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Abstract 
 
 
Henrik Arvidsson 
 
”Den röda tråden?”  
En stadieövergripande studie av teknikundervisningen i grundskolan 
 
 
”The main thread?” 
A study covering teaching technology in comprehensive school 
  
 Antal sidor: 27 
  
 
Tanken med detta examensarbete var att undersöka om det finns någon ”röd tråd” i 
grundskolans teknikundervisning. Som teoretisk utgångspunkt har jag tagit en 
rapport från Teknikföretagen, som visar en relativt dyster bild av svensk 
teknikundervisning i grundskolan. Därefter har jag genomfört en egen kvalitativ 
studie där jag har intervjuat fyra lärare och studerat berörda skolors lokala 
arbetsplaner, för att djupare kunna undersöka vilka faktorer som faktiskt styr och 
påverkar teknikundervisningen på skolor i närområdet. Studien är 
stadieövergripande från förskoleklassen och upp till grundskolans år 9. Studiens 
resultat stämmer tyvärr relativt väl överens med den rapport som Teknikföretagen 
presenterat, men kan på ett mer kvalitativt sätt på lokal nivå, visa bakomliggande 
orsaker och personliga åsikter till varför resultatet ser ut som det gör – att den ”röda 
tråden” i grundskolans teknikundervisning faktiskt är ganska svår att hitta. 
 
 
 
Sökord: Grundskola, kursplaner, lokala arbetsplaner, skolämne, teknik, 
teknikintresse, teknikundervisning, teknisk kompetens.  
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1. Inledning 

1.1 Teknik – ett ord som lämnar få oberörda.  

Även om ordet teknik i sig kan ha många olika innebörder och funktioner, så 
kommer ordet teknik i detta examensarbete främst att vara relaterat till skolämnet 
teknik och till den förklaring som Nationalencyklopedin ger:  
 

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 (NE, 2007). 
 

Många människor blir direkt nyfikna och intresserade när de hör ordet teknik, och 
känner att det här är något roligt, spännande, intressant, logiskt, nytt, utvecklande, 
effektivt, smart och prestigefullt. Men tyvärr är det samtidigt väldigt många 
människor som direkt får helt andra associationer när de hör ordet teknik - de 
känner direkt att det här är något som de inte förstår, det är krångligt och svårt, 
onödigt, ofta dyrt och ganska meningslöst. Oavsett vilken av dessa två starkt 
förenklade stereotyper som ligger närmast den egna relationen till teknik, är alla 
människor mer eller mindre påverkade och beroende av teknik under hela sitt liv. 
Särskilt i en tidsålder där den tekniska utvecklingen går allt fortare och omfattar allt 
större och mer avancerade områden för varje dag. Därför kan det ses som en absolut 
nödvändighet att alla utvecklar en grundläggande teknikkompetens – och det är här 
skolans uppdrag, som utbildare av framtida generationer, blir både viktigt och 
utmanande. Men hur lyckas egentligen skolan med detta?   
 

1.2 Min bild av teknikundervisningen i skolan 

Det egna intresset för teknik har gjort det intressant och logiskt för mig att se på 
lärarrollen med ”teknikglasögonen” på mig. Grundtankarna till detta examensarbete 
har vuxit fram under lång tid – mer eller mindre under hela min tid på 
lärarutbildningen vid Växjö universitet och under de perioder jag har varit ute på 
VFU (VerksamhetsFörlagd Utbildning dvs. praktik på lärarutbildningen) på olika 
skolor i närområdet. Som lärarstuderande och blivande lärare i grundskolans 
tidigare år, med inriktning på de naturvetenskapliga ämnena och teknik, har jag 
fascinerats av och lagt mycket tankeenergi åt att reflektera över hur det kommer sig 
att det skiljer sig så mycket på hur olika lärare och olika skolor arbeta med och 
förhåller sig till ämnet teknik. Jag har även fascinerats av att se hur rädda och osäkra 
många lärare är för teknik – såväl för skolämnet teknik som för att behärska, 
använda och utnyttja den tekniska utrustning som kan och bör ingå i en lärares 
vardagliga arbete i den moderna skolan.  
 Skolämnet teknik är ett ämne med en egen kursplan, där såväl strävansmål som 
uppnåendemål finns preciserade och där kopplingen till elevernas egna liv och 
utveckling är både tydlig och konkret. Möjligheterna till integrering med andra 
ämnen är mycket stora, men trots det har jag upplevt att skolämnet teknik ofta har 
låg prioritet och jag upplever att det ofta saknas en ”röd tråd”. Mina egna 
upplevelser är att många lärare är väldigt osäkra på vad som egentligen är teknik – 
både vad som ingår i skolämnet teknik och vad som egentligen är teknik mer 
generellt.  
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1.3 Teknik på lärarutbildningen  

Om man bortser från den teknik och teknikdidaktik, som ingår när man läser ämnet 
teknik som sin inriktning eller specialisering på sin lärarutbildning, har jag upplevt 
det som att tekniken ofta prioriteras lågt på lärarutbildningen. Detta trots att 
skolämnet teknik, i enlighet med kursplanen i teknik, är en angelägenhet som 
omfattar samtliga barn i svensk grundskola – ända från förskoleklassen upp till det 
nionde skolåret. Men samtidigt är detta inte ett problem som endast gäller 
teknikämnet, utan det berör de flesta ämnen och en bidragande orsak är upplägget 
på den ”nya lärarutbildningen” som utbildar lärare att tillsammans komplettera 
varandra i ett lärarlag, medan man som lärare på många skolor fortfarande arbetar 
som klasslärare med ansvar för samtliga ämnen.  

Under min studietid har jag personligen mött ett antal lärare med stor teknisk 
kompetens och ett genuint intresse för teknik. Men samtidigt har jag också mött ett 
minst lika stort antal lärare som visat både rädsla, ointresse och avståndstagande i 
sitt förhållande till teknik. Dessa sistnämnda lärare har representerat såväl Växjö 
universitets lärarutbildning som berörda VFU-skolor. Deras förhållande till teknik 
återspeglas tydligt i deras val av arbetsmetoder, användning av tekniska hjälpmedel 
och i deras förhållningssätt till teknik generellt, och detta påverkar slutligen både 
undervisning, elever och studenter.  

På lärarutbildningarna i Sverige ser man ett vikande intresse för att utbilda sig 
till lärare i dessa ämnen. Exempelvis på Växjö Universitets lärarutbildning har 
ansökningarna till lärarprogrammet, med inriktning Naturvetenskap och Teknik, 
minskat drastiskt. År 2005 sökte 26 studenter denna inriktning, 2006 var det 16 
studenter, 2007 var det 3 och år 2008 ställdes kursen in på grund av brist på 
ansökningar (Växjö Universitet, 2008).  
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2. Syfte  
Det som jag har velat synliggöra och undersöka i detta arbete är hur 
teknikundervisningen i dagens skola kan se ut – vad som fungerar bra, vad som kan 
förbättras, om det finns några problem och hur de problemen isåfall ser ut och 
framförallt – finns det någon ”röd tråd”? (Som en definition av en ”röd tråd” avser 
jag i detta arbete en övergripande grundtanke som genomsyrar en helhet, sett i ett 
större perspektiv.) 

Inledningsvis har jag gjort en inventering av hur forskningsläget ser ut på 
nationell nivå och vilka resultat de har kommit fram till. Vidare har jag också gjort 
en granskning av hur styrdokumenten förhåller sig till teknikämnet, och hur detta 
generellt efterlevs i skolorna. Som utgångspunkt har jag använt en rapport om 
teknikundervisningen i svenska skolor, framtagen av Teknikföretagen, som visar en 
ganska kritisk bild av teknikämnets plats i den svenska skolan. I relation till detta 
har jag här haft möjligheten att med en egen forskningsstudie bilda en egen 
uppfattning och undersöka närmare hur situationen ser ut på lokal nivå. Syftet med 
detta arbete är således att vetenskapligt utgå från de teorier som aktuell forskning 
presenterar, och sätta de i relation till de resultat och svar som den egna forskningen 
och kartläggningen visar, och därigenom försöka komma fram till någon slags 
tolkningsbar generell slutsats. 

 

2.1 Problemformulering 

Min övergripande problemformulering lyder enligt följande:  
 

Grundskolans teknikundervisning – finns det någon ”röd tråd”?  
 

Såväl för att precisera, som för att öppna för en bredare helhetstolkning, har 
jag också inriktat mig på att undersöka följande frågeställningar: 
 

• Hur påverkar nationella och lokala styrdokument undervisningen i 
skolämnet teknik i grundskolans tidigare år? 

• Hur finns skolämnet teknik representerat på schemat? 
• Hur ser tillgången till läromedel i skolämnet teknik ut? 
• Hur ser lärarnas övertygelse, kompetens och vilja att undervisa i 

skolämnet teknik ut?  
 

2.2 Avgränsningar 

Med de förutsättningar som ett examensarbete av detta slag har, är det ett måste att 
precisera och avgränsa. I denna studie har jag medvetet valt att göra en strikt lokal 
avgränsning, där endast två skolor berörs. Jag har inte heller studerat hur 
teknikundervisningen genomförs rent praktiskt på berörda skolor eller hur eleverna 
uppnår de nationellt uppställda målen. De lärare som deltagit i studien presenteras 
med såväl kön, ålder, utbildning och erfarenhet för att ge en bättre och tydligare 
helhetsbild, men dessa kriterier har inte studerats, analyserats eller tolkats vidare. 
Jag har inte heller undersökt hur elevernas förutsättningar påverkar undervisningen, 
utan det jag sökt efter är just ”den röda tråden” i den svenska grundskolans 
teknikundervisning.    
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3. Teoretisk bakgrund 
Detta avsnitt inleds med att presentera vikten av teknik och tekniskt kunnande ur ett 
bredare samhällsperspektiv. Därefter presenteras argument för en teknisk 
allmänbildning och utbildning, samt hur förutsättningarna för skolämnet teknik ser 
ut nationellt. Skolans uppdrag med skolämnet teknik preciseras sedan i såväl 
skollag, läroplan och kursplan. Avslutningsvis presenteras den nationella studie av 
teknikundervisningen som Teknikföretagen genomförde år 2005 och som till stor 
del ligger till grund för denna studie. 
 

3.1 Teknik - en katalysator i samhället 

Både från samhällets styrande organ och svenskt näringsliv ställs det allt högre krav 
på framtida arbetskraft med en bättre utvecklad teknisk kompetens. Under sin tid 
som statsminister uttalade Göran Person följande i ämnet: ”För Sverige är det 
avgörande att vi förmår locka ungdomar till de tekniska och naturvetenskapliga 
utbildningarna - vårt välstånd bygger på det” (Tekniken i skolan, 2003:2). Sett ur ett 
bredare nationellt perspektiv är både den enskilde individen, företag och det 
gemensamma samhället beroende av ett stort teknikintresse och en bred allmän 
teknisk kompetens (Teknikföretagen, 2005).  
 Sverige är ett land med en lång tradition av framgångsrika teknikföretag sett ur 
både ett nationellt och ett globalt perspektiv. Flera av företagen tillhör de 
världsledande inom sitt segment – SKF, Tetra Pak, Ericsson, Alfa Laval, Volvo 
m.fl. Listan skulle kunna göras mycket längre och nya branscher, produkter och 
tjänster förändrar ständigt både möjligheterna och hoten på den tekniska globala 
marknaden. En stor del av den svenska välfärden är i direkt beroende av de svenska 
teknikföretagens försäljning och export på en allt mer globalt konkurrensutsatt 
marknad. Teknikföretagen är i sin tur direkt beroende av tillgången på välutbildad 
och innovativ personal som kan utveckla nya produkter och tjänster, men intresset 
för att utbilda sig inom de tekniska eller naturvetenskapliga ämnena minskar. Inför 
detta uttrycker bransch- och arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen en stor oro 
och anser att skolans roll här är direkt avgörande:  

 
Grundskolan har en avgörande betydelse för att dagens unga upptäcker teknikens värld 
och möjligheter. Teknikämnet är viktigt för att långsiktigt skapa intresse hos ungdomar så 
att de väljer en tekniskt inriktad yrkesbana. Det gynnar näringslivet men ger också 
ungdomarna möjlighet till arbete (Teknikföretagen, 2005, s 6). 

 
Dock bör här beaktas att Teknikföretagen är just en bransch- och 
arbetsgivarorganisation, vilket kan göra att de prognoser och undersökningar som 
presenteras riskerar att vinklas eller tolkas på ett mindre objektivt och 
ovetenskapligt sätt för att uppfylla ett visst syfte eller förmedla ett visst budskap.  
  

3.2 Teknik - som allmänbildning 

I boken Våga språnget (Harlen, 1996) konkretiseras teknikens kopplingar till de 
naturvetenskapliga ämnena och vikten av teknikundervisning ur ett 
allmänbildningsperspektiv:  
 

Naturvetenskap är en lika viktig baskunskap som läsning, räkning och skrivning och den 
blir viktigare för var dag som går, allteftersom tekniken blir mer utvecklad och berör fler 
områden i våra liv (Harlen, 1996, s 10). 
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Det moderna Sveriges framtida befolkning behöver ha en grundläggande teknisk 
kompetens för att kunna interagera i en allt mer global värld, göra aktiva och bra val 
i livet och för att kunna bli attraktiva på arbetsmarknaden (Teknikföretagen, 2005). 
Att ha grundläggande kunskaper i, såväl som om, teknik är allt viktigare och borde 
således vara intressant för de flesta människor i det moderna västerländska 
samhället. Även om man inte arbetar i ett direkt tekniskt sammanhang, så finns det 
ofta kopplingar till teknik som måste bemästras i de flesta dagliga situationer - 
därför skall en generell teknisk allmänbildning ses som en förutsättning. CETIS – 
Centrum för Teknik I Skolan på Linköpings Universitet listar tre goda skäl för att 
satsa på en teknisk allmänbildning: 

 
� Som medborgare i en levande demokrati krävs att vi förstår grunderna för den teknik 
och de tekniska system som omger oss. Många av dagens viktiga samhällsfrågor - som vi 
direkt eller indirekt har att ta ställning till som medborgare - handlar om teknikval.  

� Vardagen underlättas av ett gott "tekniskt självförtroende". Att leka med, pröva och 
utveckla egna tekniska lösningar är ett sätt att göra sig förtrogen med mycket av den 
teknik vi dagligen kommer i kontakt med.  

� Vårt samhälle är i hög grad beroende av att vi utbildar omdömesgilla och kreativa 
tekniker och naturvetare inom en lång rad yrkesområden. Rekryteringsbehoven kräver att 
fler unga intresserar sig för teknik och teknisk utveckling. Om det är så att Teknik också 
fungerar som språngbräda mot naturvetenskapen kan resultatet bli ett ökat intresse också 
för detta kunskapsområde  (CETIS, 2008). 

 

3.3 Argument för en teknisk och naturvetenskaplig utbildning 

Den ständigt eskalerande tekniska utveckling förändrar hela tiden skolans 
förutsättningar att utbilda eleverna. Ny teknik kräver ny utbildning för att kunna 
generera en ny allmänbildning (Hagberg, Hulten 2005). 

Svein Sjøberg, Professor i naturvetenskapens didaktik vid Oslo Universitet, 
presenterar i sin bok Naturvetenskap som allmänbildning (2000) följande fyra 
argument för varför en teknisk och naturvetenskaplig utbildning är viktigt i skolan: 
Ekonomiargumentet, nyttoargumentet, demokratiargumentet och kulturargumentet. 
Utöver dessa fyra argument för en teknisk och naturvetenskaplig allmänbildning 
lägger Sjøberg fram ytterligare en aspekt: Glädje, intresse, kunskap och förståelse i 
dessa ämnen främjar och stimulerar egenskaper som nyfikenhet, kreativitet och 
fantasi, samt förmågan att utveckla respekt för och ett positivt ansvarsfullt 
förhållningssätt till vår omgivande natur. 
 
3.3.1 Ekonomiargumentet  
Såväl den enskilda människan som hela det omgivande samhället, blir allt mer 
präglat av samhällets och näringslivets accelererande beroende och utnyttjande av 
vetenskap, teknologi och utveckling. Utbildning i teknik och naturvetenskap är 
därför lönsamt på både kort och lång sikt i ett högteknologiskt och 
vetenskapsbaserat samhälle, oavsett om man ser till ett personligt individuellt 
perspektiv eller ur ett större samhällsperspektiv. 
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3.3.2 Nyttoargumentet 
För att kunna klara av och bemästra vardagslivet, som allt mer präglas vetenskap 
och tekniska apparater kräver kunskap och förståelse. Här måste man dock hålla isär 
vad som är färdigheter att använda och vad som är kunskap och förståelse. Trots att 
man kan utveckla färdigheter att använda teknik och teknologi utan större 
kunskaper i bakomliggande vetenskapliga förklaringar eller funktioner, förbättrar en 
grundläggande teknisk och naturvetenskaplig utbildning möjligheter till såväl 
djupare som bredare förståelse. 
 
3.3.3 Demokratiargumentet  
Naturvetenskaplig och teknisk kunskap och förståelse är viktigt för initierad 
åsiktsbildning och värdera trovärdighet i argument för ett ansvarsfullt deltagande i 
en demokrati. 
 
3.3.4 Kulturargumentet 
Naturvetenskap och teknik är en viktig del av den moderna människans kultur och 
samhällsliv. Här har skolan en viktig uppgift att reproducera, upprätthålla och 
utveckla samhällets kunskap och värderingar inom många ämnen – och så även 
inom naturvetenskap och teknik. 
   

3.4 Teknikämnet förutsättningar 

Tidigare nämnda oro inför landets framtida teknikkompetens bekräftas också av 
källor som möjligtvis är mer objektiva än Teknikföretagen. Ulla Riis uttrycker detta 
i boken Teknik i skolan av Ginner & Mattson (1996), där hon påvisar brister i 
många skolors teknikundervisning och efterfrågar en förändring av teknikämnet i 
grundskolan för att på sikt få fler att söka till de tekniska och naturvetenskapliga 
yrkesutbildningarna.  Även Britt Lindahl, universitetslektor i ämnesdidaktik på 
Högskolan i Kristianstad, bekräftar det minskade intresset och presenterar samtidigt 
teoretiska förslag på hur problemet kan lösas: 

 
Ungdomar är nyfikna på naturvetenskap och teknik, men skolan kan inte möta intresset. 
Ju högre upp i grundskolan eleverna kommer, desto sämre känner de sig i ämnena. De 
tappar lusten och väljer att lägga krut på annat. För att naturvetenskap och teknik ska få 
en chans i deras liv måste undervisningen börja mycket tidigare och genomföras så att 
den väcker elevernas nyfikenhet och lust att lära (Lindahl, 2005) 
 

Att introducera teknikundervisningen tidigt förespråkas också av Skogh (2001), som 
i sin studie av yngre flickors möte med tekniken, visar elevernas beroende av 
positiva erfarenheterna av teknik, för att kunna utveckla sin egen tekniska förmåga 
och att det därför är viktigt att introducera teknikämnet redan i grundskolans 
tidigare år. 
  

3.5 Teknikämnet i skollag och läroplan 

Teknik - som ett eget obligatorisk skolämne infördes redan vid introduktionen av 
1980 års läroplan, Lgr 80, men då utan egen kursplan. Först i samband med 1994 
års läroplan, Lpo 94, fick teknik en egen kursplan (Blomdahl, 2007).   
 Enligt svensk skollag (1985:1100) skall utbildningen ”inom varje skolform vara 
likvärdig, varhelst den anordnas i landet” (Sveriges riksdag, 2008). Trots detta visar 
flera forskningsrapporter och litteratur i ämnet, att variationen är mycket stor när det 
gäller olika skolors undervisning i skolämnet teknik. Däremot är denna variation 
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inte unik för teknikämnet, utan kan ofta även gälla mer generellt i flera ämnen i 
skolan. Att få undervisningen helt likvärdig i en målstyrd skola, där varje elev har 
olika förutsättningar, är dock en mycket svår, näst intill omöjlig uppgift. Denna 
problematik konkretiseras också i läroplanen Lpo 94:1, under rubriken en likvärdig 

utbildning: ”undervisningen kan aldrig utformas lika för alla” (Skolverket, 2008).  
 

3.6 Kursplanen i teknik 

Den inledande texten i kursplanen i teknik för grundskolan belyser begreppet teknik 
utifrån historiskt samhällsperspektiv, och sätter det i relation till skolämnet tekniks 
syfte och roll i utbildningen.  
 

Människan har alltid strävat efter att trygga och förbättra sina livsvillkor genom att på 
olika sätt förändra sin fysiska omgivning. De metoder hon då använt är i vidaste mening 
teknik. Utbildningen i ämnet teknik utvecklar en förtrogenhet med teknikens väsen. 
Syftet är att öka förståelsen av hur produktionsförhållanden, samhället, den fysiska 
miljön och därmed våra livsvillkor förändras. Teknisk verksamhet har påtagliga 
konsekvenser för människa, samhälle och natur. Särskilt tydligt blir detta när tekniken är 
stadd i snabb utveckling (Skolverket, 2008). 

 
Kursplanen i teknik beskriver också fortsättningsvis hur allt fler blir allt mer 
påverkade och beroende av användandet av teknik, tekniska föremål och tekniska 
system. Därför har skolan en viktig roll att göra vardagstekniken begriplig och 
synlig. Även teknikens historia och utveckling belyses och sätts i relation till den 
påverkan på vår gemensamma miljö som teknik bidrar till. Slutligen i detta stycke 
diskuteras ämnet teknik sett ur ett genusperspektiv, och de generella 
grundförutsättningarna som är skolans uppdrag med sin teknikundervisning. 
 
3.6.1 Strävansmål 
Kursplanen i teknik listar följande strävansmål som gäller för grundskolans 
teknikundervisning: 

 
Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven 
– utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling och 
om hur tekniken påverkat och påverkar människan, samhället och naturen, 
– utvecklar förtrogenhet med i hemmet och på arbetsplatser vanligt förekommande 
redskap och arbetsmetoder av skilda slag samt kännedom om den teknik som i övrigt 
omger oss,  
– utvecklar förmågan att reflektera över, bedöma och värdera konsekvenserna av olika 
teknikval,  
– utvecklar förmågan att omsätta sin tekniska kunskap i egna ställningstaganden och 
praktisk handling,  
– utvecklar intresset för teknik och sin förmåga och sitt omdöme vad gäller att hantera 
tekniska frågor (Skolverket, 2008). 
 

Efter att strävansmålen har preciserats fortsätter kursplanen i teknik att beskriva och 
definiera teknikämnets karaktär och uppbyggnad för att utveckla definitionen i det 
inledande stycket.  
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3.6.2 Uppnåendemål 
Avslutningsvis presenterar kursplanen de mål som skall vara uppnådda vid slutet av 
det femte respektive nionde skolåret: 

 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
Eleven skall 
– kunna redogöra för, inom några väl bekanta teknikområden, viktiga aspekter på 
utvecklingen och teknikens betydelse för natur, samhälle och individ,  
– kunna använda vanligt förekommande redskap och tekniska hjälpmedel och beskriva 
deras funktioner,  
– kunna med handledning planera och utföra enklare konstruktioner. 
 
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 (Skolverket, 
2008). 
 

3.7 Kartläggning av rektorers och lärares syn på teknikundervisningen 

I tidigare avsnitt har näringslivets och samhällets styrande organs syn på 
teknikundervisningen redovisats, och nu riktas fokus istället på hur lärare och 
rektorer i Sverige ser på teknikundervisningen. Organisationen Teknikföretagen har 
under år 2005 genomfört en större undersökning och kartläggning av svenska lärare 
och rektorers förhållande till teknikämnet i skolan (Teknikföretagen, 2005).  

Dock bör här beaktas att svarsfrekvensen hos rektorerna var endast 40,5 % 
vilket gör att möjligheterna till en helhetsbild över svenska rektorers åsikter är 
relativt begränsad. När man istället undersökte lärarnas syn på teknikundervisningen 
fick man förvisso en svarsfrekvens på närmare 100 %, men undersökningen 
genomfördes i samband med inspirationsträffar angående just teknikundervisning, 
vilket inte kan anses som ett objektivt underlag. Detta kan ha gjort att 
undersökningen visar mer hur de som redan är intresserade ställer sig i frågan än en 
generell åsikt som gäller för de flesta lärare. Men trots detta ger ändå 
undersökningen en bild av hur synen på teknikundervisning kan se ut på våra 
svenska skolor. 
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3.7.1 Rektorers syn på teknikundervisningen i skolan 
På frågan om vilket utrymme rektorerna tycker att teknikämnet borde ha inom 
grundskolan, jämfört med idag, svarade rektorerna enligt följande: 
 

 (Teknikföretagen, 2005) 
 
Detta visar tydligt att en majoritet av landets rektorer inte är helt nöjda med vilken 
position teknikundervisningen har på deras skola. När frågan istället gällde hur 
nöjda eller missnöjda rektorerna är, totalt sett, med hur teknikundervisningen 
fungerar på deras skolor svarade de:  
                   

(Teknikföretagen, 2005) 
 
När de båda frågorna relateras till varandra ges en mindre samlad bild av 
rektorernas åsikter om sina skolors teknikundervisning – samtidigt som en majoritet 
ville ge teknikämnet ett större utrymme, så var en majoritet ganska eller mycket 
nöjda med teknikundervisningen i sin skola. Vidare fortsätter rapporten med fler 
infallsvinklar och på frågan om teknikämnet finns med i kommunens 
utbildningsplan/skolplan svarar över hälften att teknik inte finns med – 18 % svarar 
att de inte vet. 
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3.7.2 Lärares syn på teknikundervisningen i skolan. 
De i undersökningen deltagande lärarnas syn på teknikundervisningen i skolan 
presenteras i samma rapport som tidigare beskrivit rektorernas syn. På frågan om 
hur lärare värderar teknikkunskaper generellt svarade de: 
 

 (Teknikföretagen, 2005) 
 
Här ges en relativt tydlig bild av att lärarna överlag prioriterar teknikkunskaper högt 
i dagens skola, men hur värderar samma lärare teknikundervisningens 
genomförande? 
 

 (Teknikföretagen, 2005) 
 
Här tycker endast en tredjedel av lärarna i undersökningen att undervisningen är 
ganska eller mycket bra. Vidare i rapporten visas hur lärarna anser sig ha kunskaper 
i kursplanen i teknik – mer än hälften av lärarna uppger att de har ganska dåliga 
eller mycket dåliga kunskaper om kursplanen.  
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4. Metod  
I detta avsnitt presenteras hur studien planerats och genomförts, samt en kortare 
presentation av berörda skolor och de lärare som deltagit och gjort den här studien 
möjlig.  
 

4.1 Val av metod 

Den metod jag har valt i detta examensarbete är att utgå från relevant teori och 
tidigare forskning i ämnet, med fokus på Teknikföretagens rapport om 
teknikundervisningen i svensk skola. Därefter har jag själv genomfört en serie 
semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra lärare på grundskolans tidigare, 
mellersta och senare år - om deras relation till teknik generellt och framförallt till 
teknikundervisningen, för att därigenom försöka se om det finns någon ”röd tråd” i 
grundskolans teknikundervisning. Därefter har jag tolkat, jämfört och relaterat teori 
till intervjusvaren, för att slutligen analysera, diskutera och reflektera över arbetets 
resultat. Att jag valde att arbeta utifrån en kvalitativ metod, där intervjupersonernas 
svar i stor utsträckning påverkar den fortsatta intervjun (Johansson & Svedner, 
2004), före en kvantitativ metod med exempelvis helt förutbestämda enkätfrågor, 
var för att jag i detta fall hellre fokuserade på djup före bredd.  
 

4.2 Intervjuer 

För att beskriva arbetet med och kring intervjuerna har jag delat in det i följande 
kategorier: Val av intervjupersoner, intervjuernas genomförande, etiska principer i 
intervjuprocessen samt dokumentation av intervjuer. 
  
4.2.1 Val av intervjupersoner 
De lärare jag har valt ut har gjorts med personlig kännedom, på två olika 
grundskolor i södra Sverige – en F-6 skola och en 7-9 skola. Skolorna har valts ut 
för att jag är intresserad av att närmare undersöka hur skolor och lärare jag redan 
känner till arbetar med teknikämnet. En annan viktig aspekt uppfylls i och med detta 
val av skolor och det är att på ett enkelt och effektivt sätt få tillgång till skolor där 
det redan finns en bra relation till de personer som intervjuas, för att på så sätt få en 
bättre möjlighet att se världen ur deras synvinkel (Bryman, 2004).  
  
4.2.2 Intervjuernas genomförande 
Intervjuerna har genomförts ute på de aktuella skolorna vid inbokade möten, där 
mellan 45 minuter och 1 timme avsatts i tid.  Som ett stöd i intervjuprocessen har 
jag använt mig av en intervjuguide (bilaga 1). Däremot har intervjuprocesserna varit 
både flexibla och öppna, och jag har i enlighet med Johansson och Svedner (2004) 
försökt att vara lyhörd inför de svar intervjupersonerna gett, för att kunna utveckla 
och utvinna så mycket och så kvalitativ information som möjligt.  
 
4.2.3 Etiska principer i intervjuprocessen 
Intervjupersonerna har godkänt och varit väl medvetna om både intervjuernas 
upplägg och syfte, samt att deras svar kommer att behandlas konfidentiellt. Då de 
har ställt upp helt frivilligt och varit väl informerade och godkänt intervjuernas 
upplägg, syfte och genomförande uppfylls de etiska krav som Vetenskapsrådet 
(2003) ställt upp som forskningsetiska principer.  
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4.2.4 Dokumentation av intervjuer 
Samtliga intervjuer har dokumenterats, dels med ljudupptagning och dels med 
intervjuanteckningar, vilka sedan har transkriberats och renskrivits för att kunna 
användas som relevanta källor i detta arbete, men då med anonyma källor 
(Johansson och Svedner, 2004). Jag har även vid flera intervjutillfällen haft 
möjlighet att mer informellt diskutera skolornas generella relation till teknikämnet 
med den ena skolans rektor och därigenom fått en bättre helhetsbild. Dessa samtal 
har jag dock inte klassificerat som regelrätta intervjuer och därför inte heller 
behandlat därefter.   
 

4.3 Presentation av skolor och intervjupersoner 

Även om uppgifter om såväl skolor som lärare i det här arbetet skall behandlas 
konfidentiellt, presenterar jag här korta fakta om dem för att ge bättre 
förutsättningar till en tydligare bild och bättre sammanhang. 
 
4.3.1 Skolorna 
Bägge skolorna ligger belägna i en mindre kommun några mil utanför en medelstor 
stad i södra Sverige. Kommunen har fyra F-6 skolor på fyra olika orter, där en av 
dessa är med i denna studie. Kommunen har också en 7-9 skola, som har samtliga 
av kommunens F-6 skolor i sitt upptagningsområde.  
 
4.3.2 Lärare år 1 
Läraren i år 1 är en kvinnlig lärare som har en relativt ny lärarutbildning. Hon har 
arbetat i förskoleklass i många år och parallellt med sitt arbete där vidareutbildat sig 
till lärare i grundskolans tidigare år med inriktning mot matematik, svenska och SO.        
 
4.3.3 Lärare år 3 
Läraren i år 3 är en kvinnlig lärare som har arbetat som lärare i nästan tjugo år. Hon 
är utbildad lågstadielärare och har arbetat i samtliga årskurser i grundskolans 
tidigare år, men främst i år 4-6. Hennes huvudsakliga ämnen är svenska, matematik 
och engelska, men hon arbetar också mycket med IT – både i sin egen undervisning 
och som färdighet för eleverna att lära sig utnyttja. 
 
4.3.4 Lärare år 6 
Läraren i år 6 är en av skolans få manliga lärare och har arbetat som lärare sedan 70-
talet. Han är utbildad mellanstadielärare och har haft samtliga årskurser från år 3 till 
år 6. De senaste åren har han dock haft mest år 5 och år 6. 
 
4.3.5 Lärare år 7-9 
Läraren i år 7-9 är en kvinnlig lärare som arbetat som lärare i cirka femton år. Hon 
är utbildad lärare med inriktning på naturvetenskap och teknik samt matematik och 
har arbetat främst i år 7 och år 8.   
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4.4 Metoddiskussion 

Att komplettera denna kvalitativa studie med en större och bredare kvantitativ 
undersökning hade på många sätt kunnat fördjupa och ge en tydligare och kanske 
mer generell bild, men det kommer i detta fall inte att bli aktuellt beroende på detta 
examensarbetes omfattning - men det skulle vara intressant att fördjupa sig i ett 
framtida forskningsprojekt. 
 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Sett ur ett begränsat lokalt perspektiv har denna studie relativt hög validitet och 
reliabilitet, då den bygger på en kvalitativ undersökningsmetod och ett väl avgränsat 
område. Däremot är undersökningens resultat inte på något sätt generell, utan den 
speglar endast utvalda intervjupersoners åsikter och upplevelser. För att kunna visa 
en mer generell bild av teknikundervisningen i grundskolan, sett ur ett nationellt 
perspektiv, krävs en betydligt mer omfattande studie - med såväl kvalitativa som 
kvantitativa undersökningsmetoder. 
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5. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat, till stor del med utgång i de 
frågeställningar som tidigare presenterats under avsnitt 2 – Syfte. Studiens resultat 
redovisas i löpande text, där direkta citat från deltagande lärare förekommer, som en 
del av ett mer sammanfattande återberättande. Varje delavsnitt avslutas med en 
sammanfattande analysdel. 

5.1 Kursplan och lokal arbetsplan i Teknik 

Vid närmare undersökning av de dokument som styr det dagliga arbetet på de 
berörda skolorna visar sig en markant skillnad mellan de tidigare och de senare 
årskurserna. Man har här valt att utföra uppdraget på helt skilda sätt. 
 
5.1.1 Lokal arbetsplan i Teknik år F-6 
F-6-skolan har en relativt tydligt specificerad ”lokal kursplan”, där varje ämne finns 
representerat. Däremot har jag endast studerat den lokala kursplanen i teknik i detta 
arbete. Den är uppbyggd med en bas av uppnåendemålen i de nationella 
kursplanerna i teknik – både de mål som skall uppnås i skolår 5 och de mål som 
skall uppnås i skolår 9. Dessa mål har sedan tolkats, förtydligats, omvandlats och 
specificerats till rekommenderade nivåer för vad som bör arbetas med i de olika 
årskurserna från Förskoleklassen upp till år 6. Dokumentet innehåller också 
exempel på arbetsuppgifter som kan vara relevanta och lämpliga att genomföra i de 
olika årskurserna. Utöver dessa finns också en kategori som gäller för samtliga 
elever oberoende av årskurs – att ha kännedom om hur man släcker bränder och hur 
man gör vid brand.  

I intervjuerna med lärarna ges däremot en lite annan bild av de nationella och de 
lokala arbetsplanerna samt deras funktion i det vardagliga arbetet. Kunskaperna om 
de lokala arbetsplanerna är mycket varierande och överlag relativt bristfälligt 
förankrade. På frågorna om hur skolämnet teknik finns representerat i de lokala 
styrdokumenten och hur känd den nationella kursplanen i teknik är svarade en 
lärare: 

 
Ja, teknikämnet finns representerat där, men ärligt talat vet jag inte riktigt vad det står så 
här på rak arm… Det är mest när man jobbar i ett visst ämne som man går in och tittar 
där. Så är det i alla ämnen – och så även i teknik… (lärare år 6). 
 

En annan lärare svarade: 
 

Ja, teknikämnet finns ihop med NO-ämnena (i den lokala arbetsplanen)… Hur känd 
kursplanen är nog väldigt olika från lärare till lärare… personligen är jag nog inte så 
insatt (lärare år 3).  
 

Den tredje läraren var osäker på om teknik överhuvudtaget fanns med i de lokala 
arbetsplanerna. 
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5.1.2 Lokal arbetsplan Teknik år 7-9 
På 7-9-skolan har de valt ett helt annat arbetssätt. De har valt att helt och hållet 
avskaffa de lokala arbetsplanerna i samtliga ämnen och utgår därför direkt från den 
nationella kursplanen i teknik i sin planering. Varje lärarlag gör sin egen planering 
vilket ger fördelen att både planeringen och genomförandet blir flexibelt och 
effektivt då det är få inblandade beslutsfattare vid dessa processer. Att samtliga 
inblandade tar ett stort ansvar gör att alla blir mer medvetna om såväl helhet som 
detaljer. Men samtidigt ger det nackdelen att de olika lärarlagen på skolan arbetar 
väldigt olika vilket ofta kan vara svårt att motivera inför såväl elever som ledning. 
 
5.1.3 Sammanfattning och analys av lokal arbetsplan i teknik 
Även om de två aktuella skolorna valt helt olika sätt att arbeta med sina lokala 
styrdokument, så blir det här synligt att tydliga och konkreta lokala arbetsplaner ofta 
finns även i skolämnet teknik. Däremot visar denna undersökning samtidigt, att ett 
av de största problemen här är att kunskapen om dessa dokument ofta är bristfällig 
ute på skolorna och att det också ofta saknas en mer stadieövergripande koppling 
och förankring. Min tolkning av detta resultat är att det stämmer väl överens med 
den bild som presenteras i Teknikföretagens rapport (2005) – såväl skolledare som 
lärare tycker att teknik är viktigt i grundskolan, men att omsätta detta till adekvat 
undervisning är svårare.  
 

5.2 Teknik på schemat 

Huruvida skolämnet teknik finns schemalagt på skolorna gav relativt tydliga och 
lättolkade svar – dock inte samma. 
 
5.2.1 Teknik på schemat F-6 
På F-6-skolan svarade alla tre lärarna i denna studie att ämnet teknik inte finns 
schemalagt på deras skola. Detta bekräftades också av rektorn, som inte visste 
någon lärare på skolan som hade teknik schemalagt. Däremot förekommer det viss 
undervisning i teknik, men inte i sådan omfattning att det schemaläggs. Ett problem 
här kan också ses i att flera lärare är osäkra på vad som faktiskt är teknik – att det 
därför blir svårt att faktiskt veta om man överhuvudtaget bedriver någon 
teknikundervisning. Vid djupare diskussion blev samtliga tre lärare, som tidigare 
hade sagt att de inte bedrev särskilt mycket teknikundervisning, övertygade om att 
de faktiskt brukade ha teknik i skolan ibland – utan att riktigt veta om det.  
 
5.2.2 Teknik på schemat 7-9 
På 7-9-skolan är situationen helt annorlunda mot den bilden som F-6-skolan gav. 
Samtliga lärarlag har här teknik med på schemat: 

 
Ja, vi har teknik på schemat, fast vi läser det i perioder istället… eller block brukar vi 
kalla det. Vi gör så med både teknik, NO och So i vårt lärarlag… man arbetar med ett 
visst ämne under en viss tid - så att man får ett mer koncentrerat och intensivt arbete med 
just det ämnet en kort tid… Vi ska köra igång ett teknikblock nu i vår (lärare år 7-9). 

 
Läraren på 7-9-skolan var ganska övertygad om att det är många ämnen som blir 
betydligt mer strukturerade på högstadiet – mycket just för att man arbetar i lärarlag 
där varje lärare har ett mindre och mer avgränsat ansvarsområde att fokusera sig på, 
men även för att man kan ställa högre krav på eleverna.   
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5.2.3 Sammanfattning och analys av teknik på schemat 
Här konkretiseras de organisatoriska skillnaderna mellan F-6 skolan och 7-9 skolan. 
F-6 skolans avsaknad av schemalagd teknikundervisning står i kontrast till 7-9 
skolans förutsättningar, där ämnesuppdelning och arbete i lärarlag gör det mer 
logiskt att samtliga berörda lärare är såväl intresserade som kompetenta inom sitt 
specifika område. Men samtidigt minskar ämnesintegrationen och helhetssynen 
radikalt i jämförelse med F-6 skolans upplägg med klasslärare, vilket i sin tur på 
många sätt kan påverka elevernas helhetsförståelse negativt. Enligt Skogh (2001) 
bör skolan introducera teknikämnet tidigt - för att utveckla intresse för och kunskap 
i teknikämnet och för att bibehålla detta krävs en kontinuitet genom hela 
grundskolan. 
 

5.3 Läromedel i teknik 

Ingen av skolorna har någon direkt lärobok i teknik. På F-6–skolan har man däremot 
ett NO-rum med olika material att använda i NO-undervisningen. En lärare 
uttryckte detta: 
 

Nej, vi har inget särskilt läromedel i teknik, men vi har lite olika NO-material i lådor i ett 
rum där det är tänkt att den undervisningen skall vara. Det finns lådor med optik, 
elektricitet och lite annat, men jag vet tyvärr inte riktigt vad som finns där… (lärare år 6). 
 

En annan lärare bekräftade att det finns visst NO-material och berättade: 
 
För några år sedan hade vi en lärare här som jobbade mycket med NO och teknik, och då 
köptes det in en hel del material vet jag… Jag tror att det kan ha varit något avsnitt om 
teknik i någon bok som köptes in då, men jag är inte säker… Men när det är något 
område som vi lärare prioriterar så brukar skolledningen ordna så att visst material kan 
köpas in (lärare år 3). 
 

Samtliga tre lärare på F-6-skolan trodde också att det fanns någon äldre lärobok på 
skolan där det hade funnits med teknik, men de trodde inte att någon använder 
längre. Läraren i år 6 hade dock nyligen använt ett temamaterial som heter 
teknikspanarna, som består av sex temalektioner inom teknik och är framtaget av 
Teknikföretagen med syfte att öka det tekniska intresset i skolan. 7-9-läraren 
berättade att de inte hade någon särskild lärobok i teknik:  

 
Nej, vi har inte tyckt att vi har hittat något som är tillräckligt bra ännu, men när vi hittar 
det så… Har du något bra tips? (lärare år 7-9). 

 
Teknik som ämne på 7-9-skolan har liksom NO-ämnena en egen budget men 
läraren hade inga siffror på hur mycket som skolan avsätter för teknik.  
 
5.3.1 Sammanfattning och analys av läromedel i teknik 
Ingen av skolorna i studien hade något särskilt läromedel i teknik och i kombination 
med att skolämnet teknik inte finns schemalagt på F-6-skolan, är risken stor att 
ämnet glöms eller väljs bort i grundskolans tidigare och mellersta år. Situationen 
med avsaknad av läromedel gäller även 7-9-skolan, men med en stor skillnad att 
läraren där aktivt letar efter ett läromedel som hon använda i sin undervisning. 
Bristen på läromedel gör det ännu svårare att möta elevernas naturliga nyfikenhet 
och intresse för teknikämnet, vilket kan leda till att intresset avtar enligt Lindahl 
(2005). 
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5.4 Är teknikundervisning i grundskolans tidigare år viktigt? 

På frågan om lärarna tycker att det är viktigt med undervisning i teknik i 
grundskolans tidigare år är samtliga lärare relativt eniga om att det är viktigt, men 
det har samtidigt olika teorier till varför tekniken inte lyfts fram som ämne.  
 
5.4.1 Teknikundervisningens prioriteringar av lärarna i år F-6 
På nyss nämnda fråga, om lärarna tycker att det är viktigt med undervisning i teknik 
i grundskolans tidigare år svarade läraren i år 1 följande: 
 

Ja, egentligen… men i ettan är det så lite tid som vi har klassen samlad och så mycket 
annat som ofta kanske måste prioriteras högre… det är många avbrott, samverkan och 
delade grupper olika delar av dagen och då är det nog svårt att genomföra sådan 
undervisning… (lärare år 1). 
 

Läraren i år 3 sa istället som svar på samma fråga: 
 
Givetvis, men jag tycker inte att det är det viktigaste… men vi kan ju inte heller bara 
jobba med läsning och skrivning och matte. Kanske framförallt för de elever som har 
svårt med detta, så är det viktigt att variera och hitta något som de kan känna att det 
passar dem… vidga vyerna… (lärare år 3). 
 

När frågan ställdes till läraren i år 6 fick jag svaret: 
 
Ja, det tycker jag. Men tyvärr brukar det oftast vara manliga lärare som arbetar med detta 
och vi är ju få… men ja, jag tycker att det är viktigt… (lärare år 6) 
 

5.4.2  Teknikundervisningens prioriteringar av läraren 7-9 
Slutligen ställdes samma fråga, om lärarna tycker att det är viktigt med 
undervisning i teknik i grundskolans tidigare år, som lärarna i år F-6 fått tidigare 
även till läraren i år 7-9, som gav sina åsikter och tolkningar av situationen: 

 
Ja, jag tycker att det är jätteviktigt… Alla ämnen är ju viktiga, men jag har en känsla av 
att NO ofta glöms bort… och så även teknik. På ”låg” och ”mellan” har man oftast 
kanske människokroppen och lite om naturen, men jag tror att man ofta glömmer bort 
både fysik och kemi… och teknik. Tyvärr tror jag också att många lärare medvetet väljer 
bort dessa ämnen… (lärare år 7-9). 

 
7-9-läraren fortsätter att berätta om sina upplevelser och sin bild av 
teknikundervisningen i grundskolans tidigare år och hur detta påverkar elevernas 
förutsättningar:  
 

Jag upplever att det är mycket varierande beroende på varifrån eleverna kommer, vilka 
lärare de haft tidigare och så… hur mycket teknik och NO de har fått… vissa har fått 
kanske ganska mycket… men majoriteten har nog fått mycket lite… för lite (lärare år 7-
9). 

 
Samma lärare ger sig också på att presentera sin förklaringsmodell till varför 
situationen ser ut som den gör: 

 
När undervisningen i NO och teknik brister på ”låg” och ”mellan”, tror jag att det oftast 
beror på två saker – delvis tror jag att det kan vara bristande kompetens då många 
”gamla” lärare är just svenska och SO-lärare och delvis tror jag att många klasser idag 
tyvärr har det så stökigt och oroligt att lärarna väljer bort det som inte känns som helt 
nödvändigt… man satsar mest på de ämnen som har de nationella proven (lärare år 7-9). 
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5.4.3 Sammanfattning och analys av synen på teknikundervisningen 
Samtliga lärare i denna studie är överens om att teknikundervisning i grundskolans 
tidigare år är viktigt. Men samtidigt ställer de sig mer frågande till undervisningens 
former och vem som faktiskt skall vara ansvarig för genomförandet – och det är här 
risken är stor att teknikämnet faktiskt ”faller mellan stolarna”. Detta dilemma 
speglar också de resultat som Teknikföretagen (2005) presenterar i sin rapport, där 
såväl skolledare som lärare är överens om hur viktig teknikundervisningen är, men 
bilden av teknikundervisningens genomförande i skolorna visar något annat.  

En tolkning av detta resultat är att den målstyrda skolan ofta har svårt att vara 
tillräckligt tydlig med det faktiska uppdraget och att många skolor därför brister i 
sin undervisning ibland.  
 

5.5 Viljan att undervisa i teknik 

I de flesta beslut och ställningstagande människor gör, styrs mycket av den egna 
relationen till ämnet – hur man tycker och känner – och kanske framför allt vad man 
vill. Detta gäller även inom lärarprofessionen, där ofta personlig övertygelse och 
vilja i stor utsträckning påverkar upplägget av undervisningen. 
 
5.5.1 Viljan att undervisa i teknik i år F-6 
På samma sätt som i frågan om hur viktig lärarna anser att teknikundervisningen är, 
var lärarna i år F-6 relativt eniga även i frågan om de skulle vilja undervisa i teknik, 
även om svaren inledningsvis kan se väldigt olika ut – läraren i år 1 formulerade sitt 
svar: 
  

Inte så gärna… faktiskt inte, om jag skall vara ärlig… Jag skulle nog behöva lära mig 
mer först… (lärare år 1). 
 

Läraren i år 3 uttryckte istället sitt svar enligt följande: 
 
Nej, det vill jag inte… inte just nu i alla fall. Först satsade jag mycket på svenskan, sedan 
har jag satsat mycket på matten och efter det mycket på engelskan. Men vem vet – det är 
kanske möjligt att jag i framtiden satsar lite mer på detta… (lärare år 3). 
 

När frågan ställdes till läraren i år 6 så var det första svaret: 
 
Ja, men jag skulle nog behöva någon typ av kompetensutveckling isåfall… jag känner 
nog att jag inte kan tillräckligt just nu… (lärare år 6). 
 

Två av dessa tre lärare i grundskolans tidigare år har således ingen starkare vilja att 
undervisa i teknik idag, och samtliga tre uttrycker osäkerhet inför att undervisa i 
ämnet. Ingen av de tre kände att de egentligen hade tillräcklig kunskap att utföra 
uppdraget och de har inte heller fått någon direkt utbildning i ämnet. Överlag 
verkade det även som att kunskapen, om hur och med vad kollegorna runt omkring 
dem arbetar med ämnet, är ganska liten.  
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5.5.2 Viljan att undervisa i teknik i år 7-9 
Vid intervjun med 7-9-läraren gavs en helt annan, betydligt mer positiv bild av 
viljan att undervisa i teknik:  
 

Ja, jag tycker att det är jätteroligt… och mina upplevelser är att även eleverna överlag 
tycker att det är roligt… både killar och tjejer… (lärare 7-9). 
 

Detta ter sig dock helt logiskt, då denne lärare har en kompetens där just ämnet 
teknik ingår. På grundskolans senare år är också ämnesuppdelningen strukturerad 
tydligare och därför kan ofta förutsättningarna upplevas som tydligare där. 
 
5.5.3 Sammanfattning och analys av viljan att undervisa i teknik 
Även här blir uppdelningen tydlig, mellan F-6 skolans och 7-9 skolans lärare och 
deras vilja att undervisa i teknik. Vid en första anblick kan resultatet tolkas som att 
lärarens vilja att undervisa i teknik blir högre ju äldre eleverna som läraren 
undervisar är, men undersökningen visar samtidigt hur mycket kompetens, kunskap 
och intresse spelar in och påverkar. Lärarna i år 1 och i år 3 bekände ärligt att de 
faktiskt inte har någon starkare vilja att undervisa i teknik, medan läraren i år 6 
faktiskt hade en viss vilja, men kände att han saknade kompetensen. 7-9 läraren 
däremot hade såväl vilja som kompetens och övertygelse att faktiskt utföra 
uppdraget. Däremot kan inte denna undersöknings resultat generaliseras, utan 
resultatet speglar mer enskilda lärares åsikter och upplevelser. Att viljan ofta saknas 
hos lärare i grundskolans tidigaste år, utgör däremot en risk att försämra 
förutsättningarna att utveckla intresse och kunskap i teknik, vilket enligt Harlen 
(1996) borde vara en baskunskap jämställd med läsning, skrivning och räkning. 
 

5.6 Personlig relation till teknik 

På ett eller annat sätt uttryckte samtliga fyra lärare här en mycket positiv inställning 
till teknik och teknisk utveckling, men visade samtidigt att det tekniska 
självförtroendet och viljan inte alltid är lika positiv.  
 

Jag är fascinerad av teknisk utveckling… att det går så fort! Men jag känner mig inte så 
duktig på det. Hemma är det mest barnen som hjälper mig med att koppla in den nya 
TV´n eller datorn eller vad det nu är. Men jag känner att jag borde lära mig mer… (lärare 
år 6). 
 

Däremot blir här tydligt att definitionen av vad som faktiskt är teknik är viktigt för 
att kunna svara på sitt eget förhållningssätt. Samma lärare berättade vidare: 

 
Däremot har jag renoverat två hus… ganska grundligt… och där måste jag säga att jag är 
ganska händig och praktisk… räknar man det som teknik? Ja, isåfall är jag nog ändå 
ganska teknisk… (lärare år 6). 
 

Läraren i år 7-9 presenterade också en förklaringsteori till varför just ämnet teknik 
har så svårt att få det utrymme det förtjänar i skolan och varför så många, både 
lärare, skolledare, elever och föräldrar ibland har en felaktig bild av ämnet: 
 

Jag tror att många har en bild av att skolämnet teknik är mer av den typen av 
verkstadsteknik som man läste förr, men det är ju inte den typen av teknik som det står 
om i kursplanerna… många tror att man skall ”meka” och kanske lära sig hur en bilmotor 
fungerar, medan den tekniken man arbetar med i skolan ser mer till grundläggande 
förståelse… och det tycker jag att den ska göra också (lärare 7-9). 
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5.6.1 Sammanfattning och analys av den personliga relationen till teknik 
Samtliga lärare visar här ett intresse för teknik och teknisk utveckling, men 
samtidigt visar samtliga ett bristande tekniskt självförtroende. Detta stämmer väl 
överens med den bild som Teknikföretagen (2005) presenterade, där lärare även 
nationellt tycker att teknik är både viktigt och intressant. Men samtidigt är få lärare 
intresserade av att ta på sig ansvaret att faktiskt bedriva teknikundervisning – både i 
enlighet med denna studie eller om det analyseras ur ett nationellt perspektiv i 
tidigare undersökningar. 
 

5.7 Sammanfattning av undersökningens resultat 

När man ser på teknikundervisningen ur ett stadieövergripande perspektiv, blir det 
tydligt att den ”röda tråden” i stor utsträckning ofta saknas. Majoriteten av lärarna 
saknar också såväl utbildning som erfarenhet att undervisa i teknik och de ser ofta 
själva den bristande kompetensen som en orsak till att undervisningen uteblir. Men 
undersökningen visar också att det även relativt ofta finns bristande vilja och låg 
motivation att arbeta med ämnet teknik i skolan. I relation till teknikämnet är det 
också näst intill obefintlig kommunikation mellan de olika stadierna. Detta verkar 
dock inte vara unikt bara för teknikämnet utan tyvärr en ganska vanlig situation 
flera olika ämnen i dagens skola. 

I relation till Teknikföretagens undersökning (2005), bekräftar min 
undersökning farhågorna om teknikundervisningens status och förutsättningar i 
dagens grundskola. Även om intentionerna hos såväl skolledare som lärare ofta är 
både sakliga och relevanta i förhållande till styrdokumenten, så påverkas 
undervisningen i dagens målstyrda skola i stor utsträckning av vilja, kompetens och 
övertygelse hos den enskilde läraren – och det är således här som den stora 
utmaningen för grundskolans teknikundervisning ligger.  
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6. Diskussion 
Efter att ha redogjort mer objektivt för undersökningens resultat i föregående avsnitt 
kommer jag här att försöka analysera, tolka och diskutera i detta avsnitt. Jag har 
främst valt att utgå från följande infallsvinklar: Styrning, kompetens och vilja, för 
att därefter, under nästa avsnitt avsluta med en mer generell slutdiskussion.  
 

6.1 Styrning av grundskolans teknikundervisning 

Att styra den målstyrda skolan i en tid, där förändringsprocesser ständigt ändrar 
förutsättningarna är ingen enkel uppgift – varken för politiker på olika nivåer eller 
för rektorer och skolledare, och framförallt inte heller för den enskilde läraren. I 
relation till inledande teoriavsnitt har min undersökning tydliggjort denna utmaning, 
men även synliggjort många av uppgiftens problem.  

Tyvärr har denna studie visat att även om det finns relativt tydliga styrdokument 
som skall ligga till grund för undervisningen, så är det få lärare som är medvetna 
och insatta i vad dessa innehåller. Dessvärre verkar dessa problem i stor 
utsträckning även gälla skolledare och politiker. Detta är ett problem för skolan som 
organisation, att de som skall utföra uppdraget inte alltid är medvetna om hur 
uppdraget ser ut. Ett annat problem är att det verkar vara mer eller mindre legalt 
inom skolan att inte använda sig av de styrdokument som egentligen skall styra 
skolans verksamhet. Ytterligare ett problem är kommunikationen mellan olika lärare 
och olika stadier verkar fungera dåligt, vilket gör att det är svårt att finna den ”röda 
tråden” eller en stadieövergripande helhetsbild av hur teknikundervisningen ser ut. 

Däremot finns det inga lätta lösningar på denna problematik, då det samtidigt 
finns så många andra faktorer som spelar in på det dagliga arbetet med eleverna. 
Således skall inte detta ses som kritik mot enskilda lärare eller skolledare, utan mer 
ett mer ifrågasättande av hur läraryrkets förutsättningar ser ut i relation till 
styrningen av dagens målstyrda skola.  
 

6.2 Kompetens och vilja att undervisa i teknik 

Att teknikämnet kan vara både svårdefinierat och ämnesövergripande har varit ett 
problem vid intervjuerna, då jag ofta har fått definiera vad som verkligen hör till 
skolämnet teknik eller vad som kan gå under begreppet teknik generellt. Flera av 
lärarna insåg att de faktiskt bedriver viss teknisk undervisning, men ofta utan att 
veta om det.  

I en tolkning av lärarnas svar under intervjuerna, kan jag ibland ifrågasätta om 
det verkligen alltid är bristande utbildningskompetens som är den bidragande 
orsaken till att teknikundervisningen ofta uteblir. Ofta upplever jag det snarare som 
att det är bristen på det tekniska självförtroendet hos många lärare som påverkar 
besluten om hur eller om teknikundervisningen skall genomföras. Jag är därför 
ganska övertygad om att flera av lärarna egentligen har betydligt mer kompetens än 
de själva inser och därför borde kanske fokus ligga på att tydligare precisera 
teknikämnets innehåll och mål, för att de själva skulle komma till samma insikt. 
Däremot är självförtroendet ofta starkt kopplat till kompetensen, vilket inte skall 
glömmas bort.  
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Att den nyss nämnda kompetensen att undervisa i teknik, kombinerat med det 
tekniska självförtroendet, i stor utsträckning påverkar viljan att undervisa i 
teknikämnet är tydligt. Tyvärr har majoriteten av F-6 lärarna i studien haft en 
bristande vilja att undervisa i teknik, vilket jag tolkar som att det finns starka 
kopplingar just till kompetens och självförtroende. Samtidigt är samtliga lärare 
övertygade om hur viktig teknikundervisningen är, vilket jag tycker ger otydliga 
signaler. Men en av lärarna uttryckte detta: 
 

Att man är lite reserverad mot att lära sig nya saker är nog ofta mycket bara av ren 
bekvämlighet. Att det är lättare att be någon annan… (lärare år 6). 
 

Så svaret på frågan hur mycket viljan påverkar den professionella yrkesrollen blir 
således ganska tydligt – den egna viljan styr mycket, och den tillåts ofta göra det i 
läraryrket, då den enskilde läraren ofta är den som både planerar, genomför och 
utvärderar – vilket dock kan ses som både positivt och negativt. 
 

6.3. Avslutande diskussion 

I denna studie har jag utgått mycket från den bild av teknikundervisningen som 
presenteras i Teknikföretagens rapport Alla barn har rätt till teknikundervisning 
(2005) och sedan satt den i relation till mina egna intervjuer av fyra lärare. Mitt 
sökande efter den ”röda tråden” i teknikundervisningen på grundskolan har inte helt 
oväntat gett liknande resultat – att den ”röda tråden” är svår att hitta. Situationen på 
de skolor jag har undersökt tror jag dock inte på något sätt är unik i svensk skola, 
utan jag tror tyvärr att de speglar ett nationellt genomsnitt ganska bra.  

Att genomföra en liknande undersökning ur ett genusperspektiv hade varit 
intressant, men jag har på grund av arbetets begränsade omfattning medvetet fått 
avstå från att undersöka detta perspektiv – men det hade varit mycket intressant… 

På sättet som både lärare och skolledare svarar och uttrycker sig när man 
diskuterar skolämnet teknik uppfattar jag ofta ett kollektivt ”dåligt samvete” för att 
man inte löser situationen bättre. Detta dåliga samvete återspeglades också i, när jag 
skulle boka mina intervjuer, att nästan samtliga lärare var av åsikten att de nog 
tyvärr inte kunde bidra med så mycket i detta ämne. Teknik i skolan är inget man så 
gärna talar om ifall man inte brinner för det… man vill kanske inte ”väcka den björn 
som sover”. 

Att skillnaderna mellan inställning till teknik mellan F-6 lärarna och 7-9 läraren 
är så tydliga har förmodligen ganska logiska förklaringar. Personligen är jag av 
åsikten att 7-9 skolans mer strukturerade ämnesuppdelning lockar lärarstudenter till 
att utbilda sig i de ämnen man redan är intresserad av – således ligger fokus mer på 
ämnena än på skolan som helhet. I F-6 skolan däremot arbetar de flesta som 
klasslärare, med ansvar för samtliga ämnen, och där kanske fokus ligger mer på 
pedagogik och viljan att arbeta med barn generellt. Att vara lärare i grundskolans 
tidigare år fordrar således ofta bredare kunskaper, men detta riskerar samtidigt att 
göra de specificerade ämneskunskaperna grundare.    

I och med detta arbete har jag fått en betydligt mer insatt bild av 
teknikundervisningen i grundskolan, och samtidigt blivit mer medveten om vilka 
problem och utmaningar jag står framför i min framtida yrkesroll. Jag har också fått 
mina förhoppningar bekräftade, att man som utbildad lärare med inriktning mot de 
naturvetenskapliga ämnena och teknik faktiskt är önskad och behövd ute i 
skolorna…  
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Bilagor 
 
 
Intervjuguide  
Sedvanlig inledande hälsning och socialisation 
 
Skolan 
Har Ni skolämnet teknik schemalagt på Er skola?   
Isåfall när och hur och vem? 

Utveckla! 
Hur finns skolämnet teknik representerat i Er skolas lokala arbetsplan? 

Utveckla! 
Hur känd är kursplanen i teknik på Er skola? 
 Utveckla! 
Har skolan något särskilt läromedel i skolämnet teknik? 
 Utveckla! 
Avsätter skolan några särskilda resurser för skolämnet teknik? 
 Utveckla! 
 
Personligt 
I vilken/vilka årskurser arbetar Du? (Har arbetat?) 

Utveckla! 
Vilka ämnen undervisar Du i? Teknik? 

Utveckla! 
Vilken ämneskompetens och behörighet har Du - Har Du någon utbildning i ämnet 
teknik? 
Tycker Du att det är viktigt med undervisning i teknik i grundskolans tidigare år? 

Utveckla! 
Tycker Du om att undervisa i teknik? Skulle Du vilja undervisa i teknik? 

Utveckla! 
Hur är Din personliga relation till skolämnet teknik och teknik generellt? 
Användning av teknik - personligt intresse, behov, kompetens etc. 

Utveckla! 
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