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ABSTRACT

Anders Helderud

Teknikundervisningens implementering på en högstadieskola. En studie av 
teknikämnets didaktik. 

The implemention of Technology tuition at the upper level of a compulsory school – a 
study of the didactics of the subject Technology.

Antal sidor: 33

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur teknikundervisningen ser ut på en högstadieskola 
och ställa detta i relation till styrdokumenten. Vi vet att styrdokumenten har betydelse för 
klassrumsverksamheten, men det är relativt okänt hur de påverkar teknikundervisningen 
utformning och gestaltning. För att få svar på frågan gjordes en djupintervju av elever och 
lärare med en hermeneutisk ansats, vilket innebar att jag närmade mig problemställningen 
subjektivt utifrån min egen förståelse. Mitt resultat av studien visar att styrdokumenten är 
komplexa och svårtolkade. I och med att man inte har givit något konkret innehåll i 
kursplanen för teknik, utan mer exempel på hur ämnet kan utformas , har detta medfört att det 
utvecklats olika synsätt på undervisningen. Samtidigt kan jag konstatera att det är nästan ett 
omöjligt uppdrag att uppfylla samtliga kriterier som styrdokumenten ålägger teknikläraren.

_________________________________________________________________________

Sökord: Djupintervju, gestaltning, högstadieskola, komplext, kriterier, styrdokument, 
svårtolkade, teknikundervisning
___________________________________________________________________________
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1 Inledning
Redan 1975 började jag arbeta som lärare på grundskolans högstadium. Jag vikarierade inom 
samtliga ämnen, men relativt snart kom jag enbart att undervisa i matematik, fysik, kemi och 
teknik. Jag har under årens lopp arbetat på tre olika högstadier och har drygt 35 års erfarenhet 
av undervisning och olika skolledarroller.

Anledningen till att jag valt att fördjupa mig i teknikämnet, är att jag har sett hur det har 
utvecklats och förändrats till det bättre. Jag var med om när teknik var ett rent verkstadsämne 
där det mest var pojkar som svetsade, svarvade och lärde sig trimma mopeder. Dagens 
styrdokument ger helt andra signaler och därför ser teknikundervisningen helt annorlunda ut 
idag. Det som intresserar mig är hur teknikundervisningen gestaltas och varför det har blivit 
som det är. Hur har läroplaner genom tidigare år påverkat undervisningen och vilka 
möjligheter och hinder finns det i de nya dokumenten? Jag har riktat in mig på att studera hur 
dessa har tolkats och hur innebörden av budskapet har förvaltats.
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2 Bakgrund
Detta kapitel är tänkt att visa den historiska utvecklingen av ämnet teknik på grundskolan. 
Kapitlet tar upp hur dagens styrdokument är utformade och hur de kommit till.

2.1 Grundskolans teknikundervisning
Grundskolans teknikundervisning ska bidra till att utveckla vår förståelse för grundläggande 
tekniska begrepp, principer och processer, några med traditioner långt tillbaka i vår historia. 
Men det är inte enbart den sortens kunskaper man måste ha för att kalla sig tekniskt 
allmänbildad. Även de sammanhang tekniken är kopplad till, ibland uttryckt ”teknik, 
människa, samhälle och natur”, måste beaktas. Många länder formulerar idag, via sitt 
skolsystem, krav på tekniska kunskaper som kan orientera och stärka oss som medborgare, 
konsumenter och brukare. Den sortens kunskaper skulle vi kunna kalla för teknisk 
allmänbildning. Grundskolans obligatoriska teknikämne, som vänder sig till alla elever i 
grundskolan, syftar till en sådan teknisk allmänbildning.

 Teknik och allmänbildning är svåra begrepp. Allmänbildning förstås ibland som något 
ytligt, t ex ”att kunna mycket om lite” eller ”kunna lite om mycket”. I Nationalencyklopedin 
beskrivs begreppet allmänbildning så här: ”allmänbildning, beteckning om en bred 
kännedom om allmängiltiga ämnen, till skillnad från specialiserad fackkunskap...Ibland 
innefattas begreppet även av en allmän mognad i omdömet och ett medvetande om den egna 
kunskapens gränser” (Nationalencyklopedin Internettjänst).

”Bred kännedom om allmängiltiga ämnen till skillnad från specialiserad fackkunskap” 
(Ginner, 2002, s.1) det är det teknikämnet handlar om. Kännedom är faktiskt något annat än 
ytliga konversationskunskaper, och i dagens tekniktäta samhälle måste ett teknikämne för 
unga och icke specialister vara ett allmängiltigt ämne. Detta förutsatt att vi med teknik menar 
alla de ting och system av ting som människan utvecklat för att tillfredställa alla behov och 
önskemål (Ginner 2002).

Teknik är inte något nytt skolämne i Sverige. Första gången ämnet dyker upp i en läroplan 
är 1962. Man kunde på högstadiet välja tillvalsämnet teknik i årskurs 8, för att förbereda sig 
för den teknisk-praktiska linjen i årskurs 9. Det var nästan enbart pojkar som valde denna 
inriktning. 1969 slopades linjeindelningen i årskurs 9 och ersattes av ett tillvalssystem där 
teknik ingick. Återigen var det pojkarna som dominerade detta tekniktillval. Utbildningen 
blev formad så att den förberedde för en yrkesinriktning mot industriarbete. 

1976 fick skolöverstyrelsen i uppdrag att se över tillvalsämnet teknik för att se om det gick 
att göra ämnet obligatoriskt för samtliga elever och stadier. Syftet var att ge alla en viss 
teknisk allmänbildning och att skolarbetet i stort ansågs alltför teoretiskt. 
Jämställdhetsprincipen mellan pojkar och flickor skulle också belysas. Ett annat syfte var 
också att bredda rekryteringsbasen inom de naturvetenskapliga/tekniska grenarna, samt att 
stimulera de yngre elevernas intresse och förståelse av naturvetenskap i senare studier. Man 
kan konstatera att skälet till att införa teknik, som ett obligatoriskt ämne, grundar sig på att 
alla medborgare bör ha en insikt i, och kunskap om frågor där teknikkunskaper är avgörande 
för att kunna ta ställning i samhällsfrågor.

Vårt moderna teknikimpregnerade samhälle behöver en utbildning i teknik som ger 
medborgarutbildning åt alla barn och som ökar människors intresse för utbildning och 
yrken inom den naturvetenskapliga och den tekniska sektorn av samhället (Riis, 1996 s.41)

Detta kommer till uttryck i Lgr 80 och i och med beslut om denna läroplan blev teknik för 
första gången ett obligatoriskt ämne. Detta beskrivs under rubriken Människans verksamhet
inom de naturvetenskapliga ämnena. Syftet var att öka intresset för teknik och naturvetenskap, 
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och ambitionen var att minska de teoretiska studierna och införa mer praktiskt arbete. Detta 
skulle leda till en ökad koppling mellan praktik och teori. Samtidigt så förväntades det att det 
skulle bli fler flickor som skulle bli intresserade av teknikämnet.

Eleverna skall få kunskaper om den tekniska utvecklingen och om hur tekniken kan förändra vår 
tillvaro, påverka arbetsförhållanden och sysselsättning och inverka på vår miljö. Därigenom skall 
de få bättre förutsättningar att förstå, kritiskt granska och aktivt ta ställning till olika problem i det 
tekniskt komplicerade samhälle vi lever i (Lgr 80, s.115).

Problemet vid denna tid var att det inte fanns tillgång till behöriga och utbildade 
tekniklärare. Den största delen av lärarkåren, som hade utbildning inom området, fanns inom 
NO-lärargruppen. Efter många diskussioner sammankopplades tekniken till de 
naturorienterade ämnena och fick heta ”NO-teknik”. Teknikämnet kom alltså att utöka NO-
blocket med ännu ett ämne. Två stadieveckotimmar blev obligatoriska. På en skola där det 
fanns behöriga tekniklärare blev dessa självskrivna. På andra skolor avgjorde lärarkårens 
sammansättning, tjänstefördelning och intressen hur teknikämnet utformades. Bristen på 
utbildade tekniklärare var uppenbar. Enligt Elgström & Riis (1990) finns det undersökningar 
som visar att så många som en fjärdedel av dem som undervisade i teknik saknade 
lärarbehörighet över huvudtaget. Tekniklärarbristen och att tekniken tillfördes NO-blocket 
förde med sig att framförallt fysik- och kemilärare tog hand om teknikundervisningen på 
dåvarande högstadiet.  Ämnet fick ingen egen struktur i en kursplan som kunde ligga till 
grund för undervisningen och man konstaterade att det inte blev särskilt bra. Skogh (2001) 
belyser problematiken och konstaterar att teknikämnets ämnesmässiga innehåll tycktes vara 
diffust och att det samtidigt fanns en brist på undervisningstraditioner. Författaren menar att 
detta medförde att många lärare kom att utforma ämnet efter ”eget huvud”, eller med hjälp av 
de fåtaliga läromedel som då fanns till förfogande (s.23). ”Osäkerheten vad gällde ämnets 
identitet var utbredd bland såväl lärare som skolledare” (Skolverket 2000b s.54). På samma 
sida i Kommentarer till kursplaner och betygskriterier går det att läsa: ”Från att ha varit ett 
slags extra naturorienterande ämne blev ämnet teknik i och med 1994 års läroplan (Lpo 94) ett 
självständigt ämne med en egen kursplan.” Det infördes också mål och betygskriterier. Den 
tidigare tydligt markerade kopplingen till de naturvetenskapliga ämnena löstes upp. 
Kursplanen blev mer mångfacetterad och kopplades ihop med såväl naturvetenskap och de 
samhällsorienterande ämnena. Syftet med revideringen av kursplanen var att göra den 
tydligare, samtidig som den skulle ge möjlighet till urval av olika stoff. Skolverket (2000b) 
konstaterar att kursplanen i teknik innehåller mer av exempel än de övriga i allmänhet har, 
och att detta har sin grund i resonemanget om ämnets otydliga identitet. I kommentarerna kan 
man också läsa om viljan från skolverket att relationen till andra områden måste bli tydligare 
och intensifieras. Detta i syfte att ge ett bra underlag för samarbete över ämnesgränserna och 
för att få en mer långtgående integration. Skolverket poängterar dock att de praktiska sidorna 
av ämnet inte får försummas. ”Arbetet med konkreta uppgifter av problemlösningstyp kan 
vara ett sätt för eleverna att höja sin nivå i dessa avseenden” (Skolverket 2000b s.56).

Hagberg, Hultén (2004, s.8) skriver:

Det allmänna ämnet teknik i den svenska grundskolan har vuxit fram ur flera olika 
kunskapstraditioner. Ämnets innehåll har utkristalliserats i möten mellan dessa, men också som en 
konsekvens av en allmän samhällsdebatt om det moderna eller postmoderna samhällets 
förhållande till och beroende av teknisk utveckling och tekniska kunskaper.

Författarna menar att det vore förvånande om resultatet hade blivit ett allmänt accepterat 
innehåll och ämneskaraktär. De påstår också att företrädarna för ämnet inte har kunnat vända 
sig till de akademiska ämnesinstitutionerna för att få vägledning om innehåll, eftersom det på 
universitetsnivå inte bedrivs utbildning eller teknikvetenskaplig forskning inom ett ”allmänt” 
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teknikämne. Författarna skriver att grundläggande didaktiska frågor, innehåll, former för 
undervisningen och lärande, för vem och vilka, på vilka grunder görs innehållsvalen, vilka har 
inflytande på dessa, att detta är öppet för alternativa svar.

Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystem som infördes i grundskolan 1995 innebar ett 
helt annat sätt att tänka kring betygssättning jämfört med det tidigare normerade 
betygssystemet. Detta har tydliggjorts genom den konstruktion betygssystemet har och den 
innebörd betygen ges. Kunskapsskillnader ses som kvalitativa olikheter att uppfatta, förstå 
och lösa problem (Selghed 2004).  Det är dessa kvalitativa olikheter i kunnandet som 
betygskriterierna uttrycker och som ska vara vägledande för vilken nivå eleverna hör hemma, 
det vill säga vilket betyg eleven ska erhålla (Skolverket 2000a).

2.2 Vad säger Lpo94?
Utbildningsdepartementet (2000) skriver i Lpo 94 att undervisningen ska bedrivas i 
demokratiska arbetsformer och att skolan ska utveckla elevernas förmåga att ta ett personligt 
ansvar. Detta ska ske genom att eleverna ska deltaga i planering och utvärdering av den 
dagliga undervisningen. Genom att låta eleverna välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, så 
kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.

Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan 
ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras föräldrar har. Arbetet ska ske i 
en trepartsöverenskommelse, där skolan är den centrala och sammanfogande enheten. Det 
gäller för skolan att skapa förutsättningar och en plattform för att kunna föra en konstruktiv 
dialog. Detta  för att skolan ska utvecklas kvalitativt och nå ett bra resultat. 

Lpo 94 betonar att det är viktigt att ge eleverna möjlighet att ta initiativ och ansvar. Skolan 
ska ge eleverna situationer där de ska kunna utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och 
lösa problem. Teknikämnet erbjuder här stora möjligheter att uppfylla läroplanens krav.

Lpo 94 finner det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv, bland annat det 
historiska. Genom detta kan eleverna utveckla en beredskap inför framtiden och utveckla ett 
dynamiskt tänkande. Teknikämnet får härmed en viktig roll då den tekniska utvecklingen har 
påverkat vårt samhälle, både i stort och i smått, genom tiderna.

Genom ett miljöperspektiv får teknikämnet en framskjutande roll, då läroplanen föreskriver 
att eleverna ska kunna ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och ta ett 
personligt förhållningssätt till. Undervisningen ska bedrivas så att samhällets funktioner ska 
klargöras och hur vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas till en hållbarutveckling. Skolans 
arbete måste inriktas för att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 
dessa former balanseras och blir till en helhet.

Blomdahl (2007) framhåller att det är det konkreta innehållet som är en förutsättning för att 
eleverna ska utveckla olika kvaliteter. Det har fastslagits nationellt vilka kvaliteter som ska 
utvecklats i form av mål att sträva mot och mål att uppnå. 

2.3 Vad säger kursplanen?
Kursplanen i teknik är endast kortfattad och i stort sett endast en struktur som anger en 
färdriktning. Detta gör att det inte finns en väg eller ett sätt att arbeta med teknik i skolan.

”Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven:
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- utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utvecklingen 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 hantera tekniska 
frågor” (Skolverket 2000a, s.113).

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 
2000a, s.115).

2.4 Vad säger den lokala skolplanen?
I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar hur 
kommunens skolväsende ska gestaltas och utvecklas. Av skolplanen ska särskilt framgå de 
åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som har satts upp för 
skolan. (Skollagen 2 Kap,8§)

I den av fullmäktige antagna skolplanen 2004 går det bl. a. att  läsa om visioner, mål, goda 
kunskaper, uppföljningar, utvärderingar, åtgärder och om arbetsmiljön, mm. Jag har riktat in 
mig på formuleringar som kan påverka teknikundervisningen och bara funnit svepande 
formuleringar. I den tidigare skolplanen fanns det med om miljö- och kretsloppstänkande, 
men detta är borttaget i den ”nya” versionen.  
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3 Litteraturöversikt
Det kan vara intressant att ta del av annan forskning som gjorts i anslutning till det arbetsfält 
som mina frågeställningar kretsar kring. Jag gör inget anspråk på att min litteraturgenomgång 
ska vara heltäckande. Ett snabbt svep över forskningen ger dock en viss försäkran att jag inte 
slår in öppna dörrar och samtidigt kan jag relatera mina resultat till redan beskrivna 
ämnesdidaktiska fakta.

3.1 Tidigare kunskaper inom området
Det finns många sätt att organisera skolans teknikundervisning på. Man kan t.ex. ”sprida ut” 
olika aspekter på teknik och teknikanvändningen på ett antal olika ämnen, eller samla ihop 
dem till ett enda, till någon slags helhet (Ginner 2006).

Ginner menar att internationellt sett har spridningsvarianten varit den vanligaste, men båda 
modellerna har prövats, plus åtskilliga mellanformer – både här hemma och i andra länder. 
Ginner ger exempel på att det varit en naturlig medveten spridning och kopplar bl.a. ihop 
historieundervisning, samhällskunskap och slöjd med teknikämnet. Denna uppstyckning har 
ofta inneburit en skarp skiljelinje mellan ”praktiskt ”och ”teoretiskt”. 

Ginner tar upp den grundläggande frågan om ämnets innehåll och arbetsformer och ger 
exempel på ett upplägg där andra etablerade ämnen bidrar med sina ”teknikbitar”. Man för 
alltså över moment med teknikanknytning från fysiken, kemin, samhällskunskapen osv. 
Ginner menar att detta handlingssätt är ett uttryck för att lösa det didaktiska problemet inom 
det egna ämnet och anser att det är både självklart och legitimt. Andra ämnen kan använda 
tekniken som ”illustrationsområde” för att belysa viktiga moment i det egna ämnet. Ginner 
kallar det för ett ”utifrån-perspektiv” – man hämtar vad man tycker passar från andra områden 
och lyfter in detta i sin undervisning. Detta får konsekvensen att det blir, som författaren 
skriver, ett antal tårtbitar och han är mycket tveksam om det blir en hel tårta.  Risken att det 
teknikspecifika faller bort är stor och uppenbar. Det blir svårt att synliggöra och förstå den 
speciella kompetens som behövs för att planera och konstruera allt från redskap och maskiner 
till stora tekniska system. Han menar att den självklara lösningen borde vara att börja 
”inifrån” och utgå ifrån vad som är så speciellt med vår tekniska förmåga. 

Ginner hävdar, och hänvisar till Mathias Osvath, kognitionsforskare vid Lunds universitet, 
att det handlar om hur hjärnans utveckling påverkats av människornas redskapsanvändning 
och att detta har varit en förutsättning för och påverkat människans förmåga att planera och 
tänka. Denna förklaringsmodell är enligt Ginner fullt möjlig att överföra på individnivå idag 
och man skulle kunna dra nytta av den i utformningen av teknikundervisningen.

Hagberg och Hultén (2004) skriver att intresset för ämnesdidaktisk forskning ökar. De 
hänvisar till några relativt stora forskarutbildningsprogram som har startat de senaste åren 
bl.a. nationella forskarskolan i matematik och svenska med didaktisk inriktning. 
Forskarskolan har också fått ekonomiskt stöd i form av utökade fakultetsanslag för att 
utveckla den naturvetenskapliga och tekniska didaktiken. Författarna hoppas att forskningen 
kommer att återspegla utbyggnaden av ämnesdidaktik och att det blir ett växande intresse för 
att problematisera och ompröva innehållet i olika utbildningar. När det gäller teknik - lärande 
och undervisning - är en kritisk och diskussion om innehåll oundviklig. Författarna påstår att 
den som undervisar i teknik har ingen given allmänt accepterad ämneskärna att bygga på. De 
menar också att högskolans utbildningar i teknik är att ämnet uppträder som en specialiserad 
teknisk disciplin. I skolan saknas traditionen av ett sammanhållet ämne och de skriver 
”Teknikundervisningen i skolan har enbart funnits i drygt tio år som ett obligatoriskt ämne 
och svårigheterna med att utveckla en ämnesidentitet har varit uppenbara” (s.5).

Klasander (2006) skriver i en artikel om problemet med kunskapsprogressionen i 
teknikämnet och ställer frågan om det går att beskriva en ökad stegring av förmågorna hos 
elever utifrån den kursplan som nu föreligger? Han efterlyser en debatt om det är möjligt att 
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ordna teknisk kunskap i någon särskild följd. Klasander menar att det åtminstone finns tre 
problem kring en progression i teknikämnet: 

 Progression över åren
 Kvalitet och språk
 Betygskriterierna

När det gäller progression över åren menar Klasander att balansen mellan planering för ett 
arbetsområde kontra planeringen för flera studieår, stadieövergångar och skolbyten är ett 
konkret problem. Om man kan hitta ett språk för att kommunicera detta, skärpa formuleringar 
och finna former för att lokalt kunna sätta detta på pränt, så skulle det bitvis lösa problemet. 
Det enda stöd man kan hitta i denna problematik är kursplanen och de mål som finns för 
årskurs fem och nio. Här kan man konstatera en viss progressiv tanke mellan åren. Om man 
sedan tar hänsyn till strävansmålen så finns det möjligheter att formulera lokala 
undervisningsmål så att en progression blir tydlig.

Klasander skriver ”Det behövs en nationell debatt om huruvida det är möjligt att ordna 
teknisk kunskap i någon särskild följd” (CETIS nyhetsbrev nr 1 mars 2006).

Klasander påpekar också att det är av största vikt att uppmärksamma att progressionen inte 
innebär att ”springa lite fortare”. Han tar som exempel att kunna namnet på tjugo verktyg i 
stället för tio, inte utgör en grund för att bedöma att en elev är teknisk kompetent. Klasander 
menar att det är kunskapens kvalitet vi ska stegra och bedöma. Han menar att det är olika verb 
som vi använder oss av i kursplanen som signalerar en progression: eleverna ska redogöra, 
beskriva, klassificera och analysera olika delar i tekniken. Han frågar sig hur vi använder 
dessa typer av verb när vi skriver betygskriterier och lämnar frågan obesvarad.
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4 Syfte och frågeställning
Ett forskningsarbete börjar alltid med ett problem. Problemet är det som man avser lösa eller 
belysa genom undersökningen. 

I skolan kan endast en begränsad del av det stora området teknik studeras. Skogh (2001) 
skriver att tekniska kunskaper inte låter sig så lätt beskrivas. ”Teknik som kunskapsområde 
innefattar en rad olika områden och specialiteter och frågan om vad som menas med teknisk 
kompetens besvaras på olika sätt beroende på vem man frågar” (s 22). Detta försätter läraren 
och eleverna till ett val av innehållsstruktur. Det gäller att tillsammans hitta frågeställningar 
och områden som i stort belyser viktiga och allmängiltiga aspekter på teknik och som 
samtidigt uppfyller alla styrdokumentens krav. Jag vill med denna undersökning belysa 
problemet med styrdokumentens intentioner och den verklighet som råder på en 
högstadieskola. Kursplanen i teknik tar ju sin utgångspunkt i att läraren ska bedriva en 
undervisning som baseras på det specifika för tekniken som kunskapsfält. Hur gestaltas detta 
kunskapsfält av tekniklärarna?

4.1 Syfte
Syftet med uppsatsen är att få kunskaper om förutsättningarna för att uppfylla samtliga krav i 
styrdokumenten. Genom att göra en kvalitativ intervju på en högstadieskola med elever från 
årskurs nio och deras tekniklärare, ville jag skaffa mig ett underlag för att kunna belysa 
svårigheterna med tolkningen av styrdokumenten och samtidigt belysa hur en konkret 
gestaltning och utformning av teknikämnet är vid en högstadieskola.

4.2 Frågeställning
Med anledning av den ovan givna bakgrunden av teknikämnets omdiskuterade och turbulenta 
införande som obligatoriskt ämne, och de direktiv och signaler som finns i styrdokumenten, 
uppstår en del frågor.

 Vilket förhållningssätt har tekniklärarna till styrdokumenten i teknik – hur delges 
eleverna mål och kriterier? 

 Vad påverkar teknikundervisningens utformning och innehåll?
 Hur påverkas teknikundervisningen utformning och innehåll av lärarens 

ämnesbakgrund/ämnestillhörighet?

4.3 Avgränsning
I min undersökning har jag valt att avgränsa mig till grundskolans år 7-9. Jag har intervjuat 
sex tekniklärare och tolv elever på en högstadieskola. Skolan är indelad i sju arbetslag. Tre 
arbetslag med tre klasser, tre med fyra klasser och ett arbetslag med en åldersblandad grupp 
för elever med speciella funktionshinder. I varje arbetslag finns det en lärare som ansvarar för 
teknikundervisningen. Jag har valt att inte studera det sistnämnda arbetslaget. Utöver detta har 
skolan ytterligare ett arbetslag med administrativ funktion och elevvård.
  Centrala beslut fattas av ledningsgruppen med representanter från arbetslagen tillsammans 
med rektor och planeringsansvariga.
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5 Metod
Detta kapitel handlar om hur tillvägagångssättet har varit för att söka svar på 
forskningsfrågorna samt att redovisa varför de använts.

5.1 Val av intervjupersoner 
Skolan ligger i en medelstor stad med ca 20 000 innevånare. Elevantalet är strax under 400 st 
och tjänstgörande lärare, heltid och deltid, är ca 50 stycken.

Högstadiet består av sju arbetslag. Tjänstefördelning är lagd så att det finns en undervisande 
lärare i teknik i varje arbetslag. Alla dessa blev tillfrågade om de kunde ställa upp för en 
intervju. Samtliga svarade ja och alla utom en avböjde att få frågorna skriftligt innan. Jag 
sökte upp lärarna när jag visste att de var undervisningsfria och intervjun skedde i något ledigt 
arbetsrum eller sal.

Tolv elever från årskurs nio, en pojke och en flicka från varje arbetslag, valdes 
slumpmässigt ut genom att blunda och peka på en klasslista. Vederbörande blev muntligt 
kontaktad av mig och vid ett jakande svar fick de en blankett hem för vårdnadshavares 
medgivande. Några elever kom nästan genast tillbaka med den påskrivna blanketten och 
intervjun kunde genomföras. Ett par fick jag påminna och ge nya blanketter. Intervjutiden 
drog ut under en hel månad.

Intervjuerna finns samlade på fem kassettband. Jag har lyssnat igenom dessa, samt skrivit ut 
dem. 

5.2 Datainsamlingsmetod
Jag har valt att använda mig av ett standardiserat frågeformulär. Det innebär att jag vid 
intervjuerna ställt likalydande frågor, i exakt samma ordning till intervjupersonerna. 
Anledningen till att jag har använt mig av en standardiserad intervju är att jag vill lättare 
kunna jämföra och generalisera vid min analys. Frågorna har varit fria för intervjupersonerna 
att tolka fritt, beroende på sin egen inställning och tidigare erfarenheter. Jag har dock haft en 
strukturering av frågorna, vilket har inneburit för svarspersonen att svarsutrymmet har blivit 
relativt litet. Backman (1998) skriver att den kvalitativa strategin är människan, i interaktion 
med andra människor, och att detta är det huvudsakliga instrumentet. Det innebär att vid 
intervjun kommer motivationen att påverkas av den personliga relationen som uppstår mellan 
intervjupersonen och intervjuaren. Det finns en risk att man kan väcka en försvarsattityd hos 
intervjupersonen om han upplever att vi dömer eller kritiserar honom. Davidsson och Patel 
(1994) skriver att man måste visa ett genuint intresse och förståelse för intervjupersonerna. 
Författarna påpekar också att man måste visa medgivenhet med avseende på 
intervjupersonens uttryck av känslor och attityder.

Jag har valt att följa upptäckandets väg. Jag förankrar inte undersökningen i en tidigare 
vedertagen teori, utan utifrån den samlade informationen föra en diskussion kring 
undervisningen i teknik

Det blir inte kvantitativa, statistiska hårddata eller några naturvetenskapliga 
förklaringsmodeller där jag konsekvent intagit en objektiv roll. Detta har inneburit att jag har 
arbetat induktivt, vilket medfört en kvalitativt inriktad forskning, där jag använt mig av 
verbala analysmetoder.

Min målsättning med arbetet är att hitta mönster, teman och kategorier i materialet. Dessa 
mönster, teman och kategorier ska sedan ligga till grund för analysen och mina slutsatser.

5.3 Analysmetod
I och med att min undersökning handlar om förhållanden som har ägt rum, dvs. en
beskrivning av dåtid, och beskrivningar av förhållanden som existerar just nu, blir min 
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undersökning deskriptiv. Jag har valt att använda en kvalitativt inriktad metod för att finna 
svar på mina frågor. Jag har alltså inte använt mig av en positivistisk ansats, utan använt dess 
motsats hermeneutiken, när jag närmat mig problemet. Det har inneburit att jag studerat, 
tolkat och försökt förstå grundbetingelserna för teknikutbildningen. 

” Positivismen står för kvantitativa, statistiska hårddatametoder för analys, 
naturveteskapliga förklaringsmodeller och en forskarroll som är objektiv och osynlig. 
Hermeneutiken står för en kvalitativ förståelse och ett tolkningssystem och en forskarroll som 
är öppen subjektiv och engagerad” (Davidsson 1994, s.26). Enligt Kvale (1997) är den 
kvalitativa forskningsintervjun en känslig och kraftfull metod för att kunna förstå och 
dokumentera undersökningspersonernas vardagsvärld. 

5.4 Reliabilitet och validitet
Jag har själv utarbetat frågorna för att samla information om det jag ville undersöka. I och 
med detta, är det inte säkert att alla frågor är relevanta, eller rätt formulerade, för att få 
information som är användbar just för mitt syfte. Jag måste veta att det jag har för avsikt att 
undersöka verkligen gör det, dvs. att instrumentet för undersökningen har god validitet. Att 
det finns en koppling mellan verklighet och tolkning är också avgörande för validiteten. I och 
med att jag har redogjort för bakgrunden för studien och beskrivit hur och i vilket 
sammanhang undersökningen genomförts och analyserats, skapas en god validitet.

Samtidigt måste undersökningen hålla god reliabilitet, tillförlitlighet. I mitt fall är det svårt 
att få ett exakt mått på reliabiliteten då jag använt mig av intervjuer. Men om jag skulle göra 
om intervjuerna inom en snar framtid kommer jag med stor sannolikhet att få liknande svar 
och därmed samma resultat. Skulle däremot interna och externa faktorer snabbt ändras blir 
reliabiliteten låg. Under intervjuerna har jag möts med respekt och förtroende från studiens 
deltagare. Jag har använt standardiserade frågor och spelat in svaren på band.

På hemsidan Infovoice går det att läsa:

”Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning handlar om att kunna beskriva 
att man har samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt. I den slutliga 
rapporten beskriver man även förutsättningarna inför projektet och hur resultaten under 
processen har vuxit fram. Man använder andra, delvis överlappande, begrepp”. 

5.5 Etik
Det etiska ställningstagandet och moralen är viktig när man utför intervjuer. Jag har 
informerat deltagarna, inklusive skolledningen, om syftet med min undersökning och 
inhämtat deras samtycke innan intervjuerna påbörjades. Elevernas föräldrar fick information 
via ett brev hem där det också gavs en möjlighet för föräldrarna att skriftligt acceptera att 
deras barn fick delta i undersökningen (bilaga 1). Det som jag har varit noga med i min 
undersökning, är att den ska präglas av en öppenhet samtidigt som deltagarnas anonymitet ska 
förbli skyddad. Givetvis har också hänsyn tagits till den etiska regeln att studien inte får skada 
någon enskild person eller grupp. I och med att jag gjort detta  kan jag påstå att jag fyller 
kraven för ”informerat samtycke” (Hermerén, 1996, sid162).
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6 Resultat
Mål och kriterier måste ligga till grund för en utvärdering av skolan. För eleven blir 
medvetenheten om mål och kriterier en reflektionsprocess och för lärarna en pedagogisk 
handling gentemot eleven. Kriterierna visar eleven vad som förväntas av honom eller henne.  
Mål och kriterier bidrar också med två viktiga funktioner för eleven. Den första är en 
vägledning genom lärandet, den andra är att det bildar ett underlag för självvärdering och 
bidrar därmed till en reflektion kring det egna lärandet.

6.1 Styrdokument/förhållningssätt
På frågan om hur lärarna delger målen i kursplanen kan man konstatera hur synsättet på 
styrdokumenten påverkar undervisningen. Fyra lärare av sex svarar:

- När jag får dom i sjuan så går vi igenom dom kursplaner och mål som finns och 
konstaterar att med 40 minuters teknikundervisning i veckan så finns det ingen som 
helst möjlighet att hinna med och uppnå alla dom delmoment och delmål som finns. 
Utan sen tar jag och plockar ut dom moment som vi kan arbeta med så att vi får ett 
lite bredare perspektiv. Alla moment hinner jag aldrig med på tre år.

- Jag delger dom inte målen i kursplanen. Nej det går jag inte igenom med dom. 
Däremot är jag väldig tydlig i mina betygskriterier. Jag gör ju mina betygskriterier 
efter målen i kursplanen. Jag tror att om dom förstår mina betygskriterier så har 
de också förstått målen i kursplanerna. Oftast får eleverna detta skriftligt. Jag går 
inte igenom målen.

- Nej det gör jag nog inte. Inte så att jag kopplar dom direkt till arbetet. Det går 
inte. Det blir ör luddigt för dom

- I sjuan läser jag upp dom.

Två lärare säger att de inte går igenom målen för undervisningen. Fyra elever av tolv (en 
tredjedel) säger att dom har fått information om målen i någon form. 

- Inte så där jätte-jättemycket, men lite har jag fått veta.

- Ja det har han. Han nämnde saker som vi ska göra för att få G, VG och MVG

- Målen ? Vi har inte teknik just nu. Den här terminen alltså. Jag kommer inte 
ihåg. Jag tror  inte vi fått reda på det. Inte ordentligt.

– Faktiskt inte.

 Finns det någon lokal kursplan? 
-Ja det finns, men ärligt talat brukar jag inte titta så mycket på den, vi vuxna är 

kursplanen tillsammans på något sätt.

- Jag har nog sett den någon gång. (skratt)

 Kan du som lärare redogöra för den lokala kursplanen i ämnet teknik?
-Nej



15

Ett exempel på mål som eleverna ska uppnått i årskurs nio är 
– kunna göra en teknisk konstruktion med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande stöd 

och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar. 

På frågan om eleverna kan göra en enkel teknisk ritning är merparten av elevsvaren nekande:
- Nej jag tror inte det.
- Nej 
- Ja med de kunskaper jag har själv, men inte av de teknikkunskaper vi fått.
– Ritteknik? Asså…inte direkt, men vi har hållit på med det lite grann i 

bilden…lära oss och rita…men jag vet faktiskt inte vad det är förnått.

6.1.1 Analys
Lpo 94 anger att undervisningen ska styras av mål och resultat. Tyvärr har inte kursplanerna 
till Lpo 94 den konkretion som krävs för att vara det styrinstrument som skapar en likvärdig 
skola i Sverige. Problemet med att förstå den roll mål att uppnå och mål att sträva mot i 
styrsystemet är uppenbart. Detta problem är inte enbart beroende av att lärare har 
tolkningsproblem gällande läroplanen. En av anledningarna kan vara konstruktionen med att 
ha en typ av mål att planera undervisningen efter (mål att sträva mot), och en annan typ av 
mål som undervisningen ska utvärderas efter (mål att uppnå), är komplext och blir därmed 
svårtolkat. Slutsatsen blir då är att de tre komponenterna mål att sträva mot, mål att uppnå och 
betygskriterierna tillsammans bidrar till en förvirring vid planering och bedömning. I 
kommentarerna till kursplanen (Skolverket 2000b) kan man förstå att även Skolverket har 
insett problematiken när de skriver: ”Det innebär att även eleverna behöver läsa och förstå de 
krav som kursplaner och betygskriterier innehåller och att lärarna behöver stödja och hjälpa 
eleverna i detta arbete, så att innehållet blir begripligt” (s.9). Detta har medfört att det inte 
finns något stabilt ”att luta sig mot”. Olika tolkningar av dokumenten har utvecklat en 
tradition på skolan där varje arbetslag/enhet fått en viss frihet att utveckla olika arbetssätt för 
att uppnå målen. Det finns heller inte några författningsmässiga krav angående hur och när 
man skall delge målen. Däremot har Skolverket (2007) givit klara direktiv till lärarna 
angående betygskriterier inför ett prov eller arbetsområde. ”Lärarna är skyldiga att informera 
om på vilka grunder de gör sina bedömningar” (s.23). Det finns inga särskilda regler för hur 
informationen ska ges. Det jag också kan konstatera är att om styrdokumenten hade innehållit 
mer av konkreta anvisningar, stoff och undervisningsmetoder så hade det varit ett mer levande 
dokument vilket Hagberg och  Hultén (2004) också påpekar.

När lärarna fick svara på frågan hur de hanterar elevernas kunskapsutveckling angående 
deras förmåga att beskriva en teknisk konstruktion, med hjälp av en teknisk ritning, svarade 
endast två av sex lärare att de avsatte tid till detta. En av dom går igenom europeisk 
vysättning, måttsättning och linjer.  Den elev som svarade – Ja… det beror på… inte så där 
bra har just denne lärare. Den andre, som är en slöjdlärare, använder sig av portfoliometoden 
och låter eleverna fotografera göra ritningar och berätta om sitt arbete, men att han inte 
använder denna metod så mycket i teknikundervisningen. En elev kopplar ihop ritteknik med 
bildundervisningen. Förklaringen är att hon har en bildlärare i teknik.

Övriga lärare svarade att de låter eleverna själva, utifrån sin egen förmåga, göra skisser över 
sina konstruktioner. Här framkommer det tydligt hur undervisningssättet skiljer sig när det 
gäller att välja metoder för att uppnå målet.

Två av lärarna saknar teknikpoäng. En av dessa säger att han inte går igenom målen med 
undervisningen och att dessa är för många och svåra att förstå för eleverna. ” Det blir för 
luddigt för dom”. 

 Eleverna ska vara medvetna om målen i kursplanerna och de betygskriterier som är 
kopplade till kursplanemålen (Skolverket 2007). Eleverna är generellt inte informerade om 
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undervisningens mål och vad som krävs av dom. I undantagsfall vet eleverna om målet med 
arbetet och kriterierna angående kvaliteterna. 
Detta styrks genom följande fråga och elevsvar: Vet du varför du fick det betyget (Vg)? – För 
att jag var duktig, helt enkelt. Jag gjorde det läraren sa man skulle göra.

6.2 Utformning och innehåll
 På vilket sätt låter du eleverna påverka utformningen och innehållet av 

teknikundervisningen?

Fyra urval av lärarsvar:
- Det beror på hur man ser på det. Vi jobbar mycket med olika projekt. Dom ska 

exempelvis bygga en nivåvakt eller råttfällebilen. Lös uppgiften och så får dom 
göra som dom vill. Så det blir väldigt fritt. Problemlösande

- Jag ger dom ganska fria uppgifter och sedan är det upp till dom själva att 
studera i böcker och  på Internet som jag ger tips om i förhållande till de 
arbetsuppgifter jag givit. Sedan ska de praktiskt omsätta detta till oftast tekniska 
konstruktioner.

- Inte mycket, jag bestämmer nog det mesta vad eleverna ska göra.

- Dom får vara med och välja område. Vid slutprojektet i teknik , där vi läser 
mycket teknikhistoria, då väljer de själva vad de ska prestera. Dom väljer alltid 
nivån på vad de ska lägga sig själva. Det är ett sånt val de kan göra. Dom är inte 
med och väljer vilka stora områden vi ska göra. Det styr jag från målen.

Eleverna svarar på frågan om de har fått vara med och planera och ge förslag på innehåll:

- Ja. Vi har fått lära oss att sätta upp ett mål och så har vi fått välja arbetssättet 
för att kunna uppnå det målet. Så har vi en viss tid på oss

- Det tror jag inte, lite kanske men vi har inte fått ge några förslag

- Ja som en gång när vi skulle bygga broar, men det var läraren som bestämde. 
Ett eget arbete om en uppfinning. 

-Ja det har vi. Vi har fått bestämma grupper och hur vi vill arbeta.

-Inte vad jag kommer ihåg. Vi har fått reda på vad vi ska göra och så håller vi på 
med det.

– Du menar vi elever? (Ja) Det har vi inte fått. Det är typ läraren som säger till 
vad vi ska göra.

 Har ni fått bestämma redovisningsformer?
– Vi visar helt enkelt vad vi gjort och så kollar vi vilka som fått bäst 

resultat, typ. Det är ingen tävling direkt, men nån slags sån.

 Har du något eget tillverkat läromedel eller inköpt, som styr din undervisning?
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-Nej…jo det dom får av mig är de praktiska uppgifterna, lösa förutsättningar. Ett 
exempel är när jag skriver att de ska konstruera ett äggskydd och vilket materiel de 
får använda och vilken storlek. Jag ger dom också tips på vad de ska läsa innan. 
Sedan får de använda sig av Internet och bibliotek för att läsa om 
deformationszoner och hållfasthet osv. Och utifrån det konstruera någonting.

- Nej, Vi köpte dom här gula böckerna för ett par år sedan. Det blir mer som ett 
 uppslagsverk. Man kan inte jobba efter det. Man ser på intuition vad ungar är 
intresserade av och kan snappa upp.

- Nej, men jag kopierar en del och ger dom häften. Biblioteket har jättebra 
böcker. Dom lånar jag alltid och har en jättelåda med böcker.

-Det finns, dels har jag haft hjälp av tekniklärarna på skolan med lite 
material, jag är inte van att ha lärobok i bildämnet, jag har ju hela tiden 
varat van att jobba med egna lektionsplaneringar

 Ger du läxor, teoretiska eller praktiska?
- Nej. 
- Läxor, inte direkt så där, det kan vara vissa saker, men inte så där imponerat.
- Nästan inga alls.
- Enstaka
- Nej inte så mycket. Det är mer av beting.
- Inga lösläxor i teknik, däremot räkneuppgifter i teknik och att rita hemma, göra ritningar 

och skisser till de ska göra och bygga.

Några elevsvar som bekräftar lärarsvaren:
- Nej.. men man ska arbeta färdigt med det man håller på med.
-Nej
- Nej. Jo läsa lite sådär… men inget stort
- Ja. Hemläxor där vi fått läsa.
-Nej inte vad jag vet.
- Ja det har vi
- Ja det var någon gång om mått och enheter.

När det gäller skriftliga prov i teknik finns det också en samstämmighet mellan elevsvar och 
lärarsvar. I det arbetslag där läraren uppger att han inte ger några prov svarar eleverna:

- Nej, men vi hade enskilda arbeten. 
- Nej. Jo läsa lite sådär… men inget stort

Den lärare som uppger att han sällan eller aldrig ger prov och som säger:
- ”Jag tycker teknikämnet ska vara så praktiskt som möjligt, och teorin får man 

försöka få in i det praktiska arbetet. Så det är inte mycket jag testar av med prov”-
blir bekräftad av sina elever när de svarar:

- Jag tror vi hade något i sjuan. 
- Jag tror det. Jag kommer inte ihåg.

Övriga arbetslag har samma tendens i svaren, få eller inga skriftliga prov.
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 Har ni ämneskonferenser i tk?
-Det har varit lite till och från. Förut fanns det konferenser inlagda. Vi har 

gemensamma No-konferenser där tekniken har ingått men då har teknikämnet fått 
stryka på foten. Vi har fått hitta lite egna möjligheter när vi har varit ute i verkstan 
och fixat och röjt.  

-Ja det har vi. Men i år föll dom bort och jag har frågat rektorn om varför. Det 
hade han glömt och tagit en gammal konferensplan där teknikkonferenserna inte 
fanns med. Så det blev inga. Det var synd. 

-Ja vi har två per termin. 

- Ja  det har vi. Det har fungerat ganska bra, synd bara att teknikverkstan ”hänger i 
luften” ingen har något ansvar för den och det har ju försämrat kvalitén på lokaler 
och så.

- Ja det har vi. Men i vilken omfattning, om det är för lite eller för mycket, det kan 
man fråga sig.. Mest träffar jag min kollega när tillfälle ges. Vid lunch.

 Enbart en lärare fick frågan om vad som avhandlades på ämneskonferenserna.
- Det blir mest praktiska saker såsom beställningar, inköp och att plocka i 

verkstan.
Det finns ingen lärare som har ersättning eller nedsatt tjänst för att ta ansvar för teknikämnet. 
Det åligger alla lärare att ta ansvar för verkstaden, men det verkar inte fungera fullt ut. Man 
måste ta tid från ämneskonferenserna för att få verkstaden funktionsduglig och säker.

 Har ni gjort studiebesök?
 Alla elever och lärare som besvarat frågan är från olika arbetslag. Det innebär att alla sex 
arbetslag finns representerade.
Elevsvar:

- Ja det har vi… men jag vet inte om det var i teknik eller fysik. Vi var i 
Kalmar... exprementarium. Vi jobbade med något…jag kommer inte ihåg

- Studiebesök? Ja… eller allts… Nej… det beror på va… Jo vi har varit i 
Kalmar på experimentarium.

- Nej

Tre lärare får representera synsättet på studiebesök:
-Har jag varit jättedålig på. Jag känner att jag skulle vilja gör mer av det. Det 

beror också på vilka möjligheter man har schemamässigt. Jag skulle vilja ut på 
industrier för jag tror det finns en vanföreställning hur det ser ut idag, skitigt och 
smutsigt. Många behöver upptäcka att det inte är så. Så att man inte är skrämd att 
söka en sådan utbildning

-Jag tror inte jag gjort några i år, har jag gjort det? X-labbet i Kalmar med 
årskurs sju. Plastindustrin skulle vara intressant om man tänker rent formmässigt.

 Har du gjort några andra studiebesök än besöket på Experimentlabbet?
- Nej det har vi inte gjort.
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6.2.1 Analys
Det jag kan konstatera, utifrån svaren, så är det läraren som har en egen ram för olika moment 
som ska genomföras under högstadietiden. Det finns ingen gemensam teknikplanering på 
skolan hur och vad som ska genomföras. Det ska enligt skolans planering finnas två 
teknikkonferenser per termin. Det som avhandlas där är mest praktiska saker och oftast blir 
det ingen tid över för planering, eller tid avsatt till pedagogiska eller didaktiska frågor. 

Det finns en klassuppsättning av ett teknikläromedel, men det finns inte en enda 
tekniklärarhandledning på skolan. Läromedlet används mycket spontant och styr således inte 
undervisningens utformning. Det är väldigt få lektioner där läromedlet är en utgångspunkt för 
undervisningen. Biblioteket och Internet används ofta för att skaffa sig fakta kring ett 
arbetsområde. Det förekommer också ofta att teknikläraren kopierar valda delar av litteratur 
som anknyter till arbetsområdet. Läxor och skriftliga prov ges mycket sparsamt.

På frågan om lärarna gör något studiebesök är svaret entydiga. Man brukar göra ett besök på 
en högskolas experimentlabb där eleverna får förkovra sig i något tekniskt tema. Det finns 
dock en lärare som anger att eleverna får göra fler besök:

Avloppsverket tycker jag är en höjdare. Värmeverket är också kul. Soptippen och 
simhallen när vi får komma dit, men det är ju inte alltid. Det är inte alltid man får komma.

 Nästan alla elever har gjort minst ett studiebesök. De flesta elever har varit på en högskolas 
”experimentlabb”, som har haft något tema som anknyter till naturvetenskapen. Ytterst få 
klasser har varit på kommunens anläggningar eller besökt någon lokal tillverkningsindustri. 
Det är förvånansvärt att inte fler utgår från elevernas funderingar, eller väcker deras 
nyfikenhet och deras intresse för den teknik som finns i närsamhället. Att inte utnyttja 
studiebesök, som en del av undervisningen, vid t ex ett tematiskt arbete är att inte uppfylla 
kursplanens andra punkt angående mål att sträva mot. Eva Blomdahl (2007) skriver på sidan 
169: ”genom elevernas engagemang, egna iakttagelser, analyser och reflektioner utvecklar de 
kunskap om den tekniska miljön de befinner sig i”. 

Beroende på egen kompetens och intresse varierar utformningen och lektionsinnehållet
väldigt mycket. Det visar sig att lärarnas teknikbakgrund, kunskaper och attityd till teknik och 
teknikundervisning har betydelse för gestaltningen. Eva Blomdahl (2007) ger uttryck för detta 
när hon beskriver att Lpo 94 i stort sett endast ger en färdriktning och grundläggande 
perspektiv. Det blir läraren som själv ska utforma innehåll och arbetsmetoder så att målen nås. 
Hon menar att ”detta innebär en stor frihet och möjlighet” (s.21), och påpekar att detta kan 
vara hämmande om ämneskunskaperna och de didaktiska kunskaperna är otillräckliga. Hon 
glömmer emellertid bort att eleverna ska, enligt Skolverket, ha ett visst inflytande på 
undervisningens innehåll. ”Lokalt tolkar lärare och elever målen, tar ställning till viket stoff 
som ska väljas ut för att konkretisera innehållet, tar ställning till hur man vill arbeta och hur 
man vill organisera undervisningen (Skolverket 2000b)”.

Elevernas inflytande är mycket begränsat angående ovanstående. Detta beroende av 
problematiken kring styrdokumenten som jag tidigare har beskrivit. Det eleverna kan påverka 
är redovisningssätt, gruppsammansättningar och eventuellt i vilken ordning man ska beta av 
arbetsområden. Nästan alla elever svarar på frågan angående vem som bestämmer 
gruppindelningen att: ”För det mesta är det vi nog själva”.
  När det gäller innehåll, arbetssätt, och organisationen av undervisningen har eleverna inte 
något större inflytande. Här är det läraren som har initiativet. Jörgen Tholin (2006) skriver 
”Genom att inkludera eller exkludera moment sänder läraren tydliga signaler till eleverna om 
vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt i ett ämne” (sid 24). Författaren menar också 
att ämnestraditionen på skolan har blivit starka. Det är i stort sett samma innehåll som 
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presenteras på skolorna. ”Eleverna har till synes inget inflytande över denna process utan den 
bestäms av läraren i ämnet” (sid 176).  Min undersökning understryker Tholins slutsats. 
Tholin skriver också att genom att inte ange ett innehåll i kursplanen möjliggjort det för elever 
och lärare att tillsammans utifrån målen bestämma innehållet i undervisningen, men att detta 
inte har uppnåtts. ”Målen blir färdiga först när den process är genomförd, när läraren och 
elever har tagit ställning till vilket stoff och vilka metoder som främjar lärandet (Skolverket 
2000b)”.

Min studie visar att det finns en viss progression över åren, men precis som Klassander 
(2006) påpekar är det svårt att få balans mellan planeringen av ett arbetsområde kontra 
planeringen för hela högstadietiden. Tekniklärarna utgår ifrån elevernas egna erfarenheter och 
har en viss gemensam syn på introduktionen av teknikämnet på högstadiet. Det blir många 
lärarledda lektioner om bl.a verktyg och säkerhet, blandade med enkla problemlösningar som 
inte kräver så mycket teknisk kunskap. Gemensamt är också att nästan alla elever avslutar 
högstadiet med ett eget projektarbete där ramarna och tidsaspekten är givna. Eleverna får 
själva ta helt eget ansvar, välja område och slutföra uppgiften som innehåller en praktisk 
konstruktion samt en teoridel. Teknikläraren finns bara med som en resurs och bollplank. Det 
hela bygger på att eleven har utvecklat sina tekniska kunskaper och ett ansvarstagande. Jörgen 
Tholin (2006) höjer ett varnade finger för tanken att elevers kunskapsutveckling skulle tjäna 
på att eleverna själva får söka sin kunskap, där lärarens roll mer blir handledarens. Detta kan 
innebära att eleverna ges ett större ansvar än de kan hantera. Det kan t ex bli ytliga kunskaper 
av andras texter som kopierats. Men samtidigt skriver Tholin (s. 177) att det stoff, den 
progression och den sekvensering som funnits traditionellt har prövats ut av tidigare 
generationer av lärare kan ha blivit till en fungerande enhet.

Ett lärarsvar får ge uttryck för hur planeringen över åren kan se ut: ”Mycket sitter i 
ryggmärgen. Jag vet var grejorna finns. Jag vet ungefär vad vi ska göra”.

En viktig slutsats i Blomdahls avhandling är också när hon poängterar ”vikten av att 
teknikgestaltningen åstadkommer goda förutsättningar för eleven att arbeta med olika 
representationsformer” (s.167).  Det måste finnas ett forum för ett gemensamt 
reflektionstillfälle där elever och lärare skapar ny kunskap. Tekniklärarna på skolan pendlar 
mellan analys, visualisering och reflektion, men i olika grad. Jag tror det är viktigt att man i 
sin planering av ett arbetsområde verkligen avsätter tid för utvärderingar, både skriftliga och 
muntliga. Det är alltså viktigt att ha gemensamma tillfällen där man kan ge återkopplingar och 
för att följa upp den enskilde elevens teknikutveckling. 

6.3 Hur påverkas teknikundervisningen utformning och innehåll av 
lärarens ämnesbakgrund/ämnestillhörighet?
På frågan om eleverna kan se några likheter mellan teknik och andra ämnen är det uppenbart 
att beroende på vilken ämneskombination och erfarenhet läraren har i botten så finns det 
starka kopplingar däremellan. ”Teknikens relation till andra områden bör vara tydlig, bland 
annat för att ge ett bra underlagför samarbete över ämnesgränserna eller en mer långtgående 
integration” (Skolverket 2000b s.55).  

Elever svarar på frågan ”Kan du se några likheter mellan teknik och andra ämnen”?
- Teknik och fysik kan det finnas mycket. Man arbetar i tekniken med det 

som läser om i fysiken. Vi har läst ellära i fysiken och fått göra en låda i 
tekniken….jag vet inte vad det heter. Det finns ingen likhet mellan teknik 
kemi och biologi.

Denna flicka har en tekniklärare som undervisar i matematik och fysik.
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- Nej ..jo kanske. Likheten är när man studerar något om vissa ämnen och 
grejor. Teknik hänger inte ihop med något annat ämne. Jo föresten med 
träslöjden.

- Nja..teknik och fysik…jag vet inte. Dom är ju nära tror jag. Man bygger 
och skapar i teknik. Träslöjd är en form av teknik. Syslöjd också för den 
delen kan jag tänka mig.

Dessa två pojkar har en slöjdlärare i teknik.

- Nja…det vet jag inte om det finns några likheter. Det skulle vara med 
bilden i så fall.

Denna flicka har en bildlärare i teknik.

- Nej, inte vad jag kommer på…. Men på fysik och teknik finns några 
likheter Teknik är hur det funkar och fysik är varför det funkar. Mellan 
biologi och teknik finns det också ett samband. Djur dör och blir till olja, 
olja blir sedan till bensin som driver motorn t ex.

Denne elev ska kopplas ihop med nedanstående lärarsvar angående samarbete med andra 
ämnen. Läraren har eleven i alla No-ämnen och matematik och svarar på frågan:

 På vilket sätt samverkar du kring teknikundervisningen med andra ämnen?
-Ja det gör jag ju då jag har alla ämnen så är det ju teknik i allting. Det är

en fördel att jag är själv och det kommer in överallt. SO försöker vi köra en 
del och det kommer att bli mer då jag och SO-läraren kommer att ha med 
ihop. Men absolut i mina ämnen. Jag vill att de ska förstå först och sedan 
kunna ta ställning till saker. De ska kunna se vad tekniken leder till och vad 
den inte leder till. 

Här kan man se en fördel med att undervisa en elev i teknik och i No-ämnen och att det 
finns ett samarbete i arbetslaget.

Den undervisande teknikläraren är beroende av sitt arbetslags intresse för teknik och viljan 
till ett tematiskt samarbete. Det är uppenbart att samarbete med andra ämnen kräver tid för 
planering och genomförande. ”Jag samarbetar med mig själv” illustrerar problemet med 
integrationen av ämnen som drivs av andra kollegor. 

-Eftersom jag undervisar i fysik också så samarbetar jag ju med mig själv. 
Jag samarbetar också mycket med en slöjdlärare och två andra 
tekniklärare. Inget samarbete med SO.

-I och med att jag är bildlärare har jag ju förmånen att jobba med det 
praktiska, jag vet hur man fixar materiel, jag vet vad jag har, och hur jag 
ska lägga upp det metodiskt, det är styrkan att jag överhuvudtaget vågat 
satsa på det (tk). Jag jobbar mycket med bild och teknik och blockläser. 
Ibland bara bild, ibland bara teknik och ibland bägge ock.

-Detta har varit tekniken dilemma hela tiden, att tekniken har ansetts som 
ett hjälpmedelsämne till de andra ämnena. T.ex mellan fy och teknik. Förut 
låg ju teknikämnet i No-blocket , men nu är det ju utbrutet. Från att tekniken 
har varit ett praktiskt tillverkningsämne har det ju blivit lika mycket 
teoretiskt, det är mycket lättare att anpassa det till flickornas teknik.
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Kursplanen framhåller miljöfrågan som viktig och den har som mål att eleverna ska kunna 
avgöra hur tekniken påverkar miljön. En fråga ställdes för att undersök om eleverna, i ämnet 
teknik, diskuterat eller läst om miljöfrågor. Elevsvaren är hopparade och kommer från samma 
arbetslag.  

 Har ni pratat miljöfrågor?
-Ja som jag sa förut så hade vi något projekt om vatten och sånt, typ. 
- Ja vi hade något om vatten…och kretslopp…och försurningen

-Nej det har vi inte
-Nej det tror jag inte

- Nej 
- Nej. Det har vi gjort på No

- Jag kommer inte ihåg. Jag tror att vi har det
- Miljöfrågor?…det har vi pratat om men inte i tekniken.

- Ja. På våra No-lektioner. Vi har varit på värmeverket. Det är inte så mycket teknik 
om man ska slänga rätt saker i rätt tunna. Vi har pratat växthuseffekter hur man ska 
förebygga. Vi har haft många lärare som kommit och gått, så det har varit ganska 
jobbigt.

Av elevsvaren kan man avläsa att teknikämnet inte uppfattas som drivande angående 
miljöaspekterna. Kopplingen till andra ämnena är svag. Någon lärare har möjlighet att arbeta 
tematiskt, men de flesta eleverna får sina miljökunskaper via sina No-lärare.

I mål att sträva mot kan man läsa att eleverna ska utveckla sina insikter i den tekniska 
kulturens kunskapstraditioner och målet, som de bland annat ska uppnått, är att de ska kunna 
redogöra för den tekniska utvecklingen både förr och nu. För att se om eleverna hade någon 
uppfattning om det historiska perspektivet ställdes en fråga till eleverna om de läst 
teknikhistoria.

- Nej. Det kommer jag inte ihåg. Jag tror inte vi gått in på det.
-Inte vad jag kommer ihåg.
-Ja vi gör väl det nu kan man väl säga. (projektarbetet)
- Ja det som jag håller på med nu.

Ingen av tekniklärarna har samhällsvetarbakgrund och därmed finns det ingen på skolan som 
driver kvalificerade lektioner angående teknikhistoria och teknikens påverkan på 
samhällsutvecklingen. De flesta lärarna löser detta genom att låta eleverna få arbeta med ett 
enskilt projekt om någon uppfinnare eller uppfinning, men det blir mycket fragmentariskt. 

6.3.1 Analys
Enligt Skolverket har kursplanerna för de samhällsorienterande ämnena skrivits så att den 

gemensamma kursplanen tillsammans med varje ämnesplan bildar en helhet, oberoende av 
hur undervisningen organiseras och genomförs. Kursplanerna i de naturorienterande ämnena 
är uppbyggda på samma sätt. Det betyder att den gemensamma kursplanen och 
ämneskursplanen ska läsas och användas tillsammans oavsett undervisningsform. Dessa 
bildar en helhet. Detta går att läsa i kommentarerna till kursplaner på sidan 12.   
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Det som genomsyrar teknikundervisningen är i de flesta fall initierat av läraren. Det blir 
många gånger ett problemlösande arbetssätt och konstruktionsarbeten som oftast inte är satta i 
något sammanhang. Oftast utgår man från ett uppdrag eller ett problem som beskrivs för 
eleven. Eleverna får ett utrymme för sina egna idéer och lösningar. Det finns inget givet svar 
eller något facit. 

En flicka beskriver teknikundervisningen så här: -Vi har försökt göra en boll och kastat den 
på en tröja så den sitter fast. Och sen , typ, något slags pinnflygplan och försöka få den att 
flyga, typ att vi har försökt skjuta iväg den med ett gummiband. Sen har vi försökt bygga ett så 
långt torn vi kan.

Genom att arbeta med modellkonstruktioner, skisser och annan dokumentation möjliggör 
man för eleven att utveckla bl.a. sin kommunikativa förmåga. Blomdahl (2007) skriver att 
arbetsgången kan liknas vid den som används i design- och konstruktionsarbete i dagens 
samhälle. Författaren menar att eleverna genom problemlösning och konstruktionsarbete får 
en djupare förståelse av tekniken, samtidigt som de utvecklar sin sociala kompetens. Här finns 
det ett exempel på hur en lärare utnyttjar denna möjlighet. En elev beskriver gruppindelningen 
av klassen på följande sätt: – Alltså vi har haft det så här ett tag…Tjejerna och killarna i 
klassen dom har inte haft så mycket kontakt med varandra. Då ville läraren blanda lite grann. 
Så antingen bestämmer hon grupperna. Eller så säger läraren att två tjejer och två killar ska 
gå ihop, någon man inte känner så väl, typ, eller så bestämmer läraren. Så det är lite olika.

 Blomdahl påpekar också vikten av att det bör finnas någon form av gemensam reflektion 
eller utvärdering så att det inte blir enbart någon form av ”trial and error”. Blir det en isolerad 
teknisk produkt finns risken att den inte satts i ett större sammanhang och att man glömmer 
perspektivet människa, samhälle och teknik. Man går då miste om helhetsförståelsen av den 
teknik som för tillfället behandlas. Blomdahl skriver att arbetssättet med problemlösande 
modellarbeten bör sättas in i ett sammanhang så att eleverna ”inte enbart får förståelse av 
konstruktionsarbetet i sig utan också görs uppmärksamma på hur de har sin plats i omvärlden” 
(s.127). Av svaren kan jag konstatera att det är endast en av sex lärare som har ambition och 
möjlighet till ett konkret ämnesövergripande arbetssätt. De andra fem har tematiska studier 
och bedriver arbetet själva, med den risken och konsekvensen att teknikområden delas upp, 
helhetsperspektivet går förlorat och elevens bild av teknik blir färgad av tekniklärarens 
förutsättningar. Teknikämnet riskerar att komma lite i ”utkant” gentemot de andra ämnena. 
Detta framgår klart och tydligt när eleverna svarar frågorna om teknikhistorien och 
miljöaspekten. Någon No-tekniklärare utnyttjar möjligheten till att samarbeta med sig själv 
och lägger upp ett tema om t ex, vatten. När det gäller teknikens påverkan på samhällets 
utveckling, i ett historiskt perspektiv, får eleverna själva söka kunskap i någon form av 
projektarbetet som avslutar årskurs nio. Maria Sandström (2004) har en utmärkt formulering 
som jag inte vill undvara läsaren:

Teknik, enligt Lpo 94, är ett vackert exempel på ett tvärvetenskapligt ämne som erbjuder 
stora möjligheter till samarbete över ämnes- och blockgränser, om bara lärarna blir 
medvetna om möjligheterna. Kanske är rådande skoltraditioner och lärare som bevakar 
”sina” ämnens plats de farligaste motståndarna till ämnet. I så fall får hoppet stå till att de 
unga lärarna tar upp en kamp för ämnet (Sandström, 2004 s.20)

Av elevsvaren framgår det klart hur de uppfattar samband och koppling till andra ämnen. 
Det är tekniklärarens ämnesutbildning/kompetens och val av arbetsområde som är helt 
avgörande. En annan faktor som påverkar är platsen för teknikundervisningen. Lärare med 
praktisk estetisk bakgrund har sin ämnessal som utgångspunkt och No-matematiklärarna har 
oftast en No-sal som bas. Skogh (2001) skriver att undervisningslokalens beskaffenhet har 
betydelse inte bara för det praktiska arbetet utan, ”även för hur eleverna upplever ämnet 
teknik i en mer allmän mening”(s.61). Hon konstaterar också att skolans sätt att definiera 
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teknik får en stor genomslagskraft hos eleverna. Ett alltför ensidigt ämnesinnehåll begränsar 
elevernas perspektiv på vad teknik ”är”. Om eleverna upplever skolans teknikutbud som 
ointressant menar hon att risken finns att eleverna får en negativ inställning inte bara till 
ämnet teknik utan också till teknik som helhet…”en uppfattning som det kan vara mycket 
svår att förändra”(s.242).

Det går att utläsa av intervjuerna av lärarna att de vill förmedla en kunskap om den teknik 
som eleverna möter i sin vardag. Att de får arbeta undersökande och problembaserat samt att 
eleverna får ta mycket ansvar för sin egen utveckling. Den konkreta undervisningen påverkas 
till stor del av de officiella styrdokumenten men tekniklärarnas uppfattning styr, och vilka 
villkor som ska gälla för undervisningen. Man skall komma ihåg att tidsaspekten gentemot 
målen är tre år och att lärarna på skolan väljer stoff och använder lämpliga metoder, efter eget 
intresse och kompetens, för att eleverna ska uppnå dessa mål. Men som en lärare uttryckte 
det: ” Alla moment hinner jag aldrig med på tre år”.

6.3.2 Sammanfattning
Kommunens vision i skolplanen 
”Vår vision innebär att Xxxx kommuns förskoleverksamhet och skola präglas av en 
helhetssyn där alla barn och elever har en bra arbets- och lärandemiljö.
Vi ser en verksamhet där barn och elever är med och påverkar, lär sig ta ansvar och 
därigenom utvecklar en nyfikenhet och lust att lära sig mer. Vidare känner våra barn och 
elever trygghet och stöd från föräldrar och personal, vilket gör att de vågar pröva och utveckla 
alla sina förmågor. Detta leder till att de lyckas i förskola/skola och får goda kunskaper med 
sig i sitt livslånga lärande” (s.4).

Jörgen Tholin har en bra kommentar till ovanstående ”Skolpolitiker anses inte alltid kunna 
överblicka konsekvenser av sina beslut i förhållande till målen och de anses inte heller kunna 
skriva skolplaner som är utvärderingsbara” (s.39).  Han menar också att det finns en tydlig 
tendens att makten över skolan har flyttats från centrala beslut till enskilda skolor och lärare.

Ingen av lärarna i undersökningen refererar till gällande läroplan (Lpo 94) eller andra 
styrdokument när de redovisar sina utgångspunkter för sin metodik. Men jag menar att de 
ändå att de omedvetet påverkats av dess innehåll. Lärarnas uppfattning om vilket innehåll som 
ska behandlas inom ramen för teknikämnet varierar. Jag har dock fått uppfattningen att där 
läraren utnyttjar sin tekniska kompetens maximalt så ha det medfört att eleverna upplever 
teknikämnet stimulerande och intresseväckande. Lärarna lever upp, i de flesta fall, till 
intentionerna i styrdokumenten trots att de inte kan redogöra för dem i detalj och hur dessa 
ska samverka. 

Jag konstaterar att varken Utbildningsdepartementet eller Skolverket givit lärarna en tydlig 
vägledning i hur kraven i kursplanerna ska uttydas och beskrivas. Målen är svåra att precisera 
eftersom de är sammansatta och komplexa. Det innebär att målen är mycket svåra att tolka, 
beskriva och konkretisera i praktiken. I stället för att ge lärarna stöd och hjälp med tolkningen 
av styrdokumenten har regeringen valt att skärpa kraven ytterligare genom att ålägga lärarna 
att skriva individuella utvecklingsplaner (IUP) från och med vårterminen 06. Syftet med IUP 
är att lärarna på ett ännu tydligare sätt ska beskriva vad eleverna befinner sig i sitt lärande och 
hur långt han eller hon kommit i arbetet mot måluppfyllelsen. 
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7 Diskussion
7.1 Undersökningen
I och med att jag har använt standardiserade frågor och spelat in svaren på band så kan man 
anse att reliabiliteten är relativt god. Den information som lämnades vid intervjuerna kan 
anses vara tillförlitlig, med reservation för att någon kanske har förstärkt något eller utelämnat 
relevanta fakta.

När det gäller innehållsvaliditeten insåg jag att när jag bearbetade svaren och kategoriserade 
dem,så borde jag nog först ha gjort en logisk analys av mina frågor. Det visade sig att jag 
borde ha formulerat några frågor annorlunda och kanske formulerat några fler ”vassa” frågor 
angående styrdokumenten. Det blev flera följdfrågor från mig som jag inte hade förberett. Jag 
insåg inte bristerna i tid därför får man nog tillskriva validiteten en lägre nivå.

7.2 Metoddiskussion
Metoden att intervjua en slumpvis vald elevgrupp kändes mycket bra. Visserligen hade jag 
mer eller mindre relation till eleverna, men jag upplevde ingen större skillnad och gjorde 
heller inte någon åtskillnad på eleverna vid intervjuerna. Värre var det med lärarna som jag 
upplevde att de på något sätt hamnade i en försvarsställning och därmed kanske har påverkat 
reliabiliteten negativt. Jag uttryckte mig någon gång att jag kände mig som en skolinspektör 
som skulle kontrollera lärarnas undervisning. Backman(1998) hade rätt när han beskrev att 
man kan väcka en försvarsattityd om intervjupersonerna upplever att vi dömer eller kritiserar 
deras verksamhet.

7.3 Sammanfattning och kommentarer
 Efter min studie, som har belyst styrdokumentens påverkan på undervisningen, har det 
framkommit att det behövs mer kunskap om hur ämnet teknik formas till pedagogisk och 
didaktisk handling. Det är emellertid svårt att dra några generella slutsatser, då 
undersökningen endast har belyst teknikundervisningen på en skola. Om undersökningen 
genomförs på fler högstadieskolor skulle kopplingen kunna bli starkare mellan verklighet, 
tolkning och slutsatser. Det skulle också vara intressant att utföra observationer eller 
genomföra enkätfrågor för att få statistiska hårddata att bearbeta. Jag hoppas dock att min
studie kan bidra, och vara ett underlag, för fortsatta diskussioner kring teknikämnets fortsatta 
utveckling.  

Avslutningsvis vill jag också peka på formuleringen från Skolverket angående demokrati. I 
Kommentarer till kursplaner och betygskriterier står det på sidan 19-20: ”Skolan ska sträva 
efter att eleven utvecklar en tilltro till sin egen förmåga att påverka och en vilja att hävda 
demokratiska värden samt blir förtrogen med sina rättigheter och skyldigheter som 
medborgare i demokratiskt samhälle.” Jag konstaterar att tekniklärarna generellt inte uppfyller 
Skolverkets krav fullt ut. Anledningen är precis som Jörgen Tholin (2006) skriver: ”De ramar 
som styr idag är betydligt mer diffusa än tidigare. Det kan därför vara svårt för en person 
utifrån, till exempel en forskare, att till fullo kunna förstå och tolka vilka ramar som finns i 
dagens skola” (s 36).  

Skogh (2001) skriver ”Det är inte alls säkert att elever, lärare och föräldrar menar samma 
sak när de talar om teknik/teknikundervisning i skolan – det torde snarare vara sannolikt att de 
inte gör det”! (s.131). 
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Bilaga 1
Till vårdnadshavare/förälder

Jag heter Anders Helderud och arbetar på xxxxx-skolan  i xxxx. Jag är nu i slutet av min 
utbildning och ska nu skriva mitt examensarbete.

Examensarbetet ska bli en undersökande studie och beröra frågor såsom: 

 Hur uppfattar och hur upplever elever i åk 9 ämnet teknik?
 Skiljer sig teknikundervisningen på den enskilda skolan?
 Vad prioriterar tekniklärare i sin undervisning?

Min avsikt är att belysa detta genom intervjuer med elever och spela in intervjun på band. 
Eleverna kommer att vara anonyma och inte nämnas med namn i min slutrapport.

Intervjuerna beräknas pågå några veckor efter påsk och tar cirka en halvtimme per elev. 
Denna tid får inte inkräkta på annat viktigt skolarbete utan schemaläggs tillsammans med 
berörd elev och lärare.

För att göra denna intervju behöver jag ert medgivande.

Med vänliga hälsningar
Anders

Jag/Vi godkänner detta:…………………………………………. Datum………..
  Vårdnadshavares underskrift

Elevens namn:……………………………………………………klass………….
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Bilaga 2

Lärarsvar a7

 Har du läst teknik på högskola eller universitet med inriktning på undervisning i 
skola?

- Ja, jag har 35 poäng och tänker komplettera med 5 poäng miljöteknik.

 Hur länge har du undervisat eller samverkat i skolämnet teknik?
- 3 år

 Har du gått någon fortbildningskurs?
- Inte under de här tre åren då jag både har undervisat och studerat.

 På vilket sätt låter du eleverna påverka utformningen och innehållet av 
teknikundervisningen?

- Jag ger dom ganska fria uppgifter och sedan är det upp till dom själva att studera i böcker 
och på Internet som jag ger tips om i förhållande till de arbetsuppgifter jag givit. Sedan 
ska de praktiskt omsätta detta till oftast tekniska konstruktioner. Samt de får läs och 
skrivuppgifter att ta reda på om teknikutveckling om bla olika uppfinningar.

 Undervisar du i något annat ämne, i så fall vilka? 
- Språkverkstad

 På vilket sätt samverkar du kring teknikundervisningen med andra ämnen?
- Eftersom jag undervisar i fysik också så samarbetar jag ju med mig själv. Jag samarbetar 

också mycket med en slöjdlärare och två andra tekniklärare. Inget samarbete med SO.

 Hur delger du eleverna målen i kursplanen?
- Jag har när jag får dom i sjuan så går vi igenom dom kursplaner och mål som finns och 

konstaterar att med 40 minuters teknikundervisning i veckan så finns det ingen som helst 
möjlighet att hinna med och uppnå alla dom delmoment och delmål som finns. Utan sen 
tar jag på att plocka ut dom moment som vi kan arbeta med så att vi får ett lite bredare 
perspektiv. Alla moment hinner jag aldrig med på tre år.

 Hur delger du eleverna betygskriterierna?
- Ja när dom slutar nian är dom nog totalt omedvetna om betygskriterierna. Jag tror det 

försämras under de tre åren. I sjuan är de nog mer medvetna än vad som behövs.för att få
ett betyg så småning om.  

 Ger du läxor, teoretiska eller praktiska?
- Eleverna har ju ingen egen lärobok. Däremot så har jag en klassuppsättning av en 

teknikbok så att dom har tillgång till den att läsa och kolla in vad vi har jobbat med. Sedan 
har vi biblioteket där bibliotekarien har plockat ihop stora boklådor som har med teknik 
att göra. Men inga lösläxor i teknik, däremot räkneuppgifter i teknik och att rita hemma, 
göra ritningar och skisser till de ska göra och bygga.

 Har du något eget tillverkat läromedel?
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-Nej…jo det dom får av mig är de praktiska uppgifterna, lösa förutsättningar. Ett exempel 
är när jag skriver att de ska konstruera ett äggskydd och vilket materiel de får använda och 
vilken storlek. Jag ger dom också tips på vad de ska läsa innan. Sedan får de använda sig 
av Internet och bibliotek för att läsa om deformationszoner och hållfasthet osv. Och 
utifrån det konstruera någonting.

 Har du lektioner i ritteknik?
- Nej det har jag inte….Eleverna får ibland innan de ska göra en konstruktion eller bygga 

något göra en skiss på hur de tänker göra. Men ritteknik…nej.

 Har du gjort några andra studiebesök än besöket på Exprimentlabbet?
- Nej det har vi inte gjort.

 Finns det någon lokal kursplan? 
-  Ja vi har ju alla lokala kursplaner samlade i ett dokument. Jag har läst den och jag tycker 
att det bättre att anpassa undervisningen till eleverna och få någonting gjort och att de lär 
sig nånting än att följa en kursplan som kanske inte hänger med riktigt. 

  Periodläser ni teknik eller hur ser ert undervisningsupplägg ut?
- Dom har en timma i veckan, men jag har kört två timmar i veckan under höstterminen. 

Det blir längre arbetspass. Annars blir det så hattigt.

 Vem sätter betyget för eleverna om när personalen tillsammans arbetar över 
ämnesgränserna under ex ett temaarbeta där teknik ingår?

- Det är jättesvårt. Om jag jämför med andra läsämnen så har man ju mer ”svart på vitt”.  
Det här blir mer en subjektiv bedömning utav de utförda arbetena.

 Finns det ämneskonferenser i teknik?
- Ja vi har två per termin. 

 Vad avhandlar ni då?
-    Det blir mest praktiska saker såsom beställningar, inköp och att plocka i verkstan.
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Bilaga 3

P6 (15 år)
Har din lärare diskuterat målen med dig för teknik.
- Ja det har han. Han nämnde saker som vi ska göra för att få V, Vg och Mvg

Har du fått vara med om att planera vad ni ska göra?
- Ja, det har vi fått.

Har du fått vara med och påverka arbetssättet?
- Ja. Vi har fått lära oss att sätta upp ett mål och så har vi fått välja arbetssättet för att kunna 

uppnå det målet. Så har vi en viss tid på oss

Har ni fått bestämma redovisningsformer?
- Ja, delvis, vi har fått en del linjer som vi ska följa, hur vi ska redovisa

Har du sett betygskriterierna för teknik?
- Nej, jag har inte sett betygskriterierna utan läraren har sagt vissa saker vad man ska ha för 

G och så.

Vilket betyg hade du i teknik ht 04?
– G

Vet du varför du fick det betyget?
- Nej. Jag gjorde de saker för G

Kan du se några likheter mellan teknik och andra ämnen?
- Nej, inte vad jag kommer på…. Men på fysik och teknik finns några likheter Teknik är 

hur det funkar och fysik är varför det funkar. Mellan biologi och teknik finns det också ett 
samband. Djur dör och blir till olja, olja blir sedan till bensin som driver motorn t ex.

Har ni haft läxor i teknik?
- Nej

Har ni haft temaundervisning eller projektarbeten kring ämnet teknik?
- Ja vi har det nu. Teknik genom århundradena. Om man väljer t ex motorn så fär man läsa 

allt om den och sedan ska man redovisa det i ett arbete

Periodläser ni eller har ni teknik varje vecka?
- Vi försöker ha teknik varje vecka. En timme i veckan

Anser du att teknik främst är ett praktiskt eller ett teoretiskt ämne?
- Jag tycker det är både ock.

Har du någon egen teknikbok?
- Nej 
Har du fått låna någon annan litteratur?
- Biblioteket har en vagn med böcker som läraren tar med

Har ni gjort studiebesök?
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- Nja….Jo vi har varit i Kalmar på Exprementarium.

Har ni pratat miljöfrågor?
- Ja det har vi gjort. Och då finns det en koppling mellan geografi och historia

Kan du göra en enkel teknisk ritning?
- Nej

Kan du följa, förklara eller använda en teknisk ritning?
- Nej 

Har du blivit ställd inför problem att lösa?
– Nej inte i teknik. Jo vi har byggt båtar, så ska båten gå snabbast. 
Har du gjort eller byggt något som du har tagit med dig hem?
- Ja. Båten och en resistanslåda.

Finns möjlighet till datorer som ett arbetsredskap?
– Ja, när vi letar fakta, och skriver ut saker.

Har ni haft grupparbeten?
- Ja
Vem bestämmer gruppindelningen?
- Det gör vi själva

Vad anser du ämnet teknik ska innehålla för att det ska passa dig?
- Jag är nöjd med det som det är

Har du byggt något på tk-lektioner som du tagit hem?
- Nej….tror inte det

När läste du teknik för första gången?
- På mellanstadiet, i 5.an

Är det något som du lärt dig i tekniken som du har haft nytta av?
– Ja, kunna koppla med sladdar.
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