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ABSTRACT 
   
 
Aisha Lundin 
 
G i Teknik! 
En kvalitativ studie av teknikämnets organisation, innehåll och bedömning. 
 
Passed in technology! 
A qualitative study of the organization, content and assessment of technology. 
 
                                                                                                   Antal sidor: 32 
 
 
Det har gått drygt tio år sedan teknikämnet fick en egen kursplan och egna kunskapsmål i och 
med Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, som kom1994 och skolan gick från 
att vara regelstyrd till att bli målstyrd. Jag har genomfört en kvalitativ undersökning i avsikt att 
få kunskap om vad som kan ”gömma sig” bakom betyget Godkänt (G) vad gäller timantal, 
organisation och ämnesinnehåll. Genom att fokusera på ett av teknikens mål har jag också 
undersökt hur lärarna har tolkat mål och betygskriterier för undervisning och bedömning och 
vilka konsekvenser detta får för elevens kunskap. Undersökningen har genomförts i en medel-
stor kommun och lärare från fem av de tio kommunala högstadieskolorna intervjuades. Det kan 
skilja 30 timmar mellan skolornas totala undervisningstid av teknikämnet under åren 7-9. De 
flesta skolorna har en schemalösning av periodläsning och integrering med naturorienterade 
ämnena och Teknik utgör mellan 14 % och 24 % av NO/Teknik-tiden. Flera av lärarna upp-
lever att teknikämnet kommer i skymundan. Ett par av lärarna är osäkra på om eleverna 
verkligen har nått alla mål när de slutar 9:an på grund av att skolans undervisning inte behand-
lar kunskapsstoff som är väsentligt för måluppfyllelsen. Detta innebär att två elever som båda 
har betyget G i teknik kan ha väldigt skilda kunskaper och kvaliteter i sitt kunnande. Möjlig-
heten att kunna diskutera med kollegor spelar en viktig roll för undervisning och bedömning. 
 
 
 
Sökord: Bedömning, betygskriterier, likvärdighet, lokal arbetsplan, mål, organisation, senare 
åren, teknik, teknikundervisning, undervisningstid 
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1 Inledning 
När jag först kom in i skolans värd 2001 fick jag i uppdrag att ta hand om teknikundervis-
ningen i år 8. Eleverna hade inte haft teknik på skolan förut enligt den nya Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, och skolan höll på att renoveras. Jag skulle undervisa 
femtio minuter teknik varje vecka men det fanns ingen tekniksal - vi hade olika salar varje gång 
- och det fanns ingen litteratur i klassuppsättning. Det enda som fanns att utgå ifrån var kom-
munens kursplan. 

Året därefter ändrades organisationen på skolan och teknik blev en del av den naturo-
rienterande (NO) undervisningen där ämnena undervisades var för sig, det vill säga eleverna 
hade tre NO-lektioner i veckan – en med kemi, en med fysik och en med biologi. På schemat 
fanns också ett tre timmar långt arbetspass en gång i veckan som benämndes ”projekttid”. 
Tekniken koncentrationslästes under en period på vårterminen då alla veckans NO-lektioner 
användes till teknik tillsammans med projekttidens tre timmar per vecka. 

Nästa år förändrades schemaorganisationen igen: projekttiden hade försvunnit och alla 
tre NO-ämnena och teknik undervisades tillsammans av en och samma lärare. Teknikämnet 
blev här en del i de områden där det hade en naturlig plats, men det planerades även för en viss 
period med enbart teknik. En översiktlig läsårsplan togs fram för år 7-9 så att vi lärare var 
överens om vad vi skulle fokusera på under de olika åren. 

De förändringar vi gick igenom fick mig att börja fundera på hur mycket teknikunder-
visningen kan skilja sig åt mellan olika skolor och vad det innebär för elevernas kunskap i 
teknik. Eftersom jag själv använt en kommunal kursplan för att planera teknikundervisningen 
ville jag samtidigt se om andra lärare använder sig av en kommunal kursplanen och om det har 
någon betydelse för likvärdigheten i undervisning och betygsättning. 
 

1.1 Förankring i styrdokumenten 
Teknikämnet förändrades i och med att den nya läroplanen infördes, vilket innebar nya mål 
med nytt innehåll att förhålla sig till. I de nya direktiven betonas ämnets kunskapstradition men 
även den nära kopplingen med samhällsorienterade ämnen (SO) och naturorienterade ämnen 
(NO). Målen är öppet formulerade för att lämna utrymme för varje skola att fylla med 
ämnesinnehåll och teknikundervisningen ska ske utifrån fem perspektiv: 

 
• Utveckling 
• Vad tekniken gör 
• Konstruktion och verkningssätt 
• Komponenter och system 
• Tekniken, naturen och samhället. 
 

De fem perspektivens uttryck återfinns i de fyra uppnåendemålen för teknikämnet vilket gör att 
många lärare sätter likhetstecken mellan perspektiv och mål. Det sägs däremot inget om vilka 
ämnesområden som ska avhandlas utifrån de olika perspektiven, inte heller står det något om 
exakt hur mycket teknik, räknat i timmar, som ska komma eleverna till gagn. Den enda uppgift 
som finns är att den minsta garanterade tid för kemi, fysik, biologi och teknik tillsammans ska 
vara 800 klocktimmar för hela grundskoletiden (Skolverket, 2007). 

Det är fyra mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Dessa mål 
utgör också betygskriterier för betyget G. Därutöver finns betygskriterier för VG och MVG 
formulerade samt vilken inriktning man bör ha på sin bedömning. Jag har valt att fokusera på 
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målet som handlar om konstruktion (se nedan) i min undersökning: dels för att det är ett 
konkret mål, dels för att det är något jag genom erfarenhet vet att de flesta lärare, på något sätt, 
behandlar/genomför i sin teknikundervisning. Jag har också undersökt vad eleven måste 
uppvisa för kunskap för att få betyget Godkänt just för detta mål. 

I kursplanen för teknik formuleras målen enligt följande: 
 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
- kunna med handledning planera och utföra enklare konstruktioner 

 
Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 
- kunna göra en teknisk konstruktion med hjälp av en egen skiss, ritning eller liknande 
stöd och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar. 

 

1.2    Begreppsklargörande 
I arbetet kommer Godkänt med ”t” att användas istället för Godkänd med ”d” som en följd av 
diskussioner som förts med representanter från Skolverket om att betyget ska ange elevens 
kunskapskvaliteter. Godkänd kan däremot kopplas till elevens personliga utveckling.  
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2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med det här arbetet är att synliggöra hur lärare resonerar kring ämnet teknik och hur 
teknikundervisningen genomförs i olika skolor: hur teknikundervisningen organiseras, om det 
fått en egen plats på schemat eller om det integreras med annat ämne samt vilket innehåll 
teknikämnet ges. Jag vill också belysa tolkningen av betygskriteriet Godkänt (G) och få fram 
bakomliggande ämneskunskaper och färdigheter hos eleven samt total undervisningstid.  

 

2.1 Frågeställning 
Ovanstående syfte leder till följande frågeställningar: 

• Hur ser organisationen/schemaläggningen ut för teknikämnet i år 7-9 och vad innebär 
det för den totala undervisningstiden i ämnet? 

• Vilka ämnesområden undervisas? 
• Vilka kunskapskvaliteter krävs för betyget Godkänt? 
• Hur används den kommunala kursplanen? 

 

2.2 Avgränsning 

Undersökningen innefattar frågor om organisation och vilka ämnesområden man undervisar, 
där jag valt att fokusera speciellt på kunskapsmålet i teknik som handlar om att eleven ska 
kunna göra en teknisk konstruktion samt vad och hur läraren bedömer om en elev ska få 
betyget Godkänt för det målet. Att fokusera på ett mål och ett betygskriterium gör det enklare 
att gå på djupet och det får stå som exempel för hur mål och betygkriterier kan tolkas. Jag har 
inte undersökt hur lärarna har undervisat utifrån de andra tre målen och jag har inte undersökt 
hur de bedömer hur skillnaden mellan betygen Godkänt (G), Väl godkänt (VG) och Mycket väl 
godkänt (MVG) konkret ser ut eller hur de har tolkat dessa kriterier – inte ens för konstruk-
tionskriterierna. 
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3 Teoretisk bakgrund  
Kapitlet kommer att behandla hur betygsättningen och teknikämnet i Sverige har utvecklats och 
blivit det vi har i dag. Vidare redovisas dels vad styrdokumenten säger om teknikämnet, vad 
några tidigare undersökningar gjorda om ämnet fått fram. 
 

3.1 Teknik 
Teknik är ett ord vi använder i många olika sammanhang allt från sport och musik till apparater 
i laboratorier. Vi kan ha en teknisk fotbollsspelare eller musiker och då menar vi hur de agerar 
och menar också ofta en viss grad av skicklighet. I apparat - och maskinsammanhang är det hur 
den är byggd och fungerar som är förknippat med begreppet teknik, även om det i laboratorie-
teknik ofta handlar om hur man använder sin utrustning. Sammanfattningsvis kan sägas att 
tekniken svarar på frågan Hur (och till vilket pris) och förknippas med problemlösning. 
Mattson (2005, s.7) definierar teknik så här: ”Teknik är människors metoder att tillfredsställa 
sina önskningar och behov genom att tillverka och använd verktyg och fysiska föremål”  

Teknik har funnits med mänskligheten ända från början då vi började använda pinnar 
och stenar för att underlätta det vi vill åstadkomma. I Nationalencyklopedin (nätupplagan) tar 
man dels upp teknik som ett substantiv: 
 

1. system av avancerade produktions- och utvinningsmetoder som i hög grad bygger på 
omvandling och utnyttjande av naturens energiresurser och i mindre grad på fysisk 
mänsklig kraft {eteknologi) HIST.: sedan 1859; av grek. tekhnik\ med samma bet., till 
tekhn\ 'konst; hantverk; skicklighet' 
 
2 (ändamålsenligt) praktiskt tillvägagångssätt vid utövandet av ngt; ofta om det 
erfarenhetsmässigt bästa tillvägagångssättet  
 

Dels som begrepp: 
 

teknik  (ty. Technik, över fr. av grek. techniko´s 'konstfärdig', 'hantverksmässig'; 
'konstgjord', av te´chn\ 'konst', 'hantverk'), sammanfattande benämning på alla människans 
metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål. 
Föreställningen att all teknik är tillämpad naturvetenskap är missvisande. Naturvetenskaplig 
kunskap har ofta uppstått ur tillämpad teknik 
 

Det är intressant att notera att man påpekar att teknik inte enbart är tillämpad naturvetenskap 
(vilket hävdades ett tag) utan att det snarast förhåller sig tvärtom. 
 

3.2 Historisk utveckling 
Både betygssystem och teknikämnet har genomgått ganska stora förändringar genom åren. För 
att riktigt förstå vad som hänt tecknas en historisk resumé över teknikämnets utveckling och 
betygsystemet förändring. 
 

3.2.1 Teknikämnet 
Första gången teknik finns som ämne i skolan är i och med Läroplan för grundskolan, Lgr 62, 
1962 och då som tillvalsämne för årskurserna 7-9. Undervisningen bestod av verkstadsteknik 
och de som valde detta tillval var i stort sett enbart pojkar. Upplägget medförde att teknikämnet 
fick ca 1/4 av högstadietiden. 
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I och med att Lgr 69, Läroplan för grundskolan, infördes 1969 ändrades reglerna för 
tillvalen och studietiden för teknikämnet  minskade till 1/10 av högstadietiden. Det var 
fortfarande industri förberedande teknik som undervisningen bestod av och det var alltjämt 
mest pojkar som valde det (Mattsson, 2005). 

När Läroplan för grundskolan, Lgr 80, lanserades 1980 hade teknikämnet uppgraderats 
till obligatoriskt ämne eftersom man ansåg att alla människor behövde en teknisk allmänbild-
ning. Ytterligare ett motiv var att man ville motivera ungdomar att välja teknik och naturve-
tenskap i sina fortsatta studier då det fanns ett ökat behov på arbetsmarknaden. Teknikämnet 
beskrevs under rubriken ”Människans verksamhet” och var en del av NO-ämnena (biologi, 
kemi och fysik) och på högstadiet skulle minst två av de femton stadieveckotimmarna för 
naturorienterade ämnen vara teknik (Riis, 1996). 

Förändringar i samhället och den snabba tekniska utvecklingen startade diskussioner 
om behovet av en ny läroplan. I Lpo 94 har teknik en egen kursplan och status som ett eget 
ämne men har ingen egen timplan utan de direktiv som finns är att teknikämnet, tillsammans 
med bilogi, kemi och fysik ska ha minst 800 klocktimmar för hela grundskoletiden. Ämnes-
innehållet ser också annorlunda ut: inte alls verkstads- och industriinriktad, utan utgår från  
olika perspektiv kopplade till natur, samhälle och människa. Det blev dock inga speciella 
satsningar för att möta förändringen vilket har inneburit att det har sett väldigt olika ut i 
skolorna beroende på vilken kompetens som funnits samt kommunens ekonomi och vilja 
(Mattsson, 2005). 

I Lpo 94, Kursplanen för teknik, redogörs för teknikämnets syfte och roll: ”syftet är att 
öka förståelsen av hur produktionsförhållanden, samhället, den fysiska miljön och därmed våra 
livsvillkor förändras”. Även behovet av en teknisk grundkompetens som medborgare i ett 
”modernt samhälle” lyfts fram. Utifrån detta har formulerats fem perspektiv som ska finnas 
med i teknikundervisningen: 
 

• Utveckling: Den tekniska utvecklingens olika drivkrafter i ett historiskt perspektiv. 
• Vad tekniken gör: Innefattar de grundläggande funktionerna lagra, styra, transportera 

och omvandla. 
• Konstruktion och verkningssätt: Provar olika tekniker och tekniska lösningar 
• Komponenter och system: Hur delar sammanfogas och samverkar i större enheter. 
• Tekniken, naturen och samhället: Växelspelet mellan tekniken och mänskliga behov 

där värderingar, intressekonflikter och konsekvenser belyses. 
 

3.2.2 Betygsättning 
Ändringen av betygsystemet kom ur en samhällsförändring från industrisamhälle till kunskaps-
samhälle. I industrisamhälle hade betygen funktionen att sortera för vidare studier vid univer-
siteten (Selghed, 2006). Betygen var relativa utifrån normalfördelningskurvan och man tittade 
på eleverna och deras kunskaper i förhållande till varandra. Detta kritiserades eftersom 
eleverna konkurrerade med varandra vilket försvårade samarbete. För att försöka få likvärdiga 
betyg utnyttjades standardprov där lärare kunde se vilken nivå klassen låg på för att utifrån det 
reglera ”medelbetyget”.  

Skolan var också regelstyrd från staten, dvs. till alla situationer som kunde tänkas 
uppkomma fanns det anvisningar för hur man skulle göra - även undervisningen: följde man 
reglerna nådde man målen. Läroplanerna innefattade fler punkter och detaljer med tiden vilket 
gav att mängden regler och anvisningar ökade så det blev svårt att överblicka och det krävdes 
en enorm byråkrati för att klara det. Systemet ifrågasattes just därför och en utredning tillsattes 
för att hitta något annat sätt (Tholin, 2006). Man började förändringen från regelstyrt till mål-  
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och resultatstyrt vilket också medförde en decentralisering där kommunen blev ansvarig för 
skolan. I samma veva ändrades också betygssystemet från det relativa till formulerade 
kunskapsmål som eleverna skulle nå. 

Det blev ett helt nytt sätt att tänka både i undervisning och bedömning – nu skulle 
eleverna inte längre jämföras med varandra utan verkligen bedömas utifrån vilken kunskap de 
hade. Tanken var också att det blir mer likvärdiga betyg om samma kunskapsmål/kriterier 
gäller för hela landet – problemet är bara att de öppet formulerade målen och kriterierna kan 
tolkas olika (Tholin, 2006). 

I ”kärnämnena” engelska, svenska och matematik har eleverna nationella prov för att 
det ska ge riktlinjer för hur betygskriterierna kan tolkas. Lärarna kan sen ha dem som stöd av 
vid betygsättning så att bedömningen blir så likvärdig som möjligt (Selghed, 2006). 

Skolverket poängterar angående betygsättning att det är elevens kunskaper som ska 
bedömas och att dessa kunskaper kan inhämtas även på fritiden. Kunskaperna bedöms utifrån 
mål och kriterier som uttrycker olika kunskapskvaliteter. För att få ett av de högre betygen ska 
eleven ha både nått samtliga kriterier för det aktuella betyget och kriterierna för de lägre 
betygsstegen (Skolverket, 2007). 

                                                                                            

3.3 Den kommunala kursplanen 
I den kommun jag har genomfört min undersökning finns en kommunal kursplan för 
teknikämnet med formulerade mål för år 7 samt konkretisering av de fyra målen för år 9 samt 
för varje mål betygskriterier för G, VG och MVG. Kommunen har inte formulerat mål eller 
kriterier för år 8 men har däremot gett exempel på arbetsuppgifter för varje mål. I den 
kommunala kursplanen ser målet för konstruktion ut enligt nedan: 

 
Uppnåendemål År 7 
 
Du skall: 
• Med hjälp av olika instruktioner och skiss 

kunna göra en konstruktion 
 

 
• Modell av hus/rum 
• Åstadkomma ljus av generator (som tex. 

cykellyse) 
• Vindkraftverk 
• Växthus 

 
 

Uppnåendemål År 9 
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Du skall: 
• kunna planera och  
      göra en teknisk konstruktion  
• Redovisa hur den är byggd 
      och /eller fungerar med 
      hjälp av en skiss eller 
      ritning 

 
Exempel på några tekniska 
konstruktioner som kan göras: 

• bromodell 
• högtalare 
• telegraf 
• vattenrening 
• vattenhjul 
modell av hus/rum (skokartong) 

 
 

G Planera, beskriva och genom- 
    föra en  teknisk konstruktion  
    med lämpliga verktyg, material 
    och metoder 
 
 
 



 

3.4 Tidigare undersökningar/rapporter     
Våren 1998 genomförde Centrum för tekniken i skolan (CETIS) en undersökning på uppdrag 
av Skolverket  för att får en lägesbeskrivning huruvida den nya läroplanen Lpo 94 hade 
introducerats gällande teknikämnet. I rapporten  Hur står det till med tekniken i skolan? 
(Ginner, 1999) redovisas att lika många lärare från år 6-9 har angivit att teknik integreras med 
annat ämne som att det undervisas som eget ämne. Det ämne tekniken integreras med kan vara 
olika, men drygt 70 % integrerar med NO – ämnena. På frågan om det sammanlagda antalet 
tekniktimmar har man tagit alla lärarsvar tillsammans, utan att dela upp på undervisningsår: 
ungefär 35 % av de som svarade uppskattar undervisningstiden för teknik till mellan 40-60 
minuter per vecka och drygt hälften hade mindre än 40 minuter per vecka. Det var olika vilka 
resurser man hade – på vissa skolor fanns en speciell tekniksal som var utrustad med allt man 
behövde medan andra använde sina vanliga salar med knappa resurser. Vissa hade en lärobok 
till alla elever, andra undervisade utan bok och använde det material man kan begära att 
eleverna kan ta med sig hemifrån.  

År 2003/2004 gjordes en ny undersökning av CETIS: Tekniken i 100 skolor (Ginner, 
2005) där man fick fram att knappt 60 % av lärarna integrerade teknik med NO (främst fysik) 
och några integrerade med slöjd. Den gav också indikationer på att betygsättningen fungerade 
bättre även om det kanske inte alltid fanns gemensam bedömningsgrund i kommun eller på 
skola.  

Teknikföretagens undersökning från år 2005, Alla barn har rätt till teknikundervisning, 
visade på att situationen för teknikämnet var ungefär den samma som vid tidigare undersök-
ningar. Lärarna tyckte att teknik är viktigt för framtiden och mer än hälften av lärarna i under-
sökningen tyckte att teknik skulle få större utrymme än vad de hade då.  

Lärarna i Eva Björkholms undersökning På tal om skolämnet teknik (2007) uttryckte 
samma åsikt, dvs. att teknik är ett viktigt skolämne och att det bör vara obligatorisk. De 
framhöll också att det är angeläget att det blir både teoretisk och praktiskt så att teknik inte bara 
blir byggande. Ändå var det de praktiska inslagen i teknikundervisningen som de ansåg som 
roliga. 

Även eleverna verkar dela denna uppfattning. I rapporten Teknikämnet i skolan (2005) 
har Gunilla Mattson undersökt elevers uppfattningar och intresse av teknikämnet och lärares 
teknikdidaktiska kompetens. Många elever var intresserade av teknik och undervisningen 
ökade även teknikintresset ytterligare. Resultaten pekar på att det har betydelse om läraren var 
utbildad att undervisa teknik eller inte. I rapporten kom fram att lärare utan adekvat utbildning 
ofta hade teknik som en del av fysik. 

Jörgen Tholin (2006) har gjort en studie om bl.a. betygskriterierna i det målstyrda 
system vi har idag. Han har fokuserat på kemi, idrott och hälsa samt engelska och sett att 
kraven för betyget G är väldigt lågt ställda. Han har jämfört betygskriterierna för år 1996 med 
år 2005 och det visade sig att antalet skolor som ställde mycket låga krav för betyget G hade 
ökat. Tholin undersökte även de lokala kursplanerna och fann att det ibland gjorts 
omskrivningar och tolkningar så att de lokala kriterierna hamnade långt i från de nationella 
målen medan andra nästan har de nationella formuleringarna rakt av. 
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4  Metod  
När en undersökning ska göras ställs man alltid inför valet av vad som ska undersökas och 
vilken metod som ska användas. Avvägningar får göras mellan hur stort arbetet ska vara, vad 
exakt det är jag vill få fram och hur jag vill presentera mina resultat. 

4.1 Val av metod 
Eftersom jag kände mig osäker på hur teknikundervisningen i den valda kommunen såg ut 
generellt, valde jag att först skicka ut en enkel enkät för att sondera terrängen. Det skulle vara 
enkelt att distribuera så jag bestämde mig för mail via kommunens intranät. En enkät ger endi-
mensionella svar så avsikten var att följa upp enkäten med intervjuer av några lärare. Dessa 
skulle väljas utifrån enkäterna, för att få detaljerad kunskap om hur de tänker kring teknik-
undervisning och betygskriterier. 

4.2 Urval 
För att få tillräckligt material för en undersökning, men ändå hanterbart, valde jag att undersöka 
år 7-9 i en enskild kommun och bara kommunala skolor. Valet föll på en medelstor kommun i 
Mellansverige där det finns tio kommunala skolor med 82 klasser i år 7-9 och där det arbetar 
ett 40-tal NO/Tk-lärare. Jag valde år 7-9 dels därför att det är de skolår jag själv arbetar i, dels 
för att det är där problemen med tolkningar av betygskriterier blir extra synligt. Fördelen med 
att välja en enskild kommun och de kommunala skolorna är att de har samma kommunala 
kursplan att utgå från i utarbetandet av arbetsplaner och betygskriterier. Av den anledningen 
valde jag att inte ta med de friskolor, som finns i kommunen, i arbetet. 

För intervjun valde jag lärare utifrån perspektivet att få med många skolor med olika 
storlek samt skolor som hade valt olika undervisningsorganisation för teknikämnet. Jag valde 
också utifrån ett genusperspektiv och intervjuade lika många kvinnliga lärare som manliga. 

4.3 Datainsamlingsmetoder 
Undersökningen bestod av två steg med olika syfte så jag valde att använda både enkät och 
intervju: enkät som det initiala steget för att samla in översiktlig data som sedan följdes av 
intervjuer för att få mer detaljerad information.  

4.3.1 Enkät 
Det jag ville få fram med enkäten var svar på vilka olika sätt man undervisade teknik samt 
vilka ämnesområden man valde att undervisa om. För att sedan även kunna välja lärare med bra 
spridning ville jag att de skulle skriva vilken skola de arbetade på samt om de var kvinna eller 
man. Jag gjorde enkäten (bilaga 1) så enkel som möjligt så att det skulle ta kort tid att fylla i, så 
att tidsbrist inte skulle vara en anledning till att inte svara. Av samma anledning valde jag att 
skicka den via mail och med frågorna direkt i brevet i stället för som bifogad bilaga. 

4.3.2 Intervju 
Syftet med intervjun var att få mer detaljerad och djupare kunskap om hur teknikundervis-
ningen utformades och hur man tolkade målet som handlar om konstruktioner samt bedöm-
ningen för att få betyget G för samma mål. Eftersom en kvalitativ intervju enligt Davidson och 
Patel (2003) ska fånga det specifika och mångfacetterade så formulerades öppna frågor i ett 
frågeformulär som jag hade till stöd för att få med de områden jag ville ha. Frågorna berörde 
vilken utbildning de har, hur de undervisade i ämnesområdet konstruktioner, hur betygskriteriet 
för betyget G är formulerat för det området, hur de bedömde eleverna för betyget G samt vilka 
resurser och förutsättningar de har för sin teknikundersvisning (bilaga 2). 
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4.4 Genomförande 
Enkäten skickades ut på mail via kommunens intranät till rektorerna för alla kommunala skolor 
för att vidarebefordras till de lärare som undervisar år 7-9 i teknik. Då jag fick dåligt med svar 
bestämde jag mig för att göra ett nytt utskick och direkt till berörda lärare istället. Lärarnas 
namn fick jag från respektive skolas hemsida. Där det inte framgick direkt vilka som under-
visade i teknik skickade jag till alla lärare i arbetslagen som undervisade år 7-9. Jag skickade ut 
två påminnelser med ett par veckors mellanrum. 

Utifrån enkäterna valde jag ut sex stycken lärare, tre manliga och tre kvinnliga, från fem 
olika skolor i kommunen där två av skolorna hade två paralleller i år 7-9 och de andra fyra till 
fem paralleller.  

Jag kontaktade lärarna och frågade om de var intresserade och hade tid att ställa upp på 
en intervju. Jag talade om att jag skulle fokusera på målet och betygskriteriet som handlar om 
konstruktion så att de skulle kunna förbereda sig.  

Intervjun utfördes med varje lärare för sig på den intervjuades arbetsplats för att, som 
Trost (2005) skriver, ge en känsla av trygghet. Det var intervjuer med låg struktur som var mer 
som ett samtal, vilket är karakteristiskt för kvalitativa intervjuer, (Davidson och Patel, 2003; 
Trost, 2005). Vi satt så ostört som möjligt och intervjun tog mellan 30 – 60 min.  Jag använde 
mig av en intervjuguide (bilaga 2) för att få med de områden jag var intresserad av. Interv-
juerna spelades in på mp3-spelare och sparades sedan på dator. Varje intervju transkriberades 
för sig och strukturerades utifrån intervjuguiden. Jag lyssnade igenom varje intervju tre gånger 
samtidigt som jag skrev och skickade sedan transkriptet till berörd lärare för godkännande och 
eventuell korrigering/komplettering. Vid korrigering/komplettering åtgärdades det enligt 
önskemål och läraren fick på nytt ta del av tanskriptet för ett nytt godkännande. Det färdiga 
arbetet skickades ut till de intervjuade lärarna innan publicering. 

4.5 Databearbetning och analysmetod 
Att samla in data är inte det viktigaste utan det är bearbetningen av den som ger resultaten. Jag 
kommer här att presentera hur jag har använt de data jag fått fram dels genom enkäten, dels 
genom intervjuerna.  

4.5.1 Enkäten 
Det fanns två egentliga frågeställningar på enkäten: ”hur organiseras teknikundervisningen” 
och ” vilka ämnesområden undervisas”. Båda dessa frågeställningar var intressanta ur aspekten 
om samstämmighet mellan skolorna och mellan lärare på samma skola vilket gick att få fram 
då de också skulle svara på vilken skola de arbetade på.   

4.5.2 Intervjun 
Jag intervjuade tre manliga och tre kvinnliga lärare som tillsammans representerade fem av de 
tio kommunala skolorna. Ifrån dessa lärare hade jag också uppgifter från deras enkäter så jag 
kunde få mer utförlig information dels då det gällde hur teknikämnet organiserades och dels 
vad man hade för ämnesinnehåll. 

Svaren på frågorna hur lärarna planerade och samarbetade kring teknikämnet jämfördes 
mellan stor skola och liten  skola. Frågorna hur de använde sig av den kommunala kursplanen 
och vilka ämnesområden de undervisar i undersökte jag var för sig, men också ur aspekten om 
den kommunala kursplanen hade någon inverkan på undervisningen.  

Teknikämnets organisation på schemat samt hur mycket tid ämnet fick jämfördes också 
mellan de olika skolorna. Lärarens kompetens och utbildning var en parameter som fanns med 
och ställdes bland annat mot hur man valt att undervisa ämnet 
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Betygskriterierna och målen är ett stort område där jag analyserade om det fanns 
samstämmigheten mellan skolorna, dock bara det mål som handlar om konstruktion samt 
formulering och tolkning av kriteriet för betyget G för det målet. Jag relaterade frågan om 
lärarna använde kommunala kursplanen med frågan hur de formulerade kriterierna. 

 

4.6 Validitet 
Enkäten (bilaga 1) gick fram till de lärare det var tänkt men svarsfrekvensen var relativt låg, ca. 
18 %. De representerade dock sex av tio skolor, vilket var tillräckligt för att kunna gå vidare 
med intervjuer.  

Enkätfrågorna formulerades så rakt som möjligt men kunde ändå tolkas olika visade det 
sig när jag följde upp frågorna vid intervjuerna. På uttrycket ”Jag undervisar år:” svarade en del 
det år de hade just i år,( t.ex. år 7, för det bara undervisade år 7 just nu, men undervisar år 8 och 
9 också när det följer klassen vidare) medan andra svarade de år de har utbildning för. Vidare 
visade det sig att formuleringarna ” Teknik integrerat i NO-undervisning” och ”Teknik kon-
centrationsläses t.ex. 3 v./ termin” kunde gå in i varandra i verkligheten vilket inte framgick 
klart när de fyllde i enkäten. På formuleringen ”Vi undervisar följande ämnesområden i tekni-
ken:” svarade en del med målen och inte med innehållet för målen. Vidare kunde svaren stå för 
det man gjorde i den årskursen man undervisade i år och inte tagit med vad man gjort de andra 
åren. 

Intervjuerna gjordes med tre mannlig och tre kvinnliga lärare från fem av de tio kom-
munala skolorna och utifrån samma intervjuguide (bilaga 2). De kunde få lite olika innehåll, 
dock inget som påverkar det slutliga resultatet. Intervjuerna spelades in på mp3- spelare vilket 
innebär att ingen information gått förlorad och varje intervju sparades på dator och USB-
minne. Transkribering gjordes av varje intervju för sig så snart efter intervjutillfället som möj-
ligt. De avlyssnades flera gånger vid transkriberingen och svaren strukturerades utifrån interv-
juguiden. Att lyssna igenom varje intervju flera gånger innebar att svaren formulerades detal-
jerat utan tolkning. Varje transkript skickades till berörd lärare för kontroll och godkännande. 
Eventuell önskad korrigering eller komplettering genomfördes och det nya transkriptet 
skickades tillbaka för ny kontroll och godkännande.  

 

4.6.1 Etiska aspekter 
Enkäten (bilaga 1) skickades med mail och då jag också fick svar den vägen visste jag vem 
som hade skickat in svaret. Det var medvetet eftersom jag ur enkätsvaren skulle välja ut 
personer till intervju. I brevet tillsammans med enkäten informerade jag att svaren skulle 
användas i mitt examensarbete där jag undersöker hur teknikundervisningen ser ut i kommunen 
under de senare åren samt hur man tolkar mål och betygskriterier. Enkätsvaren sparades utan 
personens namn eller namn på skola så att anonymitet skulle kunna garanteras om någon skulle 
vilja ta del av enkäterna. 

Jag frågade de utvalda lärarna om jag fick komma till deras arbetsplats och intervjua 
dem och informerade igen om att det gällde ett examensarbete och att materialet skulle behand-
las konfidentiellt. Tid bestämdes per telefon eller mail och lärarna förbereddes på intervjuns 
innehåll. 

Vid inspelning av intervjuerna med mp3 -spelare nämndes aldrig den intervjuade vid 
namn, och inspelningarna fick namn som ”intervju 1” o.s.v. Vid sparandet och transkriberingen 
användes samma namnsystem. 
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För att undvika att någon av de intervjuade ska kunna bli igenkänd har jag inte namn-
gett kommunen jag undersökt utan det är en ”medelstor kommun i Mellansverige” och jag har 
vid redovisningen av resultat använt benämningar som Lärare 1 och Skola A. 

De personliga citaten jag använt mig av i arbetet är omgjorda, dvs. pauser eller ”hm” 
och liknande är borttaget, och citaten används för att illustrera  en ståndpunkt eller situation.  

Varje transkript skickades till berörd lärare för kontroll och godkännande. Korrigering/ 
komplettering åtgärdades enligt önskemål och skickades för ett nytt godkännande. Det färdiga 
arbetet delgavs de intervjuade lärarna innan publicering.  
 

4.6.2 Bortfall 
Svarsfrekvensen var 8 av 44 lärare ( ca 18 %) vilket är lågt och innebar att jag inte kunnat göra 
någon kvantitativ sammanställning som var min ursprungliga tanke. De åtta lärarna represen-
terade sex av de tio kommunala skolorna vilket innebär att fyra av de kommunala skolorna inte 
finns representerade på något sätt i undersökningen. Den låga svarsfrekvensen kan bero på flera 
orsaker: 
 

• Enkäten nådde läraren då det var mycket att göra och läraren prioriterade annat än 
enkäten. Enkäten skickades ut första gången innan höstlovet v.44 och påminnelser 
skickades ut en vecka efter höstlovet och sedan efter ytterligare två veckor.  

 
• Enkäten har inte kommit fram. Läraren kan ha slutat sin tjänst, varit sjuk, eller att mailet 

sorterats bort av spamfilter som ett massmail. 
 

• Läraren är inte speciellt intresserad av teknik och kände sig för osäker för att svara på 
enkäten. 

 
• Enkätleda och läraren raderar mailet  så fort ordet ”enkät” dyker upp. 

 
Bortfallet har inte påverkat mitt resultat eftersom jag valde att enbart göra en kvalitativ under-
sökning där enkäterna blev ett komplement till intervjuerna. 
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5 Resultat och analys 
Jag har valt att presentera resultaten för enkäten och intervjuerna tillsammans ur ett kvalitativt 
perspektiv. 

5.1 Organisation 
Här presenteras hur man valt att organisera teknikundervisningen i de olika skolorna lärarna 
representerar och vad det får för konsekvenser. Det är en sammanställning av vad man svarat i 
enkäten och de mer detaljerade svaren utgör intervjusvar från samma personer. 

5.1.1 Arbetslag och schemaläggning 
Tabellen visar hur många klasser/elever det finns antingen i arbetslaget eller på skolan i förhål-
lande till antalet lärare. Den visar även hur många klasser/elever varje lärare undervisar samt 
hur lektionspassen kan vara organiserade. Eftersom samtliga lärare som intervjuades även var 
NO-lärare och hade teknikundervisningen på NO-tid är det den tiden som tas upp i kolumnen 
för hur tekniken schemaläggs.  
 
Lärare Antal elever Undervisning Schema Sal 
1 
 

5 klasser, 140 
elever, i 
arbetslaget (=ett 
skolår) 3 
NO/Tk-lärare 

Undervisar 2 klasser.  
2 lektioner i helklass och 
1 halvklasspass per klass 

NO 220 min/v. 
(2x60 + 100 ) 

NO-sal på 
halvklasspasset. 
tekniksal som finns 
tillgänglig 

2 
 

6 klasser, 180 
elever 
år7-9, 2 NO/Tk-
lärare 

Alla klasser tillsammans 
med kollega 
Dvs. 2 lärare/helklass  

NO/Tk 150 
min/v. 
År 9: 45 min 
Tk/v. på ht 
(egen tid)  

2 NO-salar: en 
”praktisk” en 
”teoretisk”. Båda är 
schemalagda ihop 

3 
 

16 klasser år 7-
9 och 7-8 
NO/Tk-lärare 
på skolan 
 

3 klasser + 2 mindre 
grupp. Genomsnitt 20 
elever i undervisnings 
grupp 

NO 3x60 
min/v. 

Specialsal( teknik) 
som schemaläggs 

4 4 klasser, 110 
elever i 
arbetslaget (= 
ett skolår) 3 
NO/Tk-lärare 

Undervisar alla elever. 
20 elever i varje 
undervisningsgrupp 
En lärare undervisar 
fysik, en biologi och en 
kemi.  
Alla undervisar teknik 

Fy/Ke/Bi/Tk 
periodläses. 
 225 min/v. 
uppdelat på 3 
tillfällen 

Alltid NO-sal och 
tillgång till tekniksal 

5 4 klasser,ca 100 
elever,  
i arbetslaget. 
2 NO/Tk-lärare 

50 elever/lärare ( 2 
klasser) 
helklasser. Behöver vi 
halvklasser får halva 
klassen vara ledig = 
mindre tid 

NO/Tk 200 -
220 min/v. 
uppdelat på 3 
tillfällen 

NO sal 1 gång/v. 

6  7 klasser år 7-9 
och 5 NO/Tk-
lärare 

Helklass, 22 elever. NO 3x60 
min/v. 

1 NO-sal ( vägg-i-
vägg med träslöjden) 
1-2 gång/v. övriga 
lektioner vanlig sal 

 
- 15 - 



 

5.1.2    Timantal och litteratur 
Nedan följer en uppställning över hur teknikundervisning fördelas över terminer eller år och 
hur mycket det blir i timmar. Den högra kolumnen visar svaren på vilken litteratur som 
används för teknikämnet. 
 
 
Lärare Undervisad 

Tekniktid  
Skolår Totalt 

per 
skolår 

Totalt 
under 
år 7-9 

Andel 
teknik 
av total 
NO/tk-
tid 

Litteratur  

1 Ungefär  
3 v./termin 

7, 8, 9 ca 22 
timmar 

66 
timmar 
 

 18 % Kopierar från olika källor 

2 Ungefär 
7v./skolår 

7, 8, 9 ca 17,5 
timmar 
år7, 8 
ca 29,5 
timmar 
år9 
 

64,5 
timmar 

 24 % Ingen klassuppsättning. 
Väljer material som är bäst 
för ändamålet, kan vara 
från bok, Internet, CETIS 

3 Ungefär 
7v./skolår 

8, 9 ca 21 
timmar 

42 
timmar 

 14 % Har en klassuppsättning, 
men använder material 
från andra källor också 

4 Ungefär  
3 v./termin 

7, 8, 9 ca 22 
timmar 
 

66 
timmar 

 17 % 
 

Kopierar från olika källor 
 

5 6-8 v./skolår 7, 8, 9 ca 23 
timmar 
 

69 
timmar 

  18 % Ingen speciell litteratur 

6 3-4 v. 
/termin 

7, 8, 9 ca 24 
timmar 
 

72 
timmar 

  24 % Kopierar lite ur olika 
källor, koiperingspärm 

 

5.1.3 Sammanfattning och analys 
Av de lärare jag har intervjuat är det bara en som inte har lärarexamen. De övriga är behöriga 
NO-lärare varav två stycken gått någon kortare fortbildning i teknik och övriga tre hade 10 p 
teknik eller mer. Detta verkar vara en bättre situation vad gäller ämneskompetensen än vad som 
framkommit i de undersökningar jag läst.  

På de här fem skolorna ligger tekniken i huvudsak på NO – tid. En skola har en termin 
med teknik 45 minuter/vecka i år 9 utöver NO-tiden. På de undersökta skolorna sker teknikun-
dervisningen i en kombination av periodläsning och integrering. Lärarna planerar för en period 
i NO/Tk-undervisningen där största delen utgörs av teknik, men även inslag av ämnesintegre-
ring förkommer, t.ex. med ellära i fysiken. Detta bekräftar resultat från tidigare undersökningar 
som säger att teknik ofta integreras med fysikundervisningen (Ginner, 2005) 

 Undervisningsmaterial i klassuppsättning är inget de intervjuade lärarna tycker att de 
behöver, utan de väljer att kopiera det som behövs för uppgiften/området från olika källor - det 
kan vara en bok, kopieringspärm eller Internet. Detta gör naturligtvis att undervisningen kan 
skilja sig åt mer än om alla använde sig av förlagsproducerad undervisningslitteratur som har  
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sin utgångspunkt i kursplanen. Den flexibilitet som verkar finnas i valet av ämnesområden – 
ena året gör 7:orna en sak det andra året gör 7:orna något annat - gör att en bestämd bok blir 
begränsande. Läraren väljer utifrån intresse (förmodligen) vad som ska vara innehåll och 
därefter letar material. 

Antalet undervisningstimmar i teknikämnet per skolår under år 7-9 är drygt 20 timmar 
och ger vid första anblicken en uppfattning om samstämmighet. Slår vi däremot ihop antalet 
timmar för hela ”högstadietiden” får vi skillnader på upp till 30 timmar och tittar vi på antalet 
tekniktimmar i förhållande till totala antalet NO/Teknik-timmar kan andelen teknikunder-
visning variera mellan 14 % och 24 %.  

En elev som går ut 9:an med betyget G i den här kommunen kan antingen ha haft 42 
timmar teknikundervisning totalt under år 7-9 eller 72 timmar. Det är hela 30 timmars skillnad 
och borde rimligtvis betyda mycket för kunskapsmängd och kvalitet.  

 

5.2 Undervisade ämnesområden 
Detta kapitel har sammanställts utifrån enkäter, intervjuer samt skolornas egna kursplaner (där 
det funnits och jag har fått ta del av dem). Generellt kan sägas att man inte pratar om 
teknikämnets fem perspektiv när man planerar undervisningen utan om ämnets mål. 
 

5.2.1 Innehåll 
På frågan vilka ämnesområden som undervisas har jag fått svar på många olika sätt. En del har 
beskrivit detaljerat medan andra har skrivit teknikmål vilket egentligen inte säger något om 
innehåll. Några har beskrivit innehållet för varje skolår, andra har räknat upp samtliga områden 
utan egentlig struktur. Det jag ville komma åt med frågan var vad man väljer för 
ämnesområden för att uppnå de fyra målen i teknik. 

 
Lärare A: Konstruktion, historik, samhällsutveckling 
 
Lärare B: Teknikkultur (begreppet, historia, kunskapstraditioner m.m.), vardagsteknik,            
konstruktioner och verktyg. 
 
Lärare C: Konstruktion, teknikhistoria och utveckling,  
 
Lärare D: El-konstruktioner, konservering, lägenhetsbygge, broar/torn, kugghjul, hydraulik, 
elektronik, musikinstrument 
 
Lärare E: Praktiska kunskaper, såsom lödning; tillverka papplåda, länkfigurer, husbygge, 
ritteknik, teknikhistoria, bygga en teknisk konstruktion 
 
Lärare F: Miljöteknik, teknikhistoria, tekniska hjälpmedel, konstruktion, ritteknik, lödmoment, 
skruva, spika, såga, klippa plåt etc. Besök på vattentornet i samband med teknik i samhället. 
 
Lärare G: Uppfinningar och teknikhistoria, material och konstruktion, kamera, högtalare, 
tekniska system - energi, hållbar utveckling 
 
Lärare H: Uppfinningar, ”Finn-upp”, ellära, broar, växthus med tillhörande teori, 
vattenreningsverk, bilen, miljö, elektronik 
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5.2.2 Perspektiv och mål 
Vid intervjuerna fick lärarna frågan hur de tänker för att få med alla perspektiven, dvs. 
teknikens fem perspektiv: utveckling, vad tekniken gör, konstruktions och verkningssätt, 
komponenter och system samt tekniken, naturen och samhället. Det visade sig vid närmare 
diskussion att lärarna inte tänker i perspektiv utan i mål. Teknikämnet har fyra mål: 
 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 
Eleven skall  
– kunna redogöra för viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen, både förr och nu, och 
ange några tänkbara drivkrafter bakom denna, 
 
– kunna analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur, samhälle 
och individens livsvillkor,  

 
– kunna göra en teknisk konstruktion med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande stöd 
och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar, 

 
– kunna identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system genom 
att ange de ingående komponenternas funktioner och inbördes relationer. 
 

Fyra av de fem skolorna som lärarna representerade har gjort egna kursplaner 
med undervisningsinnehåll och vilka mål som ska ingå de olika åren: 
 
Skola A: år 6-7  teknikhistoria, konstruktion, teknikens påverkan på utveckling 

och miljö, tekniska system. 
 år 8-9 teknikhistoria, konstruktion, teknikens påverkan på utveckling 

och miljön. 
 
Skola B: år 7 uppfinningar, teknikhistoria 
    år 8 konstruktioner, ritteknik, teknik och samhälle 
    år 9 tekniska system, teknik och miljö 

 
Skola C: år 7 grundläggande praktiskt arbetet ”konstruktion och verkningssätt” 

som också stegras genom åren. 
    år 8 komponenter och system, mer komplext, även utveckling 
    år 9 ”tekniken, naturen och samhället” 
 
Skola D: år 8 teknikbegreppet, teknikhistoria, teknik och människan, skiss -  

ritning, verktyg och material, mekanisk/statisk konstruktion 
 år 9 hemteknik och säkerhet, teknik och samhälle, verktyg och material, 

elektronisk konstruktion, tekniska system. 
 
Skola E: läraren uttrycker att det är olika och att de inte har någon plan som de är 

överens om, men att det är lättare att få med all målen om man följer 
klassen alla åren. 

 
Några lärarröster angående målen/områdena: 
 
Utvecklingsperspektivet är det lättaste att arbeta med genom åren….då kommer ofta 
tekniken och samhället in……en del får stryka på foten om det blir för besvärligt, som 
konstruktionsmålet 
 
Hemteknik och säkerhet kanske inte stämmer med målen helt……….osäkra om vi kan 
motivera det här området 
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många tekniklärare har märkt att vi har dåligt med tekniken, naturen och 
samhället………är ett mål som blivit lite eftersatt så vi försöker kompensera för det 
 
historisktperspektiv tänkte vi inte, med det kom in ändå när de läste om 
byggnaderna……men det var inte medvetet 
 
bra att ha vissa rubriker att hålla sig till……..då får man med de flesta… 
 
Ingen av de sex lärare jag har intervjuat har någon större kunskap om vad 

de gör i de tidigare åren ( F-6), men de tycker inte att det är något problem ur 
undervisningssynpunkt för ”man kan ju fråga eleverna när man får dem sen”. 
 

5.2.3 Sammanfattning och analys 
Det finns en god medvetenhet hos de lärare jag har intervjuat att undervisa så att målen ska 
uppnås, vilket verkar vara bättre än vad som kommit fram i tidigare undersökningar (CETIS, 
98/99; Ginner,2005; Teknikföretagarna,2005; Björkholm,2007). Detta skulle kunna förklaras 
med att det är de engagerade och medvetna lärarna som svarat på enkäten och som jag således 
också intervjuat. Jag tycker dock att det under intervjuerna framgått att den medvetenheten ofta 
gällt för alla teknikundervisande lärare på de aktuella skolorna.   

Vad gäller själva innehållet, ämnesstoffet man väljer, kan det variera ganska mycket 
både mellan skolor, men också mellan lärare på samma skola. Den enda undersökning/rapport 
där jag hittat uppgifter om ämnesområden är i Hur står det till med tekniken i skolan? (CETIS, 
1998/99) där man räknar upp de åtta vanligaste arbetsområdena: ellära/elektronik, ritteknik, 
konstruktioner, energi/miljö, ”vardagsteknik” verktyg, kraft/rörelse och mekanik samt teknik-
historia. För år 6-9 är det vanligast med konstruktioner, därefter följer ellära/elektronik och 
sedan teknikhistoria. Alla dessa områden återfinns i min undersökning så lärarna väljer fort-
farande samma arbetsområden fast nästan tio år förflutit sedan CETIS underökning gjordes. 

På ett par skolor finns en osäkerhet om man faktiskt når vissa mål, men bara det att man 
är medveten om det, gör att det går att förändra. Konsekvensen av detta är att en elev som går 
ut 9:an med betyget G i teknik inte har uppnått alla mål, vilket i sig är oroväckande.  

Ett illustrerande lärarcitat: ”…konstruktionsmålet är det första som försvinner på grund 
av salsbrist eller köpstopp för material [...] det kan skilja stort mellan klasserna beroende på 
vilken lärare man haft.”    
 

5.3 Uppnåendemålet för konstruktion 
Jag valde att fokusera på ett mål i teknikämnet - ”konstruktionsmålet” 
 

Eleven ska kunna göra en teknisk konstruktion med hjälp av en egen 
skiss, ritning eller liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är 
uppbyggd och fungerar (Lpo 94, Kursplanen i teknik). 

 
Jag frågade lärarna hur det hade undervisat och planerat för att eleverna skulle nå målet. 
Dessutom ville jag veta hur kriteriet för betyget Godkänt var formulerat och hur det tolkades. 
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5.3.1 Undervisning mot ”konstruktionsmålet” 
Nedan följer svaren på frågan om hur de undervisade kring konstruktioner. 
 
Lärare 1: År 8, läser om material och olika konstruktionsmetoder, större konstruktionsarbete, 
ritteknik. Nästa termin gjorde de högtalare (akustik i NO) och byggde lådkamera (ljus i NO)  
 
Lärare 2: År 7, övar de på olika metoder, lära sig olika verktyg och vissa material. År 8, ritning, 
bygga ett musikinstrument (akustik i NO), år 9 nivågrupperade smågrupper planerar en 
lägenhet och bygga väggar, inreda, design, koppla in el, ritning 
 
Lärare 3: År 8, mekanisk konstruktion – råttfällebil – problembaserad, förbereder med 
konstruktionsövningar, ritteknik, verktyg, material och säkerhet. År 9, elektrisk konstruktion – 
trådspel- byggsats enligt instruktion 
 
Lärare 4: År 7, bygga en bro som ska ha viss hållfasthet. År 8, konstruera en bil med el-motor 
och göra en kaross till det och göra en skalenlig skiss. År 9, elektrisk konstruktion t.ex. trådspel 
- förberedande lektion om de elektriska komponenterna 
 
Lärare 5: År 7, ingen konstruktion. År 8, bygga en elmotor –byggsats efter anvisning. År 9, 
egen konstruktion – göra en atommodell av ett valfritt ämne 
 
Lärare 6: År 7, verktygslära och bygga el-motor(ellära i NO). År 8, högtalare (akustik och örat 
i NO). År 9, trådspel (elektronik) samt tillverka lock till en låda (egen konstruktion) 
 

5.3.2 Kriterium för betyget Godkänt 
I lokal kommunala kursplanen finne både ett mål för år 7 och ett för år 9: 
 

Uppnåendemål år 7:  
Du skall: Med hjälp av olika instruktioner och skiss kunna göra en konstruktion 
 
Uppnåendemål år 9: 

Betygskriterie för G: du måste kunna  
Planera, beskriva och genom föra en  teknisk konstruktion med lämpliga verktyg, material och metoder 
 

När jag frågade lärarna om deras betygskriterium för G inom området konstruktioner såg det ut 
enligt nedan: 
 
Lärare 1: eleven ska kunna planera, konstruera och beskriva en teknisk konstruktion, 
göra en skalenlig skiss, kunna de viktigaste materialen och konstruktionsmetoderna, 
kunna förklara en byggnads konstruktion och konsekvenser för miljö och samhälle. 
 
Lärare 2: eleven kan utifrån instruktion bygga en konstruktion och kan utifrån 
uppgiften använda relevant verktyg, material och skyddsanordningar. 
 
Lärare 3: eleven kan arbeta enligt instruktion eller egen skiss och kan hantera 
verktygen och materialen på korrekt sätt. 
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Du skall: kunna planera och göra en teknisk konstruktion  
Redovisa hur den är byggd och /eller fungerar med hjälp av en skiss eller ritning 

 
 
 



 

Lärare 4: eleven ska bygga en fungerande konstruktion. Sen är det detaljer utifrån 
vilken konstruktion det är, t.ex. ett vattenreningsverk ska ha minst tre steg, bilen ska 
kunna köra 3 m inom en 70 cm bred bana. 
 
Lärare 5: eleven ska kunna göra konstruktionen färdigt och kunna redovisa den, har 
använt formuleringen från kommunens kursplan. Sen är det beroende på vad de 
konstruerar 
  
Lärare 6: eleven ska kunna planera, beskriva och genomföra en teknisk konstruktion 
med lämpliga verktyg, material och metoder.  

 

5.3.2.1 Tolkning av kriteriet för betyget G 
Så här bedömer lärarna att eleven har visat att de nått upp till kunskapsmålet för betyget G 
inom ämnesområdet konstruktioner. 
 
Lärare 1: Eleven ska visa en skalenlig skiss. I konstruktionen ska eleverna ha använt 
de metoder de har lärt sig t.ex. fackverk. 
 
Lärare 2: Musikinstrumenten ska låta. Om det inte fungerar men eleven ändå har 
funderingar om vad de borde ha gjort på annorlunda sätt kan de iallafall anses ha nått 
målen. Lägenheten ska ha en lampa inkopplad, de ska ha följt sin egen skiss.  
 
Lärare 3: Konstruktionen ska sitta ihop. Behöver nödvändigtvis inte fungera. Eleven 
ska ha satt ihop det på ett, i sort sett, rätt sätt, t.ex. gjort lödning rätt. En mycket enkel 
skiss räcker för godkänt. 
 
Lärare 4: En bil där motorn skulle fungera, d.v.s. driva hjulen. Om de hade ansträngt 
sig och jobbat och verkligen försökt så blev de godkända - även om bilen inte gick 
rakt. Man ser om de inser sambanden och hur det ska fungera, ibland kan de förklara 
muntligt. 
 
Lärare 5: Ofta är gränsen godtycklig. Jag har 26-27 elever då kan man inte alltid se 
hur de använder verktyg eller om de gör sakerna själva. Viktigt att de också plockar 
undan. Konstruktionen ska bli färdig och vara ordentligt gjord så att den skulle kunna 
fungera. Om en elev gjort, dvs. jobbat efter instruktionen, men kanske inte så noga så 
är det godkänt. 
 
Lärare 6: Förståelse av ritning och instruktion – överföra till praktik. Jag har godkänt 
sånt som inte fungerat, eleven kanske kan förklara vad som är felet. 

 

5.3.3 Sammanfattning och analys 
När vi pratade om ämnesområdet konstruktion visade det sig att lärarna tolkade det olika och 
undervisade det olika. En del hade det som ett ämnesområde där eleverna lärde sig olika konst-
ruktionsmetoder, material och verktyg. Andra undervisade i verktygslära där man också går 
igenom grundmetoder som t.ex. lödning i år 7 men även hade konstruktionen integrerad i NO, 
t.ex. bygger eleverna en elmotor när man läser ellära, en högtalare när man läser akustik. Ofta 
kommer konstruktionsuppgifter in i alla år då man har teknik, med stegrande svårighetsgrad.  

Även här bestämmer lärarna mycket själva, men ett par av lärarna beskriver att det finns 
ett samarbete mellan arbetslagets NO-lärare, både vad gäller innehåll och kriterier. En annan  
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berättar att lärarna planerar mycket individuellt men det finns ett ”grundutbud” som man kan 
använda sig av. Ytterligare en annan lärare säger att det inte finns någon gemensam planering 
eller gemensamma arbetsplaner angående teknikämnet eller dess undervisning över huvud 
taget.  

Nästan alla lärare som jag intervjuat säger ganska snabbt att konstruktionen ska fungera 
för att den ska vara godkänd, men de flesta ändrar sig vid närmare eftertanke. De elektroniska 
konstruktionerna är väldigt känsliga och då är det lätt hänt att de inte fungerar. 

En elev som går ut 9:an och har G i betyg har i stort haft lika betygskriterier och blivit 
bedömd utifrån liknande tolkningar om vi betraktar ämnesområdet  konstruktion i de skolor där 
jag har intervjuat lärare. Vi kan se att grundformuleringarna är lika varandra och detaljerna 
kommer utifrån i vilket ämnesområde man gör konstruktionen, dvs. det som skiljer sig åt är 
själva innehållet/ämnesområdet och vad eleverna konstruerat. 

Lär sig eleverna samma grundläggande konstruktionsmetoder om de bygger en bil, 
vattenreningsverk eller en atommodell? Om de här lärarna är representativa för NO/Tk–lärarna 
så har samstämmigheten och likvärdigheten blivit bättre jämfört med resultatet i CETIS under-
sökning 2003/2004 (Ginner, 2005). 

Även tolkningarna av betygskriteriet för betyget G visar en samstämmighet, så nära 
man kan komma tror jag eftersom det handlar om kvalitativa bedömningar. Det ska sägas att en 
konstruktion är något konkret och kanske lättare att göra en gränssättning för om det är godkänt 
eller inte. Vi kan se att det smyger in ordnings- och flitbedömningar, som att de har ansträngt 
sig eller har plockat undan efter sig, i tolkningarna fast skolverket är väldigt tydligt med att det 
är elevens kunskaper som ska bedömas (Skolverket, 2007). 

Det är intressant att konstatera att det finns med kvaliteter i betygskriteriet för Godkänt 
som varken finns med i den nationella- eller kommunala målformuleringen. 

Just ”konstruktionsmålet” ligger nära slöjden, men som en lärare säger: 
 

Det som är slående är hur elever är dåliga på att göra något som ser snyggt ut i 
tekniken jämfört med vad samma elev gör i slöjden 

 

5.4 Lokala kommunala kursplanen 
Den kommunala kursplanen i teknik, som finns att hämta från Internet, är skriven 2001. Jag var 
nyfiken på i vilken utsträckning lärarna använde den och hur de använde den samt om det på-
verkat likvärdigheten något. 
 

5.4.1   Hur lärarna använder den 
Använder lärarna den kommunala kursplanen som finns? 
 

Lärare 1: Vi plockar ut de mål som vi ska arbeta med och försöker bryta ned dem och göra dem mer 
konkreta, till något både vi och eleverna förstår 
 
Lärare 2: Inte alls. Är mycket kritiskt till hur den ser ut. 
 
Lärare 3: Jag har utgått från den när jag skrev våran årskursplanering 
 
Lärare 4: (svarade inte på den här frågan) 
 
Lärare 5: En del använder den väldigt allvarligt och följer de förslag på arbetsuppgifter som finns där 
också. Lätt att hänvisa föräldrar till. Jag upplever att kommunens kriterier för de högre betygen inte 
riktigt når upp till kriterierna från skolverket. 
 
Lärare 6: Vi utgår från den både för kriterier och innehåll 
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5.4.2 Mål och kriterier 

Kursplanens uppnåendemål 
År 9 

 
Kommunala uppnåendemål 

 
Vad eleven måste kunna 
inom detta område 

Eleven skall: 
kunna redogöra för viktiga 
faktorer i den tekniska 
utvecklingen, både förr och 
nu, och ange några tänkbara 
drivkrafter bakom denna 
 

Du skall: 
kunna redogöra för behovet 
av historiskt viktiga 
uppfinningar som tex. Hjulet, 
boktryckarkonsten och 
ångmaskinen 

G   Känna till i vilket historiskt 
sammanhang en viktig 
uppfinning kom till 

 
 

Eleven skall: 
kunna analysera för- och 
nackdelar när det gäller 
teknikens effekter på natur, 
samhälle och individens 
livsvillkor 

Du skall: 
ta reda på och förklara några 
olika tekniska uppfinningars 
för- och nackdelar på natur, 
samhälle och människan 

G  Förklara konsekvenser för 
teknikanvändningen i din 
vardag 

 

Eleven skall: 
kunna göra en teknisk 
konstruktion med hjälp av 
egen skiss, ritning eller 
liknande stöd och beskriva 
hur konstruktionen är 
uppbyggd och fungerar 
 

Du skall: 
kunna planera och göra en 
teknisk konstruktion  
Redovisa hur den är byggd 
och/eller fungerar med hjälp 
av en skiss eller ritning 

G  Planera, beskriva och  
genomföra en teknisk 
konstruktion med lämpliga 
verktyg, material och 
metoder 

 
 

Eleven skall: 
kunna identifiera, undersöka 
och med egna ord förklara 
några tekniska system genom 
att ange de ingående 
komponenternas funktioner 
och inbördes relationer 
 

Du skall: 
kunna känna igen, undersöka 
och med egna ord förklara 
några tekniska system genom 
att berätta vad de olika 
delarna gör och fungerar ihop 

G  Berätta med egna ord om 
några tekniska system från 
din vardag 

 

 
 

5.4.3 Sammanfattning och analys 
Kursplanen har ”mål att uppnå” som anger de kunskaper som eleverna ska ha utvecklat då en 
kurs är genomförd. I grundskola ligger de till grund för bedömningen om en elev ska få betyget 
Godkänd, vilket i praktiken innebär för en elev i 9:an, att när hon når målen har eleven uppfyllt 
kriterierna för betyget G.  Betygskriterierna för G och ”mål att uppnå” står egentligen för sam-
ma sak. I den kommunala kursplanen har man först omformulerat ”uppnåendemålen” som en 
tolkning av kursplanens ”mål att uppnå” i syfte att göra det mer konkret, och därefter formu-
lerat ytterligare kriterier för betyget G. 

Om man tittar på målet som handlar om teknisk utveckling står det att eleven skall 
kunna ange några drivkrafter bakom denna. I kommunens uppnåendemål skall eleven redogöra 
för behovet av viktiga uppfinningar. För G ska man känna till i vilket historiskt sammanhang 
en viktig uppfinning kom till. Är det här samma sak? 
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För ”konstruktionsmålet” har det skrivits till kunskap eleven skall ha för betyget G som 
varken finns i de nationella målen eller i de kommunala uppnåendemålet. Även om man kan 
resonera att ”verktyg, material och metoder” är saker man måste behärska för att kunna göra en 
konstruktion så blir det ytterligare parametrar som läraren måste bedöma istället för att låta 
konstruktionen i sig vara underlag för bedömningen. 

Även i målet för tekniska system hittar vi en dålig korrelation mellan kommunala 
kriterier och nationella mål. För betyget G ska eleven kunna berätta om några tekniska system i 
sin vardag, vilket inte alls behöver resultera i de kunskapskvaliteer som uttrycks i det nationella 
målet - eleven ska känna igen, undersöka, beskriva ett tekniskt system med ingående delar och 
hur de fungerar tillsammans.  

Flera lärare av de jag intervjuat använder den kommunala kursplanen. Det är bara en av 
lärarna som inte använder den kommunala kursplanen alls utan utgår direkt från skolverkets 
kursplan. En av lärarna framhåller att fördelen med de kommunala kursplanerna är att det är 
lätt att hänvisa föräldrarna till dem för de finns på hemsidan. Eftersom den kommunala 
kursplanen också ger förslag på arbetsområden för varje mål så får det förmodligen genomslag 
i vad lärarna väljer att göra på de skolor där de använder den. En av lärarna säger att de 
använder förslagen på arbetsområden för de olika målen. En annan lärare säger att en del 
kolleger använder arbetsområdena. 

Jörgen Tholin (2006) har jämfört den nationella kursplanen med kommunala kursplaner 
från flera kommuner och i tre ämnen och funnit att det väldigt ofta finns differenser mellan 
målen på liknande sätt som för den här kommunens kursplan i teknik.  

Det här ger till följd att en elev som har betyget G i teknik i den aktuella kommunen 
kanske inte har samma kunskap som en elev från en annan kommun, och har dessutom 
egentligen inte nått målen då en del av kommunens målformuleringar inte når samma 
kunskapsnivå/kvalitet som de nationella målen har.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 24 - 



 

6 Diskussion 
I dagens debatt om likvärdiga betyg är det viktigt att få en bild av hur det verkligen ser ut. Både 
tolkningen av mål/betygskriterier ur en undervisningsaspekt, dvs. vad ska mina lektioner inne-
hålla för att eleverna ska ha chans att nå målen, och tolkningen ur en kunskapsaspekt, dvs. att 
uttrycka vad en elev ska kunna för att få ett visst betyg, är delar av den likvärdigheten. I kulis-
serna, som påverkande faktorer, finns naturligtvis kompetens, resurser och intresse. 

Likvärdighet, att elever får samma betyg för samma kunskaper, handlar om rättvisa och 
har betydelse när eleverna söker till gymnasiet så att de konkurrerar om platserna på samma 
villkor. Om en elev som har ”G” från en skola jämförs med en elev med ”G” från en annan 
skola, har de då samma kunskaper? I vilken grad väljer lärare samma innehåll? Har eleverna 
blivit bedömda mot samma kriterier? Kan läraren på gymnasiet räkna med att eleverna har 
vissa ämneskunskaper? 

Diskussionen om likvärdighet handlar inte bara om likvärdig bedömning utan också om 
likvärdig undervisning även om ämnesinnehållet är olika. Det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet består av olika kunskapskvaliteter som eleverna ska uppnå, vilket förutsätter att 
lärarna gör kvalitativa bedömningar. Kvalitativa bedömningar i sig är en omöjlighet att få    
100 % likvärdiga, men vi kan sträva efter att betygen blir så likvärdiga som möjligt och det 
enda sättet att nå dit är att lärarna diskuterar med varandra för att få en någorlunda samsyn om 
vad kvaliteterna konkret står för. Jag tittade närmare på målet för ämnesområdet konstruktion 
och där hade de flesta lärarna samma syn på hur man bedömer kriteriet för betyget G.  

Organisationen av arbetslagen och vilken möjlighet läraren har för att diskutera med 
sina kolleger spelar en stor och viktig roll. En lärare som jag intervjuade hade alla lektioner 
tillsammans med en kollega, vilket borde ge enorma förutsättningar för att planera och disku-
tera bedömning. En annan lärare berättade att de var tre NO/Tk-lärare i arbetslaget och att de 
diskuterade mål och kriterier mycket vid planeringen av ett arbetsområde och att de också 
frågade varandra vid bedömning om de kände sig osäkra. Däremot var kommunikationen  
mellan olika arbetslag på skolan inte lika bra. En tredje lärare uttryckte att planering, arbets-
planer och bedömning gjorde man individuellt utan att diskutera med varandra. Det ter sig 
ganska självklart vid vilken skola undervisning och bedömning var mest likvärd. Det här kan 
hänga ihop med hur stor skolan är, hur många klasser och lärare i ämnet det finns både på hela 
skolan och i arbetslaget (hur arbetslagen är organiserade), men det behöver inte vara så. 

Om vi tittar på undervisningen så ser vi att det kan skilja rejält på den totala undervis-
ningstiden som en elev kan få sig till gagn under grundskolans senare åren. Det skiljer sig 
också en del i själva innehållet. De likheter som finns mellan lärarnas val av innehåll kan 
kopplas antingen till den kommunala kursplanen, där man gett förslag på arbetsområden för 
varje mål, eller till kursplanen i NO, vilket främst syns på de konstruktioner man gör t.ex. att 
bygga musikinstrument eller högtalare när man läser akustik.  

Svårigheten att gå från det relativa betygssystemet till det målstyrda, där målen är öppet 
formulerade utan ämnesinnehåll för att ge lärarna frirum, löste lärare i andra ämnen ofta med 
att det fanns en kunskaps- och innehållstradition för ämnet. Man fortsatte att undervisa samma 
ämnesinnehåll man alltid gjort, kanske t.o.m. använde samma litteratur. Men för teknikämnet, 
där man ändrade ämnets innehåll samtidigt som man ändrade betygssystemet, fanns det ingen 
tradition att luta sig mot. 
 

Detta, i kombination med det faktum att lärarna saknar utbildning i ämnet, rikserar att leda 
till att…….kortsiktiga ’inspirationsprojekt’……snarare bidrar till fragmentarisering än till 
ämnesetablering (Ginner, 2005 s.9).  

 
Davidsson (2007) konstaterar också i sin utredning att med de öppna målen får lärarna 

förlita sig på tradition och läroböcker för innehållet. Hans förslag är att det ska skrivas in  
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riktlinjer för ämnesinnehåll, just för att få undervisningen mer likvärdig och för att det inte ska 
finnas någon osäkerhet. 

Det satsades stort på fortbildning i teknik under åren 1999 - 2001 (Ginner, 2005) då 
regeringen satsade 90 miljoner. Fortbildningen uppskattades av lärarna (Sandström, 2004) men 
det blev inte tillräckligt många som nåddes av Tekniken lyfter innan de öronmärkta pengarna 
tog slut.  

Läroböcker i teknik finns idag men verkar inte locka lärarna. Är det för lite tekniktid 
för att man ska kunna motivera kostnaden? Är man osäker på om innehållet verkligen täcker de 
fyra målen? Eller är det bara så att lärarna har sina egna idéer om vad de vill göra och inte vill 
vara styrda av en bok?  

Min undersökning bekräftar tidigare resultat som visar att det vanligaste undervisnings-
sättet/organisationssättet för teknik är att det undervisas av NO-lärare och integreras till stor del 
med NO. Men som en av de intervjuade lärarna sa:  

 
När man integrera med NO så kommer teknik lite i skymundan…det blir svårt…..lätt att det 
blir för lite. NO har så mycket kriterier som ska med jämfört med tekniken 
 
För att inte ämnet teknik ska försvinna och reduceras till endast tillämpad naturveten-

skap bör det få en egen plats på schemat och kanske också en lärare som enbart fokuserar på 
det ämnet, för att utifrån den positionen ha samarbete med andra lärare. Flera av de lärare jag 
har intervjuat påpekar att det är lätt att integrera med sig själv (NO-ämnena med varandra och 
med teknik), men att det då också är lätt att teknikmålen försvinner, eller tas lätt på, eftersom 
NO har så många mål, medan tekniken bara har fyra. Flera av lärarna uttryckte också att de 
hellre skulle vilja ha teknik som en egen position på schemat.  

Det är intressant att titta på teknikämnets utveckling utifrån mängden undervisnings- 
timmar. När teknik introducerades i skolan, i och med Lgr 62, fick ämnet drygt ¼, eller 28 %  
av högstadietiden vilket minskades till cirka 1/10 med Lgr 69. När Lgr 80 trädde i kraft skulle 
teknik utgöra två av NO-ämnenas 15 stadieveckotimmar. Beräknat på totala antalet vecko-
timmar på högstadiet utgjorde den obligatoriska tekniken 2 %! Visserligen skulle eleverna 
erbjudas ett tillvalsalternativ inom teknik, men detta skulle beslutas lokalt och därmed var detta 
inte självklart.  Med Lpo 94 blev Teknik klassat som ett eget ämne, med en egen kursplan, men 
inga riktlinjer för hur mycket teknik det egentligen ska vara gavs. Timantalet för NO-ämnena 
och teknik ska vara minst 800 timmar under hela grundskolan för de fyra ämnena samman-
taget. Som det ser ut i den kommunen jag har undersökt utgör tekniken mellan 14 % och 24 % 
av NO/Teknik- tiden (räknat på 34 undervisningsveckor/år) vilket motsvarar 1,7 % resp. 2,9 % 
av total undervisningstid. Varför är mängden teknik fortfarande så låg i skolan när den ökar i 
samhället?  

 För att skingra osäkerheten kring hur många timmar teknikämnet borde ha, varför inte 
ge teknik garanterad undervisningstid, dvs ett visst antal stadieveckotimmar?  Det skulle i flesta 
fall leda till mer teknikundervisning, framförallt i de lägre åldrarna. Som det är nu kan man lätt 
titta på målen och försöka täcka det på minsta möjliga tid. Ett annat argument för att teknik-
ämnet ska garanteras ett visst antal timmar är att det har en egen kursplan, vilket faktiskt 
innebär att teknik inte är en del av NO–ämnena. 

Kan man hävda att man ska dela upp de 800 timmarna lika mellan NO-ämnena (biologi, 
kemi och fysik)och teknik med tanke på hur många fler uppnåendemål som NO-ämnena har 
jämfört med tekniken? Sett ur perspektivet att vi lever i ett tekniksamhälle tycker jag att man 
visst kan det. Ginner (2005, s.10-11) säger till och med att ”Teknikämnet borde ses som ett 
mycket centralt ämne i sammanhanget. Frågan om en hållbar utveckling handlar i hög grad om 
hur människan utvecklar, använder och avvecklar förbrukad teknik”. Hållbar utveckling 
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är ett perspektiv som är otroligt vikigt att få med i undervisningen idag med tanke på 
klimatförändringar och miljöförstöring. 

Teknikämnet består av fyra mål och kursplanen anger fem perspektiv som ska anläggas 
på undervisningen och det verkar råda begreppsförvirring kring detta bland lärarna. Eftersom 
perspektivformuleringarna återfinns i målen är det lätt att få för sig att det står för samma sak 
och det översätts dessutom gärna till ämnesområde i undervisningen. Inom ämnesområdet 
konstruktion bör perspektivet Konstruktion och verkningssätt prioriteras, vilket innebär att 
oavsett vilket innehåll som valts i teknikundervisningen ska bedömningens inriktning ta sin 
utgångspunkt i hur den tekniska konstruktionen är tillverkad och på vilket sätt den verkar. 

Vidare finns målet: ”Eleven skall kunna göra en teknisk konstruktion med hjälp av egen 
skiss, ritning eller liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar”. 
En del lärare har tolkat detta till att gå igenom olika konstruktions metoder, material och verk-
tyg och sedan låta eleven göra en egen konstruktion, eller en styrd som att bygga broar. Då blir 
konstruktion som ett ämnesområde, och eleven kommer förmodligen att nå målet, men har man 
egentligen ett ”konstruktionsperspektiv”? 

Andra lärare använder ”konstruktionsmålet” i den egna NO-undervisningen och låter 
eleverna göra en konstruktion inom det område som läses, t.ex. får eleverna göra en elmotor då 
de läser elektricitet i fysiken. I mina intervjuer har det slagit mig att begreppen perspektiv, mål 
och ämnesområde, blandas friskt och ibland används synonymt.  Även läroböckerna utgår till 
viss del från perspektiven när de gjort sina kapitel där de avhandlar konstruktion, tekniska sys-
tem o.s.v. Då är det kanske inte konstigt om också lärarna tolkar om perspektiven till ämnes-
områden. 

 I den kommunala kursplanen som finns har man formulerat om de nationella målen 
samt formulerat betygskriterier för G, VG, MVG för varje mål (fyra stycken). Man kan undra 
varför detta har gjorts. Det måste ha varit ett enormt arbete och tagit mycket tid i anspråk, som 
känns ganska bortkastat då man läser en del av de omformuleringar som gjorts eftersom de inte 
stämmer med vad som står i de nationella kriterierna. En del av betygskriterierna når dessutom 
inte upp till nivån/kvaliteten för motsvarande mål nationellt. Om syftet var att förtydliga och 
konkretisera måste det finnas riktlinjer för det, annars kan det bli väldigt fel. En utredning är 
dock gjord (Davidsson, 2007) där det har getts förslag på hur man skulle kunna förbättra målen 
och kriteriernas tydlighet för att minska de problem som varit med det målstyrda betygssys-
temet. 

6.1 Slutsats 
Om elever med samma betyg jämförs från olika skolor i den aktuella kommunen, kommer de 
att ha fått teknikundervisning som kan se väldigt olika ut. Deras totala undervisningstid i teknik 
kan variera från totalt 42 till 72 timmar, vilket utgör 14 % respektive 24 % av NO/Teknik-tiden 
under år 7-9. Det är inte bara mängden teknik utan även undervisade ämnesområden som 
skiljer sig åt. I en av de undersökta skolorna har eleverna bl.a. fått lära sig konserveringsteknik 
och att koppla in el i en byggd lägenhetsmodell. I en annan skola har eleven fått bl.a. bygga en 
råttfällebil och göra ett trådspel. Blir det skillnad om jag undervisar om vattenrening eller ener-
giproduktion, vilka båda kan ses som tekniska system och alltså skulle kunna uppfylla ett av 
målen i teknik? Skolorna har förmodligen täckt in målen och perspektiven i dessa områden, 
men detaljerna blir olika och därmed kunskapen. Vad är viktig kunskap egentligen? 

Sjöberg (2005) har fyra argument för att läsa naturvetenskap och teknik. Ett av dem, 
”demokratiargumentet”, säger att utbildningen i grundskolan ska ge en allmänbildning som är 
viktig ur demokratisynpunkt för att alla ska få tillräckligt med kunskap för att kunna klara sig i 
samhället, kunna förstå vad som händer och vad det är för beslut som tas så att man kan vara en  
engagerad och medveten medborgare. Jag tycker personligen att det är det viktigaste argumen-
tet idag så att inte beslut tas som rör våra liv utan att vi förstått konsekvenserna och av den  
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anledningen inte reagerat. Med det argumentet i tanken kan man fundera över vilken betydelse 
undervisningens innehåll har. Räcker det att man uppnår de avskalade målen som lämnar öppet 
för tolkningar om vad som ska undervisas?  

En lösning kan vara att ge teknikämnet några obligatoriska ämnesområden som bedöms 
vara nödvändiga som allmänbildning och bra för samhället, i övrigt skulle läraren vara fri att 
välja utifrån intresse. 

Något som undersökningen visar är att det är viktigt för likvärdigheten att lärare har 
möjlighet att diskutera med varandra så att de lokala tolkningarna av mål, betygskriterier och 
innehåll ständigt kan ifrågasättas och analyseras mot styrdokumenten. Det är utvecklande ur 
undervisningssynpunkt och det ger en större säkerhet hos läraren om man vet att alla ämnes-
kollegerna står bakom kriterier och bedömningar. Möjlighet att diskutera är extra viktigt för 
lärare i teknikämnet då de inte har någon ämnestradition att luta sig mot. Detta är något som 
skolledare borde tänka på så att gemensam planeringstid kanske till och med schemaläggs. 

Ett par skolor är osäkra på om undervisningen täcker alla målen t.o.m. år 9, vilket 
innebär att det finns elever som har betyg i teknik utan att ha nått alla mål. Skulle läraren utgå 
från den kommunala kursplanen kan man med säkerhet säga att eleverna inte uppnår de 
nationellt ställda målen eftersom de lokala kriterierna inte når upp till läroplanens mål. 

Jag vill avsluta med en tanke från en av de intervjuade lärarna:  
 
Eleverna tycker om det här ämnet just för den praktiska delen. Den teoretiska delen är 
impopulär och eleverna tycker att det är tråkigt. Det lägger en press på läraren som lägger in 
mer och mer praktiskt. Det är lätt att man tappar en akademisk nivå på det hela. 

 

6.2 Framtida forskning 
Det finns många frågetecken och den här undersökningen har bara fördjupat sig i ett av de fyra 
målen i teknikämnet. Önskvärt vore om liknande undersökning kunde göras för de tre övriga 
målen i teknik för att se hur de tolkas och undervisas samt hur den konkreta kunskapen som 
krävs för betyget G ser ut för de målen. Det vore även intressant att se om bedömningen behål-
ler sin likvärdighet även för kunskapskvaliteterna VG och MVG. 
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Bilagor 
Bilaga 1   
 

Hej! 
Jag heter Aisha Lundin och läser lärarutbildningen i Växjö på distans. Som examensarbete vill 
jag undersöka hur teknikundervisningen ser ut i kommunen under de senare åren samt hur man 
tolkar mål och betygskriterier. 
Första steget är en enkät för att se vilka olika undervisningssätt som används. 
Andra steget är intervju med lärare som undervisar på de olika sätten, då man naturligtvis 
garanteras att materialet behandlas konfidentiellt. 
 
Jag vore väldigt tacksam om ni ville ta er tid att svara på frågorna nedan och skicka tillbaka till 
mig med vändande mail. 
 
Tack på förhand. 
Aisha Lundin 

 

  Enkät ang. teknikundervisning 
 

1. Skolans namn: 
 
2. Är du: man (  )  kvinna (  ) 
 
3. Jag undervisar år: 7 (  ) 8 (  ) 9 (  ) 
 
4. Vi har: Ingen teknik     (  ) 
  

Teknik på schemat t.ex. 1 gg/vecka   (  ) 
 

 Teknik integrerat i NO-undervisning   (  ) 
 
 Teknik koncentrationsläses t.ex. 3 v./termin (  ) 
 
 Annat:    (  ) 
 
Om du kryssat för ”annat”, hur ser det ut? 
 
 
 
 
5. Vi undervisar följande ämnesområden i tekniken: 
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Bilaga 2   

 

Intervjuguide 
 

Intervju nr: 

man (  )  kvinna (  ) 
 
När tog du din lärarexamen? 
 
Innehåller din examen poäng i teknik? Enligt gamla eller nya kursplanen? 
 
Hur många år har du varit verksam som lärare 7-9? 
 
Hur många år har du undervisat i teknik år 7-9? 
 
Vi tittar på konstruktioner. Hur undervisade ni då? Hela årskursen samtidigt? Samarbete mellan 
lärare? 
 
Vad gjorde eleverna? 
 
Hur använde ni kriterierna i Den lokala kursplanen? 
 
 
Hur ser målet ut/betygkriteriet för ”G” ut? 
 
 
Vad behövde eleverna visa för att ha nått målet för ”G”?/ 
Hur ser ni hos eleven att den nått målet för G? 
 
Hur tänker ni för att få med de olika perspektiven? 
 
Hur många timmar teknik blev det totalt under läsåret? 
För det här ämnesområdet? 
 
 
Hur ser resurserna ut? Speciell tekniksal? Välutrustad? Egen budget? Delar med NO? 
Läromedel? Gruppstorlek? 
 
 
Övrigt? (t.ex. organisation av arbetslagen och andra tankar kring undervisningen) 
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