanalys - Materialkunskap 

I kapitlet om allmän materiallära hänvisas det i introduktionen till annan litteratur för breddning och 

fördjupning. Grovt kan man säga att kapitlet består av två delar: I den första delen presenteras flera 

olika material, deras uppbyggnad och möjliga användningsområden förklaras utan att placera 

materialen i ett större sammanhang och därmed skapa koherens. Detta exemplifieras här med ett 

utdrag om gummi.  

Textutdrag - Gummi (Nyberg, 2011, s. 107) Kommentarer 

Gummi 

Gummi framställs av kautschuk eller av petroleum på syntetisk väg. 

Kautschuk utvinns ur latex (naturgummi) som är saven från ett antal olika 

växter. Den mesta latexen kommer från parakautschukträdet som växer vilt i 

Brasilien. År 1876 smugglade engelsmannen Henry Wickham 70 000 fröer 

av detta träd till sydostasien. Han startade därmed de plantager som idag är 

de största leverantörerna av latex. Ren kautschuk kallas även rågummi och 

används till exempel till skosulor. Nackdelen med rent rågummi är att det 

blir styvt i köld och klibbigt då det värms upp, till exempel av solen. Vid 

mitten av 1800-talet kom amerikanen Charles Goodyear på att man kunde 

göra gummit temperaturoberoende genom att vulkanisera det, dvs. tillsätta 

svavel. 

I samband med andra världskriget, då behovet av gummi ökade och 

frakterna försvårades, kom tillverkningen av syntetiskt gummi igång på 

allvar. Gummi används framförallt till fordonsdäck. Andra viktiga 

produkter är slangar, tätningslister, VVS-detaljer och medicinska artiklar. 

 
Grundläggande fakta om hur gummi framställs. 

Utrymme för mer detaljerade 

processbeskrivningar finns. 

Populärvetenskaplig fakta om gummi. 

 

Perspektiv: forskning visar att förhistoriska 
mesoamerikanska folkslag behärskade tekniken 

att vulkanisera gummi långt tidigare än 
Goodyear. (Hosler, Burkett & Tarkanian, 1999). 

Vulkaniseringsprocessen kräver att man värmer 

en blandning av gummi och svavel. 

Tydlig och enkel förklaringsmodell. Kan 

kompletteras med varför syntetiskt gummi i stor 

utsträckning används idag istället för 
naturgummi. 

Användningsområden nämns.  

Tabell 10 - Textutdrag "Gummi" ur läroboken Teknik med kommentarer. 

Texten ger grundläggande fakta om vad gummi är och hur det framställs. De viktigaste 

användningsområdena nämns och kan anses som relevanta för läsaren. Viss populärvetenskaplig 

historia presenteras invävt i texten och Charles Goodyear krediteras med upptäckten av 

vulkaniseringen av gummi trots att forskning pekar på att mesoamerikanska folkslag behärskade detta 

redan under 1600-talet f.kr. (Hosler, Burkett & Tarkanian, 1999); ett tydligt exempel på en 

begränsning av antalet perspektiv. Att värme är en viktig del i processen att vulkanisera gummi 

utelämnas. Förklaringsmodellerna anses därför vara mindre exakta. Att andra världskriget skyndade på 

tillverkningen av syntetiskt gummi är en ytlig men tydlig förklaringsmodell. Andra förhållanden, som 

den allmänna tekniska utvecklingen samt tillgången på olja, bör rimligen ha påverkat denna utveckling 

men har utelämnats. 
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I den andra delen diskuteras materialval utifrån en personbil vilket skapar ett tydligt sammanhang. 

Textutdrag - Materialval till en bil (Nyberg, 2011, s. 120-122) Kommentarer 

Men trots alla tekniska beskrivningar är det utseendet som gör det första 

intrycket. Och vad är det som dominerar en bils utseende om inte karossen. 

Om vi ska attraheras av den nya bilen ska karossen ha en tilltalande design 

och en färg som vi tycker om. Dessa krav medför bland annat att 

karossmaterialet ska gå att forma och färga. 

Bilkarosser tillverkas sedan en lång följd av år av samma material och på 

samma sätt. Det är plåt, som pressas och svetsas till en självbärande kaross.  

Vad är då plåt? Ja, plåt är ingen materialbeteckning utan namnet på en 

allmän handelsvara. I detta fall är plåten av stål och ska vi vara korrekta 

säger vi att karossen tillverkas av stålplåt, eller som den också kallas 

karosseriplåt. 

Men stål är ingen enhetlig benämning. Det är ett material som till största 

delen består av grundämnet järn. I stålet finns alltid mellan 0,05 och 2% kol. 

Vi kan alltså säga att stål är en legering eller en blandning av järn och kol. 

Ju mer kol stålet innehåller, ju hårdare blir det. Dessa stål kallas kolstål till 

skillnad från legerade stål, vilka innehåller ytterligare grundämnen såsom 

krom och nickel. 

Karossen tillverkas alltså av kolstål. Vilket kolhalt bör detta stål ha? Först 

tänker vi på karossens hållfasthet. Ett hårt metalliskt material har hög 

hållfasthet, det vill säga att det tål hög belastning, innan det går sönder. 

Eftersom vi inte vill att billen ska gå sönder väljer vi ett hårt material som 

kolstål med hög kolhalt. 

Men då blir produktionsteknikern förtvivlad. Det är nämligen svårt att 

pressa och svetsa kolstål med hög kolhalt. Kolstål med låg kolhalt har såväl 

kallbearbetbarhet som god svetsbarhet. Genom en speciell värmebehandling 

kan man numera få dessa stål med tillräcklig hållbarhet. 

Karosser av mjukt kolstål har en allvarlig nackdel. Trots olika typer av 

rostskyddsbehandling rostar stålplåten förr eller senare. 

[...]  

Eftersom tillgänglig ytbehandling inte kan skydda karossen så får vi tänka 

oss att byta material. Vi bör välja ett material som är mera 

korrosionsbeständigt än kolstålet. 

Men kan vi använda oss av det rostfria stålet? Svaret är att vissa typer av 

rostfritt stål kan användas till karosser men det blir för dyrt. Dels är själva 

materialet dyrt och dels blir pressningen kostnadskrävande eftersom 

materialet är svårt att kallbearbeta. 

[...] 

Aluminium ger en lättare kaross än stål och det finns idag några 

serietillverkade bilmodeller med aluminiumkaross. 

[...] 

Kaross av glasfiberarmerad härdplast är en annan tänkbar lösning. 

[...] 

Resultatet blir alltså att vi som karossmaterial väljer ett lågkolhaltigt stål 

som värmebehandlats till högre hållfasthet. Ett sådant stål har begränsad 

korrosionsbeständighet och vi får därför inrikta oss på att minska 

rostskadornas omfattning. 

[...] 

Då gäller det att välja mellan olika beläggningsmetoder. Den synliga 

delarna av karossen skyddas av lackering. 

  

Materialkravställningen börjar ta form. 

 

Knyter an till läsarens förkunskaper. 

 

 

 

Fördjupning i begreppen stål och plåt som ger 

bakgrundskunskaper vilka behövs i det fortsatta 
resonemanget. 

 

 

 

 

 

 

Krav på hållfasthet översätts till krav på 

materialet, vilket underlättar kommande 
materialval. 

 

 

Här fördjupas förklaringsmodellen och nyanseras 

med produktionsteknikerns perspektiv. 

 

 

Korrosionsproblematiken ger ytterligare ett 
perspektiv att ta hänsyn till. Korrosion och rost är 

dessutom begrepp där eleverna bör ha vissa 

förkunskaper.   

 

 

 

Det rostfria stålet kan lösa 

korrosionsproblematiken på bekostnad av priset. 

 

 

Fördelar och nackdelar med att använda sig av 

aluminium och glasfiber tillför ytterligare 
nyanser och djup till resonemanget. 

 

 
Ur de perspektiv som diskuterats framstår stålet 

ändå som bästa alternativ. 

Korrosionsproblematiken används sedan för att 
bygga vidare på, då det resoneras i hur rost ska 

undvikas. Detta bidrar till att skapa en tydlig 

koherens genom avsnittet. 

Tabell 11 - Textutdrag "Materialval till en bil" ur läroboken Teknik med kommentarer. 
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Mycket av den information som redan presenterats i den första delen av materialkapitlet repeteras, 

utvecklas och problematiseras i detta resonerande avsnitt. Genom problematiseringen av valet av 

material för karossen skapas ett exempel som eleverna kan relatera till. Det ger också en gemensam 

beröringspunkt vari författaren kan föra djupgående och nyanserade resonemang med flera olika 

förklaringsmodeller och perspektiv. Texten öppnar upp för flera beröringspunkter med läsarens 

förkunskaper vilket förenklar möjligheten att generalisera innehållet. Genom att dessutom koppla ihop 

materialvalet med korrosionsproblematiken skapas en tydlig koherens då läsaren rör sig från de 

mekaniska till de kemiska materialegenskaperna.  

Textanalys - Teknikhistoria 

I avsnittet "infrasystem och deras samhällspåverkan" diskuteras hur samhället har påverkats av 

teknikutvecklingen. Här lyfts ett delavsnitt om vägar fram. Till texten finns ett okommenterat flygfoto 

av en motorvägstrafikplats.  

Textutdrag - Vägar (Nyberg, 2011, s. 45) Kommentarer 

Vägar 
I ett tidigt skede var vägarna enkla eftersom hästdrivna fordon inte krävde 

så mycket. Men när bilarna blev allt vanligare och trafiken intensivare 

behövde vägarna byggas ut. Ny brobyggnadsteknik med olika 

stålkonstruktioner gjorde att resvägen mellan olika områden som delades av 

vatten kunde krympas. 

Bilen har påverkat samhället kanske mer än någon annat transportmedel. Vi 

kan bo längre från arbetsplatsen och vi kan handla allt längre bort från 

hemmet. Nackdelen med bilens miljöpåverkan är odiskutabel även om det 

glömdes bort i bilens barndom. 

Lastbilar och även bussar är en väsentlig del av vårt transportsystem vid 

sidan av järnvägen. Fördelen är att det går att ordna transport dörr till dörr. 

Nackdelen är en större miljöbelastning jämfört med järnvägen. 

 
Vilken tidpunkt avses? Kan det även ha berott på 

att godstransporter inte var lika vanligt? Eller att 

det inte fanns samma samordning i samhället? 
Var det den intensivare trafiken som drev 

vägbyggen eller ökade bilismen som en följd av 

vägbyggandet?  

Rimligen så bör även tämjandet av hästen ha haft 

en betydande samhällspåverkan. Glömdes bilens 

miljöpåverkan bort eller var den okänd? 
Diskussionerna om miljöpåverkan har ändrats 

genom åren från försurning → koldioxid. 

 
Här finns utrymme att utveckla begreppet 

transportsystem där t.ex. järnväg, båt och lastbil 

kan samverka. 

Tabell 12 - Textutdrag "Vägar" ur läroboken Teknik med kommentarer. 

Avsnittet är kort med korta och enkla resonemang. Perspektiven är återkommande ensidiga och 

förklaringsmodellerna enkla. Är texten kort för att författaren valt enkla förklaringsmodeller och 

ensidiga perspektiv eller vice versa? Flygfotot av trafikplatsen bidrar inte med någon ny information 

eller placerar texten i ett vidare sammanhang utan framstår mer som utfyllnad än förklaringsmodell. 

Ett avsnitt där man kan förvänta sig en nyansering av olika perspektiv är avsnittet om: "Olika 

perspektiv på teknik". 

Textutdrag - Olika perspektiv på teknik (Nyberg, 2011, s. 49-50) Kommentarer 

Det går att se på teknikutveckling på många olika sätt. Vi kan ha en 

optimistisk syn eller en pessimistiskt. Det finns de som vinner och de som 

förlorar på ny teknik. 

En viktig fråga kan vara vilka som får tillgång till ny teknik. Mycket talar 

för att det främst är den fattiga delen av mänskligheten som fått ut mest av 

teknikutvecklingen men samtidigt har betalt det högsta priset för 

framstegen. Det finns alltid vinnare och förlorare i en teknikutveckling. När 

ny teknik skapas som är bättre än den gamla, försvinner en del av industrin 

men ersätts av en annan. Ett exempel är när räknesnurror ersattes av små 

elektroniska räknedosor. Det är dock inte vanligt att den nya verksamheten 

 

 
 

 

Hur ska påståendet: 'att de fått ut mest av 
teknikutvecklingen men betalt det högsta priset' 

tolkas? 

 
Skapar den nya tekniken fler eller färre jobb? På 

vilket sätt har teknikutvecklingen gynnat jordens 

befolkning i stort? Är summan av 
teknikutvecklingens bidrag positivt eller negativt 
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finns på samma ort som den gamla. 

Det går också att se på risken utifrån ett synsätt av nytta och risk. Elden och 

kärnkraften är båda nyttiga men båda kan vara farliga. Teknikens uppgift är 

att reducera riskerna till ett minimum. Här kan vi vara teknikoptimister eller 

pessimister men egentligen kan vi inte välja. Jordens befolkning ökar och vi 

måste nyttja de ändliga resurserna på det mest optimala sättet. 

[...] 

Storebrorssamhället är en populär benämning på ett samhälle där människor 

alltid är bevakade,  

[...] 

Militären ses ibland som den perfekta kunden. De gör stora beställningar 

och de har inte alltid priset som den högsta prioriteten. Det kanske handlar 

mer om att få fram stora mängder snabbt och att produkterna ska ha 

speciella och kanske lite ovanliga egenskaper uppfyllda. Hur vi än ser på 

militära system, om de är till för att utöva makt eller för att försvara, så 

kommer det alltid ut civila produkter baserat på den militära forskningen.  

 

för planeten? 

 

Vad är teknikens uppgift? Varför ökar jordens 

befolkning? Finns det någon koppling mellan 
befolkningsökningen och tekniskutvecklingen? 

Hur utnyttjas jordens resurser optimalt? Vilka 

bivillkor ska man optimera mot? 

 

 

Inga exempel ges på storebrorsamhället som 
människan de facto lever i idag. Avslöjanden av 

Wikileaks och Edward Snowden är tydliga 

exempel som kan diskuteras och utvecklas. 

Trots stort utrymme för djupgående 

exemplifiering uteblir dessa. Marginell 
problematisering kring militären som beställare. 

Mer övergripande perspektiv på 

teknikutvecklingen har utelämnats. Är 

teknikutvecklingen av godo eller ondo? Aktuella 

perspektiv som teknikutveckling och 

miljöproblem, resursutnyttjande och 
överbefolkning diskuteras inte. Exempel som kan 

förtydliga och nyansera texten har utelämnats. De 

etiska perspektiven har inte tagits upp trots att 
tydliga förutsättningar finns. 

Tabell 13 - Textutdrag "Olika perspektiv på teknik" ur läroboken Teknik med kommentarer. 

Kommentarerna pekar på att stora och problematiska perspektiv på teknik, t.ex. miljöproblematik och 

etiska synsätt, utelämnas trots att dessa efterfrågas i kursplanen. Att använda sig, särskilt av 

miljöfrågan hade gynnat textens koherens då denna diskuteras flitigt i övriga läroboken. De perspektiv 

som tas upp diskuteras ytligt. Som man kan se i kommentarerna finns det gott om utrymme och plats 

för följdfrågor vilka rimligen bör intressera läsaren. Dessutom saknas relevanta exempel som kan 

nyansera texten med viktiga förklaringsmodeller. 
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Bilaga 4 
Nedan presenteras ett urval av textanalyser för läroboken Teknik 1 enligt Tabell 6.  

Textanalys - Teknikutvecklingsprocessen 

Inom avsnittet immaterialrätt presenteras varumärkesskydd, designskydd, upphovsrätt och patenträtt. 

Textutdraget nedan om patent är ett exempel som väl representerar detta avsnitt. Till avsnittet hör en 

bild som visar förstasidan på Thomas Edisons patent på förbättring av glödlampan (Frid, 2011a). 

Textutdrag - Patent (Frid, 2011a, s. 182-183) Kommentarer 

Patent är det starkaste skyddet för idéer och beviljas bara under speciella 

omständigheter och är tidsbegränsad. Patent ges på tekniska skapelser. 

Själva idén och dess användning kan man skydda genom patent. Det är 

alltså inte bara produkter utan även metoder och användningar som kan 

patenteras. 

 Ett beviljat patent gäller i 20 år från ansökningsdatum. 

För att få patent godkänt krävs att uppfinningen: 

 kan tillgodogöras industriellt 

Den ska alltså gå att producera; upptäckter och teorier kan inte 

patenteras. 

 är en nyhet 

Du får alltså inte först publicera din uppfinning och sedan söka patent. 

 ska ha uppfinningshöjd 

Det innebär att den ska skilja sig väsentligt från tidigare uppfinningar, 

och det ska inte vara lätt för en fackman att komma på samma sak. 

Det finns många berättelser om uppfinnare som blivit "snuvade" på sina 

uppfinningar. Det är berättelser om idéer som stulits där bovarna i dramat 

oftast är stora företag som haft kunskap om patenträtt och pengar för att 

söka patenten; två saker som uppfinnare i regel saknat. För det är dyrt att 

söka patent, och för att bibehålla det betalar uppfinnaren en årlig avgift. Att 

söka ett patent som bara gäller i Sverige kan hamna på storleksordningen 50 

000 kr samt därefter mellan 10 000 och 20 000 kr per år för att bibehålla 

det. 

  En patentansökan ställer en del formella krav. Det ska finnas speciellt 

utformade beskrivningar och ritningar. Beskrivningen ska ha en allmän och 

en speciell del. I den allmänna delen ska man ta upp det problem som 

uppfinningen ger lösningen till samt de lösningar som redan finns. I den 

speciella delen beskrivs uppfinningen detaljerat och med exempel på hur 

den kan utföras. Beskrivningen ska vara så pass detaljerad att en fackman 

kan använda uppfinningen med hjälp av beskrivningen. 

 Ritningar ska vara i A4-format på vitt papper och med svarta linjer. 

Ritningarna får inte innehålla någon förklarande text, endast figurnummer. 

 Utöver detta ska det finnas patentkrav. Kraven ska skrivas separat på 

från beskrivningen och det är mycket noga med formuleringarna eftersom 

de bestämmer vilket patentskydd som man får. Varje krav ska innehålla: 

 Uppfinningens benämning 

 vilken teknik som använts i tidigare liknande fall 

Här konstateras att patentet är det starkaste 

idéskyddet. Vilka är för- och nackdelarna med 
patenträtten? Varför finns patenträtten? 

 

 

 

 

Vad innebär dessa krav i praktiken? Hur kan  
exempell på innovationer som går respektive inte 

går att patentera se ut? 

 

 

Kravet på uppfinningshöjd är godtyckligt vilket 

kan problematiseras och exemplifieras.  

 

 

Detta kan t.ex. exemplifieras med Håkan Lans 
patent på färggrafik, se t.ex. (Karlberg, 2012). 

Många andra problem med patenträtten kan 

lyftas fram och diskuteras: t.ex. patentstrider, hur 
patent rundas, s.k. patentmattor, 

läkemedelspatent som hindrar u-länders tillgång 

till viktiga mediciner, mm. 

 

 

Kan dessa formella krav förtydligas genom att 
studera en patenttext? 

Att patent är publika är ofta en anledning att inte 

söka patent eftersom "hemligheten" eller idén då 
röjs. Detta gäller särskilt patent som är lätta att 

runda. 

 

 

 

 

Kan patentkraven t.ex. undersökas i förhållande 

till en befintlig patenttext? 
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 vad som är nytt med uppfinningen 

Varje patentkrav ska beskriva uppfinningen utan att man stödjer sig på 

ritningar. 

 Sammantaget gör alla dessa formella krav att det kan vara svårt att 

patentansökningar om man inte tar hjälp av någon patentbyrå. 

Tabell 14 - Textutdrag "Patent" ur läroboken Teknik 1 med kommentarer. 

Informationen om patent är oerhört teoretisk och på en för läsaren abstrakt nivå. Det ges inga praktiska 

exempel att knyta an till och inte heller diskuteras eller problematiseras patenträtten. Avsnittet om 

patentansökan kunde med fördel ha exemplifierats genom att studera en patenttext vilket placerat 

faktakunskaperna i ett lämpligt sammanhang. Få elever kan tänkas ha erfarenhet av patent varför 

avsaknaden av exempel och tillämpningar direkt slår mot förklaringsmodellernas relevans. Det blir 

svårt för läsaren att förstå teorins innebörd och hur den kan omsättas i praktiken. Bilden av förstasidan 

på Thomas Edisons patent hjälper inte till att förklara eller tydliggöra texten utan verkar som en 

förskönande illustration.  

Ett annat exempel i samma kategori är taget ur avsnittet om tillverkningsmetoder. Frid (2011a) 

använder sig av samma kategorisering av tillverkningsmetoder som Nyberg (2011) fast med något 

skilda namn: frånskiljande, tillformande och sammanfogande. Även här studeras avsnittet om 

svarvning, till texten tillkommer fyra bilder som förklarar arbetsstyckets rotation, skärverktygets 

möjliga rörelsemönster, samt pekar ut spindelhus, chuck och dubbeldocka (Frid, 2011a). 

Textutdrag - Svarvning (Frid, 2011a, s. 139-140) Kommentarer 

SVARVNING, FRÄSNING och borrning är metoder som använts inom 

verkstadsindustrin i många år, men numera är maskinerna datorstyrda och 

gårdagens svarvar, fräsar och borrmaskiner har ofta ersatts av maskiner som 

kan göra alla arbetsmomenten. 

 När en detalj ska svarvas eller fräsas avgör maskinoperatören vilka 

skärdata som ska användas. Skärdata omfattar: 

 matning 

 varvtal 

 skärverktyg 

 skärhastighet 

Matningen är den sträcka som verktyget flyttas under ett varv och anges vid 

svarvningen i enhet mm/varv. 

 Som skärverktyg används i regel skär av hårdmetall som fästs i en 

hållare. 

 Skärhastigheten vc (m/min) är den hastighet med vilken verktyget 

bearbetar detaljen. Vid svarvning är det alltså samma som 

periferihastigheten, d.v.s. hastigheten hos en punkt på periferiytan. 

 varvtalet n bestäms utifrån lämplig skärhastighet för materialet och kan 

beräknas ur formeln 

n = (vc ∙ 1000) / (π ∙ d)    (varv/min) 

d är arbetsstyckets diameter vid svarvning, och vid fräsning skärverktygets 

diameter (i mm). 

 Vid svarvning bearbetas cylindriska former och genom att använda olika 

typer av skärverktyg kan man utföra exempelvis plansvarvning, 

längdsvarvning eller profilsvarvning. 

 En vanlig typ av svarv är den s.k. supportsvarven. Den har fått sitt namn 

av att verktyget får stöd, support av den rörliga släden. 

 Vid svarvning är det arbetsstycket som roterar, men förhållandet är det 

omvända vid fräsning, där verktyget roterar.  

 

För att skapa sammanhang kan man förslagsvis 

börja med att diskutera vilka former som lämpar 
sig för svarvning respektive fräsning (detta 

nämns först senare). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka faktorer, och varför, påverkar valet av 
matningen? 

Varför används hårdmetall? 

 
 

Vad är lämplig skärhastighet för olika material 

och varför? 
 

 

 

 

 

Här får läsaren veta vilka former som lämpar sig 
för svarvning. 

 

Kan släden och dess funktion pekas ut och 
tydliggöras i någon av bilderna? 

Tabell 15 - Textutdrag "Svarvning" ur läroboken Teknik 1 med kommentarer. 
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Beskrivningen av svarvens funktion är korrekt och läsaren bör kunna förstå svarvens övergripande 

funktion med hjälp av de illustrationer som tillhör texten. Avsnittet är formulerat i väldigt strikt 

faktaform med avsaknad av förklaringsmodeller som kan skapa förståelse för svarvens roll i 

verkstadsindustrin eller placera innehållet i ett för läsaren relevant sammanhang. Tillfället att skapa 

koherens genom att koppla ihop t.ex. val av skärhastighet eller varför skärverktyget ska vara av 

hårdmetall med lämpligt innehåll ur avsnittet om materialegenskaper tas inte till vara. Ur ett 

läsarperspektiv kan det vara svårt att uppfatta relevansen med detta avsnitt eftersom det inte finns 

några kopplingar till övrigt innehåll samt att den praktiska nyttan av denna kunskap inte förklaras. 

Textanalys - Materialkunskap 

I underkategorin konstruktionsmaterial har det varit svårt att entydigt bedöma texten, se Tabell 6, och 

resultatet är därför tudelat. Följande två textutdrag exemplifierar detta. Det första textutdraget 

behandlar materialet aluminium och det andra behandlar materialet gummi. Till avsnittet om 

aluminium hör en bild på ett motorblock med följande kommentar: "Aluminium har ersatt gjutjärn och 

stål i många konstruktioner. Bilden visar motorblocket hos en Porsche." (Frid, 2011a, s.113), samt en 

faktaruta (återgiven nedan). 

 Textutdrag - Aluminium (Frid, 2011a, s. 113) Kommentarer 

ALUMINIUMS LÅGA densitet i kombination med en mängd andra 

egenskaper har gjort den till den mest använda metallen, näst efter stål. Den 

förekommer numera i alla typer av fordon; viktminskningen jämfört med 

stål sparar bränsle. Aluminiumprofiler används numera i många 

konstruktioner inom den mekaniska industrin. Byggindustrin har i många 

fall bytt ut träkonstruktioner mot det helt underhållsfria aluminiumet. 

 Högspänningsledningar görs numera i aluminium. Den något sämre 

ledningsförmågan än hos koppar kompenseras väl av den lägre vikten. Per 

kilogram räknat har aluminium dubbelt så god elektrisk överföringsförmåga 

som koppar. 

 Aluminium framställs ur bauxit genom elektrolys. Bauxit är en bergart 

som innehåller stora mängder aluminiumoxid (Al2O3). Elektrolysen görs av 

en smälta vid knappt 1000°C. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vilka andra egenskaper? Några av dessa "andra 
egenskaper" kan nämnas redan i början för att 

guida läsaren. 

Tydligt användningsområde ges. Indirekt 
koppling till bilden finns.  

På vilka sätt är aluminium underhållsfritt? 

Hur är det, har aluminium bättre eller sämre 

ledningsförmåga än koppar? Att aluminium är 

betydligt billigare än koppar är möjligen en 

bidragande orsak till att aluminium är att föredra. 

Hur går denna process till? Vad innebär 

elektrolys? Kan processen illustreras för ökad 

förståelse? 

 

 

Vad innebär 2,7g/cm3? Vad är densiteten hos 
andra material med liknande 

användningsområden? 

Vad innebär hög hållfasthet? 

Vad är för- och nackdelarna med 

korrosionshärdigheten? Hur skyddar oxidskiktet 

mot korrosion? 

Se tidigare kommentar om ledningsförmåga. 

 

 

 

Här finns en tydlig koppling till avsnittet om 

återvinning och varför aluminium är en tacksam 
metall att återvinna.  

Tabell 16 - Textutdrag "Aluminium" ur läroboken Teknik 1 med kommentarer. 

Texten sätts tidigt i ett visst sammanhang genom att läsaren ges ett tydligt användningsområde för 

aluminium, med viss koppling till illustrationen. Varför aluminium är underhållsfritt och används i 

byggindustrin klargörs inte, men den observante läsaren inser att det är korrosionsegenskapen 

Aluminium 

Låg densitet: 2,7g/cm3 

Hög hållfasthet 

Korrosionshärdig: I kontakt med luft bildas 

ett mycket tunt oxidskikt på aluminiumytor 

som skyddar mot korrosion. 

God ledningsförmåga: ca 60% av 

ledningsförmågan hos koppar. 

Lättbearbetat: Kan pressas, valsas, smida, 

djuppressas, bockas, svetsas, lödas, och 

limmas. 

Lätt att återvinna: Vid omsmältning behövs 

bara 5% av den ursprungliga energi som 

krävs för den ursprungliga utvinningen 
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tillsammans med den höga hållfastheten som åsyftas efter att ha studerat faktarutan. Förklaringen av 

ledningsförmågan kan förtydligas genom att differentiera på ledningsförmåga per volymenhet och per 

viktenhet. Processen för aluminiums framställning kan med fördel illustreras. Informationen om 

återvinningsbarhet kan lyftas fram och ges större utrymme för att belysa koherensen med andra 

avsnitt. Grundläggande faktainformation om aluminium samt enkla exempel och kortare 

förklaringsmodeller ges men utan att avsnittets direkta relevans för läsaren tydliggörs.   

Till avsnittet om gummi finns en illustration vilken visar ett gummiträd som tappas på sav. 

Illustrationen är kommenterad på följande sätt: "Naturgummi tillverkas av saften från gummiträdet" 

(Frid, 2011a, s. 119). 

Textutdrag - Gummi (Frid, 2011a, s. 119) Kommentarer 

NATURGUMMI har mycket god förmåga att motstå nötning och hög 

elasticitet. Naturgummits största nackdelar är dålig väder- och 

oljebeständighet. Det finns ett stort antal syntetiska gummimaterial (se 

tabellen). 

Namn Egenskaper 

Styrengummi Väder- och värmebeständigt, sämre 

köldbeständighet och hållfasthet än naturgummi. 

Högre dämpning. Används i bildäck. 

Butylgummi Väder- och ozonbeständigt. Låg 

gasgenomtränglighet. Beständig mot värme och 

kemikalier. Dålig resistens mot oljor och bensin. 

Används i cykelslangar. 

Nitrilgummi Olje- och kemikaliebeständigt. 

Kloroprengummi Väder- och ozonbeständigt, resistent mot oljor, 

kemikalier, mekaniska påkänningar och värme. God 

flambeständighet och låg gasgenomtränglighet 

dubbelt så dyrt som naturgummi. 

Etenpropengummi God värmebeständighet, mycket ozonresistent. 

Används som tätningslister, slangar och packningar. 

Uretangummi Hög slitstyrka och draghållfasthet. God olje- och 

väder- och ozonbeständighet. Känslig för syror och 

alkalier, kyla och temperaturer över 80°C. Relativt 

dyrt. 
 

Vad innebär god förmåga att motstå nötning och 
hög elasticitet? Jämfört med vad? Vad avses med 

väderbeständighet? 

Vad är ett syntetiskt gummimaterial? 
Diskussion om vulkanisering saknas! 

 

Egenskaperna sätts inte i relation till någon 
aspekt som läsaren kan relatera till. Hur ska 

läsaren förstå hur och när de olika gummityperna 

ska användas?  

 

Butylgummits egenskaper kan med fördel 

diskuteras utifrån användningsområdet. Vilka 
kemikalier avses? 

 

 

 

Är det dyrt om det är dubbelt så dyrt som 

naturgummi? Vad kostar naturgummi? 

 

 

 

 

Här ges den mest noggranna informationen: 

gummit är känsligt för temperaturer över 80°C. 
Men vad innebär känsligt? Vad kostar något som 

är relativt dyrt? 

 

Tabell 17 - Textutdrag "Gummi" ur läroboken Teknik 1 med kommentarer. 

Den presenterade faktainformationen saknar förklaringsmodeller och egenskapsbeskrivningarna sätts 

inte i relation till något känt material eller förklaras i absoluta enhetstermer. Vill man ange 

materialegenskaper i tabellform bör dessa vara exakta och greppbara. Vad ett syntetiskt 

gummimaterial är eller hur det framställs nämns inte. Begreppet vulkanisering som är centralt för 

gummi diskuteras inte. Avsnittet om gummi kopplas inte till övriga delar i läroboken eller placeras i 

ett relevant sammanhang.  

Textanalys - Teknikhistoria 

I Teknik 1 finns i stor utsträckning, med blandad framgång, små historierutor i relation till texten. Ett 

rimligt antagande är att teknikhistorian är tänkt att placeras i ett relevant sammanhang för att bidra 
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med koherens. I introduktionen till avsnittet om tillverkningsmetoder används skruven som ett 

exempel på vikten av en effektiv tillverkningsmetod. 

Textutdrag - Skruven (Frid, 2011a, s. 137) Kommentarer 

Skruvens princip har varit känd i tusentals år, men det var först i slutet av 

1400-talet som skruvar började användas som fästelement. De började då 

användas för att sätta samman vapendelar. Till en början var de mycket 

dyrbara därför att gängorna skapades för hand med hjälp av såg och fil, men 

när utvecklingen tog ett stort kliv i mitten av 1700-talet när man kunde 

svarva skruvar i större mängd. 

 Skruven har haft stor betydelse för teknikutvecklingen. När skruven kom 

kunde man sätta samman relativt små detaljer med god precision, något som 

utnyttjades i en mängd uppfinningar. Det gäller inte minst ångmaskinen. 

Det hade knappast varit möjligt att bygga en sådan utan hjälp av skruvar. 

Man kan fråga sig om industrialismen kommit igång utan skruven. 

Skruvens nytta lyfts fram. Eventuellt kan man 
inleda med det andra stycket för att ytterligare 

belysa skruvens nytta. Den avgörande faktorn 

som höll tillbaka skruvens utveckling tydliggörs. 
Tillverkningsmetoden lyfts fram som den 

förlösande faktorn för skruvens utveckling. 

 

 

Hur utnyttjades skruven i ångmaskinen?  

Tabell 18 - Textutdrag "Skruven" ur läroboken Teknik 1 med kommentarer. 

Exemplet beskriver tydligt nyttan av effektiva tillverkningsmetoder. Skruvens historia placerar 

svarven i ett för läsaren nytt sammanhang samtidigt som svarvens relevans för 

teknikutvecklingsprocessen klargörs. Förklaringsmodellen är enkel, att det var dyrt och besvärligt att 

tillverka skruvar för hand, men ger stora möjligheter för läsaren att generalisera eftersom samma typ 

av resonemang kan användas inom flera områden. Dessutom är förklaringsmodellen lätt att relatera 

till, även om man inte känner till svarvens funktion så bör läsaren kunna föreställa sig besväret att 

forma en skruv med såg och fil. 

Förutom den inbäddade teknikhistorien finns även ett kapitel i slutet av läroboken som djupgående 

behandlar teknikhistoria från neanderthalaren fram till idag. Teknikhistorian knyts ihop, diskuteras och 

nyanseras i ett avsnitt som behandlar teknikens samspel med samhället samt kopplingen mellan etik 

och teknik. 

Textutdrag - Tekniken påverkar samhället (Frid, 2011a, s. 314)  Kommentarer 

Tekniken har också påverkat samhället genom den miljöbelastning 

teknikanvändning innebär. Som du har sett i föregående avsnitt är det inte 

bara en modern företeelse. Redan på medeltiden (se sidan 305) var 

luftföroreningar och förorenade vattendrag ett problem orsakat av tekniska 

framsteg. Gruvdriften och järnframställningen i början av den Nya tiden (se 

sidan 307) skapade också lokala "energikriser" genom skogsskövling i 

gruvornas och hyttornas närhet. 

 Innovationer har ibland haft vällovliga syften men gett långtgående 

konsekvenser som få om ens någon kunnat förutse. Ett välkänt exempel är 

DDT som ursprungligen var avsett för att utrota malaria och andra tropiska 

sjukdomar, men den långsiktiga påverkan på andra djur i näringskedjan har 

gjort att preparatet numera är förbjudet. 

 Vid sidan av de långsiktiga effekterna har vi de kortsiktiga katastroferna 

som är en följd av att varken vi människor eller den av oss utvecklade 

tekniken är perfekt. Tjernobylhaveriet 1983 (se sidan 204) är ett sådant 

exempel, liksom oljeutsläppet 1967 - då oljetankern Torrey Canyon gick på 

grund utanför Cornwall och förstörde nästan 30 mil kust och med en 

omfattande fågeldöd dom följd. 

Teknikens påverkan på miljön lyfts fram som ett 
historiskt återkommande problem, med tydliga 

exempel och med referens till tidigare innehåll. 

Varför har tekniken tillåtits att få denna 
miljöpåverkande roll? 

 

 
 

Här problematiseras att innovationers alla 

fördelar och nackdelar inte är kända från början. 

 

 

Problematisering av risker som är förknippad 
med mänsklig teknikanvändning samt exempel 

och referens till tidigare innehåll.  

Tabell 19 - Textutdrag "Tekniken påverkar samhället" ur läroboken Teknik 1 med kommentarer. 

Faktainnehållet i detta avsnitt är ytligt, men eftersom materialet redan har behandlats noggrannare i 

andra avsnitt i läroboken kan faktainnehållet ändå ses som djupgående. Det bjuds på flera exempel och 
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resonemang om hur tekniken påverkar samhället vilka anses vara lätta att relatera till för läsaren. 

Resonemangen saknar dock djupgående förklaringsmodeller eftersom de problematiska punkterna 

endast vidrörs, även om teknikerns ansvar utifrån ett etiskt perspektiv diskuteras senare i avsnittet. En 

djupgående problematisering skulle kräva även ekonomiska, politiska och religiösa 

förklaringsmodeller och perspektiv. 
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