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Resumé 
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förekomst och karaktär i grundskolans år ett till tre.  
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Datum: Januari, 2010 
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teknikundervisning. 

Avsikten med denna studie var att undersöka vilka spår av teknikundervisning som 
fanns i grundskolans år ett till tre. Våra upplevelser var att lokala arbetsplaner och 
medvetet arbete inom teknikämnet saknades i år ett till tre, vilket vi ansåg försvåra 
elevernas chanser att uppnå målen för teknikämnet i slutet av år fem. Trots upplevelsen 
av att teknikämnet försummas, har vi ändå sett att lärare undervisar i teknik i år ett till 
tre, dock omedvetet. Syftet blev därmed att studera teknikämnets förekomst och karaktär 
mer systematiskt och genom observation och analys kritiskt granska hur teknikämnet 
kom till uttryck i den vanliga undervisningen. Detta analyserades utifrån en kvalitativ 
metod med deltagande observationer och berättande observationsanteckningar som 
insamlingsdata. Datainsamlingen genomfördes på två olika skolor och baseras på 
tjugoen lektionsobservationer.  

Resultatet visar att lärare i år ett till tre skapar möjligheter för eleverna att tillägna sig 
tekniska kunskaper och färdigheter, dock omedvetet, vilket vi benämner som dold 
teknikundervisning. Lärares omedvetna teknikundervisning resulterar i att elever i år ett 
till tre, genom handling eller resonemang, kan knyta an till kursplanemålen för 
teknikämnet i år fem. Det framkommer dock att lärarna inte alltid tar tillvara på 
elevernas initiativ, vilket genererar i att tillfällen att lyfta tekniken går förlorade.  
 
Vår uppfattning är att lärare är omedvetna om att delar i deras vanliga undervisning 
tillhör teknikämnet. Vi har sett dold teknikundervisning och tror att den förkommer i 
stor utsträckning, därmed finns det dold måluppfyllelse som inte heller blir synlig för 
lärarna vid bedömning av kursplanemålen. 
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Keywords:  Technology, primary school, effectiveness, unconsciousness, 

hidden technology education. 

The purpose of this study, through our own experience of the course outline and 
consciously work on the subject of technology, is that it is inadequate through years one 
to three. This, we felt prevent students' chances of achieving the objectives in the 
subject technology at the end of year five. Despite our experience of the subject 
technology’s negligence, we have still seen that teachers teach technology in year one to 
three, but unconsciously. With this background, we became curious about the traces of 
technology education that do exist in primary school’s years one to three. The aim was 
to study technology’s prevalence and nature of a more systematic and thorough analysis 
to critically examine how the subject of technology was reflected in mainstream 
education. The method of study is qualitative in nature, involving observations and 
narrative field notes as data collection. The data collection was carried out at two 
different schools and is based on twenty-one lesson observations.  

The results show that teachers' unconsciously technology teachings actually succeed in 
the students in year one to three, by act or reasoning may relate to curriculum objectives 
for the subject in year five. The results found that teachers in years one to three create 
opportunities for students to acquire technical knowledge and skills, however, 
unconsciously, which we refer to as hidden technology education. We have also seen 
that the teachers do not always take advantage of their student’s initiative, which results 
in lost opportunities to further develop the subject.  

Our view remains that teachers are unaware that part of their regular teachings actually 
belongs to the technology topic. We have seen hidden technology teaching and believe 
that it is lost to a large extent; therefore, there is hidden effectiveness that does not 
become visible to the teachers.  
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Del 1. Bakgrund 
Under en teknikkurs i lärarprogrammet genomfördes fältstudier på grundskolor, där 
lokala arbetsplaner för teknikämnet bland annat granskades. Efter granskningen såg vi 
en tendens till att lärare inte medvetet arbetar med teknik som skolämne för de yngre 
eleverna, det vill säga med elever från år ett till tre i grundskolan. Vi saknade också 
arbetsplaner för år ett till tre på dessa skolor. I en rapport från Teknikföretagen (2005) 
framhålls en oro över att lärarna på de skolor de undersökt heller inte har några 
arbetsplaner för teknikundervisning. Teknikföretagen framför att två av tre lärare inte 
ens vet om det finns arbetsplaner på skolan. Arbetsplaner är ett dokument som skall 
finnas för alla ämnen på varje skola. Det är en plan för hur kursplanen omsätts i 
undervisningen och där målen som skall uppnås i årskurs fem och nio bryts ner 
(SKOLFS 2004:23). På en skola som vi före studiens början varit i kontakt med kunde 
vi bland annat se att arbetsplanerna i teknik inte berörde eleverna förrän i år fyra, då 
eleverna hade i uppgift att demontera en elektrisk apparat. På samma skola hade en 
klass i år tre stenålderstema, där eleverna odlade, tillverkade och använde sig av de 
egengjorda verktygen. Med all denna teknik kring sig säger läraren att ”Nej, i trean har 
vi ingen teknikundervisning”. 

Med uppnåendemål för teknikämnet i år fem, ser vi ett dilemma i hur eleverna skall 
kunna nå upp till dessa mål, om teknikundervisningen inte medvetet startar förrän i år 
fyra. Vi anser det vara svårt för en elev att under ett år hinna bli så förtrogen med 
teknikämnet att han eller hon kan redogöra för viktiga aspekter för teknikutvecklingen 
samt utveckla förståelse för teknikens betydelse för natur, samhälle och individ, vilket 
uppnåendemålen för teknik bland annat innebär. Kursplanen beskriver även att eleverna 
i slutet av år fem skall kunna använda vardagliga tekniska redskap, samt kunna beskriva 
deras funktioner. Vi anser att detta tar tid att lära sig och därför behöver teknikämnet 
ges mer plats och tid i grundskolans tidigare år. Vi ser det betydelsefullt att erbjuda 
eleverna mer tid för att få möjlighet att utveckla förståelse och förtrogenhet för 
teknikens väsen. Vi är eniga med Ginner (1996b) och Sjöberg (2005) om att samhället 
kräver teknisk förståelse och därför är det viktigt att skolan hjälper till att utbilda 
tekniskt kunniga medborgare som kan utvecklas i takt med samhället. 

1.1 Inledning 
Mestadels har vi funnit studier om teknikämnet som berör grundskolans år fyra till nio. 
Bland annat har vi funnit att lärares utbildning kan ha betydelse för hur eleverna 
utvecklar sitt teknikintresse (Mattsson, 2002). Ett fåtal studier berör vår tänkta 
åldersgrupp, årskurs ett till tre, och Teknikföretagen (2005) refererar till Malmqvist och 
Stedts undersökningar som visar att teknikämnet inte prioriteras på låg- och 
mellanstadiet. Många skolor saknar enligt dem arbetsplaner för ämnet och därmed 
saknas också oftast avsatt tid för det. Detta resulterar i att teknikämnet koncentreras till 
korta intensiva perioder, exempelvis temaarbeten, istället för att ämnet får slingra sig 
som en röd tråd genom hela grundskolan (Teknikföretagen, 2005). Vår tolkning är att 
författarna menar att om det fanns en central styrning av hur lärotimmarna skulle 
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fördelas över skolåren, skulle teknikämnet få större plats på schemat. Vi uppfattar att 
teknikämnet rent schemamässigt är svårt att införa som ett eget ämne i år ett till tre, 
ändå är teknikämnet ett eget obligatoriskt ämne i grundskolan, med mål att uppnå i år 
fem och nio (Skolverket, 2000). Kanske beror svårigheterna med att få in teknikämnet 
på schemat på att lärarna finner det svårt att undervisa inom teknikämnet? I enlighet 
med Elfström m.fl. (2008) anser vi att teknikundervisningen inte behöver vara så 
komplicerad utan det räcker gott och väl med att låta eleverna få praktisera och samtala 
om den enklaste tekniken som finns i deras närmiljö, exempelvis i klassrummet. När 
eleverna skriver använder de en penna, som ibland måste vässas. Hur fungerar en 
pennvässare eller ett suddgummi som kan sudda ut blyerts? Saxen, hur kommer det sig 
att den fungerar? Man behöver enligt vår mening inte göra teknikundervisningen svår 
för elever i år ett till tre. De behöver inte demontera en dator eller kaffebryggare i dessa 
år, utan det finns andra områden som berör teknik och som kan skapa teknisk kunskap.  

Vi har sett att lärare arbetar med teknik i år ett till tre utan att de själva verkar vara 
medvetna om detta. Denna bakgrund har gjort oss nyfikna på vilka spår av 
teknikundervisning som finns i grundskolans år ett till tre? Vi vill genom observationer 
av undervisning i klassrum (eller där undervisning bedrivs) studera teknikens förekomst 
och karaktär i grundskolans tidigare år. 

1.1.1 Styrdokument 

Här ges en överblick över de mål i styrdokumenten som berör teknikämnet. 

1.1.1.1. Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet – 
Lpo94 (Skolverket, 2006) redogörs att skolans uppdrag är att ”förmedla de mer 
beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället 
behöver” (s. 5). ”Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett 
stort informationsflöde och en snabb förändringstakt” (s. 5). Eftersom tekniken är i 
ständig utveckling är det viktigt att skolan skapar förutsättningar där eleverna kan 
inhämta teknisk kunskap. Skolan ansvarar för att varje elev, efter genomgången 
grundskola ”känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de 
naturvetenskapliga, tekniska1, samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskaps-
områden (s. 10) samt ”kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskaps-
sökande och lärande” (s. 10). 

1.1.1.2 Kursplanen för teknik 

Teknikämnets syfte och roll i grundskolan är att lära eleverna att förbättra sina 
livsvillkor (Skolverket, 2000). Teknikundervisningen skall utveckla en förtrogenhet för 
teknik hos elever och öka deras förståelse för samhällets användande av teknik samt 
dess konsekvenser för människa, natur och samhälle. Kursplanen preciserar och 

                                                 

1 Vår kursivering. 
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definierar ämnet genom att framhålla att tekniska problem och lösningar kan 
klassificeras på olika sätt, beroende på vad man önskar att uträtta. Skolverket framhåller 
att teknikämnet kan identifieras genom fyra grundläggande funktioner, vilka är 
omvandla, lagra, transportera och styra. Genom ett tydliggörande och systematiserande 
av dessa fyra funktioner får eleverna redskap att själva kunna analysera teknikens roll 
och funktion. Att göra vardagstekniken begriplig och synlig är ännu ett syfte ur 
kursplanen (Skolverket, 2000), vilket kan innefatta att införskaffa kunskap om från de 
enklaste redskapen i hemmet till modern apparatur. Kursplanen framhåller att 
teknikämnet skall ge eleverna den grundläggande tekniska kompetens som behöver 
finnas hos varje individ för att kunna vara en fungerande medborgare i vårt moderna 
samhälle. Tekniska kunskaper blir därmed en allt viktigare förutsättning för att kunna 
bemästra och använda den teknik vi omges av. Teknikämnet syftar inte bara till att göra 
eleverna tekniskt kunniga, utan eleverna måste också utveckla en förståelse för vilka 
konsekvenser teknikanvändningen får för individ, samhälle och natur. Mål som eleverna 
skall ha uppnått i teknikämnet i slutet av det femte skolåret är att:  

− 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.  
          (Skolverket 2000, s. 115) 

1.1.1.3 Lokala arbetsplaner 

Skolverket (SKOLFS 2004:23) formulerar allmänna råd för lokala arbetsplaner utifrån 
läroplan och kursplaner. ”Nationella kursplaner bör tolkas och utvecklas lokalt på ett 
sådant sätt att det klargörs vad undervisningen ska innehålla och hur den ska utformas 
för att leda mot de nationellt fastställda målen” (s. 1). Skolverket förklarar att det är 
viktigt att på varje skola klarlägga vilka kunskaper eleverna skall utveckla samt 
konkretisera de nationella målen. ”Det utgör ett underlag för planeringen av 
undervisningen, det ligger till grund för information, diskussion och samråd med elever 
och föräldrar och för bedömningen av elevens kunskaper” (SKOLFS 2004:23, s. 2). 
Arbetsplanerna skall också inspirera lärare och skapa likvärdiga förutsättningar för 
undervisningen och bedömningen av elever i olika skolor.  
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1.2 Syfte 
Vi ser ett dilemma i hur eleverna skall kunna nå upp till kursplanemålen, om teknik-
undervisningen inte medvetet startar förrän i år fyra i grundskolan. Vi har iakttagit att en 
grupp lärare arbetar med teknik i år ett till tre, utan att de själva förefaller vara medvetna 
om det. Vi vill studera teknikämnets förekomst och karaktär mer systematiskt och 
genom observation och analys kritiskt granska hur ämnet kommer till uttryck inom 
ramen för undervisningen.  

• Studien syftar därmed till att söka vilka spår av teknikundervisning som finns i 
den dagliga undervisningen i grundskolans år ett till tre. 
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1.3 Teoretisk bakgrund 
Ginner (1996b) framhåller att teknikbegreppet kan vara svårt att karaktärisera. Vi skall 
ändå försöka att ge olika perspektiv på hur teknik kan betraktas och vilka delar 
teknikämnet kan anses innehålla. Därefter kommer en presentation om teknikämnets 
utveckling och dess betydelse i svenska grundskolan samt en beskrivning av teknik-
ämnets kursplan i andra länder. Vidare följer konstruktivismens och socialkulturens 
påverkan på teknikundervisningen i den svenska skolan samt en presentation av tidigare 
studier. Efter förutsättningar för framgångsrik teknikundervisning avslutas det teoretiska 
kapitlet med en sammanfattning, där vi även ger vår beskrivning av teknikbegreppet. 

1.3.1 Teknik för att underlätta människans vardag 

Nationalencyklopedin (2010) beskriver teknik som ”[…] en sammanfattande benämning 
på människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska 
föremål”. Mattssons (2002) beskrivning av teknik är snarlik och lyder ”Människans 
metoder att tillfredställa sina önskningar och behov genom att tillverka och använda 
verktyg och fysiska föremål” (s. 2). ”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” (Skolverket, 2000 s. 112). Thorén 
(1997) uttrycker att tekniken inte bara innefattar häftiga maskiner som vi emellanåt 
använder oss av för att tillfredställa våra behov, utan att teknik är allt det vi använder för 
att leva vårt dagliga liv.  

För att skildra tekniken ur ett ännu bredare perspektiv kan uttryckas att ”Teknik är allt 
det människan sätter mellan sig själv och sin omgivning för att uppfylla olika behov, 
samt de kunskaper och färdigheter hon utvecklar och förvaltar i denna problemlösande 
process” (Ginner, 1996b s. 22). ”Tekniken kan därför inte skiljas ut från allt annat utan 
måste studeras i sitt sammanhang” (Thorén, 1997 s. 31). Sturesson m.fl. (2002) håller 
med om att teknik måste betraktas som en del av oss människor och inte enbart något 
som används när vi har behov av det. Både Thorén och Sturesson m.fl. menar att vi idag 
har blivit så beroende av tekniken att vi inte märker att den blivit en del av oss. 
Cavanaugh (2009) framför att människan spenderar cirka 95 % av sin tid tillsammans 
med tekniska redskap och oftast utan att ens reflektera över att det är teknik. Att 
tekniken används dagligen utan att reflekteras över håller Ginner (1996a) med om och 
förklarar att när tekniken väl reflekteras över, betraktas den ofta som datorer och andra 
elektriska apparater. 

1.3.2 Teknik är ett tillvägagångssätt  

Teknik handlar om att se och försöka lösa problem, testa, misslyckas, förändra och 
komma fram till en ännu bättre lösning, redogör Ginner (1996b). Det är denna process 
som han beskriver som teknikens utveckling. Teknik är ett grekiskt ord som betyder 
skicklighet eller tillvägagångssätt (Ginner, 1996b) och Blomdahl (2007) instämmer med 
att teknik ofta betraktas som något vi människor har producerat genom ett tillväga-
gångssätt, ett resultat av övning och skicklighet. Hur begreppet teknik definieras beror 
på kontexten och Blomdahl belyser att oavsett kontext är tekniken alltid av empirisk 
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karaktär. Tekniken ger en unik möjlighet att begripa genom att gripa, det vill säga att 
förstå teknikämnets teori genom att se och praktiskt undersöka (Warodell, 2007). 

1.3.3 Teknikens delar 

Ur dessa breda beskrivningar av teknik, kan en precisering av teknikens olika delar 
också behövas för att få en förståelse för vad teknik kan innebära. Vi har valt att i denna 
precisering utgå från Thorén (1997) som beskriver olika steg som bör beröras i teknik-
undervisningen för att utveckla förtrogenhet med teknikens väsen. Thorén menar att ett 
första steg mot denna förtrogenhet är att uppmärksamma tekniken i vardagen och 
undersöka föremål för att se hur de fungerar. Han belyser att en klädnypa, en 
säkerhetsnål eller en fingerborg kan vara föremål intressanta för djupare analys, där 
frågor kring användning, nytta, funktion, material, konstruktion och utformning kan 
lyftas. Nästa steg är att bli förtrogen med konstruktioner och verkningssätt, det vill säga 
att kunna konstruera och tillverka enkla tekniska ting för att lösa uppgifter i vardagen. 
Att upptäcka system och hur systemens olika delar (komponenterna) hör ihop, menar 
Thorén resulterar i ett ytterligare steg mot teknisk kunskap. Exempelvis bildar synålen 
tillsammans med tyg, tråd och sax ett tekniskt system som behövs för att kunna sy. 
Slutligen förklarar Thorén att människa – teknik – samhälle ingår i en ständig 
växelverkan och genom att se samband och uppleva den tekniska utvecklingen och dess 
konsekvenser för samhället erhålls förtrogenhet med teknikens väsen. Ny teknik 
förändrar samhället och samhället utvecklar ny teknik, denna ständiga växelverkan 
framhåller Thorén är på både gott och ont. Därmed menar han att genom att se 
teknikens olika sidor, väga för- och nackdelar och värdera dessa kan eleverna få en ännu 
större insikt om teknikens väsen.  

1.3.4 Teknikämnets utveckling 

Teknikämnet har varit ett obligatoriskt skolämne i den svenska grundskolan sedan 1980, 
då läroplanen Lgr80 infördes (Blomdahl, 2007). Riis (1996) belyser dock att teknik-
ämnet har funnits med i styrdokumenten för grundskolan sedan den grundades. Under 
denna läroplanstid (Lgr62) var teknik ett tillvalsämne som erbjöds för de äldre eleverna. 
Ämnet skulle förebereda eleverna mot arbetslivet och ge dem en praktisk kunskap om 
de maskiner som då var relevanta att ha kunskap om ute på arbetsmarknaden. Blomdahl 
(2007) förklarar att trots att teknikämnet blev ett obligatoriskt skolämne under 1980-
talet, så räknades det på den tiden ändå till de naturorienterade ämnena och 
undervisades fortfarande främst för äldre elever på högstadiet. Idag lyder grundskolan 
under läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 
Lpo94 (Skolverket, 2006). Lpo94 infördes fjorton år efter att teknikämnet blev 
obligatoriskt och i och med denna läroplan fick teknikämnet en egen ämnesstatus och 
skulle inte längre vara underordnat något annat ämnesområde (Blomdahl, 2007). 

Ett flertal grundskolor ser dock fortfarande tekniken som en del av de natur-
vetenskapliga ämnena och därför är teknikämnet inte alltid synbart, menar Mattsson 
(2002). Mattsson (2005) poängterar dock att teknik inte är det samma som 
naturvetenskap. Naturvetenskapen innebär att förstå världen medan tekniken innebär att 
praktiskt lösa de problem som kan uppstå grundat på naturvetenskapen. Mattsson 
förklarar vidare att de naturorienterade ämnena, inklusive teknik, tillsammans har 800 
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undervisningstimmar under hela grundskolan och att det är lärarens uppgift att 
strukturera dessa timmar så att målen i dessa ämnen kan uppfyllas i tid. Riis (1996) 
framhåller att de yttre förutsättningarna för teknikämnet är bättre idag än för ett antal år 
sedan, men den som har det avgörande förutsättningarna för ämnet är läraren. Det är 
läraren som måste vilja och våga ta sig an teknikämnet. 

Teknik är alltså allt det människan sätter mellan sig själv och sin omgivning för att på 
något sätt underlätta vardagen. Tekniken uppkommer därmed då människan har ett 
behov av att förlänga sina egna förmågor, exempelvis i form av verktyg, hjälpmedel och 
praktiska tillvägagångssätt. Teknikområdets komplexa delar genererar i att vi aldrig kan 
urskilja tekniken från annat, utan måste studera den i sitt sammanhang. Teknikämnet har 
funnits med i den svenska skolan sedan sextiotalet, men är fortfarande ofta osynlig i 
dagens skolor, trots att det är ett eget obligatoriskt skolämne. 

1.3.5 Varför teknik i skolan?  

Thorén (1997) framhåller att vår vardag är fylld av teknik från morgon till kväll och 
tekniken har som sagt blivit så naturlig för oss att vi inte ens reflekterar över den. I en 
rapport från Teknikföretagen (2005) belyses starkt att grundskolan har en avgörande roll 
för om dagens ungdomar upptäcker teknikens värld och möjligheter. Teknikföretagen 
redovisar att teknikämnet är av betydelse för att i ett långsiktigt perspektiv skapa 
förutsättningar där ungdomar kan tillägna sig kunskap om tekniken och intresse för att 
vilja välja en teknisk inriktad yrkesbana. Ginner (1996b) framhåller dock att alla inte 
behöver en djupare teknisk utbildning i sitt yrke, men alla behöver en teknisk 
allmänbildning. Ginner2 betonar att kraven på teknisk kompetens ökat i samhället. Att 
klara av vardagen kräver en grundkompetens i teknik och denna kompetens är av stor 
betydelse för att människan skall kunna navigera sig i det tekniska samhället, vilket 
även Sjöberg (2005) instämmer i. Ginner3 framhåller vidare att utan tekniken står vi 
nakna mot världen och att en saknad av praktisk handlingsberedskap inom tekniken kan 
skapa ett handikapp i samhället.  

Vid undervisning av teknikämnet, menar Sjöberg (2005) i enlighet med Thorén (1997) 
att det är viktigt att skolan belyser teknikens olika sidor. Tekniken för inte alltid bara 
gott med sig, utan skapar också samhällsproblem och hot mot miljön. Genom att 
uppmärksamma teknikens olika sidor kan det generera i att elever i framtiden kan sträva 
efter ett mer miljövänligare tekniksamhälle. Teknikundervisningen skall därför 
förekomma för att lära eleverna att kunna bemästra tekniken både i vardagen och i 
samhället. Sjöberg (2005) ser att teknikämnets existens kan knytas an till olika 
argument, vilka är; nyttoargumentet; ekonomiargumentet; demokratiargument och 
kulturargumentet. Att lära eleverna att bemästra tekniken benämner Sjöberg som ett 
nyttoargument. Sturesson m.fl. (2002) och Sjöberg förklarar att när fler ungas intresse 
och utbildning inom teknik ökar, kan fler tekniska system och hjälpmedel utvecklas. 
Fler vill då bli delaktiga konsumenter av den nya tekniken, vilket genererar i en 

                                                 
2 Föreläsning: Teknikens identitet och innehåll. (2009-03-26). Thomas Ginner, Högskolan i Skövde. 
3 Föreläsning: Teknikens identitet och innehåll. (2009-03-26). Thomas Ginner, Högskolan i Skövde. 
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ekonomisk vinst för nationen. Kunskapen genererar då i en både personlig- och 
samhällsekonomisk vinst, vilket Sjöberg belyser som ekonomiargumentet.  

Demokratiargumentet innebär att teknisk kompetens ses som ett betydelsefullt redskap 
för att få demokratin att fungera. Eleverna måste utveckla förståelse för tekniken och 
dess konsekvenser och inte låta sig manipuleras av alla teknikens fördelar. I ett 
demokratiskt samhälle krävs en kunskap hos befolkningen, och Sjöberg belyser att vi 
måste veta vad vi kan påverka och samtidigt förstå att vårt handlande skapar 
konsekvenser. Elder (1996) skriver att ”genom att eleverna tidigt blir bekanta med 
tekniken, genom att de får lära sig hur tekniken fungerar, kan man motverka att det 
uppstår en klyfta mellan allmänhet och experter” (s. 87). Sjöbergs sista argument är 
kulturargumentet och innebär att skolan skall delge eleverna kunskaper om kulturarvet 
och genom det belysa teknikens historia och synliggöra hur tekniken växt och utvecklats 
fram till idag. ”Med ett brett synsätt på kultur är det skolans uppgift att ge det 
uppväxande släktet kännedom om de många formerna för mänsklig kultur och kunskap” 
(Sjöberg, 2005 s. 178).  

Teknikämnets existens i den svenska skolan motiveras alltså av olika argument. De 
belyser bland annat vikten av att kunna manövrera tekniken i vardagen och att ur en 
miljö- och hälsosynpunkt förstå teknikens konsekvenser. Argumenten berör också 
samhällets behov av framtida tekniskt kompetenta människor som gynnar individ och 
samhälle ur bland annat nytto- och ekonomiskt perspektiv. Teknikämnet motiveras även 
utifrån ett demokratiskt förhållningssätt. Sjöberg framhåller att människor kan förhålla 
sig kritisk till användandet av teknik, om hennes kunskap kring den ökar. Det sista 
argumentet genererar i ett historiskt och kulturellt perspektiv, vilket är betydelsefullt för 
att kunna förstå teknikens utveckling. 

1.3.6 Teknikämnet ur ett internationellt perspektiv  

Cavanaugh (2009) förklarar att trots att olika länder har olika namn på teknik-
undervisningen strävar ändå alla länders skolor efter ett likvärdigt mål, nämligen att alla 
elever skall bli tekniskt kunniga. Rasinen (2003) genomförde en studie där kursplanerna 
för teknikutbildningen undersöktes i Australien, England, Frankrike, Nederländerna, 
USA och Sverige. I Australien är teknik ett av åtta obligatoriska ämnen i år ett till tio. 
Motivet till att ämnet är obligatoriskt i alla årskurser är att människor möter teknik varje 
dag och därför måste eleverna lära sig mer om tekniken. Det övergripande målet med 
teknikundervisning i Australien är att förbereda samhället på att kunna svara upp mot 
aktuella och nya ekonomiska och sociala behov samt att ge elever de färdigheter som 
kommer att ge den studerande maximal flexibilitet och anpassningsbarhet i hans eller 
hennes framtida liv och sysselsättning. I England är syftet med teknikundervisning att 
ge elever en grund och förbereda dem i att delta i morgondagens snabbt föränderliga 
teknik. Eleverna, som undervisas i ämnet från att de är fem år och uppåt, skall bli 
självständiga och kreativa problemlösare på både individ och gruppnivå. Däremot blir 
teknikutbildningen i Frankrike först obligatorisk när eleverna är elva år. Frankrikes 
teknikutbildning syftar till att klargöra förhållandet mellan arbete, produkter och 
mänskliga behov samt upptäcka teknikens effekter för samhälle och kultur. När elever i 
Frankrike studerar teknik, måste de möta konkreta situationer som kräver tillämpning.  
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I Nederländerna blir teknikutbildningen en del av barnens värld redan när de är fyra år. I 
grundskolan är teknik integrerat med hantverk, konst och naturvetenskap. På gymnasie-
nivå blir teknik mer av ett eget ämne, dock fortfarande integrerat men nu med 
matematik, naturvetenskap och samhällskunskap. 

I en annan studie framför Blomdahl (2007) likheten mellan den svenska och den nya 
zeeländska kursplanen. I båda länderna ges läraren frihet att disponera innehåll och 
metod, men med kravet att de skall kunna ge eleverna möjlighet att uppnå målen för 
ämnet. Teknikämnet är obligatoriskt i alla årskurser och målet i de båda länderna är som 
Rasinen (2003) ser det, att eleverna utvecklar en förståelse av essensen av teknik och då 
främst en förståelse för teknikens effekter på produktion, samhälle, den fysiska miljön 
och levnadsförhållanden. Teknisk expertis blir därmed en viktig förutsättning för 
kontroll och användning av teknik. Detta perspektiv återspeglas också i USA:s kursplan, 
där den huvudsakliga grunden för teknikutbildning är att alla medborgare bör vara 
tekniskt litterata och därigenom kunna använda, hantera och förstå tekniken (Rasinen, 
2003). 

Kursplanerna från de sex länderna varierar kraftigt (Rasinen, 2003). Australiens och 
Englands planer är av lehrplan-typ (från det tyska ordet för läroplan) med mycket 
specifika detaljer om vad som skall läras ut och hur undervisningen bör gå till. Sveriges, 
Nya Zeelands och USA:s kursplaner är istället av standardtyp. De är dokument som 
anger de mål som skall uppfyllas, men målen specificeras inte i kursplanen. Dokument 
av standardtyp är därför mer allmänna och möjliggör stor flexibilitet för läraren. 
Frankrike och Nederländerna använder riktlinjer som är kombinationer av de två 
typerna, vikten ligger på standardtypen men kompletteras med många lehrplan-
komponenter. Samtliga kursplaner anser att teknikämnet skall studeras av både flickor 
och pojkar. I alla planer betonas också vikten av att studera effekterna av tekniken på 
samhället och Sverige betonar, enligt Rasinen (2003) särskilt vikten av teknikens 
historia. Frankrike är det enda land där teknikämnet inte direkt är kopplat till att studera 
förhållandet mellan teknik och miljö.  

Kursplanerna varierar alltså länderna emellan, det finns kursplaner som är mer specifika 
än andra, vilket genererar i att vissa lärare har större flexibilitet gällande planering av 
ämnet än vad andra lärare har. Trots olika namn på teknikundervisningen och mer eller 
mindre detaljerade kursplaner är den gemensamma nämnaren ändå att alla elever skall 
utbildas till tekniskt kunniga medborgare. Dock finns vissa skillnader i teknikundervis-
ningen då vissa länder förespråkar en praktisk tillämpning av tekniken medan andra 
länder prioriterar elevernas konsekvenstänkande. 

1.3.7 Konstruktivismens influens i svenska skolan 

Konstruktivismen har påverkat naturvetenskap- och teknikundervisningen sedan början 
av 1970-talet (Elfström m.fl., 2008). Jean Piagets syn på lärande gör sig påmind, då 
naturvetenskap- och teknikundervisningen ofta innehåller experiment, där eleverna 
själva skall finna svar på frågan varför experimentet resulterade i det det gjorde. 
Koppling till kursplanen för teknikämnet kan också göras, då den framhåller ”Att själv 
praktiskt pröva, observera och konstruera är ett fruktbart sätt att närma sig teknikens 
primära frågor om mål och möjligheter och att erövra en förståelse som är svår att nå på 
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annat sätt” (Skolverket, 2000 s. 113). Som Piaget (1972) uttryckte skall eleverna vara 
aktiva kunskapssökare och det är det mänskliga tänkandet och det personliga handlandet 
som skall vara i fokus då inlärning skall ske. Piaget menade att kunskapsmedvetenhet 
växer fram ur handling och han framhöll att inhämtning av kunskap föregås av agerande 
i förhållande till det som skall läras in. Kunskapen skapas genom att enskilt utföra en 
handling och sedan strukturera tankarna efter det som har skett under den aktiva 
handlingen. För att kunna inhämta kunskap hävdade Piaget att människan behöver 
intelligens. Intelligensen krävs för att kunna strukturera sina tankar till ny kunskap 
genom assimilation (då nya kunskaper tas in) och ackommodation (då anpassning av de 
nya kunskaperna sker). ”Intelligensens mest väsentliga funktion är att begripa och att 
finna, dvs. att konstruera struktur genom att konstruera verkligheten” (Piaget, 1972 s. 
36). För att behålla kunskapen betonade Piaget att situationer måste upprepas och att 
responsen måste bli densamma, annars struktureras tankarna om till ny kunskap efter 
den nya handlingens respons. Piaget förklarade att barn går igenom olika stadier i sitt liv 
och utifrån stadiernas genomgång samt barnens ålder och mognad utvecklas deras 
intelligens. Ju äldre barnen blir desto bättre kan de börja distansera sig från det 
materiella, men Piaget menade att det materiella ändå alltid underlättar en 
inlärningsprocess. Handling är lättare att förstå än ord, vilket gör handlingen viktig.    

För att en utveckling av intelligensen skall ske, menade Piaget (1972) att det också 
krävs att barnen har intresse och erfarenhet. Eftersom erfarenhet är ett viktigt moment 
för att utvecklas enligt Piagets teori, berörde han också det sociala trots sitt 
individcentrerade perspektiv. Piaget framhöll nämligen att alla individers stadier är 
socialiserande, då erfarenheterna är samordnande med den sociala miljön. Dessutom 
sker ett gemensamt användande av individernas kunskaper som resulterar förändringar i 
den gemensamma sociala miljön. 

1.3.8 Socialkulturellt perspektiv på frammarsch 

Även Lev Vygotskijs utvecklingsteori om hur barn lär sig har påverkat den svenska 
skolan förklarar Kroksmark (2003). Vidare förklarar han att Vygotskij kan mäta sig med 
Piagets pedagogik och att de bådas teorier kan återspeglas i vår nuvarande läroplan för 
grundskolan, Lpo94. Idag handlar mycket i skolan om att lära sig att samarbeta och att 
lära av varandra. Vygotskijs (2001) teori grundar sig på ”utvecklingens allmänna lag”, 
vilken innebär att allt människan lär upprepas två gånger, först på en social nivå och 
sedan på en individuell nivå. Vygotskij förklarade att inlärningen startar i samspel med 
andra, sedan reflekteras händelsen på individnivå och därmed övertar individen 
kunskapen som den lärt i det sociala samspelet. Denna arena där kunskap skapas i 
samspel med andra, benämnde Vygotskij som den proximala utvecklingszonen. Han 
framhöll att det är samspelet med andra som utvecklar människan och hennes lärande. 
”Utan social kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande” (s. 
10). För att kunna utvecklas förklarar Vygotskij att det inte bara krävs ett gemensamt 
språk, utan även en aktiv elev, en aktiv lärare och en aktiv miljö. 

1.3.8.1 Lärarens roll 

Både Piaget och Vygotskij betonade att eleverna själva skall komma fram till egna svar, 
läraren skulle varken föreläsa eller servera svaren. Piaget (1972) förespråkade att läraren 
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skall stimulera elevernas nyfikenhet, så att de själva konstruerar ett eget lärande. 
Läraren skall inte framställa sig själva som specialist, utan som förmedlare som 
stimulerar eleverna mot att själva nå kunskapen. Vygotskij (2001) menade istället att 
läraren skall genomföra dialoger med de aktiva eleverna och att lärandet sker i 
samspelet mellan aktiva elever, en aktiv lärare och en aktiv social miljö. Att vara lärare 
innebär, enligt Vygotskij att vara samtalsparter, vägvisare och kontrollant av att 
samspelet i den aktiva miljön fungerar som planerat. Vygotskij ansåg även att det är 
lärarens uppgift att hjälpa eleverna att bli medvetna om sitt lärande, detta skedde bäst 
genom dialog och reflektion. Båda Piaget och Vygotskij ansåg att lärarna skall ge 
utmaningar och Vygotskij framhöll att utmaningarna skulle vara lagom svåra och 
anpassade efter varje elevs kapacitet. Både Vygotskij och Piaget ansåg att varje elev 
måste få en individuell utmaning, eftersom alla har olika erfarenheter att bygga vidare 
på. Piaget framförde åsikten om att det är lärarens uppgift att veta på vilken kunskaps-
nivå eleverna befinner sig, för att sedan utmana och utveckla deras befintliga kunskaper. 
Vygotskij menade likaså att läraren skulle planera undervisningen efter elevernas 
utvecklingspotential. De var eniga om att pedagogiken är betydelsefull för att kunna 
leda eleverna rätt och Piaget framförde tre frågor som kan vara till hjälp för lärare att 
planera undervisningen utifrån. Dessa frågor som kan knytas an till alla undervisnings-
situationer är: 

1. Vad är målet med denna undervisning? Vad vill jag att eleverna skall lära?  
2. Vilka ämnen är viktiga för att eleverna skall kunna uppnå målet?  
3. Hur kan undervisningen planeras så att alla kan få utvecklas? 

Genom ett konstruktivistiskt arbetssätt i skolan lär sig eleverna att planera vad det är de 
skall göra, utforska och det är deras nyfikenhet och intresse som styr dem mot att vilja 
experimentera och ta reda på varför det blir som det blir. Ny kunskap måste grunda sig 
på tidigare erfarenheter och i en social interaktion lär eleverna mer än vad de skulle lärt 
sig själva (Vygotskij, 2001). Sedan måste färdigheten individuellt undersökas för att få 
kunskap om hur det hela fungerar, detta prövas och lärs genom egen handling (Piaget, 
1972). Ett citat från Piaget som här nedan följer, beskriver betydelsen av att eleverna 
själva aktivt måste få deltaga och inte bara stå bredvid och beskåda för att lärande skall 
ske. 

Man har också trott sig åstadkomma en tillräcklig experimentell bildning genom att lära 
eleven resultat från tidigare gjorda experiment och genom att låta läraren demonstrera olika 
experiment, precis som om man skulle kunna lära sig simma genom att stå på land och 
betrakta badande som simmar omkring. (Piaget, 1972 s. 63) 

Konstruktivismen har påverkat naturvetenskap- och teknikundervisningen och har tagit 
Piagets tankar i akt, vilka var att kunskap växer fram genom handling, därav är egna 
experiment av betydelse. Även Vygotskijs teorier har påverkat svenska grundskolan då 
det i skolan framhålls att elever lär sig mer tillsammans. I en social interaktion lär sig 
individerna mer av varandra än vad de skulle gjort på egen hand.  

1.3.9 Tidigare studier  

Här presenteras tidigare studier som vi anser vara relevant för vår studie. Nedan 
beskrivs att lärare upplever saknad av kompetens för att undervisa inom teknikämnet, de 
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saknar också intresse och material. Vidare redovisas studier om elevers uppfattning av 
teknik och en amerikansk studie jämförs med resultat från svenska studier om lärares 
uppfattning om teknikämnet.  

1.3.9.1 Lärares kompetens och attityd till ämnet 

Blomdahl (2007) förklarar att det inte finns så många forskningsrapporter som beskriver 
hur teknikämnet undervisas i grundskolan. Teknikämnet är alltså inte särskilt beforskat, 
vilket hon menar kan bero på att tekniken ännu är ett någorlunda nytt obligatoriskt ämne 
i skolan och som saknar både tradition och identitet. Hennes studie visar att många 
lärare saknar utbildning inom detta ämne och att teknikämnet har svårt att etablera sig 
på schemat i dagens grundskolor. Blomdahl refererar till en studie som gjorts av CETIS 
(Centrum för tekniken i skolan) under 2003/2004 och som baserats på enkäter till 
skolledare och lärare i slumpmässigt utvalda grundskolor i landet. Resultatet visade att 
flertalet av grundskolorna saknade arbetsplaner i teknikämnet. Frågan om teknikämnets 
placering och utrymme i skolan kan relateras till kompetens men också till attityder. 
Warodell (2007) studerar både kompetens och attityder till teknik hos förskollärare, 
lärare, skolledare samt näringslivsrepresentanter. I sin studie finner Warodell att lärarna 
upplever svårigheter med att undervisa i teknik på grundskolan. Detta tror hon främst 
grundas i lärarnas känsla av brist på egen kunskap och utbildning, då lärarna uppgav att 
de känner sig osäkra och därmed inte klarar av att möjliggöra för eleverna de mål som 
skall uppnås i slutet av år fem. Vidare förefaller det finnas ett ointresse hos lärare och 
motiv som lärarna också uttrycker försvårar undervisningen är dåliga resurser avseende 
material, pengar och lokaler. Dessutom anser lärarna att ”det var svårt att hinna med och 
planera och genomföra teknikundervisningen då tiden sällan räckte till” (Warodell, 
2007 s. 30). 

En annan studie gjord av Cavanaugh (2009) baseras på hur lärare i USA svarar på 
frågor om teknisk kunskap, attityd till ämnet och hur de undervisar teknikämnet i 
klassrummet. Hon precis som ovanstående författare redovisar att lärarnas attityd till 
ämnet påverkar teknikundervisningen, detta tror hon grundar sig i hur intresserade och 
säkra lärarna känner sig inom ämnet. Mattsson (2005) framhåller att lärare själva måste 
finna teknik intressant för att kunna bjuda in till teknikämnet och skapa intresse hos 
eleverna att vilja lära. Med jämförelse med tidigare litteratur, presenterade Thorén 
(1997) att människor har förutfattade meningar om vad teknik innebär. Detta framgår 
även i Cavanaughs (2009) studie, där två tredjedelar av en tillfrågad grupp svarar att 
teknik har med datorer att göra. Vidare förklarar hon att endast en tredjedel av de 
tillfrågade hade en bredare syn på teknikämnets innehåll och de svar respondenterna 
lämnade var att teknik är ett sätt att förändra något för att tillfredställa människans 
behov.  

1.3.9.2 Lärares omedvetna arbete med teknik och elevers omedvetenhet av teknik 

I en studie av Lindmark (2009) är bakgrunden att skolutvecklaren och skolledningen i 
en kommun vill ha mer kännedom om och hur lärare arbetar med teknik i skolan. Målet 
var att ta reda på vilka inställningar och kunskaper det fanns bland pedagoger i 
kommunen, samt vilka inre och yttre förutsättningar som fanns för att tillämpa teknik-
ämnet och arbeta medvetet med teknik i grundskolans förskoleklass upp till år fem. 
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Lindmarks studie visar att mer än hälften av lärarna inte anser sig arbeta medvetet med 
teknik. Det finns dock, till skillnad från Warodells (2009) studie, yttre förutsättningar 
det vill säga: material, lokaler och möjlighet att dela in eleverna i smågrupper för att 
tillämpa teknikämnet. Däremot upplever lärarna i enighet med Warodells studie, en 
kunskapsbrist inom teknikämnet och de önskade främst fortbildning och mer kunskap.  

Lindmarks (2009) studie som visar att mer än hälften av lärarna inte anser sig medvetet 
arbeta med teknikämnet i skolan kan kopplas till Elgetuns och Karlssons (2007) studie. 
De har genom intervjuer med elever i år två och tre studerat elevers uppfattning om 
begreppet teknik och teknik som skolämne. Studien visar att elever beskriver teknik 
som en strategi, en förmåga att kunna något och enligt eleverna innebär ägande av 
mycket kunskap det samma som att vara teknisk. Teknik betraktas som något praktiskt 
när eleverna själva utför en handling, oftast kopplat till deras vardagserfarenheter. 
Tekniken blir dock teoretisk när den talas om, uttrycker eleverna. Elgetun och Karlsson 
resonerar om att elevernas snäva uppfattning av teknikbegreppet kanske kan bero på att 
de saknat för lite pratisk teknikundervisning. När eleverna tillfrågas om och i så fall 
vilka tekniska saker de har i hemmet, räknar de upp tekniska saker, alla med den 
gemensamma nämnaren; att de drivs av el. Elgetuns och Karlssons resultat visar att det 
bara är ett fåtal elever som tror det finns någon koppling mellan teknik och teknik som 
skolämne. De få elever som ser denna koppling betraktar dock tekniken som en taktik, 
exempelvis en taktik inom fotbollen som spelas ute på rasterna eller en taktik för att 
räkna ut tal i matematiken. 

3.10 Förutsättningar för framgångsrik teknikundervisning 

Cavanaugh (2009) menar att det är viktigt att förklara abstrakta begrepp på ett praktiskt 
sätt. Hon belyser att elever lär sig bättre när undervisningen är spännande, meningsfull 
och när de själva aktivt får agera, precis som Piaget (1972) framhöll. I enighet med 
henne framhåller Elfström m.fl. (2008) vikten av att situationsbinda begrepp i något 
konkret, så att begreppen förknippas med något som eleverna känner till. Förståelse för 
ett begrepp grundas enligt Elfström m.fl. i repetition och att kunna använda begreppet i 
olika sammanhang. Nya erfarenheter och kunskaper kräver en förståelse för både tanke 
och handling, därmed belyser de liksom Cavanaugh, Piaget och Andersson (2008a), 
vikten av att praktisera kunskapen. Cavanaugh anser att barn lär sig bättre när tekniken 
integreras i annan undervisningen istället för att ha teknik som separat ämne, eftersom 
tekniken då praktiseras i olika kontexter. Cavanaugh, Elfström m.fl. och Andersson 
(2008a) är eniga om att lärare måste skapa tillfällen där elever erbjuds att nyttja sin 
nyvunna kompetens. Detta är av stor betydelse för att skapa förtrogenhet med samt för 
att bevara sin nya kunskap. För att tillgodose detta rekommenderar Elfström m.fl. att i 
skolan börja med undersöka tekniken i elevens närmiljö. För att sedan kunna ge 
eleverna större utmaningar krävs att lärare har ämneskunskaper. Viktigt är också att 
stötta utforskandet och att som lärare vara intresserad inom ämnet (Elfström m.fl.,2008). 

För att en förändring i skolor skall ske måste de traditionella undervisningsmetoderna 
och kursplanerna anpassas efter tekniken i samhället, förklarar Cavanaugh (2009). 
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Ginner4 menar att det är viktigt att teori och praktik lever i symbios. Han argumenterar 
för att den gamla traditionen om att dela upp praktiska och teoretiska ämnen måste lösas 
upp, för att teknikundervisningen skall gynna elevernas lärande. Ginner talar om en 
tredimensionell kunskap; att kunna, se och förstå, vilket kräver både teori och praktik. 
Skolorna behöver också säkra sin teknikkompetens så att lärare känner sig trygga i 
undervisningen, framhåller Cavanaugh, 2009. Hon menar också att det är betydelsefullt 
att teknikundervisningen startar redan i de tidigare åren i grundskolan.  

Being able to use, manage, and understand technology is a literacy that all students need to 
become contributing members of society and live productive lives […]. More importantly, 
it must begin in a child’s early school years. (Cavanaugh, 2009 s. 1) 

Studier visar alltså att lärare upplever svårighet att undervisa teknikämnet då de saknar 
utbildning, intresse och resurser i form av material, pengar och lokaler. De känner sig 
osäkra på grund av brist på egen kunskap och dessutom saknar ett flertal skolor 
arbetsplaner, vilket försvårar planeringen. De framkommer dock att resurser finns, så 
frågan om teknikämnets existens kan således anses oberoende av de yttre 
förutsättningarna. Lärares kunskaper, säkerhet, attityder och intressen kan istället anses 
avgörande för teknikämnets förekomst och karaktär. De visar sig också att både elever 
och vuxna har en relativt snäv bild av vad teknik är. Detta kan bero på att teknik-
undervisning saknar både teori och praktik. 

3.11 Sammanfattning 

Avslutningsvis vill vi sammanfatta denna teoretiska bakgrund genom att ge en 
beskrivning av våra tankar kring teknikämnet. Vår beskrivning tar utgångspunkt i 
Ginners5 ord gällande teknik, nämligen att tekniken är en utbyggnad av våra kroppar 
och oss själva. Tekniken anser vi vara resultatet av alla de redskap och hjälpmedel som 
människan skapat för att underlätta sitt leverne. Tekniken kan delas upp i olika delar 
och för att bara klara av vardagen krävs en grundkompetens inom tekniks väsen. Teknik 
är det senaste införda ämnet i svensk grundskola och har från att ha varit ett 
verkstadstekniskt tillvalsämne, idag blivit ett eget obligatoriskt skolämne. Det finns 
flera argument för teknikämnets existens i skolan och trots att teknikundervisningen ser 
olika ut länder emellan, så strävar länderna vi berört efter ett likvärdigt mål med 
utbildningen, nämligen att alla elever skall utvecklas till tekniskt kunniga medborgare. 
Teknikämnet är inte särskilt beforskat, men av tidigare studier kan utläsas att lärare 
upplever en osäkerhet när det gäller att undervisa i teknik och de önskar själva en 
kompetensutveckling inom ämnet. Studier visar också att teknikämnet har svårt att 
etablera sig på schemat och att arbetsplaner för ämnet saknas på flertalet svenska skolor. 
Elever ser teknik som ett mått på kunskap eller möjligtvis strategier för att lösa 
matematikproblem. För att skapa goda förutsättningar för eleverna att tillägna sig 
teknisk kompetens är det viktigt att förklara abstrakta begrepp och låta eleverna 
praktisera sin kunskap i olika kontexter. I dagens läroplan, Lpo94, kan vi se hur 

                                                 
4 Föreläsning: Teknikens identitet och innehåll. (2009-03-26). Thomas Ginner, Högskolan i Skövde. 
5 Föreläsning: Teknikens identitet och innehåll. (2009-03-26). Thomas Ginner, Högskolan i Skövde. 
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konstruktivismen och det socialkulturella perspektivet gjort sina avtryck och påverkat 
teknikundervisningen under åren som varit. 
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Del 2. Metod 
Här beskrivs studiens metod, urval och tekniker för datainsamling. Med utgångspunkt 
från dessa val beskrivs sedan genomförande av datainsamling, vilken har skett genom 
tre observationsdagar på två skolor och där sammanlagt tjugoen lektioner observerats. 
Slutligen följer en beskrivning av hur resultatet analyserats samt aspekter på 
trovärdighet och etik.  

Rienecker och Stray Jörgensen (2008) framhåller att undersökningsmetoden är en 
redogörelse för hela studiens undersökningsprocess. Genom att noga beskriva vilket 
tillvägagångssätt som använts, kan även andra genomföra en liknande studie. Patel och 
Davidson (2003) liksom Bell (2000) menar att det viktigaste när en studie skall 
genomföras är att välja metod och datainsamlingsteknik efter syftet. Syftet med denna 
studie är att söka vilka spår av teknikämnet som finns i den dagliga undervisningen i 
grundskolans år ett till tre, vilket ledde oss till valet av att göra en kvalitativ 
observationsstudie.  

2.1 Metodval 
Vi valde att genomföra en kvalitativ studie för att därigenom kunna uppnå en djupare 
förståelse för teknikämnets förekomst och karaktär i skolans vanliga undervisning (Patel 
& Davidson, 2003). Starrin (1994) skriver att alla fenomen som vi varseblir är av 
kvalitativ karaktär. Han menar att kvalitativa studier görs när personliga upplevelser blir 
offentliga genom ord. Med syftet som utgångspunkt var vi inte intresserade av att se hur 
många gånger tekniken uppmärksammades, utan med studien ville vi utveckla en 
förståelse för hur teknikämnet kommer till uttryck inom ramen för undervisningen 
under grundskolans första tre år. Därför valdes en kvalitativ metod. 

Vi valde att genomföra en deltagande observation och Denscombe (2009) beskriver att 
det finns tre olika nivåer av deltagande observationer. Den första är totalt deltagande, 
där forskarens roll är helt dold och den andre är deltagande i den normala miljön, där 
forskaren är känd för vissa i miljön. Den tredje är deltagande som observatör, där 
forskarens roll som forskare är känd, det vill säga att omgivningen också är medveten 
om avsikten med observationen. Vi var i denna studie deltagande observatörer i den 
normala miljön, där vi som forskare strävade efter att bibehålla den naturliga miljön, 
vilket Denscombe ser som den huvudsakliga prioriteringen vid denna typ av 
observation. I deltagande observationer är syftet att få en inblick i händelser samt att få 
ett större djup än bredd i datainsamlingen. Denscombe belyser att en deltagande 
observatör innebär ”att vara där och att vara i händelsernas centrum” (s. 284). 
Observationer är tidskrävande och svåra att genomföra, framhåller Denscombe och Bell 
(2000). ”Forskaren begränsas av den tid och den precision som är nödvändig för att 
observera och registrera händelserna” (Denscombe s. 275). Bell menar dock att ”det 
finns aldrig tillräckligt med tid för att hinna med allt det arbete som kan tyckas vara 
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viktigt för att göra ett ordentligt arbete” (s. 32). Trots denna aspekt gällande tid ansåg vi 
ändå att denna metod passade vårt syfte bäst. Vid observationer filmas eller antecknas 
det som skulle observeras vilket var; vilka spår av teknikundervisning som vi kunde 
finna i klassrummets lärandemiljö. Eftersom vi ville undvika att störa undervisningen 
och minimera risken att göra eleverna nyfikna på vårt deltagande i klassrummet, valde 
vi att dokumentera i skrift med hjälp av papper och penna. Denna dokumentation av 
observationerna har vi valt att beteckna som observationsanteckningar. Att skriva ner 
allt som observeras, menar Carlsson (1997) kan beskrivas som en berättande 
observation. Därmed anser vi oss ha genomfört en berättande deltagande observation. 

2.2 Urval 
Uppsatsen baserades på observationer av teknikens förekomst och karaktär i den vanliga 
undervisningen i år ett till tre på två olika skolor. Dessa två skolor var före vår 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU) okända skolor, där ingen av oss hade 
förutfattade meningar om hur teknikundervisningen kunde se ut. Skola A är en mindre 
skola med cirka 150 elever från förskoleklass upp till år sex. Skola B är en lite större 
skola med cirka 200 elever, också från förskoleklass upp till år sex.  

Urvalet bestod av lärare som arbetar i år ett till tre på de skolor där vi genomfört 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Både Bell (2000) och Denscombe (2009) skriver 
att det vid observationer är viktigt att kunna smälta in och kunna överblicka handlings-
arenan utan att avbryta den planerade undervisningen. Det tar tid att komma in i en 
grupp och bli accepterad som observatör utan att störa elevernas uppmärksamhet. ”[…] 
ju längre tid de befinner sig på plats desto självklarare blir deras närvaro […]” 
(Denscombe, 2009 s. 280). Dessa argument utgjorde motiv för valet av observations-
miljö, då vi tidigare under vår VFU blivit kända för eleverna och lärarna, vilket 
minimerade risken för att de skulle störas av observationerna. Utifrån detta perspektiv 
valdes sedan de klasser som vi tillbringat mest tid i under vår VFU-period. På ena 
skolan hade en av oss gjort timmar både i år ett, två och tre, därav var valet av klasser 
på den skolan givet. På den andra skolan kände observatören endast eleverna väl i år ett. 
År två bestod bara av en klass och i år tre valdes klassen utifrån att deras klasslärare var 
den första läraren som tillfrågades och lämnade godkännande till studien. Val av 
lektioner var inget förutbestämt val av oss, utan det blev de lektioner som var 
schemalagda för respektive klass och skola under de dagarna som var inbokade för 
observation. Eftersom vi inte aktivt valde lektioner gav det oss ett bredare empiriskt 
material då vi fick möjlighet till att observera teknikämnets spår i flera olika ämnen. 

2.3 Genomförande 
Innan observationerna gjordes en pilotundersökning, då det enligt Bell (2000) är av stor 
betydelse för studiens kvalitet att undersöka om tillvägagångssättet är lämpligt i 
förhållande till studiens syfte. Forskaren får också möjlighet att pröva dokumentationen 
samt utvärdera om dokumentationen är tillräcklig. Under vår pilotundersökning 
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antecknades förutom teknikämnets förekomst och karaktär även allt som i klassrummet 
kunde betraktas som tekniska redskap och hjälpmedel. Detta ansåg vi efter pilot-
undersökningarna inte vara relevant för vårt syfte, utan kommande observationer 
fokuserades därför endast på hur tekniken kom till uttryck.  

Observationerna genomfördes i de berörda klasserna de inbokade dagarna under vecka 
46. Varje observationstillfälle innebar observationer av undervisningen under en hel 
skoldag, det vill säga från klockan åtta till ett i respektive klass. Vi placerade oss på en 
plats där hela klassrummet kunde observeras utan att störa lektionen. Observationerna 
genomfördes enskilt på var sin skola, det vill säga att en av oss observerade på skola A 
och en på skola B. Under observationerna var det lärarens initiativ, elevens initiativ och 
lektionens innehåll som observerades för att se hur teknikämnet kunde uppmärksammas 
i klassrummet. Som observatörer var vi öppna för alla spår av teknikundervisning i 
samband med lärandesituationen, det vill säga att alla situationer som vi betraktade föll 
inom ramen för teknikämnet antecknades.  

Observationsanteckningar fördes så snart vi observerat något som kunde betraktas som 
spår av teknik. Enligt Denscombe (2009) är det viktigt att dokumentera omgående och 
regelbundet under observationen om möjligheten ges. Det kan emellertid vara så att 
anteckningar inte kan föras utan att störa den naturliga miljön, därför är det viktigt att 
om inte omgående, i alla fall så snart som möjligt efter observationerna, anteckna det 
som observerats. Denscombe förklarar att ”Det är mycket lätt att glömma saker – 
speciellt de mindre händelserna och de flyktiga tankarna – om fältanteckningarna skjuts 
upp några dagar, för att inte tala om några veckor” (s. 286). Vår inställning när det 
gällde dokumentationen var att anteckna hela tiden och att hellre anteckna för mycket 
och sedan reducera stoffet tillsammans vid analys av resultatet. I dokumentationen 
noterades inledningsvis årskurs, ämne, datum och lektionens tid och här nedan 
presenteras de lektioner där observationerna ägt rum i respektive årskurs, samt under 
hur lång tid lektionerna pågick. 

Skola A 
År ett: Svenska 40 min; Matematik 70 min; Tema; magnetism 70 min (totalt: 180 min). 
År två: NO 60 min; SO 60 min; Svenska 60 min (totalt: 180 min). 
År tre: Engelska 40 min; SO 100 min; Matematik 60 min (totalt: 200 min). 
 
Skola B 
År ett: Engelska 40 min; Musik 40 min: Matematik 60 min; Svenska 60 min (totalt: 200 
min) 
År två: Svenska 40 min; Matematik 40 min; Religion 90 min; Svenska 60 min. (totalt: 
230 min) 
År tre: Idrott 60 min; Svenska 40 min; Historia 110 min (totalt: 210 min) 
 

2.4 Analys  
Efter observationerna när val av analysmetod skulle beslutas, var vår första tanke att 
analysera resultatet efter Thoréns (1997) steg mot att bli förtrogen med teknikens väsen, 
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vilka är; att uppmärksamma hur tekniken fungerar; förstå konstruktioner och 
verkningssätt; upptäcka system och hur systemens olika delar hör ihop; se samband och 
uppleva den tekniska utvecklingen och dess konsekvenser; se teknikens olika sidor och 
väga för- och nackdelar samt värdera dessa. Efter att ännu en gång läst igenom 
observationerna, studiens syfte och Thoréns steg fann vi dock det mer relevant att 
analysera stoffet utifrån kursplanemålen för teknikämnet i år fem (Skolverket, 2000). 
Vår tanke var att även om Thoréns steg är viktiga för eleverna att bli förtrogna med, så 
är det ändå kursplanemålen för år fem som de skall uppfylla med hjälp av teknik-
undervisningen. Det är skolans ansvar att erbjuda möjlighet och se till att dessa mål 
uppnås i år fem och med detta i åtanke ansåg vi att kursplanemålen var mer relevanta att 
ha som kategorier i resultatet. Därför använde vi kursplanemålen som ett instrument för 
att analysera vilka spår av teknikundervisning som fanns i den vanliga undervisningen.  

Initialt kodades de olika observationerna för att bland annat ur trovärdighetssynpunkt 
kunna kontrollera att alla klasser blev representerade i analysarbetet. Därefter delades 
datan in i ett elevperspektiv och ett lärarperspektiv. Uppdelningen skedde utifrån vem 
som i observationen varit aktiv och berört tekniken, läraren eller eleven. Sedan 
kategoriserades observationstillfällena för elevperspektivet under kursplanemålen för år 
fem, det vill säga där vi tolkade att det passade in. Kursplanemålen delades upp i fyra 
kategorier för att underlätta sorteringen av observationerna. Mål två i kursplanen ansåg 
vi nämligen innefatta två mål, därför blev kategoriseringen:  

• eleverna belyser viktiga aspekter på teknikens utveckling för natur, samhälle och 
individ (mål 1), 

• eleverna visar sig kunna använda tekniska redskap och hjälpmedel (mål 2),  
• eleverna kan beskriva tekniska redskap och hjälpmedels funktioner (mål 2),  
• eleverna kunde utföra en enklare konstruktion med hjälp av handledning (mål 3).  

Vi ansåg att lärarperspektivet också var viktigt att belysa då det är lärarna som skall 
skapa möjligheter för eleverna att tillägna sig kunskaper inom ämnet. Därför sorterade 
vi också observationerna utifrån hur lärarna skapat situationer som möjliggjort en 
måluppfyllelse för eleverna. I resultatet kategoriserades dessa observationer utifrån om: 

• läraren uppmärksammat tekniken genom att benämna den,  
• läraren framhåller viktiga aspekter på teknikens utveckling för natur, samhälle 

och individ (mål 1), 
• läraren beskriver funktioner på tekniska redskap (mål 2),  
• läraren handleder eleverna att använda sig av tekniska hjälpmedel (mål 3).  

När denna sortering var genomförd upptäckte vi att ett flertal observationer saknade en 
plats i tidigare kategoriseringar. Vi försökte därför finna en gemensam nämnare och 
fann att de flesta var situationer där eleven på något sätt synliggjort något som kunde 
härledas till teknik och därmed frambringat situationer där läraren kunnat spinna vidare 
och skapat lärandetillfällen kring teknik. Dessa observationer kategoriserades därför 
under rubriken:  

• lärandesituationer där tekniken kunde utvecklats.  
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De övriga observationerna var situationer där vi med våra teknikglasögon på kunnat 
tolka att teknik varit inblandat, men där den inte hade utvecklats vidare och därmed inte 
kopplats till en lärandesituation. Exempel på detta var när elever på egen hand gick och 
vässade pennan eller där en lärare använde ett tekniskt redskap; ett hus för att 
demonstrera siffran sex och dess talkamrater.  

I nästa steg bearbetade vi observationerna språkmässigt och fyllde ut texten på ett mer 
beskrivande sätt så att den blev mer förståelig för andra som inte närvarat vid 
observationerna. Därefter började vi analysera observationerna, vi ”plockade isär” dem 
för att genom vår tolkning finna vad som faktiskt skett och vilka delar av teknik-
undervisningen som dolt sig i det vi observerat. Vid den djupare analysen upptäcktes 
också att vissa av observationerna var placerade under fel rubrik och flyttades därför till 
en mer passande. Vår tolkning och analys av varje enskild situation skrev vi sedan som 
löpande text efter respektive observation. I ytterligare ett steg satte vi samman 
observationer där tekniken synliggjorts på liknande sätt och våra tolkningar av dessa 
skrevs samman till en sammanfattande slutsats. Slutligen sammanfattades materialet 
utifrån de kursplanemål, ur både elev- och lärarperspektiv som växt fram i analysen. 

2.5 Trovärdighet 
Här följer en beskrivning av de aspekter på trovärdighet som vi ser som väsentliga att 
belysa. Dessa aspekter är studiens korta observationsperiod, de enskilda observationerna 
samt vilka för- och nackdelar vi ser med att parvis genomföra en studie och tillsammans 
skriva en uppsats på avancerad nivå. 

Denscombe (2009) framhåller att observationsperioderna vid en observationsstudie bör 
vara utspridda över veckans lektioner, så att ett tvärsnitt av skolämnen observeras. 
Utifrån våra förutsättningar har vi gjort så gott vi kunnat med hänsyn till Denscombes 
ovanstående tankar om observationsperioden samt med hänsyn till studiens tidsplan. Vi 
anser att ett tvärsnitt av skolämnena representeras i vår studie, då vi observerat olika 
lektioner vid varje tillfälle. Bell (2000) menar att det kan vara problematiskt att 
genomföra observationer så att resultatet blir trovärdigt, om tiden är knapp. Vi är 
medvetna om att studien inte kommer att kunna representera förekomsten av 
teknikämnet inom ramen av den vanliga undervisningen i Sverige som land. Den ger 
dock en mer trovärdig syn på teknikens förekomst och karaktär utifrån den planerade 
undervisningen.  

Vi observerade klasserna enskilt på varsin skola, men eftersom vi undersökte teknikens 
förekomst och karaktär på liknande sätt, anser vi att materialets validitet ändå blir hög. 
Bell (2000) och Denscombe (2009) menar att det går att bygga en trovärdig studie om 
forskaren gör specifika frågeformuleringar och sätter rimliga gränser på vad som skall 
undersökas. Detta anser vi att vi tagit hänsyn till och gjort, trots observationer på varsin 
skola. Det näst viktigaste som författarna belyser är att ha en struktur i sitt undersökande 
och att ständigt vara medveten om vad som skall undersökas så att dokumentationen 
leder till användbar information. Med vårt avgränsade syfte i åtanke, var vi ständigt 
medvetna om vad som skulle observeras. Observationerna fick heller inte vara 



 

21 

 

influerade av personliga faktorer, det vill säga att som forskare fick vi inte ha några 
egna intressen eller normativa syften. Detta fanns ständigt i åtanke och vi förhöll oss så 
objektiva som möjligt för att få ett trovärdigt stoff. Emellanåt upplevde vi ändå en 
svårighet med att bedöma vad som skulle antecknas. Därför valdes att dokumentera de 
situationer som vi också kände osäkerhet över och tillsammans diskuterades sedan den 
osäkra datans relevans. Exempel på situationer som vi valde att ta bort var att se 
alfabetskorten i klassrummen som tekniska hjälpmedel. Ett annat tekniskt hjälpmedel 
som en lärare använde sig av var ett hus, där huset delades av med två dörrar. På taket 
stod en siffra och när läraren öppnade ena dörren så skulle eleverna kunna lista ut vilken 
siffra som gömde sig bakom andra dörren. Talen bakom dörrarna skulle tillsammans 
bilda summan som stod på taket. Trots att lärarna rekommenderade eleverna att titta på 
alfabetskorten om de kände sig osäkra över hur bokstäverna såg ut och att detta 
sifferhus användes under matematiklektioner, så belyste inte lärarna dessa redskap som 
tekniskt hjälpmedel. Därför valde vi att ta bort bland annat dessa situationer, då vårt 
syfte var att observera hur tekniken förekommer, uppmärksammas och karaktäriseras 
inom ramen av den vanliga undervisningen. 

För att läsaren lättare skulle kunna följa med och se i vilka klasser teknikundervisningen 
blivit synlig, är resultatet kodat. Observationerna markerades med koder för respektive 
skola och klass, exempelvis (A1) står för skola A och en händelse i årskurs ett och (B3) 
betyder skola B och en händelse i år tre. Med denna kodning, anser vi oss höja studiens 
trovärdighet, då läsaren kan se att alla klasser representeras och själv kan följa med och 
se vilka situationer som utspelas i respektive klass. 

Fördelen som vi ser med att vara två vid en uppsatsskrivning på avancerad nivå är först 
och främst att möjligheten till ökad reflektion i arbetsprocessen. Textmässigt utvecklas 
också uppsatsen eftersom två personer har fler kritiska ögon än en, när det gäller att se 
över meningsbyggnad och struktur. Förmånen med att ha en skrivkamrat är att den 
andre kan läsa igenom texten och sedan utveckla texten tillsammans. För har en person 
skrivit en text, anser vi att hon lätt blir hemmablind. Vi ser också en tidsvinst när det 
gäller samarbetet, då vi tillsammans hinner dubbelt så mycket när de gäller såväl 
insamling av data och analys som läsning av litteratur. Nackdelen kan vara att två 
författare har olika uppfattningar och önskemål om arbetets struktur och innehåll. En 
kanske anser att en sak är mer relevant än vad den andre tycker, men slutledningsvis 
finner vi att fördelarna vinner starkt. Tillsammans kan vi lära av varandra och vi 
utvecklas mer tillsammans i arbetet av en uppsats än vad vi kunnat göra om vi skrivit 
varsin (Vygotskijs tanke om sociokulturell vinst). 

2.6 Forskningsetik 
Enligt Codex (2009) skall all humanistisk samhällsvetenskaplig forskning bedrivas 
enligt forskningsetiska principer. De har fyra huvudkrav vilka är; informationskravet; 
samtyckeskravet; konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I enlighet med 
informationskravet fick endast lärarna information om oss och enbart delar av syftet 
med observationerna och studien. Vi ansåg att resultatet kunde fallera och bli skevt om 
både lärare och elever var fullt medveten om vårt syfte med observationen. Eleverna 
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fick ingen information om det verkliga syftet med observationerna, eftersom vi ansåg att 
de då kunde bli mer nyfikna på vad som antecknades, vilket också kunde hämma deras 
uttalanden. Vi informerade om att en medverkan från lärarnas sida var frivillig och att 
de hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Genom att kontakta oss och 
avbryta medverkan skulle inte längre observationstillfället hos dem utgöra en giltig 
observation i vår studie. För att uppfylla samtyckeskravet bad vi rektor och lärare lämna 
muntligt samtycke till observation och publicering av studie. Vi uppfyllde även 
konfidentialitetskravet genom att vi påpekade att alla identiteter var konfidentiella och 
inte skulle lämnas ut. Vi informerade om att det enda som kommer att bli offentligt var 
lärarens kön och klassens årskurs. När det gällde nyttjandekravet betraktar vi det 
uppfyllt eftersom vi talat om att resultatet av observationerna inte kommer att användas 
till något annat syfte än för vår studie, vilken de sedan kommer att få ta del av. 

Denscombe (2009) förklarar att genom att vara tydlig och berätta för lärarna och 
eleverna om vad som skall observeras förhåller forskaren sig etisk. Vi ville dock inte 
avslöja syftet med observationerna fullt ut för lärarna och inte alls för eleverna. Lärarna 
upplystes om att vi närvarade för att titta på tekniken i klassrummet, medan eleverna 
informerades om att vi närvarade för att se hur de arbetar i klassen. Vi ansåg att 
eleverna skulle ha förståelse för vår närvaro, då de var medvetna om att vi som snart 
färdigutbildade lärare ville lära oss så mycket som möjligt av hur det kan gå till i ett 
klassrum. Vår uppfattning var att om vi avslöjat syftet med våra observationer skulle 
tekniken inte undervisas i den vardagliga undervisningsmiljön. Vår närvaro som 
forskare kunde i så fall påverkat undervisningens innehåll, vilket då inte skulle gett ett 
sanningsenligt resultat. 

Deltagande observation kan enligt Denscombe (2009) medföra stora etiska problem för 
forskaren. Vårt problem har varit att vi inte informerat eleverna om observationernas 
syfte, därför har inte informationskravet helt uppfyllts ur ett elevperspektiv, men vi 
anser oss ha goda belägg för varför vi inte uppnått det. Vi har heller inte kunnat 
efterfråga ett samtycke av eleverna. Samtyckeskravet godkändes endast av rektorer och 
lärare. Denscombe förklarar att ibland kan samtyckeskravet istället motiveras med löftet 
om att elevernas integritet skyddas så att de inte blir lidande av observationerna. 
Konfidentialitetskravet kan också uppfyllas genom löftet att samtliga identiteter för 
alltid hålls hemliga (Denscombe, 2009). Dessa löften gavs och därför anser vi oss 
uppfylla samtyckeskravet och konfidentialitetskravet även för elevernas del. 
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Del 3. Resultat 
I resultatet presenteras observationerna som utifrån vårt syfte, vilket är att söka spår av 
teknikundervisning i den vanliga undervisningen i år ett till tre, kategoriserats med hjälp 
av kursplanemålen som instrument. Observationerna markeras med koder för respektive 
skola och klass, exempelvis (A1) står för skola A och en händelse i årskurs ett och (B3) 
betyder skola B och en händelse i år tre.  

Resultatet består av fyra avsnitt: avsnitt ett berör situationer där vi tolkar att eleverna på 
något sätt genom handling eller resonemang visat att de knyter an till kursplanemålen. 
Avsnitt två berör situationer där vi anser att läraren omedvetet eller medvetet skapat 
lärandesituationer, som i sin tur ger eleverna möjligheter att uppnå målen. Avsnitt tre 
berör slutligen situationer där elever skapar förutsättningar för läraren att arbeta vidare 
med tekniken men där läraren, som vi ser det, inte tar till vara på situationen. I resultatet 
kan det under vissa rubriker finnas tecken på måluppfyllelse som berör ett annat mål 
och därmed kan tyckas passa bättre under en annan rubrik. Exempelvis kan det under 
lärarperspektivet finnas elevperspektiv representerat, där eleverna knyter an till mål-
uppfyllelse. Det var då läraren som tog initiativ till lärandetillfället och därför 
placerades situationen under lärarperspektivet. Avslutningsvis i avsnitt fyra 
sammanfattas resultatet med en beskrivning av teknikämnets förekomst och karaktär. 

3.1 Eleverna knyter an till målen 
I detta avsnitt presenteras situationer där vi tolkat att eleverna på något sätt visat att de 
genom handling eller resonemang kan knyta an till kursplanemålen för teknikämnet i år 
fem. Dessa mål innebär att eleverna skall ”kunna redogöra för, inom några väl bekanta 
teknikområden, viktiga aspekter på utvecklingen och teknikens betydelse för natur, 
samhälle och individ”. Eleverna skall också ”kunna använda vanligt förekommande 
redskap och tekniska hjälpmedel och beskriva deras funktioner”. Det tredje och sista 
målet som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret är att de skall ”kunna 
med handledning planera och utföra enklare konstruktioner” (Skolverket, 2000 s. 115).  

3.1.1 Eleverna belyser viktiga aspekter på teknikens utveckling för natur, 
samhälle och individ  

Efter ett brandlarm på skola A kommer rektorn in och meddelar vad det var som utlöste 
larmet. Rektorn förklarar att själva larmet inte är farligt, utan ljudet innebär att skolans 
lokaler måste utrymmas. En elev förklarar då att det är bra med brandlarm för ”de 
skyddar oss och låter högt så att vi vet när de brinner om vi inte ser det”. ”Ja, det är bra 
att det uppfunnit brandlarm så att vi inte brinner inne”, fyller en annan elev i (A1). 
Enligt vår tolkning visar eleverna i denna situation att de förstår nyttan med brandlarmet 
och belyser teknikens utveckling av ett hjälpmedel som skyddar individer och samhället 
mot att brinna inne. 
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3.1.2 Eleverna visar sig kunna använda tekniska redskap och hjälpmedel 

”Vi skall ta kort också”, säger läraren till eleverna. Klassen har dokumenterat ett bygge 
som pågår utanför klassrumsfönstret och en elev går ut och tar på egen hand några kort 
med digitalkameran (B2). Vi anser att denna elev visar sig kunna använda ett vanligt 
förekommande tekniskt hjälpmedel, då han självständigt klarar av att fotografera och 
hantera kameran. I samma klass vid ett annat tillfälle sitter läraren vid datorn i 
klassrummet och försöker gå in på en hemsida. ”Men varför kommer den inte upp?” 
undrar läraren lite frustrerat när hon skrivit in adressen i adressfältet. ”Du måste ju 
skriva in det rätt” säger en elev som sitter bredvid. ”Ja, titta där”, svarar läraren när hon 
upptäckt ett litet stavfel hon gjort i adressfältet. Vid denna situation (B2) anser vi att 
eleven visar att han är medveten om betydelsen av att adressen skrivs in rätt för att 
sökningen skall fungera. Han visar förståelse för en mindre del av IT-användning, som i 
sin tur är ett tekniskt hjälpmedel.  

3.1.3 Eleverna kan beskriva tekniska redskap och hjälpmedels funktioner 

Brandlarmet har som tidigare redovisats gått på skola A och eleverna diskuterade att 
antingen brann det, eller så hade någon tryckt på knappen i den röda lådan som finns på 
vissa ställen på skolan. ”Om man trycker på knappen går brandlarmet”, förklarade en 
elev (A1). Vi uppfattar att eleverna förstår att brandlarm kan utlösas av olika orsaker. 
De är medvetna om att brandlarm kan utlösas automatiskt med hjälp av rökdetektorer 
eller manuellt genom att trycka på brandknappen. Brandknappen uppfattas av eleverna, 
enligt vår tolkning, som ett tekniskt redskap som kan ge upphov till att brandlarmet 
utlöses. Under en annan lektion i denna klass förklarar läraren att ”Ibland krånglar 
tekniken”. Läraren riktade sitt budskap till en elev som precis hade berättat att 
bussbältet fastnat och inte gick att knäppa upp vid en bussutrymningsövning dagen 
innan. Eleverna började diskutera och kom fram till att det ändå är bra att bussar har 
bälte så att eleverna inte skadar sig och flyger ur bussen om den skulle krocka. En elev 
berättade även att det finns en knapp som de kan trycka på vid dörren för att komma ut. 
Kommer de inte ut då, finns det en hacka som de kan ta hjälp av för att slå sönder några 
fönsterrutor på bussen med, vilket de förklarade att de hade fått lära sig under en 
tidigare bussövning (A1). Eleverna beskriver hur dessa redskap och hjälpmedel kan 
användas vid en bussutrymning, vilket är en del av måluppfyllelse för ovanstående 
kursplanemål. Under detta samtal kring bussövningen anser vi även att eleverna ser 
nyttan med tekniken och förstår betydelsen av säkerhetsbältet, ”nödhackan” och 
knappen för dörröppning, vilka är tekniska redskap och hjälpmedel och hör därmed 
även till mål ett.  

Utanför klassrummet på skola B, försöker en snickare bila bort tegelstenar ur en ny-
byggd vägg. ”Vad är det han använder för något” undrar läraren och syftar på verktyget 
som snickaren använder. ”Det är en el-skruvmejsel”, säger en elev. ”Ja, en borrare”, 
förklarar en annan elev. ”Nej, det är ingen borr det ser ut som en vanlig mejsel som 
drivs av el och som snurrar”, svarar den första eleven. ”Nu använder han en hacka, han 
gör sönder tegelstenarna!” utbrister ytterligare en elev. ”Jag tror att de fick påbackning 
på besiktningen igår”, säger läraren. ”Några tegelstenar var nog trasiga och måste 
ersättas och det är ju inte ett enkelt jobb nu”, fortsätter läraren (B2). Läraren startar ett 
samtal och bjuder in eleverna till diskussion kring det tekniska redskap som snickaren 
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använder. Läraren skapar i och med händelsen utanför en lärandesituation som 
möjliggör och i detta fall även resulterar i att eleverna kan redogöra för sina tankar kring 
det aktuella verktygets funktion. En elev har erfarenhet av hur en borr ser ut och 
utesluter att det är en borrmaskin. Verktyget liknar istället en vanlig mejsel och eleven 
döper om verktyget till något som utgår från dennes erfarenhetsvärld. I denna situation 
är det läraren som bjuder in till samtal och kan därför tyckas passa bättre under ett 
lärarperspektiv. Vi valde ändå att placera denna observation här, eftersom det är 
eleverna som resonerar kring redskapets funktion och knyter an till ovanstående 
elevmål.  

Vid en repetition av slussarnas funktion i Göta kanal, redogör en elev i trean på skola A 
också utifrån sin erfarenhetsvärld om hur slussar kan betraktas som en trappa. En sluss 
har enligt elevens beskrivning ”olika nivåer så att vattnet kan höjas och sänkas så att 
båtarna kan åka på kanalen eftersom marken var ojämn och på olika nivåer. Därför är 
slussar som en trappa, där båtarna klättrar upp” (A3). Eleven visar att han har förstått 
slussarnas funktion och att det är ett hjälpmedel som gör att båtarna kan komma fram 
trots markens nivåskillnader. Under en annan lektion talar läraren i år ett om magneter 
och magnetism med sin klass (A1). Hon berättar att magneter kan fastna på olika saker 
som innehåller järn och nickel. ”Det är bra att magneter inte kan fastna på exempelvis 
glasögon, för då skulle glasögonen bli repiga och gå sönder”, konstaterar en elev som 
använder glasögon. ”Tänk om magneterna skulle suga till sig på oss, då skulle vi inte 
kunna gå åt det håll vi vill gå”, säger en annan elev senare under lektionen (A1). Vi kan 
tolka situationen med eleven med glasögon som att han ser magneter som något hårt och 
som kan förstöra och repa material, exempelvis glasögon. Samtidigt visar han förståelse 
för att hans tekniska hjälpmedel, glasögonen, har svagheter som ger konsekvenser för 
dess funktion, då de är ömtåliga. I den andre elevens uttalande anser vi att han kan 
redogöra för att magneter inte kan attrahera all materia och samtidigt som vi tolkar att 
han har ett konsekvenstänkande för hur det vore om allt skulle attraheras av magneter.  

3.1.4 Eleverna kunde utföra en enklare konstruktion med hjälp av 
handledning 
Under en idrottslektion med hinderbana bygger eleverna och läraren en trappa av små 
och stora plintar för att eleverna skall kunna komma upp på den högsta plinten (B3). 
Eleverna konstruerar ett hjälpmedel, i detta fall en trappa, med hjälp av handledning av 
läraren. 

3.2 Lärarnas bidrag till måluppfyllelse 
Avsnitt två handlar om situationer där vi anser att läraren skapat lärandesituationer, som 
genererar i att eleverna ges möjligheter att börja uppnå målen som skall uppfyllas i år 
fem. Läraren uppmärksammar tekniken genom att benämna den och framhålla viktiga 
aspekter på teknikens utveckling för natur, samhälle och individ. Vidare beskriver lärare 
tekniska redskaps funktioner och handleder eleverna att använda sig av tekniska 
hjälpmedel. 
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3.2.1 Läraren uppmärksammar tekniken genom att benämna den 

”Idag skriver vi inte så mycket brev längre, utan idag sker nästan all kommunikation via 
teknikens alla regler. Exempelvis så sms:as det eller så mejlar man, men jag hoppas att 
ni vill fortsätta skriva vanliga brev i framtiden ändå”, vädjar läraren till sina elever 
under en lektion i svenska (A2). ”Det är bra att lära sig att skriva på datorer, men ni får 
inte glömma att öva och använda er handstil. Man har ju inte datorn med sig överallt när 
man kanske behöver lämna ett viktigt meddelande på plats. Och inte skriver vi vår 
inköpslista på datorer och skriver ut den varje gång vi ska gå och handla”, konstaterar 
läraren (A2). Under denna lektion anser vi att läraren benämner tekniken och berör även 
teknikens utveckling. Hon delger dessutom eleverna sin åsikt om hur tekniken, främst 
datorer har tagit överhand i dagens samhälle. Samtidigt framhåller hon teknikens 
begränsningar, att det inte är så smidigt att använda sig av datorer vid alla tillfällen. 
Under ytterligare två lektioner speglas lärarens (A2) syn på teknikens väsen. ”Tekniken 
krånglar ofta och jag är inte så tekniskt kunnig, så ni får lugna er lite så får vi se om jag 
får på detta”, sa läraren (A2) när hon skulle starta projektorn och dvd-filmen i början av 
en lektion. Under en tredje lektion framhåller hon att ”tekniken är opålitlig och 
komplicerad, tacka vet jag den gamla OH:n”. Hon blev frustrerad när hennes planering 
inte höll, då hon inte fick någon kontakt mellan den bärbara datorn och projektorn. Hon 
fick därmed planera om och använda sig av overhead istället, vilket hon kände större 
trygghet i att använda (A2). Vid dessa tre lektioner uppmärksammade och benämnde 
läraren tekniken, som vi tolkar det, med en negativ underton. 

På skola B i år ett, använder även där läraren en projektor för att titta på en dvd-film. 
Läraren säger ”undra hur det skall gå nu, jag som inte är så teknisk”, när hon håller på 
att starta upp projektorn. Till eleverna framför hon att ”jag är nästan som min granne 
minns en lärare, en lärare som inte ens kunde starta en TV-apparat”. Filmen börjar 
hacka och en elev säger ”Nu laggar den!” ”Ja nu hackar den, fortsätter det tror ni eller 
måste vi göra rent skivan?” svarar läraren (B1). En elev erbjuder sig att fixa skivan ”Är 
du så duktig [namn på eleven] och kan fixa sådana tekniska grejer?” Eleven går fram 
och gör rent skivan mot sina byxor. ”Jag visste att du behövde hjälp” sa eleven lite 
senare. Läraren svarar att det är bra att eleverna känner henne så väl och vet om hennes 
tekniska svagheter. Läraren benämner ordet teknik och sätter det i ett sammanhang, men 
benämner inte vad som är teknik vid detta tillfälle. Läraren erkänner och påpekar ett 
flertal gånger att hon inte är så teknisk. Vi anser att hon framhåller teknisk okunskap 
som en svaghet och ger uttryck för att teknik är krångligt. Hon bjuder dock in eleverna i 
hennes försök att åtgärda felet med den hackande dvd-skivan och låter sig hjälpas av 
den mer tekniska eleven. Den hjälpande eleven visar på så sätt, genom handling och 
resonemang med koppling till målen, att han kan använda och beskriva tekniska 
hjälpmedel och dess funktioner. 

3.2.2 Läraren framhåller viktiga aspekter på teknikens utveckling för natur, 
samhälle och individ. 

I år tre på skola A repeterar läraren att det var svenska soldater som byggde Göta kanal 
för att Sverige skulle slippa betala tullavgift till danskarna varje gång de skulle frakta 
varor mellan Göteborg och Stockholm. Förr fanns det inga bra vägar och inga bilar eller 
lastbilar, så det tog lång tid för häst och vagn att transportera saker. Sakerna kunde 
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också gå sönder på den skumpiga färden, därför förklarade läraren att varorna fraktades 
bäst via vattnet. En elev kom in och deltog i lärarens repetition och uttryckte ”det blev 
dyrt att betala tullavgift till danskarna varje gång varor transporterades mellan Göteborg 
och Stockholm, därför byggdes en genväg, en kanal mellan städerna”. ”Men båtarna 
förorenade vattnet, det gjorde inte hästen och vagnen”, tillade en annan elev. ”Last-
bilarna förorenar ännu mer än båtarna, dessutom är de många fler och kör till och med 
mellan olika länder idag”, sa ytterligare en elev (A3). Nu började eleverna samtala och 
både eleverna och läraren belyste teknikens nytta och konsekvens för individ och 
samhälle. Läraren skapade en lärandesituation där hon plötsligt gav eleverna tillfälle att 
få redogöra för sina resonemang, vilket även resulterade i att eleverna knöt an till sina 
uppnåendemål. Exempelvis berörde eleverna ekonomisk vinst och visade de förståelse 
för miljökonsekvenserna av teknikutvecklingen, då de belyste exempelvis att båtar och 
lastbilar förorenar mer än häst och vagn.  

Läraren i år två på skola A, förklarade för eleverna att oxel är ett starkt träd, som kan 
användas till mycket. ”Kan trädet ta slut snart då om det är så bra?”, frågade en elev. 
”Går det att göra ett nytt träd av det sedan?”, frågade en annan elev. Läraren (A2) 
förklarade att det inte går att återanvända det gamla trädet och göra det till ett nytt träd i 
skogen, men när exempelvis en bowlingkägla gått sönder kan trädslaget återanvändas 
till andra saker som exempelvis papper. (Bowlingkäglor görs av oxel, därför tog läraren 
upp käglor som förslag). Det är bra med teknik för man kan göra mycket av träd, enades 
klassen om. De diskuterade vidare och fann mycket i klassrummet som var gjort av träd, 
exempelvis bänkarna, pennorna och bokhyllan etc. Under lektionen (A2) så belyste 
läraren teknikens utveckling som hjälp för att tillverka saker av trä. Med teknikens hjälp 
uttryckte hon att flera olika saker tillverkas av trädvirke som både individ och samhälle 
kan nyttja. Läraren berörde att tekniken behövs för tillverkning av trädprodukter, men 
gick inte djupare in på hur framställningen kan gå till. Hon berörde även återvinning av 
material för att spara på naturens resurser.  

”Tack vare teknikens framgång kan vi nu få se en spännande film om hur dinosaurierna 
levde för många, många år sedan”, berättade läraren (A2) när eleverna skulle få se en 
film om dinosaurier. Läraren beskriver även här nyttan med tekniken och vilka fördelar 
utvecklingen gett oss idag för individ och samhälle. I samma årskurs men på skola B 
framhöll läraren också teknikens nytta, då vi tack vare tekniken och dess återvinnings-
metoder kan spara på naturens resurser. Läraren (B2) kom in på detta då eleverna 
samlade värmeljushållare av aluminium till en tävling i klassen. En elev hade med sig 
en påse hemifrån och läraren repeterade kring varför man skall återvinna aluminium och 
varför man inte skall slänga metaller i soporna (B2). Läraren påpekade att det går åt så 
mycket mer energi och pengar för att utvinna nytt aluminium, så det blir både billigare 
och mer miljövänligt att smälta ner och återvinna gamla värmeljushållare. I denna 
situation ser vi att läraren redogör för viktiga aspekter i förhållandet ekonomi, miljö och 
samhälle. Under ett annat lärandetillfälle förklarade inte denna lärare (B2) situationen 
lika bra. Händelsen var att en elev blev orolig och undrade om snickaren skulle förstöra 
det nybyggda utanför klassrummet, när han borrade hål i tegelstenarna på skolans ena 
ytterfasad. Läraren förklarade då att snickaren förmodligen borrade för att det skulle bli 
ventilation mellan väggarna för att inte fukt skulle samlas så att det börjar mögla. 
Läraren (B2) belyser teknikens nytta då snickaren borrar för att få bättre ventilation och 
hon nämner att detta görs för att skolan skulle slippa mögel i väggarna. Läraren kunde 
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kanske vid detta tillfälla förklarat vad mögel innebär, samt belyst konsekvenserna av 
mögel ur ett hälsoperspektiv och ur ett ekonomiperspektiv. 

3.2.3 Läraren beskriver funktioner på tekniska redskap  

Klassen samtalar om fågelskådning och att de med hjälp av kikare kan betrakta fåglarna 
bättre från långt håll. ”Kikare är uppbyggd av olika system så att vi skall kunna se 
längre än vad vi kan med bara våra ögon”, förklarar läraren i år tre på skola A under en 
SO-lektion. Vi anser att läraren (A3) vid detta tillfälle förklarar på ett ytligt sätt kikarens 
uppbyggnad men förklarar inte vidare vad hon menar med system. Däremot framgår det 
tydligt vad kikarens funktion och nytta är. 

En elev får i uppgift att klippa i papper under en lektion i klass ett på skola B. Eleven 
klipper i ett lådhandtag av metall och läraren säger åt honom att han absolut inte kan 
göra så, för saxen blir förstörd och slö när den kommer kontakt ned metall. Läraren (B1) 
tydliggör för eleven att det tekniska redskapet kan gå sönder om det inte behandlas rätt. 
Läraren belyser här redskapets svagheter, som enligt oss är en del i att förstå redskapets 
funktion. En annan elev på samma skola fast i klassen över, får problem med att vässa 
blyertspennan då stiftet hela tiden går av och åker ur pennan. Hon ber sin lärare (B2) om 
hjälp och läraren förklarar att stiftet inuti pennan kan gå av om man exempelvis slår 
pennan mot bänken eller tappar den i golvet. Läraren gissar att något av ovanstående 
moment kan vara orsaken till att elevens penna ständigt går sönder. Läraren uppmanar 
eleven i preventivt syfte att vara försiktig med pennorna i framtiden. Under ytterligare 
en lektion i år tre på skola B behöver en elev hjälp med att sätta i ett stift i sin stiftpenna, 
men suddet är så nersuddat och går inte att få bort, vilket gör att de heller inte går att 
fylla på med nya stift. Läraren (B3) hjälper eleven genom att ta ett nytt stift och matar in 
det genom stiftutloppet istället. Läraren förklarar att det fungerar lika bra att göra på 
detta sätt, men att det är lite krångligare. ”Helst skall man inte använda suddet på 
pennans topp, för att då kan man inte få ut suddet”, fyller läraren i. Läraren låter inte 
eleven själv försöka sätta i stiftet, men instruerar och visar medan hon själv gör det. 
Lärarna förklarar i ovanstående situationer svagheter hos vardagliga tekniska hjälp-
medel och förklarar även vad som orsakat svagheterna. I den sistnämnda situationen 
framhåller läraren (B3) att en komponent till pennan, suddet, inte skall brukas då ett 
användande av det kan generera i en negativ konsekvens för användandet av pennan. 
Läraren instruerar då eleven till ett nytt lösningssätt. Samtliga lärare i detta stycke 
beskrev och förklarade tekniska föremåls svagheter så att eleverna erbjöds möjlighet att 
förstå redskapens funktioner.  

3.2.4 Läraren handleder eleverna att använda sig av tekniska hjälpmedel 

Elever skulle spela dataspel och med hjälp av instruktioner av läraren (B2) kunde 
eleverna komma till den hemsidan där spelen fanns. Under en annan lektion fick läraren 
en förfrågan om att hjälpa en elev att vässa hennes penna. ”Det klarar du själv”, svarar 
läraren. ”Du sätter bara in pennan och drar runt med veven, prova!” (B2). Denna lärare 
handledde eleverna i användandet av vanligt förkommande tekniska hjälpmedel, hon 
gav instruktioner och motiverade eleverna att själva våga prova. 
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”Vi ska se på film” informerar läraren (B3), men ljudet fungerade inte som det skulle 
och läraren talade om att hon måste gå iväg för att be om hjälp.  Hon fick ändå inte i 
ordning på det och när hon försökte med sladdarna bakom förstärkaren råkade hon 
komma åt strömbrytaren till datorn så att bilden försvann. ”Ahh, du kan ju inte de här 
grejerna”, utbrast en elev. ”Nej, det kan jag inte och det är inte så lätt när barn pillar på 
grejerna heller”, svarade läraren. ”Vi har inte rört något”, svarade eleverna. ”Vad bra”, 
sa läraren. En annan lärare kom in och tittade på problemet med ljudet och det visade 
sig vara en ljudkabel som inte var inkopplad. Läraren förklarade för eleverna vad felet 
var och de tittade sedan färdigt på filmen. Läraren (B3) skapade trots denna röriga 
situation en möjlighet för eleverna att förstå att alla komponenter i ett system måste 
fungera om helheten skall fungera optimalt. Hon förklarade problemen och hur dessa 
löstes, så att eleverna kunde utveckla en början till handlingsberedskap för att hantera 
liknande situationer på egen hand.  

3.3 Lärandesituationer där tekniken kunde utvecklats 
Under observationerna upptäcktes situationer där eleverna skapat förutsättningar för 
läraren att ta tillfället i akt att arbeta vidare med tekniken. I följande text beskrivs dessa 
situationer, där eleverna lyfter tekniken men inte får något gensvar av läraren. 

3.3.1 Eleverna skapar förutsättningar 

En elev (B1) tar en magnet från tavlan och sätter upp en lapp på tavlan med hjälp av 
den. ”Vad gör du nu”, undrar läraren anklagande. Eleven svarar att ”jag satte bara upp 
en lapp”. En kort kommentar av läraren om magneter som ett tekniskt hjälpmedel, hade 
här kunnat biträda till att eleven utvecklat teknisk förståelse för magneten eller gett 
läraren tillfälle att se om eleven kanske redan förstår magnetens funktion. En elev i 
samma klass provar först själv, men ber sedan sin lärare om hjälp med att häfta ihop 
hennes egengjorda skrivbok med en häftapparat. Läraren (B1) gör det hon blivit 
ombedd att göra utan vidare samtal eller kommentarer. Läraren hade, anser vi, kunnat 
instruera eleven till att genomföra häftningen själv. Vid ett annat tillfälle (B2) lossnar en 
elevs häftning av en bok och eleven ber denna lärare om hjälp med att häfta ihop den 
igen. Läraren (B2) gör det, även hon utan vidare instruktion. Vid båda häftnings-
tillfällena kunde lärarna ha instruerat och visat eleverna hur de häftar så att de kunnat 
tillägna sig kunskap om hur häftapparaten som tekniskt hjälpmedel bör hanteras. Vid 
ännu ett lärandetillfälle som vi observerat kunde läraren tagit tillfälle i akt och förklarat 
vad tejpen har för funktion, istället för att bara säga ”att tejpen har viktigare uppgifter än 
att tejpa små fingrar” (B1). Dessa ord uttalades när en elev mixtrat med tejpen i 
tejphållaren och försökt att tejpa ihop sina fingrar.  
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3.4 Sammanfattning av teknikämnets förekomst och 
karaktär i grundskolans år ett till tre 

Vi har i våra observationer sett många spår av teknikundervisning inom ramen för den 
vanliga undervisningen i grundskolans år ett till tre. I resultatet framgår att eleverna når 
större delar av måluppfyllelse än vad vi före observationerna trodde att de skulle göra. 
Eleverna visar sig kunna redogöra för viktiga aspekter gällande tekniken i förhållande 
till natur, individ och samhälle, då de exempelvis förstår nyttan med brandlarmet och att 
det som ett hjälpmedel skyddar individen och samhället mot att brinna inne. Elever har 
visat sig kunna använda tekniska redskap och hjälpmedel och beskriva deras funktioner 
i form av att använda digitalkamera och veta hur adressen i ett adressfält på internet 
skall skrivas samt belyst slussen och ”el-skruvmejselns” funktion. Eleverna kunde också 
utföra enklare konstruktioner, en trappa, med hjälp av handledning, då detta tillfälle 
gavs. Resultatet visar därmed att det sker en början till måluppfyllelse inom teknik-
ämnet under den vanliga undervisningen redan i grundskolans tidigare år. Eleverna 
måste dock under kommande år uppvisa mer kunskap och kunna redogöra för fler 
aspekter på tekniken samt kunna använda och beskriva ytterligare tekniska redskap etc. 
för att i år fem helt kunna uppnå måluppfyllelse. Vi anser dock att eleverna genom 
resonemang och handling visat att måluppfyllelseprocessen är igång oavsett om 
teknikundervisning pågår som eget ämne eller inte. (Att påbörjan av måluppfyllelsen 
kan grunda sig i tidigare erfarenheter hemifrån eller från förskolan är möjliga aspekter 
att nämna, men är inget som vi kommer att reflektera mer över i denna studie). 
 
Ur resultatet framgår att lärare skapar lärandetillfällen för elever att tillägna sig tekniska 
kunskaper och färdigheter som möjliggör en måluppfyllelse för teknikämnet i årskurs 
fem. Vi har sett att lärarna bland annat framhåller viktiga aspekter på teknikens 
utveckling för natur, samhälle och individ. Lärarna belyser ekonomiaspekter genom att 
till exempel framhålla att återvinning av metall gynnar ekonomin och genom att förklara 
att slussbyggnaden på Göta kanal genererat i säkrare frakt och i ekonomisk vinst för 
Sverige. Lärarna anger miljöaspekten genom att till exempel framhäva att återvinning 
av metall sparar på naturens resurser. De förklarar också teknikens nytta för individ och 
samhälle, då tekniken framställer det människan och samhället är i behov av. 
Exempelvis framförs att tekniken är av betydelse för tillverkning av träprodukter som 
individ och samhälle kan nyttja samt teknikens betydelse för framgång av filmfram-
ställningen. De redogör också ventilationens betydelse för att undvika mögel.  
 
Vi har observerat att lärarna beskriver tekniska redskap och hjälpmedels funktioner när 
de exempelvis förklarat hur kikaren är uppbyggd och vad den används till. De berättar 
också om saxens och blyertspennans svagheter och redogör för betydelsen av att alla 
komponenter i system måste samverka för att helheten skall fungera. Lärarna gav 
eleverna handlingsberedskap för hur till exempel ljudkabeln skall kopplas för att ljudet 
skall fungera när film visas från dator genom projektor. De handledde också eleverna 
hur de kunde hitta till rätt hemsida på datorn samt motiverade och vägledde en elev att 
prova vässa pennan på egen hand. Dock har situationer uppstått där läraren inte handlett 
utan själv exempelvis häftat ihop en bok som en elev bett om hjälp att få häftad. I dessa 
situationer anser vi att det hade varit ett utmärkt tillfälle för lärarna att istället vägleda 
eleverna till att själva kunna utföra handlingen. Vår tolkning är att lärarna kanske inte är 
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fullt medvetna om vilka möjligheter det finns att synliggöra och bearbeta olika ämnes-
innehåll, som i sammanhanget uppstår och passar in inom ramen för undervisningen. Vi 
är medvetna om att det också kan bero på att tid inte alltid ges eller att läraren är 
medveten om tekniken, men inväntar en fråga från en nyfiken elev om hur något 
fungerar eller hur det kan lösas. Oavsett hur det är visar ändå resultatet att lärare 
uppmärksammar och karaktäriserar tekniken i den vanliga undervisningen, dock 
mestadels negativt i form av uttryck som att tekniken oftast krånglar och är besvärlig.  
 
Att sammanfatta är också att mycket av den teknikundervisning vi sett faktiskt sett, inte 
grundar sig inom ramen av den vanliga undervisningen, utan i företeelser som sker 
utanför den planerade undervisningen, exempelvis brandlarm, bussövning, borrning i 
väggar osv.   
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Del 4. Diskussion  
Inledningsvis diskuteras för- och nackdelar med vår valda metod och hur det var att 
observera enskilt. Kontextens betydelse för hur teknikämnet karaktäriseras är också 
något som kommer att beaktas. Därefter följer en resultatdiskussion som inledningsvis 
berör att vi har sett mer måluppfyllelse än vad vi före studien anat skulle finnas. Under 
studien har också frågor om betydelsen av att benämna vad som är teknik för eleverna 
är relevant eller inte och om teknik bör ses som ett integrerat eller eget schemalagt 
ämne, uppkommit och kommer också att behandlas i resultatdiskussionen. Slutligen 
kontras lärarens formella teknikutbildning med lärarens eget intresse och vidare redogör 
vi hinder som vi anser kan påverka teknikundervisningen. Avslutningsvis presenteras ett 
förslag på vidare forskning. 

4.1 Metoddiskussion 
Både Bell (2000) och Denscombe (2009) förklarar att vid exempelvis intervjuer kan 
respondenten uttrycka att han eller hon gör på ett visst sätt, men vid observationer kan 
forskaren upptäcka vad som egentligen sker. Trots tidsbristen var vi eniga med 
ovanstående författare om att observationer är en mer tillförlitlig metod än vad många 
andra metoder kan vara i förhållande till vårt syfte. Däremot kan vi i efterhand 
konstatera att studien skulle kunnat kompletteras med intervjuer med lärarna för att få 
mer djup och framför allt kanske besvarat frågan om någon av lärarna själva anser sig 
medvetet integrera teknikämnet i den vanliga undervisningen. I observationerna har vi 
sett att tekniken återspeglas i den vanliga undervisningen, alltså borde lärarna vara 
åtminstone lite medvetna om teknikens områden, eftersom resultatet visar att de berört 
dem. Vi kan se att det även kan vara så att lärarna tar in tekniken i undervisningen utan 
att vara medvetna om det, eller att lärarna är omedvetna om att det de lyfter fram är 
teknik. Detta hade vi med kompletterande intervjuer kanske kunnat få svar på.  

Observationerna genomfördes som beskrivits enskilt på varsin skola det vill säga att en 
av oss observerade på skola A och en på skola B. Vi såg både för- och nackdelar med 
vårt val. Fördelen var att en person påverkar den naturliga miljön i klassrummet mindre 
än vad två personer skulle gjort. Dessutom var endast en av oss känd av eleverna på 
respektive skola. Nackdelen var att vi som observatörer riskerade att vara selektiva i det 
som observerades. För att undvika den selektiva bedömningen hade vi kommit överrens 
om vad vi skulle betrakta som teknikundervisning. Åtgärden blev också att hellre 
anteckna för mycket och sedan reducera stoffet tillsammans efter observationerna. 
Frågan kan ställas om vi kanske hade fått en bredare datainsamling om vi observerat 
tillsammans? Vi ansåg det vara viktigare att som observatör inte störa den naturliga 
miljön i klassrummet, då vi menar att det troligtvis haft större negativ påverkan på 
studiens resultat. I anteckningarna fanns efter observationerna inga karaktäristiska 
skillnader av observationstillfällena, utan vi hade båda två iakttagit den teknik vi fann ur 
ett såväl ett elevperspektiv, lärarperspektiv, lektionsinnehåll samt hur kontexten kring 
situationerna såg ut.  
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Reflektioner vi gjort angående kontexten kring lärandesituationen är att kontexten har 
stor betydelse för hur teknikämnet berörts. På båda skolorna hände saker som gjorde att 
tekniken bjöds in som samtalsämne i klassrummet eleverna emellan och mellan elever 
och lärare, exempelvis skedde ombyggnad av skola, bussutrymning och brandlarm. Vi 
kan ställa oss frågan om vi upptäckt lika mycket teknikundervisning om vi observerat 
andra skolor, där det eventuellt inte hänt lika mycket i elevernas omgivning? Enligt vårt 
synsätt så gynnas teknikundervisningen om det händer mycket kring skolan, utöver den 
vanliga undervisningen. Vi reflekterar över om det är så som Thorén (1997) och 
Sturesson m.fl. (2002) överväger, nämligen att tekniken i elevernas närmiljö har blivit 
så vardaglig att den inte ens reflekteras över? Krävs det som i vår studie ”ovanliga” 
händelser i skolkontexten för att teknikämnet skall tas upp och beröras i den vardagliga 
undervisningen? Om så är fallet kan vi konstatera att vi haft tur i val av 
observationsskolor. Viktigt att tillägga är dock att vi absolut inte grundat vårt val av 
skolor utifrån denna aspekt, utan detta är något vi upptäckt genom studien. 

4.2 Resultatdiskussion 
Här följer en diskussion om resultatet kopplat till våra uppfattningar om elevernas 
påbörjan till måluppfyllelse och att vi tror att lärarna vi observerat är omedvetna om att 
de faktiskt undervisar teknik inom ramen för den vanliga undervisningen. Detta tolkar 
vi som dold teknikundervisning, då varken lärarna eller eleverna verkar medvetna om 
att teknikundervisning bedrivs. 

4.2.1 Mer måluppfyllelse än väntat 

Med uppnåendemål för teknikämnet i år fem, såg vi innan studien ett dilemma i hur 
eleverna skulle nå upp till kursplanemålen, om teknikundervisningen inte medvetet 
startar förrän i år fyra. Teknikföretagen (2005) redovisar att grundskolor inte klarar av 
att ge den teknikundervisning som yngre elever har rätt till. Vår studie motsäger 
Teknikföretagens studie, då vi anser att eleverna i våra observationer redan nu är på god 
väg att uppnå kursplanemålen för år fem. Eleverna måste naturligtvis utveckla sina 
kunskaper för att kunna uppnå dessa mål, men vi vill ändå påstå att eleverna påbörjat en 
process som riktas mot att de kommer att uppnå dem. Vi har insett att eleverna har 
möjlighet att nå måluppfyllelse i år fem trots att lärare inte, som vi uppfattat det, aktivt 
arbetar medvetet med teknikundervisning i år ett till tre. Innan studien ansåg vi att dold 
teknikundervisning fanns, men vi kunde inte ana att vi skulle få se så mycket 
teknikundervisning inom ramen för den vanliga undervisningen. Därmed såg vi också 
många tecken på blivande måluppfyllelse. Vi tolkar att det är tack vare den dolda 
teknikundervisningen som dessa möjligheter till måluppfyllelse skapats för eleverna, 
oavsett om läraren är medveten eller omedveten om lärandetillfällena.  

Lindmarks (2009) studie visade att mer än hälften av de svarande pedagogerna inte 
ansåg sig arbeta medvetet med teknik i skolan, men precis som Arvidsson (2008) 
uttrycker har vi insett att viss teknikundervisning, dock omedveten, faktiskt bedrivs i 
fler klasser än vad man anar. Vår uppfattning är att lärarna inte är medvetna om att delar 
av det som de berör i undervisningen faktiskt knyter an till teknikämnet. Vi har 
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observerat sammanlagt tre dagar på respektive skola, det vill säga totalt sex dagar och 
tjugoen lektioner under ett läsår. Om så mycket dold teknikundervisning förekommer 
under dessa lektioner och dagar, ser vi att det kan förekomma relativt mycket 
omedveten teknikundervisning under ett helt läsår. Konsekvenserna kan, som vi tyder 
det, då bli att lärarna inte räknar med denna måluppfyllelse som faktiskt sker i dessa 
situationer i sin bedömning av elevernas teknikkunskaper i slutet av år fem, utan detta 
resulterar tyvärr i en dold måluppfyllelse. 

4.2.2 Att benämna vad som är teknik, ett måste eller inte? 

Innan studien genomfördes hade vi en föreställning om att en god teknikundervisning 
innehöll didaktiska situationer där läraren identifierar tekniken och benämner vad som 
är teknik. Att läraren helt enkelt påpekar för eleverna, när de exempelvis klipper med en 
sax, att nu använder ni ett tekniskt hjälpmedel. Studien har utmanat denna föreställning 
och vi ställer oss nu frågan om det egentligen spelar någon roll om eleverna vet om att 
det de lär sig hör till teknikområdet. Måste tekniken benämnas och identifieras för att 
eleverna skall lära? I Elgetuns och Karlssons studie (2007) framgick att eleverna hade 
svårigheter att koppla samman tekniken med tekniken som skolämne. Kanske ser inte 
eleverna tekniken som ett skolämne eftersom praktiska övningar i skolan inte är av 
majoritet? Eller är det för att lärarna inte benämner att det eleverna använder sig av för 
stunden är tekniska redskap? Tekniska ting visade ju sig för eleverna innebära el-
baserade saker i hemmet, exempelvis en dator eller dylikt. Kanske är det av stor 
betydelse att benämna och visa vad som är teknik för att eleverna skall få en uppfattning 
om vad som egentligen räknas till teknikområdet? Trots denna teori fann vi ändå tecken 
på måluppfyllelse, detta utan att lärarna särskilt ofta benämnde för eleverna vad som är 
teknik. Vi tror att dessa tecken på måluppfyllelse kan bero på att vi som observatörer 
tolkat elevernas handling och redogörelser som delar av ämnet teknik, utan att eleverna 
själva varit medvetna om att det är teknik. Eleverna är nog så vana vid all teknik som 
finns i deras tekniska samhälle, så vi tror inte att de reflekterar över vad som är och inte 
är teknik. 

Ytterligare reflektion är att kursplanen (Skolverket, 2000) anger att skolan skall göra 
vardagstekniken synlig och begriplig. Innebär det att läraren skall redogöra för vad som 
är teknik och förklara hur tekniken fungerar eller handlar det om att lärarna måste duka 
fram tekniken så att eleverna kan begripa den genom att gripa? Tolkningsarenan av 
kursplanen anser vi vara stor. Undervisningens kärna tolkar vi ändå vara att eleverna 
skall utveckla kunskap och förmåga att manövrera vardagstekniken samt upptäcka och 
utveckla förståelse för de konsekvenser användandet ger. Vi anser att eleverna i år ett 
till tre inte behöver veta att teknik är teknik så länge de kan hantera tekniken och börjar 
utveckla en förståelse för konsekvenserna av den. Ju äldre eleverna blir desto viktigare 
anser vi ändå att det blir för eleverna att utveckla en medvetenhet om sin egna tekniska 
kompetens. Vi hävdar nämligen att det är av betydelse att emellanåt göra sin kunskap 
explicit för att kunna utvecklas. 

4.2.3 Teknik som integrerat eller eget ämne? 

Mattsson (2002) förklarar att trots att teknik är ett eget obligatoriskt ämne integreras det 
fortfarande i andra ämnen och oftast i de naturorienterade ämnena. Frågan om teknikens 
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integrering i andra ämnen har väckt intresse hos oss. Vi ser både fördelar och nackdelar 
med integreringen satt i förhållande till elevernas teknikinlärning. Fördelen är i likhet 
med Cavanaughs (2009) tankar om att eleverna kan utveckla förståelse för att tekniken 
finns överallt och de erbjuds möjligheter att utveckla en handlingsberedskap för att 
kunna manövrera tekniken i olika kontexter. Vi menar att ämnesintegreringen skapar en 
förståelse för att teknisk kompetens krävs överallt i samhället och inte bara under en 
tekniklektion.  

Nackdelen som vi ser det kan dock resultera i att ämnesintegreringen gör det svårare för 
eleverna att få klarhet i vad som är teknik, då tekniken inte identifieras på samma sätt 
som den troligtvis gjort om teknikundervisningen varit ett eget ämne på schemat. 
Eleverna medvetengörs kanske inte vid ämnesintegrering att det de arbetar med är 
teknik och därför reflekterar de heller inte över teknikens väsen. Samtidigt kan det vara 
svårare för eleverna att få ett sammanhang och förstå teknikens system som helhet, när 
exempelvis endast funktionen snabbt berörs i den vanliga undervisningen. Cavanaugh 
(2009) framför att hon anser att barn lär sig bättre när tekniken integreras i annan under-
visning. Vi är eniga med Cavanaugh och skulle själva försöka praktisera en teknik-
undervisning där tekniken spontant undervisas i samband med andra ämnen. Teknik-
undervisningen skulle i förväg inte vara medvetet inplanerad i andra ämnen, utan vi 
skulle våga frångå den vanliga undervisningen och spontant fånga tekniken i stunden 
utifrån elevernas inviter och intresse. Om en elev behöver hjälp att häfta ihop ett papper 
eller vässa en penna, skulle vi instruera eleven att själv prova, trots vår medvetenhet om 
att detta kommer att ta längre tid än om vi själva skulle ha gjort det åt dem. 

Som läsare kanske Du undrar hur vi rent tidsmässigt skall hinna med den spontana 
teknikundervisningen, då vi vid ett flertal gånger kanske skulle få avbryta den planerade 
undervisningen för att få in tekniken i de andra ämnena. I år ett till tre anser vi att det 
mestadels handlar om läs- och skrivutveckling under lektionerna. Skrivuppgifterna kan 
därmed ur ett teknikperspektiv, handla om att i skrift beskriva ett tekniskt hjälpmedel, 
exempelvis att beskriva en sax, pennvässare, tejp eller häftapparat eller något annat som 
finns i elevernas närhet. Eleverna kan sedan läsa upp sina beskrivningar som en gåta 
och låta sina klasskamrater få gissa vilket tekniskt föremål de beskrivit. I matematiken 
kan eleverna förslagsvis i hemläxa räkna hur många elektriska apparater de har i 
hemmet samt dokumentera vilka olika apparater de finner. När eleverna redovisar detta 
kan ett stapeldiagram göras och samtidigt belyses de olika apparaternas funktion, nytta 
och konsekvenser av användandet.  

Vår utopi kring teknikundervisning är att ha spontan teknikundervisning kompletterad 
med teknik som eget schemalagt ämne. I den spontana teknikundervisningen fångar 
läraren tekniken medvetet utifrån elevernas intresse och inviter. Läraren skapar då 
lärandesituationer i teknik även i samband med undervisningen av andra ämnen. 
Spontan teknikundervisning blir då medveten från lärarens sida men hålls dold för 
eleverna. En schemalagd teknikundervisning är däremot medvetet planerad av läraren 
och benämns också som teknikundervisning för eleverna. Denna mer teoretiska 
schemalagda undervisning, där endast teknikämnet är i fokus, knyter samman teknikens 
olika perspektiv såsom historiska-, ekonomiska-, och konsekvenstänkande perspektivet 
för natur, samhälle och individ med den praktiska kunskapen, som eleverna fått genom 
den spontana undervisningen. I den spontana undervisningen vill vi att eleverna skall få 
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en handlingsberedskap och detta måste som Blomdahl (2007) förklarar alltid ske genom 
empiri. Vi är ense med Blomdahl om att det är viktigt att låta eleverna praktisera mycket 
själva för att första teknikens väsen. Piaget (1972) framförde att elever lär sig bäst 
genom handling, vi håller även med om detta, men anser också att teoretiska 
förklaringar från lärarna krävs, så eleverna får ett sammanhang om varför och hur 
tekniken fungerar. Enligt oss räcker det inte bara med att förstå att det fungerar för att 
lära, utan hur det fungerar är också en viktig aspekt. I enlighet med Vygotskij (2001) 
menar vi också att det är betydelsefullt att eleverna blir medvetna om sin egen kunskap 
och om hur de lär sig. För att ge eleverna en helhetsförståelse är det viktigt att under 
tekniklektionerna ge tid åt praktik, förklaringar, samtal och reflektioner, eftersom detta 
är svårt att få tid till i den övriga undervisningen. Vi vill alltså ha teknikämnet 
schemalagt som ett eget ämne, samtidigt som vi genom spontan undervisning vill ge 
eleverna teknisk handlingsberedskap, så att de skapar en förståelse för att tekniken 
förekommer i alla kontexter. 

4.2.4 Formell teknikutbildning kontra eget intresse  

Studier visar att lärare saknar utbildning i att undervisa inom teknikämnet, vilket utgör 
svårigheter och hinder för undervisningen. Vad en tekniklektion resulterar i med 
elevernas lärande i fokus, anser vi inte enbart beror på lärares kompetens. En lärare kan 
ha formell kompetens och planera en lektion väl både ur teoretiska och didaktiska 
synpunkter, men ändå inte nå fram till eleverna. Detta anser vi kan bero på att läraren 
saknar intresse, är osäker inom ämnet eller i sin lärarroll trots ämnesteoretisk kunskap 
att luta sig mot. Vi utmanar tanken om utbildning kanske inte spelar så stor roll som 
många lärare i tidigare studier själva anser. Vi menar att lärarnas intresse kan vara mer 
avgörande för teknikundervisningen. Cavanaugh (2009) framhåller att lärares 
inställning till ämnet påverkas av hur intresserade och säkra de känner sig inom ämnet. 
Vidare framhåller hon i enlighet med Arvidsson (2008) att teknikundervisningen bygger 
mer på lärarnas självförtroende och intresse för ämnet än på deras formella teknik-
utbildning. Vi håller med Cavanaugh att elevernas nyfikenhet för ämnet måste väckas 
av en inspirerande lärare och precis som Mattsson (2005) uttrycker måste intresset hos 
läraren finnas för att hon eller han skall kunna bjuda in och inspirera eleverna till eget 
intresse. Å ena sidan är alltså intresse och självsäkerhet viktigt, men å andra sidan är 
ämnesteoretisk säkerhet också viktigt för att kunna utmana och inspirera elever. Vi ser 
att en kombination av de båda genererar i en ultimat undervisningssituation. 

I tidigare studier framkommer att lärare anser sig behöva mer kompetens och 
Cavanaugh (2009) och Warodell (2009) menar att skolorna måste utveckla lärarnas 
teknikkompetens, så att lärarna själva finner trygghet i att undervisa inom teknikämnet. 
Vi blir då nyfikna på vad det är för kompetensutveckling lärarna själva anser sig vilja 
och behöva ha. Enligt vår mening består denna kompetensutveckling mestadels av att 
genom diskussion definiera och karaktärisera teknikbegreppet. Vår vision är att lärare 
skall få upp ögonen och vidga sitt teknikbegrepp, då teknik kan ses som allt vi sätter 
mellan oss själva och vår omvärld. Arvidsson (2008) belyser att lärare egentligen har 
mer kompetens inom teknikämnet är vad de själva tror och därför borde fokus ligga på 
att tydligare precisera teknikämnets mål och innehåll. Precis som Thorén (1997) och 
Cavanaugh vill vi få bort det stereotypa tänkandet att teknik bara är elektronik, så som 
datorer och motorer. Om lärare vidgar sin syn på vad teknik kan vara, kan vi se att det 
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skulle kunna resultera i att de också finner det enklare att undervisa inom teknikämnet. 
Teknikämnet behöver således inte vara svårt att undervisa enligt vår mening, utan vi 
anser att om bara teknikglasögonen tas på, så kommer man upptäcka att allt i vår vardag 
är teknik att samtala om med eleverna. Ta en sax som exempel. Det är ett föremål vi är 
vana vid och som förenklar vardagen avsevärt. Men vad består den av? Jo, två knivar 
som man utnyttjar på ett uppfinningsrikt sätt genom hävstångsprincipen. Utifrån detta 
redskap kan läraren ställa frågor till eleverna kring material, nytta och konsekvenser för 
användandet etc. Vet eleverna kanske också något annat föremål som idag har liknande 
funktion och kan de lista ut vad för redskap som användes för liknande ändamål innan 
saxen uppfanns?  

4.2.5 Hinder för teknikundervisningen  

I kursplanen för teknik i Sverige ges läraren, precis som i alla andra ämnen, frihet att 
disponera innehåll och metod, men med kravet att undervisningen skall kunna ge 
eleverna möjlighet att uppnå målen för ämnet. Vi finner det komplicerat och anser att 
detta kan försvåra planeringen av den obligatoriska teknikutbildningen i svenska skolor. 
Det finns enligt oss och Malmqvist och Stedt (Teknikföretagen, 2005) oftast inga 
tydliga arbetsplaner för vilka teknikområden som skall beröras i respektive årskurs, 
vilket gör det svårare för lärarna att veta i vilken ände av teknikområdena de skall börja 
undervisa. Även Arvidsson (2008) håller med om att teknikundervisningen kan vara 
svår att planera eftersom teknikämnet kan vara svårdefinierat för många lärare. Det 
uppstår därför en osäkerhet bland lärarna om vad teknikundervisningen skall innehålla. 
För att underlätta detta skall det finns arbetsplaner för alla ämnen på varje skola. 
Arbetsplanerna syftar till att inspirera lärare och skapa likvärdiga förutsättningar för 
undervisningen och bedömningen av elever i landets skolor (SKOLFS 2004:23 ). 
Mattson (2002) förklarar att de naturorienterade ämnena, inklusive teknikämnet, 
tillsammans har 800 undervisningstimmar inom ramen för grundskolan. Det är dessa 
timmar som varje lärare i sin tur skall fördela så att målen för respektive ämne uppnås. 
Vi håller med Blomdahl (2007) om att detta ger 

[…] en stor frihet och många möjligheter, vilket kan innebära en positiv utmaning, men 
denna utmaning kan självfallet också vara för stor om ämneskunskaperna och den 
didaktiska kunskapen är otillräcklig (Blomdahl, 2007 s. 21).  

Som vi i inledningen framhöll kan en central styrning av hur undervisningstiden skall 
fördelas över skolåren kunna ge teknikämnet en egen plats på schemat. En central 
styrning av preciserade mål och hur dessa skall nås, skulle i likhet med Australiens och 
Englands kursplaner också ge en mer likvärdig teknikundervisning för alla elever, även 
i Sveriges skolor. Nackdelen är som vi ser det, att eleverna riskerar att blir passiva 
mottagare i lärandesituationerna då allt stoff redan är förutbestämt. Fördelen blir 
däremot att elevernas erfarenheter med säkerhet kommer att byggas på med ny kunskap, 
då vi som Piaget (1972) och Andersson (2008a) framhåller att elevernas kunskaper 
bygger på tidigare erfarenheter. Detta resulterar inte bara i att elevernas kunskaper blir 
befästa i tidigare erfarenheter, utan också att alla elever får en likvärdig teknik-
utbildning. Om en centralt innehållstyrd teknikundervisning beslutas finns dock en risk 
för att elevernas inflytande i undervisningen motarbetas. Enligt många författare är det 
intresset som styr viljan att lära, kan det i så fall vara bättre att låta elevernas intresse 
påverka ämnesinnehållet för teknikämnet? En intressant fråga blir därmed; vinner 
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eleverna på att ha en central styrning av tydliga ämnesmål och innehåll (där den osäkra 
läraren har tydliga direktiv) på bekostnad av elevinflytande och intresse? Båda 
perspektiven har sina för- och nackdelar, så problemet blir: hur skall en arbetsplan 
egentligen se ut?  

4.3 Vidare forskning 
Vårt förslag på vidare forskning är att genom ett utvecklingsarbete, arbeta fram två olika 
arbetsplaner för det schemalagda ämnet teknik som skall sträcka sig över hela grund-
skolan. I den ena arbetsplanen presenteras ämnesområden att arbeta med inom 
teknikämnet. I arbetsplanen finns inte bara tydliga instruktioner och faktakunskaper för 
läraren, utan även utvärderingsbara mål som svarar upp mot både läroplan- och 
kursplanemål. Planen för ämnet skall följas fullt ut, vilket gynnar lärarens säkerhet inom 
ämnet och att elevernas kunskaper med säkerhet byggs på. Till varje arbetsområde finns 
också en introduktion med tips och faktakunskaper nödvändiga för att kunna genomföra 
och utmana läraren i arbetet med eleverna. På så vis behöver inte osäkra och 
ointresserade lärare uppleva teknikundervisningen betungande att genomföra, då de 
genom planen har färdiga lektionsplaneringar att tillgå. Arbetsplanen skall som ovan 
beskrivet vara en progression från år ett till nio, där eleverna utifrån tidigare arbete och 
erfarenheter får möjlighet att utveckla djupare förståelse då den nya kunskapen byggs på 
ju äldre eleverna blir.  

Den andra arbetsplanen som skall finnas med i utvecklingsarbete skall vara mindre styrd 
och istället utgå från elevernas intresse och tankar kring tekniken, dock skall 
teknikämnet fortfarande vara ett eget schemalagt ämne.  Arbetsplanen skall vara öppet 
utformad och ge eleverna utrymme att komma med egna förslag på vad som skall 
undersökas etc. Fortsatt forskning kan därmed vara att studera de båda arbetsplanernas 
inverkan på elevernas måluppfyllelse. Vi anser att det vore intressant att se om eleverna 
lär sig mer genom en styrd teknikundervisning med bestämd ordningsföljd på vilka 
områden som skall presenteras för respektive årskurs eller om en mer öppen arbetsplan 
där elevernas intresse och inviter prioriteras. Den fortsatta studien kan därmed syfta till 
att jämföra en styrd arbetsplan med bestämd progression med en öppen arbetsplan där 
elevers inflytande och intresse är det centrala. Syftet kan då bli; vilken arbetsplan 
främjar mest måluppfyllelse? 
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