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Ett forskningsfält i tillväxt  
Teman i svensk teknikdidaktisk forskning 
Jonas Hallström 

Sammanfattning 
Forskningsfältet teknikens didaktik är ungt i Sverige, men även inter-
nationellt går det bara tillbaka några årtionden. Syftet med detta kapi-
tel är att beskriva de teman som finns i den svenska teknikdidaktiska 
forskningen. En tematisk analys användes för att beskriva hela den 
svenska forskningen – 93 studier publicerade från 1984 till juni 2017 – 
utifrån Hagbergs och Hulténs (2005) version av de didaktiska frågorna 
vad, hur och varför. Den svenska forskningen domineras av vad- och 
varför-frågorna, alltså innehållsliga och kontextuella aspekter av tek-
nikundervisning, exempelvis om tekniska system, yrkesutbildning, be-
dömning men också attityder och genus. Forskning kring hur-frågan, 
alltså konkret undervisning och lärande, är i jämförelse betydligt 
mindre omfattande men med en viss ökning på senare år, vilket därmed 
liknar trenden i den internationella forskningen. Forskning kring 
undervisning och lärande i teknik behöver öka i omfattning för att 
forskningen ska kunna säga något om ämnets utövande i praktiken och 
därmed fortsätta vara relevant i framtiden. 

Inledning 
Den teknikdidaktiska forskning som presenteras i denna bok är av skiftande ka-
raktär och behandlar olika forskningsteman, som på olika sätt speglar den 
svenska forskningen. Syftet med detta kapitel är att ge en samlad bild av hela fäl-
tet i Sverige, genom att beskriva de teman som finns i den svenska teknikdidak-
tiska forskningen. Det har gjorts två tidigare svenska forskningsöversikter i tek-
nikens didaktik, dels Hagbergs och Hulténs rapport från 2005 (Hagberg & Hul-
tén, 2005), dels Axells översikt över internationell förskoleforskning om teknik 
från 2013 (Axell, 2013). Den förra beskriver forskningsfältet i Sverige fram till 
början av 2000-talet och den senare rör enbart en viss del av forskningsfältet, 
förskoleforskningen. Det här kapitlet berör svensk forskning i teknikens didaktik 
i såväl förskolan som ungdomsskolan, från begynnelsen under 1980-talet fram 
till nutid. 
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Teman i den svenska teknikdidaktiska forskningen 
I kapitlet delar jag in den svenska forskningen i teman baserat på Hagbergs och 
Hulténs definition av teknikdidaktisk forskning. Dessa teman kan också relateras 
till de tre didaktiska frågorna (Hagberg & Hultén, 2005, s. 19). Enligt definitionen 
så består teknikdidaktisk forskning av följande aspekter, nämligen forskning som 
behandlar: 

• hur elever lär sig och lärare undervisar i teknik (hur-frågan),  
• central kunskap och innehåll i lärande och undervisning i teknik (vad- och 

varför-frågorna),  
• kontextuella förhållanden och förutsättningar som har betydelse för lärande 

och undervisning i teknik (varför-frågan, men också ibland när-, var-, med 
vem- och med hjälp av vad-frågorna) (Hagberg & Hultén, 2005; Selander, 
2010). 

I det följande presenterar jag studierna som ingår i dessa tre teman. De flesta av 
studierna kan passa in under flera teman, eftersom forskningen oftast behandlar 
flera didaktiska frågor samtidigt. Jag har då försökt att tematisera efter huvud-
sakligt fokus, vilket gör att varje studie bara finns under ett tema. 

Hur elever lär sig och lärare undervisar i teknik 
Lärares undervisning och elevers lärande i teknik var länge helt outforskat. Även 
ur ett internationellt perspektiv tog det lång tid innan det gjordes sådan forskning 
i någon större utsträckning (de Vries, 2003). I Sverige handlar mycket av denna 
forskning om hur undervisning och lärande i teknik går till (Bjurulf, 2008; 
Blomdahl, 2007; Gustafsson, 1984; Sjögren, 1997; Skogh, 2013). På senare år har 
forskningen också fokuserat frågor om exempelvis kunskap och makt i teknikun-
dervisningen (Danielsson, Berge, & Lidar, 2017). Männikkö-Barbutiu studerade 
lärare som tillsammans med forskare på Stockholms universitet utvecklade au-
tentiska uppgifter för teknikundervisningen i ett aktionsforskningsprojekt 
(Männikkö-Barbutiu, 2011). Björkholm fokuserade i en learning study på lärares 
undervisning om och elevers lärande av mekanismer på lågstadiet (Björkholm, 
2015) liksom hur lärarna utvecklade sin egen kunskap om detta avgränsade inne-
håll (Hultén & Björkholm, 2016). På senare år har forskare även studerat försko-
lans verksamhet genom att fokusera på ett specifikt ämnesinnehåll som broar och 
brobygge (Kilbrink, Bjurulf, Blomberg, Heidkamp, & Hollsten, 2014).  

Sammanfattningsvis är hur-frågan, undervisning och lärande i teknik, defi-
nitivt beforskad inom den svenska forskningen ända sedan 1980-talet. Men om-
fattningen av forskningen är väldigt begränsad och det är först på senare år som 
den även har börjat behandla specifika ämnesinnehåll.  
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Central kunskap och innehåll i lärande och undervisning i 
teknik 

Central kunskap 
Den centrala kunskap som elever behöver utveckla i teknik kallas för teknisk (all-
män)bildning, vilket benämns technological literacy i den internationella forsk-
ningen (Dakers, 2006; Jenkins, 1997). Svenska forskare har bidragit genom att 
exempelvis skapa olika modeller för technological literacy (Blomdahl & Rogala, 
2003, 2008; Ingerman & Collier-Reed, 2011). Hallström jämförde teknikämnet 
med slöjd i den svenska skolan, och presenterade en modell över teknisk allmän-
bildning i jämförelse med bildning i slöjd (Hallström, 2018). 

Ett angränsande forskningsområde är kopplingen mellan teknikens filosofi 
och teknikens didaktik och vad som kan definieras som teknisk kunskap (Adiels, 
2011). Hanssons definitioner av teknikvetenskap och teknisk kunskap (Hansson, 
2007, 2013) har fått betydelse för exempelvis studier av tekniklärares egen för-
ståelse av teknisk kunskap (Norström, 2014). Björklund studerade förtrogenhets-
kunskap och andra kunskapsformer ur mer allmän didaktisk synvinkel, men med 
betydelse också för teknikens didaktik (L.-E. Björklund, 2008; L. Björklund, 
2013). 

Innehåll 
När det gäller själva kunskapsinnehållet har det gjorts en hel del forskning i Sve-
rige. Forskningen handlar till exempel om tekniska system, som haft en framträ-
dande plats i de två senaste svenska teknikkursplanerna för grundskolan och 
vissa ämnesplaner för gymnasiet. Klasander gjorde ett pionjärarbete med sin av-
handling om ”talet om tekniska system” i både kursplaner, läromedel och bland 
undervisande högstadielärare (Klasander, 2010). Svensson samt Hallström och 
Klasander studerade vad ungdomar på högstadiet respektive tekniklärarstuden-
ter hade för ”vardagsförståelse” av tekniska system (Hallström & Klasander, 
2017; Svensson, 2011). Svensson utvecklade utifrån forskning om barns och vux-
nas förståelse av system möjliga undervisningsstrategier för att kunna undervisa 
om tekniska system på ett effektivt sätt (Svensson, 2018). 

Ett annat kunskapsinnehåll är teknikhistoria, som precis som tekniska sy-
stem haft ett betydande utrymme i de två senaste grundskolekursplanerna. Hall-
ström gjorde en kursplaneanalys av teknikhistoriskt innehåll i teknik- och histo-
riekursplanerna i Lpo 94 och Lgr 11 (Hallström, 2012). Hallström och Gyberg ut-
arbetade också en modell för lärare och kursplaneutvecklare för att bättre kunna 
förklara teknikens historiska utveckling (Hallström & Gyberg, 2011).  

Teknik i skönlitteratur är något som inte alls förekommer i grundskolans 
teknikkursplan, trots att skönlitteratur ska ingå i till exempel NO-ämnena. 
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Kanske just på grund av att detta innehåll saknas har det gjorts en hel del forsk-
ning de senaste åren. Axell med flera undersökte förekomst av teknik och teknik-
syner i skönlitteratur för barn och skola under de senaste drygt 100 åren (Axell, 
2015; Axell & Hallström, 2013; Axell, Hallström, & Hagberg, 2014). Axell har 
gjort studier kring skönlitteraturens ofta outnyttjade potential som didaktiskt 
verktyg för att problematisera teknik och hållbar utveckling, och att lära barn att 
förhålla sig kritiskt till samhällsutvecklingen (Axell, 2017, 2018). 

Teknik som kunskapsinnehåll i gymnasiets yrkesutbildningar har också va-
rit föremål för en hel del forskning, då dessa utbildningar har en inbyggd proble-
matik. Den består i att innehållet är skolbaserat och därmed i någon mån gene-
rellt, medan eleverna också behöver specifik kunskap för en mångfald av förän-
derliga tekniska yrken.. Berner har studerat denna problematik i flera studier 
(Berner, 1989, 2009, 2010). Kilbrink samt Bjurulf studerade transfer, alltså hur 
elever kan överföra det de lär sig inom yrkesutbildningar till specifika yrkessam-
manhang (Bjurulf, 2013; Kilbrink, 2013, 2018). Haglund och Strömdahl diskute-
rade indirekt transfer av kunskaper om motorer, genom olika typer av animat-
ioner och modeller av motorer i yrkesundervisning (Haglund & Strömdahl, 2012). 
Bjurulf undersökte uppfattningar om yrket hos ungdomar som valt energi- och 
industriprogrammen (Bjurulf, 2012). Asplund och Kilbrink studerade variation 
och kritiska aspekter i undervisning om svetsning (Asplund & Kilbrink, 2016).  

Varken kursplanen i teknik för grundskolan eller för gymnasiet har haft 
samma fokus på design och produktutveckling som ämnet har i exempelvis Stor-
britannien och andra anglosaxiska länder (där ämnet ofta heter Design & Tech-
nology), även om vissa designmoment finns. Följaktligen är den svenska forsk-
ningen om design som innehåll i teknikundervisningen av väldigt liten omfatt-
ning. Isaksson Persson studerade vad yrkesverksamma ingenjörer och designers 
ansåg att elever behöver för kunskaper om design och produktutveckling, och vad 
implikationerna blir för gymnasiets teknikprogram (Isaksson Persson, 2015). 
Hultén med flera utvecklade en modell för att elever gemensamt ska kunna gene-
rera nya designidéer (Hultén, Artman, & House, 2016). Likaså är forskning om 
ingenjörsinnehåll inom teknikundervisningen i skolan av ringa omfattning. Det 
beror troligtvis på att Sverige i motsats till exempelvis USA kallar all undervisning 
i teknik upp till och med gymnasiet för just teknikundervisning; ingenjörsunder-
visning hör primärt högskolan till. Det finns ändå lite svensk forskning gjord an-
gående detta (de Vries, Gumaelius, & Skogh, 2016; Skogh & de Vries, 2013). 

Digitala verktyg var fram till 2017 ett begränsat inslag i läroplanen, och 
fanns huvudsakligen som allmänna skrivningar(Skolverket, 2011a). Från halvårs-
skiftet 2018 ska dock betydligt mer om digitalisering inkluderas i läroplanen som 
helhet, och i kursplanerna i samhällskunskap, matematik och teknik ska pro-
grammering införas (Utbildningsdepartementet, 2017). Det faktum att digitala 
verktyg och programmering varit osynliga i teknikkursplaner hittills kan vara en 
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orsak till att det förekommit väldigt lite forskning. Kilbrink och Segolsson stude-
rade dock vad elever i grundskolans mellan- och högstadium uppfattar att de lär 
sig samt hur de löser problem genom att konstruera och programmera lego-ro-
botar (Kilbrink, 2008; Segolsson, 2006). Rolandsson undersökte lärares uppfatt-
ningar om vad undervisning och lärande inom programmering är (Rolandsson, 
2015). Leino Lindell med flera fokuserade mer på mobil teknik som redskap i tek-
nikundervisning, genom att undersöka hur elever använder mobiltelefoner som 
stöd i olika skoluppgifter (Leino Lindell, Hrastinski, & Skogh, 2016).  

Miljöperspektiv och hållbar utveckling har varit starka inslag i svenska lä-
roplaner i allmänhet och teknikämnet i synnerhet i årtionden (Hallström, Hultén, 
& Lövheim, 2014). Med tanke på detta är det förvånande att så lite forskning 
gjorts om detta. Ett undantag är dock Bursjöö som studerade hur lärarstudenter 
och erfarna lärare inom bland annat teknik hanterade hållbar utveckling som in-
nehåll i sin undervisning (Bursjöö, 2014). Entreprenörskap återfinns också som 
ett centralt begrepp i läroplanerna för grundskola och gymnasium under rubriken 
Skolans uppdrag (Skolverket, 2011a, 2011b), men teknik och entreprenör-
skap/entreprenöriellt lärande har trots det studerats i väldigt liten omfattning. 
Sagar utgör ett undantag då hon undersökte hur lärare som undervisade i exem-
pelvis teknik uppfattade entreprenöriellt/autentiskt lärande, vilken respons de 
gav på fortbildning samt hur de fortsatte arbeta med entreprenörskap och auten-
tisk undervisning (Sagar, 2013). 

Bedömning inom teknikämnet ska ske i förhållande till ett innehåll, varför 
det också tas upp under detta tema. Inom detta område har det gjorts ganska 
mycket svensk forskning. Eriksson studerade hur nyblivna teknik- och matema-
tiklärare i de tidigare åren av grundskolan upplevde bedömning (Eriksson, 2012). 
Hartell undersökte grundskollärares uppfattningar om sin egen bedömning (self-
efficacy) liksom en del av deras bedömningspraktiker i teknik (Hartell, 2015, 
2018). Schooner med flera undersökte hur tekniklärare på högstadiet sade sig be-
döma elevers kunskaper om tekniska system, samt vilka kunskaper om system de 
lade fokus på för vilket betyg (Schooner, Klasander, & Hallström, 2018). 

Den historiska framväxten av ”teknik i skolan” och senare teknikämnet har 
inte någon direkt koppling till det som står i kursplanen, utan handlar mer om 
varför och hur kursplanen och dess innehåll kommit till. Detta forskningsområde 
är därmed innehållsligt orienterat i den meningen att det som studerats huvud-
sakligen handlar om i vilken utsträckning ett teknikinnehåll förekommit och vad 
det bestått i under olika tidsperioder. Denna forskning är omfattande och har 
handlat om teknikundervisning innan det fanns ett teknikämne (Hallström, 
2009, 2011; Hultén, 2008; Lindström, 2006), förarbetet till och införandet i 
grundskolan av frivilliga teknikämnen på 1960-talet samt det obligatoriska tek-
nikämnet på 1980-talet (Elgström & Riis, 1990; Hallström et al., 2014; Hallström, 
Hultén, & Lövheim, 2013; Hultén, 2013a, 2013b; Lindblad, 1985; Lövheim, 2010; 
Richardson, 1985; Riis, 1989). Lövheim studerade också rekryteringsinsatser till 
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tekniska och naturvetenskapliga utbildningar under efterkrigstiden (Lövheim, 
2006, 2014, 2016). Hedlin undersökte konstruktionen av kön i skolpolitiska tex-
ter om teknik och naturvetenskap under samma period (Hedlin, 2009). 

Sammanfattningsvis kan man säga att när det gäller vad-frågan och temat 
innehåll och central kunskap i teknikundervisning, så är den svenska forskningen 
väldigt omfattande och väl synlig internationellt. Detta gäller i synnerhet tekniska 
system, skönlitteratur, yrkesutbildning, teknikämnets historiska framväxt och 
bedömning. Det som å andra sidan saknas är forskning om design, ingenjörsve-
tenskapligt innehåll, digitalisering och programmering, entreprenörskap/auten-
tisk undervisning och hållbar utveckling inom teknikundervisningen. 

Kontextuella förhållanden och förutsättningar som har betydelse för lä-
rande och undervisning i teknik 
Under detta tema återfinns lärares och elevers kunskaper, uppfattningar om, at-
tityder till och intresse för teknik och teknikundervisning. Det är en väldigt bred 
kategorisering som huvudsakligen fångar in kontextuella förhållanden och förut-
sättningar hos elever och lärare, men som delvis också vetter mot innehållsliga 
frågor. Andersson studerade lärares attityder till och upplevelser av teknikun-
dervisningen och dess så kallade ramfaktorer, alltså sådana faktorer som schema, 
läromedel och klassrumsutformning (Andersson, 1988). Nordlöf med flera stu-
derade attityderna till teknikundervisning hos drygt 1100 svenska tekniklärare, 
och hur dessa attityder kunde relateras till olika bakgrundsvariabler (Nordlöf, 
Höst, & Hallström, 2017). Sundqvist studerade vad förskolepersonal ansåg att 
teknikundervisning är, vilket innehåll som är relevant och hur undervisningen 
kan organiseras i förskolan (Sundqvist, 2016).  

Riis och Augustsson undersökte elevers attityder genom att göra en svensk 
version av den tidigare presenterade PATT-enkäten (Riis & Augustsson, 1991). 
Lindahl följde åttio ungdomar genom högstadiet för att studera hur deras attity-
der till och intresse för teknik och naturvetenskap förändrades, samt hur dessa 
faktorer och förståelse av begrepp liksom genus och social bakgrund påverkade 
deras val till gymnasiet (Lindahl, 2003). Mattsson studerade lärarstudenters och 
lärares teknikdidaktiska utbildning och kompetens, och hur dessa förhöll sig till 
deras elevers teknikintresse och uppfattningar om teknikämnet (Mattsson, 
2005). Andersson med flera undersökte vad svenska högstadieelever anser att 
teknik är, om de kunde skilja på naturen och den mänskligt skapade tekniken 
liksom om de kunde uppfatta gammal teknik som teknik (Andersson, Svensson, 
& Zetterqvist, 2008). Björkholm undersökte könsskillnader i attityd till, intresse 
för och självförtroende gällande teknikämnet bland svenska 8-12-åringar 
(Björkholm, 2010). Jidesjö och Oskarsson studerade elevers intresse för naturve-
tenskap och även delvis teknik genom den så kallade ROSE-enkäten (Relevance 
of Science Education) (Jidesjö, 2012; Oskarsson, 2011). Svenningsson med flera 
undersökte 12-15 år gamla svenska elevers attityder till, intresse för och förståelse 
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av teknik och teknikundervisning. De undersökte också hur man bör tolka och 
genomföra attitydundersökningar med PATT-SQ, en förkortad variant av den ur-
sprungliga PATT-enkäten (Svenningsson, Hultén, & Hallström, 2018). 

Det har också skett forskning kring val till gymnasiet eller högskolan, och 
vilka bilder av teknik och teknikundervisning som elever bygger detta val på. 
Kingdon undersökte hur gymnasielevers bilder av en ingenjör såg ut (Kingdon, 
2013). Grenholm undersökte vilka attityder och intressen som låg bakom att ele-
ver i årskurs nio valde eller valde bort program med teknisk inriktning på gym-
nasiet (Grenholm, 2016). Pripp hade liknande forskningsfokus genom att studera 
ungdomars val till teknikprogrammet, och varför valet föll just på detta program. 
Ett särskilt fokus riktades mot ungdomars intresse för teknik, och huruvida detta 
varit ett motiv för att söka teknikprogrammet (Pripp, 2016). 

Teknik och genus kan också ses som ett kontextuellt förhållande som påver-
kar teknikundervisningen. Staberg undersökte pojkars och flickors aktiviteter 
och tankar i mötet med ämnena fysik, kemi och teknik på högstadiet, med särskilt 
fokus på flickorna (Staberg, 1992). Skogh följde tjugosex flickor i deras möte med 
teknik i hemmet och i skolan under deras fyra första skolår för att undersöka hur 
de såg på teknik och teknikundervisning (Skogh, 2001). Berner har i ett par 
böcker problematiserat relationen mellan naturvetenskap, teknik och genus, 
bland annat i förhållande till utbildning (Berner, 2003, 2004). Hallström med 
flera studerade hur flickor respektive pojkar använder och lär sig teknik i den fria 
leken i förskolan (Hallström, Elvstrand, & Hellberg, 2015). Hedlin studerade de 
flickor som väljer teknik utifrån ett genusperspektiv (Hedlin, 2011), liksom även 
förskollärarstudenter och deras förhållande till den egna teknikutbildningen i 
skolan (Hedlin & Gunnarsson, 2014). Rooke undersökte vad som görs inom det 
svenska utbildningssystemet för att göra teknikundervisningen mer genusmed-
veten (Rooke, 2013). 

Sammanfattningsvis är de kontextuella förhållandena (primärt varför- och 
vad-frågorna) relativt väl utforskade i svensk teknikdidaktisk forskning. I synner-
het elevers attityder och intresse har studerats i ganska stor utsträckning. Det kan 
bero på det internationellt stora intresset för denna typ av forskning genom 
PATT-enkäten, som ju Riis och Augustsson också tidigt gjorde en svensk version 
av. Möjligen har det även att göra med intresset för barns och ungdomars kun-
skaper i teknik, där just förståelsen av teknik ligger nära attityder och intresse. 
Genusforskningen kring teknik är också ganska omfattande, vilket är naturligt 
med tanke på den starka genusfärgning som tekniken har. Vad som saknas är 
forskning som undersöker andra förutsättningar hos elever och lärare, exempel-
vis relaterat till social bakgrund, etnicitet eller funktionsnedsättning.  
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Sammanfattande diskussion 
När det gäller tematiseringen av forskningen utifrån Hagberg och Hulténs defi-
nition så har hur-frågan – undervisning och lärande i teknik – en lång tradition i 
svensk teknikdidaktisk forskning med en början redan på 1980-talet. Samtidigt 
har den sammantaget varit av väldigt begränsad omfattning. På senare år har det 
skett en ökning av sådan forskning framför allt genom learning studies som be-
handlar ämnesinnehåll om exempelvis mekanismer och hållfasta konstruktioner 
och hur dessa behandlas i undervisningen för yngre barn. Varför- och vad-frå-
gorna är i studier av kontextuella förhållanden relativt väl utforskade. I synnerhet 
elevers attityder och intresse har studerats i ganska stor utsträckning. Det kan 
troligtvis hänföras till det internationellt stora intresset för denna typ av forsk-
ning genom PATT-enkäten, som också går tillbaka till forskningens begynnelse 
på 1980-talet. Möjligen har mängden sådan forskning också att göra med intres-
set för barns och ungdomars kunskaper i teknik, där just förståelsen av teknik 
ligger nära attityder och intresse. Genusforskningen kring teknik är också ganska 
omfattande, vilket är naturligt med tanke på den starka genuskodning som tek-
niken har, medan studier av teknik och etnicitet, eller teknik och social klass, till 
stor del saknas. 

Gällande vad-frågan, central kunskap och innehåll i teknikundervisning, är 
den svenska forskningen väldigt omfattande och väl synlig internationellt, i syn-
nerhet när det gäller tekniska system, skönlitteratur, yrkesutbildning, teknikäm-
nets historiska framväxt och bedömning. Det som å andra sidan saknas när det 
gäller innehåll är forskning om design, ingenjörsvetenskapligt innehåll, digitali-
sering och programmering, entreprenörskap och hållbar utveckling inom teknik-
undervisningen. 

Kan man då säga något om hur dessa teman i svensk teknikdidaktisk forsk-
ning förhåller sig till den internationella forskning som gjorts? John Williams har 
gjort flera internationella forskningsöversikter under senare år (Williams, 2013, 
2016), vilka han sedan kompletterat med ytterligare material och en diskussion i 
förhållande till alla tidigare forskningsöversikter i teknikens didaktik (Williams, 
2018). Några försiktiga kvalitativa jämförelser kan göras mellan min översikt och 
Williams senaste översikt, vilken liksom min behandlar dominerande forsknings-
teman. En första väldigt övergripande slutsats är att mängden studier och bred-
den av forskningsteman i den svenska forskningen har ökat under de senaste tio 
åren. Williams noterar istället en viss konsolidering de senaste 2-3 åren, alltså att 
man forskar på något färre forskningsteman, även om denna trend får tolkas med 
försiktighet (Williams, 2018). 

En andra jämförelse gäller undervisning och lärande, som länge var väldigt 
lite utforskade som konkreta forskningsteman i den internationella teknikdidak-
tiska forskningen, inklusive den svenska (de Vries, 2003; Ritz & Martin, 2013; 
Zuga, 1997). Den svenska forskningen om undervisning och lärande (hur-frågan) 
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utgör fortfarande det minst beforskade temat, även om man kan se en liten ök-
ning under senare år genom learning studies och även i vissa studier kring äm-
nesinnehåll. Internationellt sett så är numera både undervisning och lärande med 
på topp-listan över mest utforskade teman, även om det totala antalet teman där 
är större. Det har skett en ökning  av forskning om undervisning och lärande de 
senaste åren, särskilt forskning om lärande (Williams, 2018). En andra övergri-
pande slutsats är därmed att den svenska forskningen om undervisning och lä-
rande är av ganska blygsam omfattning, men att den liksom den internationella 
forskningen ser ut att ha ökat på senare år.  

Bilden av den svenska teknikdidaktiska forskningens olika teman som fram-
kommer i det här kapitlet återspeglas ganska väl även i de övriga bidrag som ingår 
i boken. En avslutande reflektion är att forskning kring undervisning och lärande 
i teknik behöver öka i omfattning för att forskningen ska kunna säga något om 
ämnets utövande i praktiken och därmed fortsätta vara relevant i framtiden. 

Urval, avgränsningar och analys 
Urvalet av den svenska forskningen skedde innehållsligt utifrån Hagberg och 
Hulténs (2005) definition, med det tillägget att det handlar om utbildning i tek-
nik inom någon form av teknikämne i förskola, grundskola och gymnasium lik-
som relaterade lärarutbildningar. Litteratursökningen baserades på: 1. Den 
forskningsinformation som jag sedan 2005 har skickat ut till CETIS nätverk av 
lärarutbildare och forskare. Den bygger i sin tur på sökningar i de mest centrala 
tidskrifterna International Journal of Technology and Design Education; De-
sign and Technology Education: An International Journal; Australasian Jour-
nal of Technology Education; Research in Science and Technological Education; 
Journal of Technology Education; Journal of Technology Studies; NorDiNa, 
Nordic Studies in Science Education, liksom teknikdidaktiska bokserier hos för-
lagen Sense och Springer. 2. Min roll som forsknings- och utvecklingsansvarig vid 
CETIS, där jag genom forskningsinformationsansvaret och ansvaret för Rockel-
stadseminariet fått en god inblick i det som händer på den teknikdidaktiska forsk-
ningsfronten i Sverige (bl.a. genom att också presentera denna text vid Rockel-
stad 2017).  

Viss exkludering av angränsande forskning har gjorts, exempelvis den på 
högskolenivå förekommande ingenjörsvetenskapens didaktik som naturligt bort-
faller med tanke på de skolformer som jag fokuserar. Jag har även exkluderat 
studier av ”naturvetenskap och teknik” om de i praktiken enbart handlar om na-
turvetenskapsundervisning. Forskning som rör programmering med teknikfokus 
eller i förhållande till teknikundervisning har inkluderats, men programmerings-
undervisning i allmänhet har exkluderats. En annan avgränsning är att jag foku-
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serar på doktorsavhandlingar, licentiatuppsatser, vetenskapliga böcker eller rap-
porter och vetenskapliga artiklar, alltså de huvudsakliga fora som finns för veten-
skaplig forskning. Därför har konferensartiklar, handböcker, läromedel och lik-
nande exkluderats, även om det naturligtvis presenteras aktuell forskning även 
där. Vetenskapliga artiklar som uppenbart är del av en avhandling eller licentiat-
uppsats, eller en ”spin-off” av dessa, har också exkluderats för att undvika att 
samma resultat dyker upp flera gånger. Likaså exkluderas licentiatuppsatser om 
samma innehåll också ingår i en doktorsavhandling. Det har dock i övrigt inte 
skett något kvantitativt urval utan ambitionen är att alla svenska studier i tekni-
kens didaktik som publicerats till och med juni 2017 ska vara med, givet ovanstå-
ende avgränsningar (Handbook of Technology Education och några artiklar var 
färdiga före sommaren 2017 men fick slutligen publiceringsår 2018). 

Kategoriseringen av den analyserade forskningen i teman skedde, som 
också framgår ovan, utifrån Hagberg och Hulténs indelning av de didaktiska frå-
gorna på samtliga 93 studier (Hagberg & Hultén, 2005; Selander, 2010). Katego-
riseringen under de tre huvudtemana skedde sedan induktivt med inspiration 
från den tematiska analysen i Braun och Clarkes tappning (Braun & Clarke, 
2006). Det gjordes således för varje enskild studie en kvalitativ bedömning av 
under vilket huvudtema den skulle föras, och när denna fördelning var klar om-
prövades temana för att se till att de inte överlappade.  
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