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Tid för teknik – om 
tekniklärares attityder till 

sin undervisning 
Charlotta Nordlöf  

Sammanfattning  
För lärare innebär attityder till teknikundervisning mer än bara in-
ställning till undervisningen. Det handlar också om lärarnas uppfatt-
ningar om ämnets betydelse för eleverna och för samhällsutvecklingen, 
om ämnets status jämfört med andra ämnen, om  upplevd självförmåga 
hos lärarna och om upplevda förutsättningar för att kunna undervisa - 
alltså ett antal aspekter av attityd som påverkar undervisningen. 
Forskning visar att attityd till teknikämnet hos en lärare ser olika ut för 
olika delar av undervisningen. Sannolikheten att en lärare har en mer 
positiv attityd ökar om han eller hon är utbildad tekniklärare, har del-
tagit i fortbildningar samt om läraren jobbar på en skola där man låter 
ämnet synas och ta plats. Tid kan vara en nyckel till mer positiva atti-
tyder hos tekniklärare, men frågan om tid ägs till stor del av andra än 
lärarna själva. 

Teknikläraren Tilda – ett exempel 

Tilda undervisar på mellanstadiet och har många ämnen: teknik, 
matematik, de naturvetenskapliga ämnena, samt bild. Teknik är 
det ämne som Tilda gillar mest, och hon tycker också att det är ett 
ämne som är viktigt och som borde få ta mer plats. Men på skolan 
där hon arbetar finns inte tid avsatt för ämnesmöten i teknik, så 
hon upplever att det är svårt att hitta tillfällen att diskutera tek-
nikämnet med de andra lärarna. I schemat står det ”NO/Teknik”, 
så det är upp till varje lärare att fördela tiden mellan ämnena bio-
logi, fysik, kemi och teknik. Teknikundervisningen sker i elevernas 
hemklassrum. Detta innebär att hon inte kan använda vilka 
material och metoder hon vill och att hon har ont om plats till att 
förvara pågående uppgifter. Likaså känner hon att undervisningen 
i helklass begränsar hennes möjligheter att välja arbetssätt. Tilda 
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är intresserad av hållbar utveckling och hon diskuterar gärna 
detta med sina elever, till exempel hur tekniken har påverkat män-
niskorna, samhället och miljön samt vilken betydelse tekniken 
kommer att ha för utvecklingen i framtiden. Däremot känner hon 
sig osäker på det nya innehållet som är på väg in i teknikundervis-
ningen, det som handlar om digitalisering. Hon hoppas på att få 
ta del av någon kompetensutveckling och att skolan ska köpa in 
fler surfplattor så att de räcker till hela klassen. Likaså är hon 
osäker på området tekniska system, det är inget som hon minns att 
man tog upp under lärarutbildningen.  

Exemplet med teknikläraren Tilda är fiktivt, men ger en bild av hur attityd 
kan ta sig uttryck hos tekniklärare i min forskning. Min licentiatavhandling hand-
lar om lärares attityder till teknik och teknikundervisning, och det är avhand-
lingen med sina två delstudier som ligger till grund för det här kapitlet. Kapitlets 
syfte är att presentera hur attityd kan framträda hos tekniklärare, hur deras atti-
tyder kan påverka teknikundervisningen, samt att ge förslag på åtgärder som 
skulle kunna inverka positivt på tekniklärares attityder. Men innan vi kommer så 
långt ska begreppet attityd klargöras.  

Om attityd 
Det finns många definitioner och modeller som kan klargöra begreppet attityd. 
En vedertagen förklaring är att attityder är värderande, vilket innebär att attity-
der bygger på positiva och negativa bedömningar i någon form (Ajzen, 
2001). Vidare är attityder flerdimensionella, alltså något som består av flera kom-
ponenter (Ajzen, 2005). Denna syn på attityder innebär att en person kan ha olika 
attityd till olika aspekter av ett objekt, som till exempel teknikundervisning. Till 
grund för min avhandling använder jag en attitydmodell som bygger på tre kom-
ponenter. Dessa är kognitiva uppfattningar, affektiva tillstånd och upplevd kon-
troll (Nordlöf, Höst, & Hallström, 2017; van Aalderen-Smeets, Walma van der 
Molen, & Asma, 2012). En persons beteende ses i denna modell inte som en del 
av själva attityden, utan som en konsekvens av personens attityder. Det finns 
också andra attitydmodeller som används i forskningssammanhang, se till exem-
pel Svenningssons kapitel i denna bok. 

Hur tekniklärares attityd kan ta sig uttryck  
Eftersom attityder är flerdimensionella kan en attityd ta sig uttryck på olika sätt. 
Det man kanske först tänker på som attityd till teknikundervisning är antagligen 
känslor för ämnet, såsom upplevd glädje i arbetet med teknikundervisning eller 
kanske oroskänslor inför tekniklektionerna. Men precis som exemplet om Tilda i 
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inledningen illustrerar innebär attityder hos lärare mer än så, och kan uppträda i 
flera olika former, vilket visat sig i min forskning. Till grund för resultaten i min 
avhandling ligger svaren på en enkät från 1153 lärare som undervisade i teknik 
(Nordlöf, Höst, & Hallström, 2017) och intervjuer med 10 tekniklärare i svensk 
grundskola (Nordlöf, Hallström, & Höst, 2017).  

Attityd hos lärare kan handla om inställning till själva ämnet, till exempel 
om läraren anser att teknik är viktigt eller inte för eleverna eller för samhället i 
stort. Likaså kan lärarens upplevelser av ämnets betydelse jämfört med andra 
ämnen vara en del av attityden. På skolor kan teknikämnet ha lägre status än 
andra ämnen, framför allt jämfört med NO-ämnena, som ofta förknippas med 
teknik och som många gånger delar tid med teknik i schemat och undervisas av 
samma lärare. Detta kan synas genom att teknikämnet inte får samma utrymme 
när det till exempel gäller mötestid, men också genom hur man talar om ämnet.  

Attityd till teknikundervisning kan också handla om lärarens egen upplevda 
självförmåga. Upplevd självförmåga bygger på en persons inre tillgångar, som 
kunskap och självförtroende (Bandura, 1997). Med andra ord handlar det om lä-
rarens tilltro till sin egen förmåga till undervisning i teknik. Det kan ta sig uttryck 
i tankar om hur säker läraren känner sig i sin undervisning, om han eller hon 
tycker sig vara tillräckligt kunnig i ämnet för att undervisa eller har förmågan att 
hjälpa eleverna att nå målen.  

Ytterligare en dimension av attityd hos tekniklärare är uppfattningar om de 
kontextuella förutsättningarna för att bedriva teknikundervisning, och hur dessa 
förutsättningar påverkar lärarens undervisning. Det kan till exempel innebära att 
en lärare upplever brist på material eller läromedel, och att det påverkar dennes 
upplevda kontroll av undervisningen.   

I min studie visar jag att en lärare inte genomgående har samma attityd till 
teknikundervisningen, utan kan ha en positiv inställning till en viss del av under-
visningen och en negativ inställning till en annan del. Det kan också vara så att 
läraren upplever hög självförmåga inom ett område av teknikundervisningen, och 
lägre inom en annan del. Eftersom teknik är ett brett ämne där olika delar av det 
centrala innehållet har olika karaktär (Skolverket, 2011), så är det antagligen mer 
regel än undantag att en lärare upplever varierande självförmåga i ämnets olika 
delar.   

Hur tekniklärares attityder kan påverka och påverkas 
De olika aspekterna av lärarnas attityd till teknikämnet och teknikundervis-
ningen kommer att påverka undervisningen på flera plan. I mina intervjuer fram-
kommer att lärare som upplever osäkerhet i vissa fall hanterar det genom att se 
till att vara mycket väl förberedda när de ska ha en tekniklektion, till exempel 
genom att testa undervisningen hemma på sina egna barn. Konsekvensen kan bli 
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att läraren får lägga mycket tid på förberedelse och därmed får mindre tid till 
andra delar, eller att läraren helt enkelt hoppar över moment som hon eller han 
är osäker på. Tidigare forskning visar att lärare i sin undervisning väljer att göra 
mer av sådant de är säkra på, och detta gäller även i teknikämnet (Holroyd & 
Harlen, 1996). Lärare väljer att lägga mer tid på de delar av kursplanen där de 
känner sig trygga och säkra, och mindre tid på områden som upplevs otrygga. 
Eleverna riskerar då att inte få undervisning i hela kursplanens innehåll, vilket de 
ju har rätt till. En lärare berättar under intervjun hur hon har olika strategier i 
olika ämnen. I teknik, där hon känner sig osäker på vissa delar, ser hon till att 
hålla sig inom de områden av teknikämnet där hon kan svara på frågor och ta 
diskussioner med eleverna. I kemi, ett ämne som hon har en utbildning i och kän-
ner sig säker på, kan hon vara mer fri i sin undervisning för hon vet att hon kan 
möta elevernas frågor i alla delar av ämnet.  

Teknikämnet upplevs ha låg status och får inte samma utrymme på skolorna 
när det bland annat gäller mötestid, enligt de lärare jag intervjuat. Det innebär 
vidare att ämnet inte utvecklas i samma utsträckning som andra ämnen. En lä-
rare berättar att hans kollegor som undervisar i teknik också undervisar i mate-
matik och NO, och att man på ämnesmöten när man egentligen ska prata om tek-
nik alltid hamnar i diskussioner om matematik eller NO istället. Teknikämnet 
diskuteras alltså inte kollegialt i samma utsträckning som andra ämnen i detta 
fall.  

I intervjuerna framkom att lärarna upplever att resurser, såsom böcker, 
material och anpassade salar, inte finns att tillgå i tillräcklig utsträckning vilket 
förstås också påverkar eleverna. Tillgången till resurser har på så sätt inverkan på 
en del av lärarens upplevda yttre kontroll och får konsekvenser för undervis-
ningen. Det kan till exempel innebära att läraren får lägga mycket tid på praktiska 
göromål istället för på själva undervisningen, något som beskrevs i intervjuerna. 
Vidare framkom i intervjuerna hur lärare ansåg sig få lägga tid på att plocka fram 
material och utrustning, bära material till och från klassrummet, skapa förva-
ringslösningar för att kunna förvara modeller och annat mellan lektioner, samt 
införskaffa konstruktionsmaterial. Det innebär med andra ord att otillräckliga re-
surser blir hinder som försvårar undervisningen (Nordlöf, Hallström, & Höst, 
2017). 

Att positivt inställda lärare ger positiva resultat hos eleverna är både något 
som vi som arbetar i skolan har erfarit, och som också visats i tidigare forskning 
(Tschannen-Moran, Hoy, & Hoy, 1998). I min studie jämförs och testas olika va-
riabler genom statistiska beräkningar (multinominell logistisk regression) för att 
ta reda på om de har någon inverkan på vilken attityd en lärare med största san-
nolikhet kommer att ha. Resultaten visar att det finns variabler som kan påverka 
en lärares attityd till ämnet i positiv eller negativ riktning. Att ha tekniklärarut-
bildning är i denna studie variabeln med överlägset störst betydelse för positiv 
attityd. En annan form av utbildning, nämligen fortbildning inom ämnet, ökar 
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också sannolikheten till positiv attityd hos läraren. Vidare så visar det sig att lä-
rare som jobbar på skolor som satsar på teknikämnet genom att ha en övergri-
pande ämnesplanering (ibland kallad pedagogisk plan eller progressionsplan) 
och skolor som har ett fast antal timmar avsatta för tekniken också har större 
sannolikhet att vara positivt inställda. Tidigare forskning pekar på betydelsen av 
utbildade tekniklärare för elevers framgång och för ämnets utveckling (t.ex. 
Jones, Buntting, & de Vries, 2013; Mattsson, 2005). Resultatet från min studie 
visar att utbildning har betydelse också för lärarna själva och för deras attityder 
till sin undervisning (Nordlöf, Höst, & Hallström, 2017). 

Tid – en möjlig nyckel!  
Nu vet vi hur attityd tar sig uttryck och vilken betydelse som attityd kan ha. Men 
vad kan vi göra för att skapa en bättre teknikundervisning framöver? Mina resul-
tat visar att när det kommer till lärarnas attityder så kan svaret vara tid, eftersom 
det visar sig vara en faktor som påverkar lärares inställning till teknikundervis-
ning. Att tid för ämnet och undervisningen ger bättre förutsättningar visar sig på 
flera olika plan:  

Tid för teknikundervisning - lärare som arbetar på skolor där ämnet får sy-
nas och ta plats i schemat, tenderar att med högre sannolikhet ha en positiv atti-
tyd till teknikundervisningen (Nordlöf, Höst, & Hallström, 2017). Trots att teknik 
varit obligatoriskt sedan Lgr80 och ett eget ämne sedan Lpo94 så får det inte 
samma utrymme som andra ämnen på vissa skolor, till exempel genom att inte 
finnas med på schemat. Detta visar bland annat Skolinspektionens granskning av 
teknikämnet (Skolinspektionen, 2014).  

Tid för att möta kollegor - att ha kollegor att prata med om teknikämnet gör 
tekniklärare säkrare (Nordlöf, Hallström, & Höst, 2017). Lärarna vill prata om 
bedömning, utbyta idéer och erfarenheter och diskutera kursplanen och hur man 
ska tolka den. Tidsbristen beror på att andra ämnen prioriteras först av skolleda-
ren eller av andra lärare.   

Tid för utbildning och kompetensutveckling - huvudmän och skolledare bör 
avsätta tid och resurser för att utbilda och kompetensutveckla lärare i teknik. Tek-
nikämnet är, enligt Skolverkets statistik, ett av de ämnen som har lägst andel un-
dervisande lärare med behörighet och legitimation i sitt ämne (SiRiS, 2017). En 
lärare med ämnesutbildning i teknik har större sannolikhet att själv uppleva sig 
positivt inställd till teknikundervisning än en lärare utan utbildning. Likaså upp-
lever de också en starkare självförmåga än outbildade (Nordlöf, Hallström, & 
Höst, 2017). Forskning visar att upplevd självförmåga har betydelse för undervis-
ningen (Hartell, Gumaelius, & Svärdh, 2015) och därmed elevernas möjlighet att 
utveckla förmågorna i teknik.  
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Till sist kan vi konstatera att nyckeln inte ligger i lärarnas egna händer utan 
att frågan om tid till största del ägs av andra. Skolledare, huvudmän och politiker 
bär ansvaret för att skapa förutsättningar för en utveckling och förbättring av tek-
nikundervisning i våra skolor. 
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