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Inledning 
Vårt intresse för hur ämnet Teknik behandlas i skolan väcktes efter att vi under tre års 

utbildning aldrig sett teknikundervisning under vår verksamhetsförlagda utbildning, som 

innefattat förskola upp till årskurs 6.1 Intresset förstärktes efter samtal med lärare och 

skolledning där det framgick att teknikämnet av någon anledning tycks vara ett mycket lågt 

prioriterat ämne i de tidigare åren i skolan (1-6). Eftersom Teknik är ett obligatoriskt ämne i 

hela grundskolan och har varit så sedan 1980 anser vi att Tekniken borde vara betydligt mer 

synlig.2 Ämnet skall tillsammans med de tre naturorienterade ämnena Kemi, Fysik och 

Biologi dela på 800 timmar i grundskolan (1-9) men våra iakttagelser tyder på att Tekniken 

får alldeles för få timmar – om ens några i vissa fall.3

Det kan naturligtvis finnas flera skäl till att vi inte har sett någon undervisning av Teknik, 

men bland annat en rapport utgiven av Teknikföretagen visar att vi inte är ensamma om våra 

iakttagelser.4 Tekniken är, enligt vår åsikt, ett lika viktigt ämne som de övriga skolämnena. I 

denna studie vill vi undersöka hur stor plats teknikundervisningen får i de tidigare åren i 

grundskolan.  

 

                                                 
1 I studien åtskiljs stavningen mellan teknik och Teknik som skolämne. När Teknik benämns i skolan som ett 
skolämne stavas första bokstaven med versaler till skillnad mot teknik i andra sammanhang. 
2 Ole Elgström & Ulla Riis, Läroplansprocesser och förhandlingsdynamik – Exemplet obligatorisk teknik i 
grundskolan (Linköping Universitet: Tema förlag, 1990), 19. 
3 Skolverket, Kursinformationssystemet för skolan, (Skolverket, 2007). 
4 Teknikföretagen, Alla barn har rätt till teknikundervisning! – En rapport om teknikämnet i dagens grundskola 
(Stockholm: Teknikföretagen, 2005), 8-10. 
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Syfte  
Studiens syfte är att undersöka vilken plats det obligatoriska teknikämnet får under skolåren 

4-6 och vilka faktorer som påverkar undervisningens form, innehåll och omfattning. Våra 

frågeställningar är:   

1. Vilken utbildning i Teknik har lärarna som skall undervisa i Teknik? Har de erbjudits 

och följt någon fortbildning i ämnet? 

2. Vilken attityd har lärarna till teknikämnets kursplan, dess strävansmål respektive  

uppnåendemål för år 5? 

3. På vilket sätt genomförs teknikundervisningen, med tanke på tidsomfång och 

innehåll? 

4. Finns det något samband mellan lärarens intresse för ämnet och den 

teknikundervisning eleverna får? 

5. Vilket samarbete finns det mellan skolorna när det gäller att säkerställa en likvärdig 

utbildning och bedömning i Teknik? 
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Teknik och teknikundervisning 
Vad är teknik? 
Teknik förknippas ofta med gamla hantverkstraditioner och är för många liktydigt med 

kugghjul, verkstäder och datorer.5 Det är viktigt att hålla isär begreppet teknik och Teknik 

som skolämne. I skolan betraktas ämnet ofta som en ren praktisk verksamhet.6 Det finns ingen 

entydig definition av begreppet teknik. Många moderna, auktoritativa beskrivningar slår fast 

att det inte handlar om tillämpad naturvetenskap.7 I till exempel Nationalencyklopedin 

beskrivs begreppet teknik så här:8

sammanfattande benämning på alla människans metoder att 
tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål. 
Föreställningen att all teknik är tillämpad naturvetenskap är 
missvisande. Naturvetenskaplig kunskap har ofta uppstått ur tillämpad 
teknik. 

I ”Technically Speaking”, en skrift utgiven av den amerikanska ingenjörsakademin om 

technological literacy (ung. teknisk bildning), skriver de:9  

Technology comprises the entire system of people and organizations, 
knowledge, processes, and devices that go into creating and operating 
technological artifacts, as well as the artifacts themselves. 

I den svenska kursplanen i Teknik ges följande beskrivning:10

Den tekniska kulturen vilar i hög grad på det praktiska arbetets 
kunskapstraditioner. Dessa har utvecklats i hem och hushåll, 
hantverk och industri och en rad andra sammanhang. Genom att följa 
teknikens historiska utveckling ökar ämnet möjligheterna att förstå 
dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang. 
 
 

Teknik som skolämne  
Teknik är ett relativt ungt ämne som blev obligatoriskt i hela grundskolan i och med 1980 års 

läroplan (Lgr 1980). Ett av flera skäl för att göra ämnet obligatoriskt var en förhoppning om 

att öka elevernas intresse för fortsatta studier inom de tekniska och naturvetenskapliga 

                                                 
5 Jan Sjögren, TEKNIK- genomskinlig eller svart låda?– Att bruka, se och förstå –en fråga om kunskap 
(Linköping: Linköpings Universitet, 1997), 335-353. Se även: Yvonne Andersson, Teknikämnet på grundskolans 
mellanstadium (Linköping: Linköpings Universitet, 1988), 15-17. 
6 Greg Pearson, Technically Speaking:Why All Americans Need to Know More about Technology (Washington, 
DC, USA: National Academy Press, 2002), s 13. Se även: Sjögren, 335-353. 
7 Jan- Erik Hagberg & Magnus Hultén, Skolans undervisning och elevers lärande i teknik – svensk forskning i 
internationell kontext (Stockholm: Vetenskapsrådets rprt 2005:6), 60. 
8 Nationalencyklopedin, (2007). 
9 Pearson, 13. 
10 Skolverket. 
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utbildningarna. Ett annat var att samhället genomgick stora förändringar inom det tekniska 

området. Det ansågs vara viktigt att ge människor förståelse och kunskaper inom ämnet.11  

Teknik hade tidigare varit ett tillvalsämne i högstadiet och som mestadels valdes av pojkar 

och sågs som ett yrkesförberedande ämne. 12 I och med införandet av Läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) fick teknikämnet en egen kursplan med strävansmål och 

mål att uppnå.13  

 

 

Varför Teknik i skolan? 
Det finns flera argument till varför Teknik är ett viktigt ämne i skolan. Ett av dem är att 

eleverna ska få grundläggande kunskaper för att möta den teknik, som finns i vardagen idag.14 

Ett annat är att öka jämställdheten mellan könen så att flera flickor blir intresserade av 

teknik.15 Det är viktigt, som brukare och konsument, att ha grundläggande tekniska kunskaper 

och färdigheter för att till exempel göra bra val vid inköp av teknisk utrustning. I ett större 

sammanhang kan en tekniskt välinformerad samhällsmedborgare delta i beslut om till 

exempel installering av övervakningskameror på offentliga platser.16 Enligt Greg Pearson:17  

There are few things we do, or can do, today that are not influenced 
by technology. 

 

 

Vad styr lärarnas undervisning? 
De nationella styrdokument som reglerar skolväsendet i Sverige är fastlagda av regering och 

riksdag. De viktigaste är skollagen, grundskoleförordningen, Lpo94 och kursplanerna.18  

                                                 
11Eva Blomdahl, Teknik i skolan – en studie av teknikundervisning för yngre barn (Stockholm: HLS förlag, 
2007), 16-17.  
12 Elgström & Riis, 17. 
13 Inga-Britt Skogh, Teknikens värld – flickors värld - En studie av yngre flickors möte med teknik i hem och 
skola (Stockholm: HLS förlag, 2001), 30. 
14 Ibid., 34-35. 
15 Gunilla Mattsson, Teknikämnet i skolan- Elevers uppfattningar och intresse av teknikämnet och lärares 
teknikdidaktiska kompetens ( Göteborg: Institutionen för pedagogik och didaktik IPD-rprt 2005:12), 14-15. 
16 Pearson, 3. Se även: Mattsson, Teknikämnet i skolan, 14-15, och Elgström & Riis, 232. 
17 Pearson, 12. 
18 Utbildningsdepartementet, Grundskoleförordningen SFS nr:1994:1194( Sveriges Riksdag: 
Utbildningsdepartementet. 
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I varje kommun skall det finnas en kommunal skolplan. Det är ett viktigt dokument där det 

tydligt skall framgå hur skolan ska uppnå de nationella målen.19  

I varje enskild skola skall det sedan finnas en arbetsplan utarbetad av lärare, rektor och elever. 

Arbetsplanen ska konkretisera hur målen i skolplanen skall uppnås. Den skall regelbundet 

revideras och utvärderas.20  

Det behöver inte finnas en lokal arbetsplan för varje ämne. Inget hindrar dock att skolan har 

en utarbetad lokal kursplan, där lärare har brutit ned mål och riktlinjer till konkret 

undervisningsplanering. Den lokala kursplanen är ett obligatoriskt dokument först i 

grundskolans senare år.21

 

 

Vad säger läroplanen om teknikämnet? 
Lpo94 anger vilka övergripande mål som eleverna skall uppnå i grundskolan. De mål som 

direkt rör teknikämnet är, att eleverna, till exempel:22  

känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de 
naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska 
kunskapsområdena, 

känner till förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande 
ekologiska sammanhang, 

kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande 
och lärande 

Läroplanen slår också fast att det bland annat är rektorns uppgift att se till att en lokal 

arbetsplan utarbetas på skolan och att personalen får den fortbildning den behöver för att 

kunna genomföra sitt uppdrag.23

 

 

                                                 
19 Utbildningsdepartementet, Grundskoleförordningen. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Utbildningsdepartementet, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 
94 (Stockholm: Fritzes förlag, 1994), 10. 
23 Ibid., 16. 
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Vad säger den nationella kursplanen i Teknik? 
Det övergripande syftet med kursplanen är:24

att öka förståelsen av hur produktionsförhållanden, samhället, den 
fysiska miljön och därmed våra livsvillkor förändras. 

att så långt som möjligt göra vardagstekniken begriplig och synlig.  

att alla ges tillfälle till ett medvetet och allsidigt kunskapssökande i 
utbildningen. 

Uppnåendemålen för Teknik i årskurs fem är följande: 

Eleven skall:25

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. 

 

 

                                                 
24 Skolverket. 
25 Ibid. 
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Forskningsöversikt 
Denna studie bygger till stor del på en forskningsöversikt gjord 2005 av universitetslektor 

Jan-Erik Hagberg vid Linköpings universitet (LiU) och Magnus Hultén, doktorand vid 

Lärarhögskolan i Stockholm (LHS). De tar upp publicerad forskning inom teknikdidaktiken 

både internationellt och nationellt. I den framgår det att forskningsområdet är ungt och relativt 

svagt i Sverige men att det nu successivt växer bland annat tack vare den Nationella 

forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik, som har sin bas vid Campus 

Norrköping. Forskningen är något starkare internationellt.26  

Forskningsöversikten är sammanställd på uppdrag av Vetenskapsrådet, som är en statlig 

myndighet. Den finansierar huvuddelen av universitetens forskning.27  

 

 

Internationell forskning  
Under tidsperioden 1987-2000 har tre forskningsöversikter sammanställts inom 

teknikområdet av professorerna Karen Zuga, Stephen Petrina, och Marc De Vries. De har 

dragit samma slutsatser i sina forskningsöversikter där de konstaterar att merparten av 

artiklarna handlar om styrdokument och designens roll i teknikundervisningen. Endast en 

liten del av forskningen tar upp den faktiska undervisningen i klassrummet. Under dessa år 

publicerades 464 artiklar, varav 105 stycken var avhandlingssammanfattningar. En stor del 

av artiklarna är skrivna i USA.28   

Howard Middleton, professor, och Fernando Cajas, doctor of philosophy, har tillsammans 

med utgångspunkt från tidigare sammanställningar gjort en ny forskningsöversikt av området 

fram till och med år 2004. De konstaterar att Tekniken fortfarande är ett relativt outforskat 

ämne i skolan.29

                                                 
26 Hagberg & Hultén, 20-29. 
27 Ibid. 
28 Karen Zuga “An Analysis of Technology Education in the United States Based Upon an Historical Overview 
and Review of Contemporary Curriculum Research” International Journal of Technology and Design Education, 
vol 7;3 (Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1997), 203-217.  
Stephen Petrina “The Politics of Research in Technology Education: A Critical Content and Discourse Analysis 
Of the Journal of Technology Education vol 1-8”, Journal of Technology Education, vol 10;1 (Virginia: DLA 
University Libraries, 1998), 27-57. 
Marc De Vries,” Editorial” International Journal of Technology and Design Education, vol 13; 3 (Netherlands: 
Kluwer Academic Publishers, 2003), 199-205.  Se även: Blomdahl, 29, och Hagberg & Hultén, 23-26. 
29 Howard Middleton & Fernando Cajas ”Editorial” International Journal of Technology and Design Education, 
vol 14;1 (Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2004), 1-3. Se även: Blomdahl, 29, och Hagberg & Hultén, 
23-26.  
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I boken”Technically Speaking – Why All Americans Need to Know More about Technology” 

utgiven 2002 av National Academy of Engineering konstateras att vi lever i ett 

specialistsamhälle. Budskapet med boken är att det är viktigt för människan att få utbildning i 

teknik för att kunna ta genomtänkta beslut i vardagslivet och i det samhälle vi lever.30

 

 

Svensk teknikdidaktisk forskning 
Yvonne Andersson, filosofie doktor, skrev 1988 avhandlingen ”Teknikämnet på grundskolans 

mellanstadium”. Det är den äldsta avhandlingen, inom detta ämne.31 Syftet med avhandlingen 

är att undersöka hur teknikämnet förmedlas till eleverna. Anderssons slutsats visar bland 

annat att kvalitén på undervisningen utgår från lärarens utbildning, intresse för teknik, 

tidsaspekten vid planeringen av teknikundervisningen, klasstorlekens påverkan och anpassat 

teknikmaterial.32

Professorerna Ole Elgström och Ulla Riis, vid LiU, utgav 1990 boken ”Läroplansprocesser 

och förhandlingsdynamik – exemplet obligatorisk teknik i grundskolan”. Författarna redogör 

för hur styrdokumenten för det obligatoriska teknikämnet kom till och hur det förändrats 

under åren genom olika politiska direktiv. Studien visar hur veckotimmarna i Teknik har 

minskat genom åren i samband med läroplansbytena. Teknikämnet har gått från att vara ett 

yrkesinriktat (”praktiskt”) ämne till ett mer ”allmänorienterande”.33

Jan Sjögren, lektor vid LiU, skrev 1997 avhandlingen ”TEKNIK genomskinlig eller svart 

låda? Att bruka, se och förstå – en fråga om kunskap”. Sjögren undersöker hur barn tänker 

och använder vardagens tekniska konstruktioner. Syftet med studien är att öka förståelsen för 

hur människor uppfattar begreppet teknik.34  

                                                 
30 Pearson, 1-170. 
31 Hagberg & Hultén, 27. 
32 Andersson, 36, 290-295. Se även: Hagberg & Hultén, 27. 
33 Elgström & Riis, 18. Se även: Blomdahl, 26. 
34 Sjögren, 335-353. 
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Inga-Britt Skogh, lektor i teknik vid LHS, skrev 2001 en avhandling som heter ”Teknikens 

värld flickors värld. En studie av yngre flickors möte med teknik i hem och skola”. Den är 

baserad på 26 flickor, i åldrarna sju till tolv år, uppväxta med datorer, Internet, video, TV-spel 

och CD-skivor. Studien handlar om deras erfarenheter och upplevelser av teknik. Resultatet 

visar att undervisning i teknik är ett effektivt sätt att få flickor mer intresserade av ämnet.35

Gunilla Mattson, tidigare universitetsadjunkt i ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet (GU), 

skrev 2002 en licentiatuppsats ”Teknik i ting och tanke. Skolämnet teknik i lärarutbildning 

och skola”. Den synliggör lärarstudenter, elever och lärares syn på teknikundervisningen i 

skolan. Mattsons arbete visar att lärare behöver ha kompetens i ämnet för att ge eleverna en 

tydlig målsättning med undervisningen. Hon efterlyser mer praktiskt arbete i skolorna för att 

entusiasmera eleverna.36

Mattson har även gjort en studie 2005, som heter ”Teknikämnet i skolan. Elevers 

uppfattningar och intresse av teknikämnet och lärares teknikdidaktiska kompetens”. Mattson 

beskriver de uppfattningar elever, lärare och lärarstudenter har av undervisningen. Syftet med 

undersökningen var att ta reda på hur undervisningen följer kursplanen.37  

En i sammanhanget intressant rapport ”Alla barn har rätt till teknikundervisning – en rapport 

om teknikämnet i dagens grundskola” är baserad på en enkätundersökning bland lärare och 

rektorer. Den är utgiven 2005 av Teknikföretagen och visar på bristande kunskaper hos 

lärarna i Teknik. Undersökningen genomfördes bland 769 rektorer och 354 lärare. 

Sammanfattningen visar bland annat att rektorerna önskar att lärarna får mer tid till 

teknikundervisningen. Kunskaperna om kursplanen för teknikämnet är dålig bland lärarna och 

på en del skolor förekommer nästan ingen undervisning i ämnet. Många av lärarna är 

missnöjda och osäkra med ämnet Teknik och önskar få fortbildning. Anmärkningsvärt i 

rapporten är att en stor del av lärarna inte vet om det finns en arbetsplan eller inte för 

teknikämnet vid deras skola.38

                                                 
35 Inga-Britt Skogh, Teknikens värld – flickors värld- En studie av yngre flickors möte med teknik i hem och 
skola (Stockholm: HLS förlag, 2001), 257-263. 
36 Gunilla Mattsson, Teknik i ting och tanke – Skolämnet teknik i lärarutbildning och skola (Göteborg: 
Institutionen för pedagogik och didaktik IPD-rprt 2002:01), 89. 
37 Mattsson, Teknikämnet i skolan, 137. 
38 Teknikföretagen, 6-9. Se även: Blomdahl, 10. 
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Eva Blomdahl försvarade våren 2007 en avhandling som heter ”Teknik i skolan – en studie av 

teknikundervisning för yngre skolbarn”. Den bygger på teknikundervisningen i två olika 

skolor och klasser i de tidigare åren. Blomdahls kartläggning av forskningen inom detta 

område visar att det både internationellt och nationellt är ett eftersatt ämne och i behov av mer 

forskning.39

                                                 
39 Blomdahl, 9-11, 187-188. Se även: Hagberg & Hultén, 34. 
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Metod  
Fyra vanliga vetenskapliga undersökningsmetoder att välja mellan är kvalitativ intervju, 

enkät, observation och textundersökning enligt Bo Johansson, filosofie doktor i psykologi, 

och Per Olov Svedner, universitetslektor i svenska.40 Om intentionerna är att respondenterna 

själva aktivt ska besvara frågorna finns det enligt professor Göran Ejlertsson endast intervju 

och enkät att välja mellan.41  

Fördelen med enkätmetoden är att den ger möjligheter till en större undersökning där 

respondenterna enskilt besvarar frågorna. Begränsningarna för metoden är att respondenterna 

inte har möjligheter att ställa frågor angående enkätens innehåll. Till enkätmetodens nackdel 

räknas felkonstruerade frågor som till exempel att respondenterna misstolkar frågorna, vilket 

då inte ger en rättvis bild av undersökningen vid presentationer i tabeller och diagramformer. 

Ejlertsson menar att utformningen av frågorna är avgörande för resultatet av studien.42  

I metodlitteraturen anges ofta två forskningsansatser: den kvantitativa respektive den 

kvalitativa. Författarna till metodböckerna, Jarl Backman, professor, Staffan Larsson, filosofie 

doktor, och Staffan Stukát, filosofie doktor, är alla verksamma inom pedagogik. De menar att 

skillnaden mellan den kvantitativa och kvalitativa forskningen är att den förstnämnda 

använder sig av mätbara fakta, där resultaten kan analyseras och tolkas statistiskt. Den 

kvalitativa forskningen försöker skapa förståelse för enskilda situationer. Ingen av metoderna 

behöver vara helt renodlade utan de kan ha en växelverkande effekt på varandra beroende på 

hur den enskilda forskningen ser ut.43  

 

 

Val av metod 
Enkätmetoden valdes som arbetssätt eftersom studien omfattar ett flertal skolor med ett större 

antal lärare (benämns även som respondenter) än intervjumetoden medgav inom studiens 

tidsram. Utformningen av frågorna är kvantitativa i den meningen att svarsalternativen är 

fasta i en del frågor. Redovisningen av materialet visas i diagramform med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).  
                                                 
40 Bo Johansson & Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen – Undersökningsmetoder och språklig 
utformning (Uppsala: Kunskapsföretaget AB, 2004), 23. 
41 Göran Ejlertsson, Enkäter i praktiken – En handbok i enkätmetodik (Lund: Studentlitteratur, 1996), 7-8. 
42 Ibid., 10-12. 
43 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser (Lund: Studentlitteratur, 1998), 31. Se även: Staffan Larsson, 
Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi (Lund: Studentlitteratur, 1986), 7-9, och Staffan Stukát, Att skriva 
examensarbete inom utbildningsvetenskap (Lund: Studentlitteratur, 2005), 30-31.   
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Urval 
Metodlitteraturen är överens om de kriterier som ligger till grund för urvalet i studien.44 Det 

finns tre olika tillvägagångssätt, när ett urval skall göras, enligt Stukát: det systematiska, det 

obundna slumpmässiga och det stratifierade urvalet.45 I vår studie har vi använt det 

systematiska urvalet eftersom respondenterna och skolorna fanns tillgängliga hos kommunen. 

Det innebar att alla skolorna i årskurserna 4-6 valdes ut inom en bestämd omkrets i 

kommunen. Kriterierna och avgränsningen för urvalet av respondenterna var att de var 

ansvariga för teknikundervisningen i de utvalda årskurserna. Lärarna arbetar i både 

innerstads- och förortsskolor i en medelstor svensk stad. Skolorna har blandade 

inkomstgrupper och varierande invandrartäthet.  

 

  

Utformning av enkäten 
Professor Sven Hartman påtalar vikten av ett tydligt framskrivet syfte innan enkätfrågorna 

konstrueras för att minska risken för feltolkade frågor.46 Enkätfrågorna i denna studie 

formulerades med bakgrundsfrågor som till exempel kön, ålder, tjänsteår och därefter frågor 

rörande ämnet på det sätt som Stukát beskriver.47  

I metodlitteraturen rekommenderas fasta svarsalternativ eftersom respondenterna ofta är mer 

benägna att besvara färdiga alternativ än att skriva egna svar.48 I den här studien utformades 

enkäten även med en del öppna frågor då respondenterna fick utrymme att förtydliga sina 

åsikter.  

Metodböckerna skiljer sig åt när det gäller frågan om enkätens omfattning vad avser antalet 

frågor och sidor. Till exempel Ejlertsson nämner 50 stycken frågor som en övre gräns, vilket 

vår enkät underskred.49  

                                                 
44 Johansson & Svedner, 68. Se även: Ejlertsson, 16-17, 129, och Stukát, 56-58, samt Backman, 79. 
45 Stukát, 59. 
46 Sven Hartman, Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter (Stockholm: Natur och Kultur, 2003), 
33-35. 
47 Stukát, 42. Se även: Johansson & Svedner, 28-29. 
48 Johansson & Svedner, 29. Se även: Ejlertsson, 7. 
49 Ejlertsson, 12. Se även: Johansson & Svedner, 30. 
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Frågorna jämfördes och utvecklades utifrån ett redan utprovat frågeformulär.50 De frågor vi 

använt bygger till viss del på en liknande enkätundersökning som Centrum för tekniken i 

skolan (CETIS) genomfört bland 100 skolor i landet.51 Innan enkäten gick ut till 

undersökningsgruppen gjordes en pilotstudie där frågorna testades, på ett antal personer, för 

att uppnå en så hög kvalité som möjligt.52

 

 

Forskningsetik 
En viktig aspekt inom forskningsetiken enligt Birgitta Forsman, docent i vetenskapsteori med 

inriktning mot forskningsetik, är att respondenterna garanteras anonymitet både då det gäller 

den personliga integriteten och arbetsplatsens namn.53 Vi har valt att inte publicera 

kommunens namn. Syftet med undersökningen är ge exempel på hur teknikundervisningen 

kan gå till och då är den enskilda kommunen inte intressant.  

Författarna till metodböckerna framhåller att ett missiv ska bifogas enkäten. Av detta ska det 

framgå vilket syfte forskningen har och vem som står för undersökningen. Respondenterna 

ska även informeras om rätten att avstå medverkan i undersökningen.54

 

 

Tillvägagångssätt 
En medelstor stad i Sverige valdes ut för undersökningen, där området för studien 

begränsades med ungefär sex kilometers radie från stadskärnan. Alla skolor i kommunen 

tillhör olika rektorsområden. De enskilda rektorsområdena har tillsammans med två till fyra 

andra områden en gemensam skola för de senare åren, där eleverna från de tidigare åren möts. 

Det totala antalet kommunala skolor inom det utvalda området uppgår till 21 stycken av 

varierande storlek där alla gemensamt har klasser med elever i årskurserna 4-6. De utvalda 

skolorna representerar olika områden som innefattar varierande boendeformer, blandade 

inkomstgrupper och varierande invandrartäthet. 

                                                 
50 Ejlertsson, 15. Se även: Johansson & Svedner, 29. 
51 CETIS, Teknik i hundra skolor (Norrköping: CETIS, 2003/2004). 
52 Ejlertsson, 15. Se även: Hartman, 34-35. 
53 Birgitta Forsman, Forskningsetik – En introduktion (Lund: Studentlitteratur, 1997), 77. Se även: Ejlertsson, 
127, och Johansson & Svedner, 23-24, samt Stukát, 131. 
54 Ejlertsson, 34. Se även: Johansson & Svedner, 28-29. 
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Ett missiv medföljde enkäten, där syftet med undersökningen beskrevs med förhoppning om 

att respondenterna ville delta (Se bilaga 1). I enkätformuläret begärdes inga uppgifter om 

respondenternas namn men däremot skolans namn. Naturligtvis framgick det i enkäten att 

namnet behandlades enligt de etiska forskningsreglerna.  

Enkäten bearbetades genom ett antal revideringar efter att några utomstående personer kritiskt 

granskat utformningarna av frågorna innan den kom ut på pilotstudie. Den testades på tolv 

personer med olika yrkeserfarenheter från lärare i förskolan till de senare åren, ingenjörer och 

lärarstuderande för att uppnå en så hög kvalité som möjligt.55 Pilotstudien genomfördes för att 

kontrollera enkätens formuleringar och förståelighet. Resultatet av pilotstudien visade att 

frågorna var välformulerade och tydliga. Till enkätens nackdel framkom det att den kunde 

uppfattas lite lång, vilket vi var medvetna om. Därför var tydlighet med enkätens tidsåtgång 

extra viktigt vid kontakten med respondenterna.  

I respektive skola kontaktades rektorerna och informerades om undersökningen. Vi ansåg att 

det var etiskt riktigt att informera dem om vad som hände på deras skola, eftersom det är 

rektorerna som har det pedagogiska ansvaret. Rektorerna berättade vilka lärare som hade 

ansvaret för teknikundervisningen på skolan. En del rektorer valde själva att dela ut enkäterna 

till respektive lärare medan vi på andra skolor själva fick prata med ansvarig lärare. 

När enkäterna lämnades ut på skolorna skedde en överenskommelse med rektorn eller 

respondenterna om tid och plats för insamling av enkäterna. Vid hämtningen av enkäten hade 

respondenterna möjligheter att ställa frågor angående innehållet. Respondenterna informerade 

oss om orsaken till externt bortfall (respondenten deltar inte i studien). Det interna bortfallet 

(obesvarade frågor i enkäten) förklarades med att en del respondenter inte undervisade i 

ämnet och hade för ytliga kunskaper.56

 
 
Metoddiskussion 
Resultatet av studien bygger på att respondenterna förstått frågeformuleringarna i enkäten. En 

risk med enkätmetoden var att de inte skulle förstå innebörden av frågorna och en annan att 

svaren inte tolkades som de var avsedda. För att motverka detta var det en fördel att ta del av 

ett redan utprovat frågeformulär samt att pilotstudien bekräftade att frågorna formulerades på 

ett lättförståligt sätt. Självklart kan frågorna ändå ha misstolkats från både respondenterna och 
                                                 
55 Ejlertsson, 15. Se även: Hartman, 34-35. 
56 Stukát, 64-65. Se även: Ejlertsson, 127. 
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oss. För att minska risken för misstolkning har vi vid lämning och hämtning av enkäterna 

kompletterat detta med samtal. Genom dessa samtal har vi försäkrat oss om att 

respondenterna förstått frågorna på rätt sätt och vi har fått veta anledningarna till bortfallen.  

Enkäten delades ut till 70 respondenter, ansvariga för teknikundervisningen på respektive 

skola, och för tillförlitligheten i studien var det viktigt att minimera bortfallet. Bortfallet blev 

21 respondenter och merparten av dessa avstod med anledning av att de inte bedrev någon 

teknikundervisning och att de ansåg sig ha för dåliga ämneskunskaper för att besvara enkäten. 

Detta betyder rimligen, enligt oss, att resultatet av denna studie blivit något sämre om dessa 

respondenter deltagit i studien. 
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Resultat  
Enkäten lämnades ut till 70 respondenter, som enligt deras rektorer skulle ha ansvar för 

teknikundervisningen. Den besvarades av 49 lärare. I bilaga 2 finns respondenternas svar på 

varje fråga under respektive rubrik.  

Tjugoen lärare valde att inte svara. Fjorton av dessa med hänvisning till att de saknade 

ämneskunskaper och att de inte undervisade i Teknik. De övriga sju bortfallen berodde på 

sjukfrånvaro, att de ansåg enkäten alltför omfattande eller att de inte hade tid.  

Antal besvarade 
enkäter

Bortfall pga ingen 
teknikundervisning

Bortfall pga 
omfattande enkät, 
sjukdom, tidsbrist, 

övrigt
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Enkätresultat av 70 enkäter            
( Se bilaga 2)

 

 
 
Kön, ålder och utbildningsbakgrund  
Enkäten besvarades av 30 kvinnor och 19 män. Ålderfördelningen visar att åtta respondenter 

är under 30 år, tolv är över 50 år och mer än hälften av respondenterna är mellan 30 och 49 år.  

Fler än hälften av respondenterna har tjänstgjort inom läraryrket i upp till tio år och knappt en 

fjärdedel har tjänstgjort mer än 20 år. Gruppen av respondenter som tjänstgjort i elva till tjugo 

år utgör endast 15 procent.  

Merparten av lärarna har en grundskollärarutbildning. Bara drygt en av tio har den nya 

lärarutbildningen om 140 -180 poäng och förklaringen till detta är att utbildningen bara 

funnits sedan 2001.57 Knappt en femtedel av respondenterna har en äldre utbildning till 

exempel folkskollärare och klasslärare. En av tio är slöjdlärare och övervägande av dem har 

utbildning inom trä/metall. En respondent har inte preciserat vilken utbildning den genomgått. 

Tabellen nedan visar att Teknik inte är ett vanligt ämne i grundutbildningen. Nästan fyra av 

tio respondenter har naturorienterande ämnen i sin grundexamen. En av respondenterna 

saknas i stapeln för naturorienterade ämnen då denne tillförts teknikstapeln för att fånga upp 

                                                 
57 Regeringskansliet, Utgiftsområdet 16. PROP. 2005/2006:1 Utbildning och universitetsforskning 
(Regeringskansliet: Stockholm, 2006),146. 
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lärarnas teknikutbildning. I kolumnen med övriga ämnen har merparten av respondenterna 

grundutbildning i samhällsorienterade ämnen. I stapeln ”kan ej ange” ingår de äldre 

lärarutbildningarna. Resultatet kan förklaras med att många av respondenterna inte kommer 

ihåg vilka ämnen som ingår i deras examen, då det var många år sedan de gick utbildningen 

och att det då ingick en stor mängd ämnen i examen. Det kan vara så att några av dem har 

teknik i sin grundutbildning men eftersom de inte har angett vilka ämnen de har ingår de i en 

egen kolumn.  

Teknik Slöjd Naturorienterade 
ämnen

Övriga ämnen Kan ej ange
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Fråga 5. Teknik i grundutbildningen? (Se bilaga 2)

 

Mer än två tredjedelar av respondenterna har annan yrkeserfarenhet förutom läraryrket. En 

fjärdedel av dem har arbetslivserfarenheter inom teknikområdet, som de kan ha nytta av i sitt 

nuvarande yrke. För övrigt har merparten arbetat inom omsorg och handel.  

 

 

Fortbildning 
Knappt två tredjedelar har inte deltagit i någon teknikfortbildning överhuvudtaget. Av de 19 

respondenter som deltagit i fortbildning är det endast sju som gått en poänggivande kurs. 

Övriga har fått sin fortbildning genom studiedagar och andra icke poänggivande kurser. I de 

allra flesta fall har respondenterna själva kommit med förslaget till fortbildning. Endast i 

några fall har initiativet kommit från skolledningen. Alla utom en respondent anser sig ha 

nytta av sin fortbildning i ämnet. De respondenter som inte deltagit i fortbildning har inte 

något önskemål om att delta. 
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Fråga 8. Om du har svarat nej på frågan om 
fortbildning: Har du själv haft önskemål    

om teknikfortbildning? (Se bilaga 2)
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Lärarnas attityd till styrdokumenten i Teknik 
Ungefär fyra av tio tycker att de får för svagt underlag för undervisningens upplägg gällande 

den nationella kursplanen.  
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Fråga 9. Nationella kursplanen ger tillräckligt med underlag för 
undervisningens upplägg? (Se bilaga 2)

 

 

Samma antal respondenter, som i ovanstående fråga, tycker att den nationella kursplanen i 

Teknik ger otydliga eller inga riktlinjer för innehållet.  
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Fråga 10. Den nationella kursplanen har tydliga riktlinjer 
för innehållet? (Se bilaga 2)

 

 
Lokala arbetsplaner och kursplaner  
Knappt hälften av skolorna har teknikämnet inskrivet i skolans arbetsplan. Arbetsplanen 

täcker till större delen årskurserna 1-6. I några av skolorna täcker arbetsplanen endast de 

senare årskurserna 7-9. Nästintill en av tio i undersökningen vet inte om det existerar någon 

arbetsplan på skolan.  
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Fråga 11. Innehåller skolans arbetsplan något om 
Teknik från år 1-9? (Se bilaga 2)
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Det finns en lokal kursplan för Teknik i nästan hälften av skolorna. Kursplanen har i en 

tredjedel av fallen arbetats fram av lärare inom Matematik, Teknik och de naturorienterade 

ämnena. Knappt två tredjedelar av respondenterna håller på att revidera kursplanen under året 

2007. Ungefär en femtedel av respondenterna vet inte när kursplanen senast reviderades. En 

av tio respondenter har tre till fyra år gamla kursplaner. 
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Fråga 12. Finns det en lokal kursplan i Teknik eller något annat 
dokument som beskriver arbetet i Teknik? (Se bilaga 2)

 

 

 

Strävansmål och uppnåendemål 
Ungefär hälften av respondenterna tycker att de övergripande strävansmålen ger vägledning 

för undervisningen i Teknik.  
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Fråga 13. De övergripande strävansmålen ger dig 
vägledning för undervisningen i Teknik? (Se bilaga 2)

 

 

De instämmer även med att de övergripande strävansmålen är ett bra redskap för att eleverna 

ska nå uppnåendemålen i Teknik.  
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Fråga 14. De övergripande strävansmålen är ett bra 
redskap för att eleverna ska nå uppnåendemålen i 

Teknik? (Se bilaga 2)
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Fler än hälften menar att uppnåendemålen för år 5 i Teknik är tillräckliga för att ge eleverna 

en bra grund inför de senare åren. 
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Fråga 15. Uppnåendemålen för år 5 i Teknik är 
tillräckliga för att ge eleverna en bra grund för de 

senare åren? (Se bilaga 2)

 

 
 
Gemensam tolkning av uppnåendemålen 
Nästan två tredjedelar av respondenterna har på sin egen skola inte gemensamt diskuterat och 

tolkat uppnåendemålen för årskurs 5 och 9. Knappt en femtedel av antalet respondenter vet 

inte om det existerar någon sådan diskussion.  

Ja Nej Vet ej Obesvarad
0

10

20

30

40

50

60

70

Pro
cen

t

Fråga 16. Har ni på din skola gemensamt 
diskuterat och tolkat uppnåendemålen för 

årskurs 5 och 9? (Se bilaga 2)

 

Nästan sju av tio respondenter har inte i det enskilda rektorsområdet gemensamt diskuterat 

och tolkat uppnåendemålen i Teknik för årskurs 5 och 9. Lite mer än en fjärdedel vet inte om 

det finns någon gemensam tolkning. 

Ja Nej Vet ej Obesvarad
0

10

20

30

40

50

60

70

Pro
cen

t

Fråga 17. Har ni i det enskilda rektorsområdet 
gemensamt diskuterat och tolkat uppnåendemålen 

i Teknik för årskurs 5 och 9? (Se bilaga 2)
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På frågan om det förekommer en gemensam diskussion mellan rektorsområdena svarade mer 

än hälften att det inte förekom. Det var mer än en tredjedel av respondenterna som inte visste 

om det fanns något samarbete mellan rektorsområdena.  

Ja Nej Vet ej Obesvarad
0

10

20

30

40

50

60

Pro
cen

t

Fråga 18. Har ni mellan rektorsområdena 
gemensamt diskuterat och tolkat uppnåendemålen 

i Teknik för årskurs 5 och 9? (Se bilaga 2)

 

Mer än tre fjärdedelar av respondenterna vet inte om det i kommunen finns en gemensam 

diskuterad tolkning av uppnåendemålen i Teknik för årskurs 5 och 9. Nästan en femtedel 

säger att det inte finns någon sådan tolkning.  
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Fråga 19. Finns det inom kommunen en gemensam 
diskuterad tolkning av uppnåendemålen i Teknik för 

årskurs 5och 9? (Se bilaga 2)

 

Undervisning i Teknik 

Uppnåendemålen 
Respondenterna fick uppskatta i procent hur många av eleverna i klassen som når 

uppnåendemålen i Teknik för årskurs 5. Knappt hälften av respondenterna vet inte eller 

uppskattar att mindre än hälften av eleverna i deras klass klarar uppnåendemålen i Teknik för 

årskurs 5. En av åtta respondenter besvarade inte frågan. 
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Lärarna fick svara på om hur de vet att eleverna nått uppnåendemålen. Frågan lämnades 

obesvarad av 12 respondenter. En femtedel av lärarna anger att de inte vet och lika många 

säger sig inte arbeta med Teknik. Den vanligaste metoden för att undersöka elevernas 

kunskaper i teknik är avstämning mot mål enligt en av sju respondenter.   
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Fråga 21. Hur vet du att eleverna nått uppnåendemålen 
i Teknik? (Se bilaga 2)

Det framgår av enkäten att nästan en tredjedel av respondenterna menar att upp till tio procent 

av eleverna når längre än uppnåendemålen i Teknik för årskurs 5. En femtedel av 

respondenterna vet inte hur många av eleverna som når längre. Ingen av dem anser att mer än 

hälften av eleverna i klassen når längre än målen. 

På frågan om respondenterna kände till vilket innehåll deras elever får i teknikundervisningen 

i de senare åren, svarade två tredjedelar att de inte känner till innehållet. 
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Fråga 23. Känner du till innehållet dina elever 
får i Teknikundervisningen i de senare åren? 

(Se bilaga 2)

 

Följdfrågan besvarades av dem som kände till innehållet. Mer än hälften av dem tycker att 

målen för årskurs 5 ger eleverna tillräckliga kunskaper inför undervisningen i de senare åren i 

Teknik. 
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Teknik integrerat med andra ämnen 
Respondenterna fick uppskatta hur stor del i procent Tekniken får i deras undervisning av de 

totala 800 undervisningstimmarna i förhållande till de naturorienterade ämnena. Resultatet 

visar att teknikämnet inte får nämnvärt många timmar i förhållande till de övriga ämnena i 

gruppen. Nästan en tredjedel svarar att Teknik får mindre än tio procent. Nästan en fjärdedel 

vet inte hur stor procent Tekniken får i förhållande till de naturorienterade ämnena. Ingen av 

respondenterna har svarat att Tekniken får mer än 30 procent av undervisningstimmarna.  

Respondenterna fick svara på frågan om det finns en gemensam planering för hur de 800 

timmarna ska fördelas mellan de tidigare och senare åren. Majoriteten, mer än fyra av fem, 

svarade att de inte vet om eller att det inte finns någon sådan överenskommelse mellan de 

olika stadierna. 
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Fråga 25. Finns det en gemensam planering för 
hur de 800 timmarna ska fördelas mellan 

årskurserna 1-6 och 7-9? (Se bilaga 2)

 

De respondenter som inte arbetar med timplan fick besvara hur stort utrymme Tekniken får i 

undervisningen oavsett ämnesintegrering. Det visar sig att mer än hälften anser att Tekniken 

får mycket lite utrymme i deras undervisning. 

Fråga 26. Ni som inte arbetar med timplan hur stort utrymme får 
Tekniken i undervisningen oavsett ämnesintegrering? 

(Se bilaga 2)
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Teknikämnet kommer in i undervisningen hos mer än hälften av respondenterna genom 

integrering med andra ämnen. Nästan hälften av respondenterna integrerar Teknik med natur - 
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och/eller samhällsorienterande ämnen. Det är endast en av tio respondenter som undervisar 

Teknik som eget ämne. Lika många lärare har ingen undervisning i ämnet.58  

Respondenterna skulle svara på hur de såg till att Teknikens mål tillgodosågs när de 

integrerades med andra ämnen. En fjärdedel svarade att de följer styrdokumenten, en av tio 

lärare går på känsla och lika många tillgodoser inte målen. Två respondenter vet inte målen 

eller vet inte hur de gör för att Teknikens mål ska uppnås. 

De flesta anser inte att det är svårt att särskilja Teknik från de naturorienterade ämnena. 

 
 
Inställning till Teknik 
Lite mer än hälften tycker att de har otillräckligt med kunskaper för att undervisa i ämnet. 

Drygt fyra av tio respondenter är missnöjda med sin teknikundervisning och ingen av dem är 

helt nöjda. Däremot tycker mer än hälften att det är roligt att undervisa i Teknik. 

Fråga 30. Du är nöjd med din teknikundervisning? 
(Se bilaga 2)
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Undervisningsmaterial 
Den vanligaste arbetsmetoden inom Teknik i skolan är att eleverna får arbeta med olika 

former av konstruktioner. De får även undervisning i teknikens historia, ellära och teknik i 

hemmet. En av åtta respondenter anger att de inte arbetat med Teknik och två av tio besvarade 

inte frågan. 

                                                 
58 I denna fråga kan det finnas skäl att påminnas om att rektorerna på respektive skola har hänvisat till ansvariga 
lärare för teknikundervisningen. 
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Mer än hälften av respondenterna har besvarat frågan om de använder sig av läroböcker i 

undervisningen. Undersökningen visar att de flesta använder sig av läroböcker i Teknik och 

att användningen är större i början av lärarnas tjänsteår.  

<2år 2-5år 6-10år 11-15år 16-20år 20år<
Tjänsteår
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tal

Använder du 
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undervisar i 
teknik?
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Nej
Vet ej
Obesvarad

Korstabell: fråga 3 (tjänsteår) X fråga 33 ( använder du läroböcker när du 
undervisar i Teknik?) ( Se bilaga 2)

 

Enklare insamlat material, till exempel mjölkkartonger, används i större utsträckning än eget 

tillverkat material. Majoriteten av respondenterna anger att de inte använder sig av filmer och 

databaserat material.  

Lite mer än hälften har inte tillgång till speciellt anpassat material för teknikundervisningen 

och en av tjugo vet inte om det finns någon utrustning på skolan. Av de respondenter som har 

tillgång till anpassad utrustning anger en av tio att de inte använder sig av det inköpta 

materialet. 

Merparten tycker inte att skolan köper in undervisningsmaterial. 
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Fråga 37. Skolan köper in undervisningsmaterial? 
(Se bilaga 2)

 

 
 

Den stora majoriteten tycker inte att skolan har god tillgång till undervisningsmaterial i 

Teknik. 
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Fråga 38. Vi har god tillgång till undervisningsmaterial i 
teknik? (Se bilaga 2)

 

25 



Stöd för undervisningen 
Nästan alla respondenter tycker att det är bra att Teknik är ett obligatoriskt ämne i hela 

grundskolan. Mer än hälften saknar helt eller får dåligt stöd av skolledningen. 
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Fråga 40. Jag känner stöd i arbetet i Teknik av 
skolledning? (Se bilaga 2)

 

 
 
Majoriteten av respondenterna känner inte att skolledningen är intresserad av att utveckla 

ämnet.  
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Fråga 40. Skolledningen är intresserad av att utveckla 
teknikämnet? (Se bilaga 2)

 

Däremot anser merparten att teknikämnet kommer att öka i betydelse för framtiden. 
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Analys och diskussion 
Syftet med studien var att ta reda på vilken plats Tekniken får i undervisningen. Detta genom 

att undersöka bakomliggande faktorer som lärarnas utbildning/fortbildning, attityder till 

styrdokument, intresse, samarbete mellan skolor samt hur undervisningen genomförs.  

Underlaget med 49 lärare kan upplevas litet men vid en beräkning av det totala antalet elever 

som våra respondenter möter kan det konstateras att räknat på 25 elever per klass blir det mer 

än 1200 elever, som berörs av denna studie. Dessutom är det värt att komma ihåg att de lärare 

vi haft kontakt med har förmedlats av rektor därför att de ansetts veta något om 

teknikundervisningen på skolan ifråga. Utifrån det perspektivet blir ju bortfallet intressant. 

 

 

Bortfall 
En stor del av bortfallet utgörs av de skolor där Teknik är minst förekommande och där de 

teknikansvariga lärarna inte har någon undervisning i Teknik. Så har vi tolkat de muntliga 

kommentarer vi fått. I samtal med dessa lärare framkom det att de ansåg sig ha för lite 

kunskaper i ämnet för att kunna besvara enkäten. Flertalet av dem ansåg också att det var 

ointressant att lägga ner tid på en enkät inom ett ämne de inte arbetar med, vilket tyder på att 

dessa skolor inte har någon Teknik i undervisningen. Därför anser vi att resultatet från 

undersökningen överlag visar ett bättre resultat än vad den skulle ha gjort om alla 

respondenter deltagit i studien.  

 

 

Undervisning 
Resultatet från studien visar att teknikämnet generellt ges mycket lite utrymme i skolan, vilket 

stämmer bra överens med vår erfarenhet från vår utbildningstid och Teknikföretagen.59  

Undersökningen visar att Tekniken får betydligt mindre tid än vad den rimligen bör ha. Det 

kan naturligtvis vara så att lärarna i större utsträckning har mer Teknik i sin undervisning än 

de är medvetna om. Vi menar dock att en sådan ”omedveten” undervisning innebär att det 

mer är en slump om lärarna undervisar i linje med ämnets övergripande syfte och angivna 

mål.  Undervisningen bör bygga på medvetenhet vad gäller metoder och syfte utifrån 

styrdokumenten. 

                                                 
59 Teknikföretagen, 21. 
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Några kommentarer vi tagit fasta på från respondenterna är att eleverna på en del skolor möter 

teknikämnet under en temadag, som sker med några års mellanrum. På andra skolor kan 

eleverna få vänta till årskurs 6 innan de får någon undervisning i Teknik. Andra intressanta 

kommentarer har påvisat kopplingen mellan lärarens intresse för ämnet och den undervisning 

eleverna får. Detta styrks av respondenternas enkätsvar gällande intresse för fortbildning, 

undervisningsmaterial, tillfredställande måluppfyllelse och kunskaper om styrdokumenten. 

 

 

Fortbildning och utbildning 
I arbetet med studien har det i samtal med lärare kommit fram att de är osäkra på vad 

teknikämnet ska innehålla och blandar gärna ihop ämnet med Matematik och de 

naturorienterade ämnena.  

Teknikföretagens undersökning visar att endast 29 procent av de 354 lärarna var säkra med 

sin teknikundervisning. Lärarna i deras undersökning (oklart hur många av dem som 

besvarade frågan) hade som högsta önskemål att få fortbildning i Teknik för att åtgärda sina 

kunskapsbrister.60 Anmärkningsvärt i vår studie, vid jämförelse med Teknikföretagens, är att 

övervägande delen av de ansvariga respondenterna för teknikundervisningen inte ens har 

önskemål om att få fortbildning i ämnet. Det innebär att ungefär hälften av respondenterna, 

som undervisar utan att ha Teknik i sin grundutbildning, inte heller har önskemål om 

fortbildning. Det finns säkert respondenter utan utbildning som kan undervisa i ämnet men det 

bör vara betydligt lättare att undervisa om kunskaperna finns från början, vilket även Mattson 

uttrycker när hon tar upp att lärare måste ha kompetens i ämnet för att ge eleverna en 

betydelsefull undervisning.61 Med tanke på att dessa lärare ska se till att eleverna får bra 

baskunskaper inför de senare åren borde det vara ett krav menar vi att lärarna kan sitt ämne.  

 

 

Styrdokument 
Resultatet vad gäller respondenternas attityder till styrdokumenten visar att flera av lärarna 

har problem med att tolka den nationella kursplanen. Det betyder i realiteten, enligt vår 

mening, att många lärare bör ha problem att planera sin undervisning om de inte har några 

riktlinjer att följa. Detta stämmer med de slutsatser Yvonne Andersson drog i sin avhandling 

                                                 
60 Teknikföretagen, 18, 25.  
61 Mattson, Teknik i ting och tanke, 80-95. 
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redan 1988. Hon menar att lärarna inte har så stora erfarenheter om läroplanens innehåll och 

att kursplanen ofta utesluts i undervisningen.62 I samtal med respondenter har vi fått liknande 

uppfattningar om att lärare är väldigt osäkra på kursplanens innehåll i Teknik. En del lärare 

var inte medvetna om att undervisningen i Teknik var deras uppgift. Andra lärare var tvungna 

att uppsöka skolverkets hemsida för att läsa på kursplanen innan de överhuvudtaget kunde 

besvara enkäten. 

Som redan nämnts måste det på varje skola finnas en arbetsplan. I arbetsplanen behöver inte 

ett specifikt ämne beskrivas men det måste finnas någonting, som talar om hur lärarna skall se 

till att eleverna uppfyller målen i skolplanen. Det är förvånande, anser vi, att det finns 

respondenter som inte vet om det existerar någon arbetsplan på skolan eller inte.  

Teknikföretagen konstaterar i sin undersökning att arbetet ute på skolorna ofta sker utan 

arbetsplan, vilket i stort sett överensstämmer med vår studie. De redovisar att två av tre lärare 

inte vet eller inte har en arbetsplan för teknikämnet medan vårt resultat visar att ungefär 

hälften av respondenterna inte har någon arbetsplan för Teknik.63

Frågan om respondenterna har en lokal kursplan ute på skolorna visar att det var ungefär 

hälften av skolorna som inte hade utarbetat någon. Enligt skolverket är det inte nödvändigt att 

ha en lokal kursplan i grundskolans tidigare år.64 Att hälften av de tillfrågade skolorna har en 

kursplan för Teknik är därför positivt.  

Strävansmål ger läraren stöd i sitt arbete för att eleverna skall nå uppnåendemålen i årskurs 5 

och 9.65 Resultatet i studien angående strävansmålen visar att det finns uppenbara svårigheter 

för lärare att tolka dessa, vilket till exempel kan bero på att ämnet är relativt nytt, att lärarna 

saknar utbildning eller att målen också skulle kunna skrivas tydligare. Lite motsägelsefullt är 

att flera av respondenterna anser att de får otillräckligt med stöd av strävansmålen men ändå 

tycker att dessa mål är tillräckligt bra inför de senare åren. 

                                                 
62 Andersson, 287. 
63 Teknikföretagen, 8. 
64 Utbildningsdepartementet, grundskoleförordningen. 
65 Skolverket. 
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Gemensam tolkning av mål 
Respondenternas nekande svar på frågan om de på den egna skolan gemensamt diskuterat och 

tolkat uppnåendemålen i Teknik för årskurs 5 och 9 är naturligtvis intressant. Detta eftersom 

det i skolplanen uttryckligen står att alla elever har rätt att få en likvärdig utbildning, vilket vi 

menar inte kan uppnås om det inte förs diskussioner i skolan.66 Då är det upp till varje enskild 

lärare att själv besluta om hur teknikundervisningen skall genomföras. Några av våra 

respondenter anser att målen i den nationella kursplanen kan tolkas hur som helst. De menar 

att målen tolkas individuellt av varje enskild lärare. Konsekvenserna blir, enligt vår mening, 

att det uppstår skillnader mellan eleverna både avseende innehåll och nivå i undervisningen 

där djup och bredd på ämneskunskaperna kommer att variera stort beroende på vilken lärare 

eleverna har. Vi ställer oss frågande till hur likvärdig utbildningen blir i Teknik för eleverna 

om förkunskaperna de får med sig från de tidigare åren varierar stort mellan skolorna. Det 

skulle i realiteten innebära att skolan i de senare åren möter elever med så skiftande kunskaper 

i Teknik att det måste vara svårt för läraren att möta alla elever på rätt kunskapsnivå.  

Utifrån denna studie innebär det att eleverna hos 31 av 49 respondenter inte självklart får en 

likvärdig teknikundervisning eftersom varje lärare själv tolkar målen för sin undervisning. 

Nio av respondenterna kan inte ange om de har pratat om målen gemensamt. En anledning 

kan naturligtvis vara att det bland dem finns nyanställda på skolan som ännu inte har hunnit 

med att skaffa sig den informationen.  

Den undersökta kommunens senaste kvalitetsredovisning visar, gällande måluppfyllelse för 

årskurs 5, att endast de ämnena med nationella prov följs upp. Redovisningen tar även upp att 

det finns behov för kompetensutveckling bland lärarna och att lärare inom olika 

rektorsområden behöver mötas för att diskutera hur bedömningar i ämnen ska se ut för att 

garantera eleverna en så likvärdig utbildning som möjligt. Detta visar att det redan i den 

senaste kvalitetsredovisningen fanns ambitioner att få till stånd en gemensam diskussion kring 

måluppfyllelse men att inget har hänt sedan dess.67  

 Många av respondenterna vet inte om det mellan rektorsområdena förekommer några 

diskussioner vad gäller en gemensam tolkning av uppnåendemålen i Teknik. Detta bör 

rimligen skapa en del problem eftersom flertalet av deras elever i rektorsområdena möts i ny 

skola i de senare åren. Lika intressant är att några respondenter menar att det förts 
                                                 
66 Utbildningsdepartementet. 
67 Källan anges ej på grund av att inte avslöja kommunen. 
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diskussioner inom kommunen. Vid en förfrågan hos ansvarig tjänsteman på kommunen visar 

det sig att sådana diskussioner aldrig ägt rum. Tjänstemannen påpekar att det kräver för stor 

organisation om alla skolor ska föra en gemensam diskussion och menar att samtalen i första 

hand ska ske på den enskilda skolan.68 Merparten av respondenterna kan inte ange om det 

förekommit sådana diskussioner eller inte.  

 

 

Uppnåendemålen 
När respondenterna fick uppskatta hur många av deras elever som når uppnåendemålen i 

årskurs 5 visar resultatet att en av tre lärare uppskattar att maximalt hälften av eleverna klarar 

målen. I en klass om 25 elever skulle det vara mindre än 13 som klarar målen.  

Av 49 respondenter uppskattar en av fem att minst 80 procent av eleverna når 

uppnåendemålen, vilket i stort sett stämmer överens med Teknikföretagens resultat. Dessutom 

visste inte över hälften av lärarna i deras undersökning om eleverna når målen eller inte. I vår 

studie är det en av tre som inte vet detta. Vår åsikt i frågan stämmer överens med 

Teknikföretagens slutsats om att resultatet förmodligen är en effekt av att många av lärarna 

inte känner till innehållet i kursplanen.69

Med tanke på den svaga vetskapen om eleverna klarar uppnåendemålen är det något 

inkonsekvent att så många respondenter ändå har vetskap om hur många elever som når 

längre än uppnåendemålen. Femton av respondenterna svarar nämligen att det är högst tre 

elever i en klass på 25, som når längre än uppnåendemålen för årskurs 5. Sett till hela 

materialet är det endast en respondent som menar att upp till hälften av eleverna når längre 

medan de övriga anser att högst 10 elever per klass om 25 når längre än uppnåendemålen.  

Det finns naturligtvis flera förklaringar till att så få elever når längre än de mål som är tänkta 

som miniminivå. Som tidigare nämnts (se Undervisning ovan) finns det elever som inte möter 

ämnet Teknik kontinuerligt under de tidigare åren 1-6, vilket kan vara en förklaring. En annan 

förklaring är den svaga kopplingen mellan undervisning och gällande styrdokument.  

 

 

                                                 
68 Källan anges ej på grund av att inte avslöja kommunen.. 
69 Teknikföretagen, 16. 
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Inställning till Teknik 
Undersökningen om lärarnas inställning till Teknik visar att majoriteten av respondenterna är 

missnöjda med sin undervisning, vilket också Teknikföretagen har kommit fram till i sin 

rapport.70 Det är däremot glädjande och viktigt att poängtera att så många ändå tycker det är 

roligt att undervisa i ämnet. Detta är intressant med tanke på att flertalet av respondenterna 

saknar poänggivande kurser i ämnet och att de inte heller önskar få någon fortbildning.  

Kommenterar från lärare visar att de efterlyser stöd och diskussioner kring 

teknikundervisningen så att den lyfts fram och synliggörs ute i verksamheten. 

 
 

                                                 
70 Teknikföretagen, 17. 
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Slutdiskussion 
Teknik är ett obligatoriskt ämne i grundskolan, vilket mer än hälften av lärarna ansåg vara bra 

men vår undersökning har visat att ämnet inte är prioriterat i skolan. Det verkar som om ingen 

riktigt tar ämnet på allvar, vilket enligt vår mening är oacceptabelt. Både skolledning och 

lärare berättar utanför enkäten i samtal att det inte förekommer mycket teknikundervisning i 

skolan. Flera av lärarna i skolorna har genom kommentarer uppgett att de inte har tid med 

undervisning i teknik eftersom de sociala uppgifterna i skolorna tar för stor del av 

undervisningstiden. Frågan som väcks blir då varför just ämnet Teknik drabbas av 

neddragning på grund av de sociala problemen. De borde fördelas lika mellan alla ämnen.  

Vi har redan kommenterat bortfallet av respondenter men de angivna skälen måste betraktas 

som intressanta med tanke på att vi bett rektorerna ange vilka lärare som var ansvariga för 

teknikundervisningen. De är dem vi vänt oss till med vår enkät. Det verkar som om kontrollen 

på hur undervisningen i teknik sker är väldigt ojämn bland skolorna. Vi anser att det borde 

ligga i rektorernas intresse att göra uppföljningar av lärarnas arbetsinsatser för att se till att 

skolorna uppfyller de nationella målen i alla ämnen.  

Det visar sig att merparten av lärarna, som har till uppgift att undervisa i teknik, inte har 

någon utbildning i teknikämnet. De flesta av lärarna har inte erbjudits någon fortbildning men 

många tycks heller inte själva vara intresserade även om de skulle få erbjudande om att delta. 

Det är lite motsägelsefullt att intresset för fortbildning är så lågt då många av lärarna tycker 

att det är roligt att undervisa i ämnet och samtidigt anser att de inte gör ett bra arbete. Detta 

stämmer bra överens med Anderssons slutsatser att kvalitén på undervisningen hänger 

samman med lärarens utbildning i ämnet.71 Dessutom är det intressant att notera att flertalet 

av lärarna efterlyser stöd och intresse från skolledningen då de flesta inte själva är 

intresserade av mer kunskaper än de redan har. Vi anser att det är oroande att det finns lärare 

som har till uppgift att undervisa i Teknik fast de är ointresserade av ämnet. Frågan som väcks 

är vilken undervisning eleverna då får möta?  

Vår studie visar att det mestadels är upp till den enskilda läraren att tolka vad som står i 

styrdokumenten då det inte verkar förekomma speciellt mycket diskussioner kollegor emellan. 

Detta är intressant med tanke på att flera lärare anser att riktlinjerna för undervisningen är 

otydliga. Ett sådant förhållningssätt till styrdokumenten kan skapa en problematisk situation 

med tanke på att flera av lärarna verkar ha svag insikt i styrdokumenten, vilket tyder på att de 
                                                 
71 Andersson, 290-295. Se även: Blomdahl, 182. 
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inte har ägnat dem tillräckligt med tid, om ens någon. Detta bekräftades genom samtal då 

många av dem var tvungna att läsa in sig på målen för att kunna svara på enkätfrågorna. 

Osäkerheten gällande styrdokumenten kan även vara ett resultat av att de flesta lärarna i vår 

enkät saknar utbildning i ämnet Teknik. En annan aspekt på detta problem visar sig genom att 

lärarna har få elever som klarar mer än miniminivån, som är uppnåendemålen i årskurs 5. 

Något positivt är ändå att de lokala kursplanerna revideras regelbundet.  

Teknikundervisningen genomförs på flera olika sätt men det vanligaste sättet att synliggöra 

ämnet är genom olika slags konstruktionsövningar. I de skolor där Tekniken synliggörs verkar 

eleverna få en allsidig undervisning oavsett ämnesintegrering. På andra skolor kan Teknik 

förekomma i undervisningen till exempel genom integrering med andra ämnen men då utan 

att vara definierat som Teknik, vilket vi menar är att likställa den med ingen undervisning i 

ämnet. Vi menar självklart att Teknik ska integreras med andra ämnen men det ska inte ske på 

ett omedvetet sätt utan varje ämne bör lyftas fram och klargöras för eleverna. 

Det visar sig i vår studie att det individuella intresset hos läraren spelar stor roll för den 

teknikundervisning eleverna får. De lärare som hade ansvar för skolans hela 

teknikundervisning hade oftast ett större intresse för ämnet än övriga respondenter och ville 

att undervisningen i Teknik skulle utvecklas. Enligt vår mening, som överensstämmer med 

Andersson, är teknikämnets plats i undervisningen beroende av varje lärares intresse för 

ämnet.72  

Vår studie ger inget stöd för att det förekommer samarbete mellan skolorna för att ge eleverna 

en likvärdig utbildning. Det verkar vara upp till varje enskild skola att föra gemensamma 

diskussioner, vilket sällan förekommer enligt vår enkät. Vi menar att det borde vara en fördel 

om lärarna i de senare åren tillsammans med lärarna i de tidiga åren fastställer kunskapsnivån 

vid övergång till de senare åren. Kunskapsnivån mellan skolor i de tidiga åren, inom samma 

upptagningsområde, blir då mer jämn när eleverna möts i de senare åren. Det här innebär inte 

att lärarna i de tidiga åren måste undervisa exakt likadant men att eleverna ska ha tillägnat sig 

likvärdiga kunskaper i enlighet med styrdokumenten. 

Slutligen anser vi liksom Teknikföretagen att barn och elever har rätt att så tidigt som möjligt 

introduceras i teknikens värld.73 Vi menar att det är viktigt att barn och elever får höra att det 

                                                 
72 Andersson, 290-295. 
73 Teknikföretagen, 13. 
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är teknik de är sysselsatta med, då de till exempel arbetar i snickarrummet, bygger med lego, 

tillverkar ritningar, både i förskola och skola. Enligt vår mening borde barnen från början få 

till sig begreppet teknik. Då har de troligen lättare när de börjar skolan att särskilja ämnet 

Teknik från andra ämnen. 

Slutsatsen av detta arbete blir att teknikundervisningen ute på ett stort antal skolor är närmast 

obefintlig. Vår mening är att teknikämnet måste få mycket större utrymme och intresse. Det 

behövs skarpa initiativ från den kommunala skolledningen för att lyfta ämnet Teknik till den 

nivå staten har fastställt. 
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Fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att forska vidare i de senare åren, bland annat för att se hur lärarna 

upplever elevers förkunskaper från de tidigare åren. Detta då lärarna har en stor uppgift att se 

till att elever med olika förkunskaper hinner och kan uppnå målen i år nio, då betyg sätts på 

deras kunskaper.  

Förhoppningsvis, och som många av respondenterna anser, kommer tekniken att öka i 

betydelse i framtiden. Därför vore det intressant att göra om denna studie om några år för att 

se om teknikundervisningen har förändrats eller om resultatet blir detsamma. Vid jämförelse 

med resultatet från denna studie år 2007 och Teknikföretagens resultat år 2005 har det inte 

skett någon större förändring.  

En annan intressant fråga att forska vidare på är den som Marc de Vries lyfter fram där han 

menar att det finns väldigt lite forskning om elevers förståelse av tekniska begrepp. Ett 

exempel för att förtydliga vad han menar: om elever ser en tvättmaskin som en burk där 

kläder läggs in och tas ut eller om de ser att det är en teknisk maskin med utmatnings- och 

inmatningsdata.74  

 

                                                 
74 Marc De Vries, 199-205. 
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                 Bilaga 2: Enkätresultat 
Enkätsammanställning: Totalt antal respondenter:     70 
Svarsfördelning på frågan      

• Insamlade enkäter             49 
• Enkätbortfall             21 

o Ingen undervisning i teknik  14 av 21 
o Omfattande enkät     3 av 21 
o Tidsbrist, sjukfrånvaro, annat    4 av 21 
 

Hänsyn har tagits till två varianter av bortfall 
• Respondenten har ingen anledning att besvara frågan 
• Obesvarade frågor 

Kön, ålder och utbildningsbakgrund 

1. Kön  Totalt antal respondenter:  49 
Svarsfördelning på frågan    
1. Man    19 
2. Kvinna    30 

2. Ålder  Totalt antal respondenter:  49 
Svarsfördelning på frågan    
1. 20-29      8 
2. 30-39    16 
3. 40-49    13 
4. 50-59    11  
5. 60 <       1 

3. Hur många år har du tjänstgjort som lärare?  
Totalt antal respondenter:  49 

Svarsfördelning på frågan    
1 > 2 år      6 
2 2-5 år    12 
3 6-10 år    11 
4 11-15 år      5 
5 16-20 år        2 
6 20 år <   13  

4. Vilken eftergymnasial utbildning/utbildningar har du? 
Totalt antal respondenter:  49 

Svarsfördelning på frågan    
1. Grundskollärare år 1-7  19  
2. Grundskollärare år 4-9  11 
3. Lärarutbildning 140p -180p     5 
4. Slöjdlärare    4 
5. Klasslärare    8    
6. Övriga    1 
7. Obesvarad       1    

5. Teknik i grundutbildningen? 
Totalt antal respondenter:  49 

Svarsfördelning på frågan    
1 Teknik      2 
2 Slöjd     4 
3 Naturorienterade ämnen  19 
4 Övriga ämnen    15 
5 Kan ej ange      9 
 
   

 



 

6. Har du någon annan yrkeserfarenhet förutom läraryrket, inom?  
Totalt antal respondenter:  49 

Svarsfördelning på frågan    
1 Egen företagare    1 
2 Handel      6 
3 Barnomsorg    5 
4 Vårdomsorg    7 
5 Ingenjör      1 
6 Mekaniker      1 
7 Industri      3 
8 Byggbranschen    2 
9 Kontor      5 
10 Teknik      2 
11 Annat       4  
12 Nej    10 
13 Obesvarad     2 

Fortbildning 

7. Har du deltagit i någon teknikfortbildning? 
Totalt antal respondenter:  49 

Svarsfördelning på frågan    
1 Ja, poänggivande kurs   7 
2 Ja, studiedagar/ icke poänggivande kurs 12  
3 Nej   30 

7.1  Vem kom med förslaget till fortbildningen? 
Totalt antal respondenter:  19  

Svarsfördelning på frågan    
1 Du själv   10 
2 Skolledningen     5 
3 Någon annan     4 

7.2  Har du haft nytta av din fortbildning i undervisningen? 
Totalt antal respondenter:  19 

Svarsfördelning på frågan    
1 Ja   18 
2 Nej     1 

8. Om du har svarat nej på frågan om fortbildning: Har du själv haft önskemål om att delta i 
teknikfortbildning?  

Totalt antal respondenter:  30  
Svarsfördelning på frågan    
1 Ja     5  
2 Nej   24 
3 Obesvarad       1 

8.1 Om ja, vad var orsaken till att du inte deltog i teknikfortbildning? 
Totalt antal respondenter:    5  

Svarsfördelning på frågan    
1 Skolan har inget behov    1  
2 Skolans ekonomi    - 
3 Skolans bristande intresse      1 
4 Egen tidsbrist    3 
 
 

 



 

Lärarnas attityd till styrdokumenten i Teknik 

9. Den nationella kursplanen i Teknik ger tillräckligt med underlag  
för undervisningens upplägg: 

Totalt antal respondenter:   49  
Svarsfördelning på frågan    
1 Instämmer inte alls    3  
2 -   15 
3 -   22 
4 Instämmer helt    5 
5 Vet ej     1 
6 Obesvarad       3  

10. Den nationella kursplanen i Teknik har tydliga riktlinjer för innehållet: 
Totalt antal respondenter:   49  

Svarsfördelning på frågan    
1 Instämmer inte alls    3  
2 -   16 
3 -   21 
4 Instämmer helt    4 
5 Vet ej     1 
6 Obesvarad       4  

11. Innehåller skolan arbetsplan något om Teknik från år 1-9? 
Totalt antal respondenter:   49  

Svarsfördelning på frågan    
1 Ja   23  
2 Nej   21 
3 Vet ej     3 
4 Obesvarad       2 

11.1  Om ja, vilka år täcker den? 
Totalt antal respondenter:   23  

Svarsfördelning på frågan    
1 F-6     3  
2 1-5     3 
3 1-6     6 
4 4-6     2 
5 4-9     4 
6 6-9     1 
7 Vet ej     1 
8 Obesvarad       3 

12. Finns det en lokal kursplan i Teknik eller något annat dokument  
       som beskriver arbetet i teknik? 

Totalt antal respondenter:   49  
Svarsfördelning på frågan    
1 Ja, 1-6   12  
2 Ja, 1-9     1 
3 Ja, 4-6     4 
4 Ja, 4-9     5 
5 Nej   23 
6 Vet ej      3 
7 Obesvarad     1   

 



 

12.1 Om ja, vem/vilka har arbetat fram den?  
Totalt antal respondenter:   22  

Svarsfördelning på frågan    
1 Lärare     4  
2 No lärare      1 
3 No/Ma lärare    1 
4 Ma/No/tekniklärare    5 
5 Slöjdläraren trä/metall      1 
6 Arbetslaget    2 
7 Tvärgrupper på enheten    1  
8 Lärare och skolledning    3 
9 Vet ej     3 
10 Obesvarad     1 

12.2 Vilket år är den senast reviderad? 
Totalt antal respondenter:   22  

Svarsfördelning på frågan    
1 2003     1  
2 2004     1 
3 2005     2 
4 2006     1 
5 Pågår 2007    12 
6 Vet ej     4 
7 Obesvarad     1 

13. De övergripande strävansmålen ger dig vägledning för 
undervisningen i Teknik: 

Totalt antal respondenter:   49  
Svarsfördelning på frågan    
1 Instämmer inte alls    2  
2 -   15 
3 -   24 
4 Instämmer helt    3 
5 Vet ej     1 
6 Obesvarad      4 

14. De övergripande strävansmålen är ett bra redskap för att eleverna ska nå uppnåendemålen i Teknik: 
Totalt antal respondenter:   49  

Svarsfördelning på frågan    
1 Instämmer inte alls     3  
2 -    14 
3 -     22 
4 Instämmer helt     5 
5 Vet ej      1 
6 Obesvarad        4  

15. Uppnåendemålen för år 5 i Teknik är tillräckliga för att ge eleverna  
en bra grund inför de senare åren: 

Totalt antal respondenter:   49  
Svarsfördelning på frågan    
1 Instämmer inte alls    4  
2 -     9 
3 -   25 
4 Instämmer helt    5 
5 Vet ej     2 
6 Obesvarad      4  

 



 

Gemensam tolkning av uppnåendemålen 

16. Har ni på din skola gemensamt diskuterat och tolkat  
uppnåendemålen i Teknik för årskurs 5 och 9: 

Totalt antal respondenter:   49  
Svarsfördelning på frågan    
1 Ja       8  
2 Nej    31 
3 Vet ej      9 
4 Obesvarad          1  

17. Har ni i det enskilda rektorsområdet gemensamt diskuterat och tolkat  
uppnåendemålen i Teknik för årskurs 5 och 9: 

Totalt antal respondenter:   49  
Svarsfördelning på frågan    
1 Ja      1  
2 Nej    33 
3 Vet ej    14 
4 Obesvarad         1 

18. Har ni i de olika rektorsområdena gemensamt diskuterat och tolkat  
uppnåendemålen i Teknik för årskurs 5 och 9:     

Totalt antal respondenter:  49  
Svarsfördelning på frågan    
1 Ja     2  
2 Nej   28 
3 Vet ej   18 
4 Obesvarad      1  

19. Finns det inom kommunen en gemensam diskuterad 
 tolkning av uppnåendemålen i Teknik för årskurs 5 och 9: 

Totalt antal respondenter:  49  
Svarsfördelning på frågan    
1 Ja     3  
2 Nej     9  
3 Vet ej   36  
4 Obesvarad      1 

Undervisning i Teknik 

20. Uppskatta i procent hur många av eleverna i din klass som når uppnåendemålen i Teknik för år 5. 
Totalt antal respondenter:  49  

Svarsfördelning på frågan    
1   0-10     4  
2 11-20     4 
3 21-30     1 
4 31-40     4 
5 41-50     3 
6 51-60     2 
7 61-70     5 
8 71-80     1 
9 81-90     6 
10 91-100     4 
11 Arbetar inte med teknik       2 
12 Vet ej     7 
13 Obesvarad     6 

 



 

21.  Hur vet du att eleverna nått uppnåendemålen i Teknik? Kommentar (49)  
Totalt antal respondenter:  49  

Svarsfördelning på frågan    
1. Avstämning mot målen    7 
2. Skriftliga prov    2 
3. Muntligt förhör    2 
4. Praktiskt arbete    5 
5. Tema arbete    1 
6. Diskussioner    2  
7. Arbetar inte med teknik    9 
8. Vet ej     9 
9. Obesvarad    12 

22. Hur många procent av eleverna i din klass når längre än uppnåendemålen  
       i Teknik för år 5? 

Totalt antal respondenter:  49  
Svarsfördelning på frågan    
1   0-10   15  
2 11-20     7 
3 21-30     2 
4 31-40     3 
5 41-50     1 
6 51-60     - 
7 61-70     - 
8 71-80     - 
9 81-90     - 
10 91-100     - 
11 Arbetar inte med teknik       3 
12 Vet ej   10 
13 Obesvarad     8 

23. Känner du till innehållet dina elever får i teknikundervisningen  
      i de senare åren?  

Totalt antal respondenter:  49  
Svarsfördelning på frågan    
1 Ja   12  
2 Nej   31 
3 Vet ej     1 
4 Obesvarad     5 

23.1 Om ja, tycker du att målen i Teknik för år 5 ger elever tillräckliga  
  kunskaper inför undervisningen i de senare åren i Teknik?    

Totalt antal respondenter:  12   
Svarsfördelning på frågan    
1 Ja     7   
2 Nej     2 
3 Vet ej     2 
4 Obesvarad      1 

 



 

Teknik integrerat med andra ämnen 

24. Hur stor del i procent av det totalt 800 undervisningstimmarna i år 1-9 uppskattar  
du att Tekniken får i förhållande till de naturorienterade ämnena Fysik, Biologi och Kemi? 

Totalt antal respondenter:  49  
Svarsfördelning på frågan    
1 0-10   15  
2 11-20   10 
3 21-30     4 
4 31-40     - 
5 41-50     - 
6 51-60     - 
7 61-70     - 
8 71-80     - 
9 81-90     - 
10 91-100     - 
11 Vet ej   11 
12 Obesvarad     9 

25. Finns det en gemensam planering för hur de 800 undervisningstimmarna ska fördelas mellan de 
tidigare (1-6) och senare (7-9) åren? 

Totalt antal respondenter:  49  
Svarsfördelning på frågan    
1 Ja     3  
2 Nej   40 
3 Vet ej     4 
4 Obesvarad      2 

26. Ni som inte arbetar med timplan hur stort utrymme får Tekniken i undervisningen oavsett 
ämnesintegrering?  

Totalt antal respondenter:  31  
Svarsfördelning på frågan    
1 Inget     1  
2 Mycket lite   16 
3 Litet     8 
4 Stort     3 
5 Mycket stort    - 
6 Vet ej     1 
7 Obesvarad      2 

27. På vilket sätt kommer teknikämnet in i din undervisning?
Totalt antal respondenter:  49  

Svarsfördelning på frågan    
1 Teknikämnet undervisas som eget ämne.    5  
2 Teknikämnet integreras med andra ämnen    26 
3 Undervisas både som eget ämne och integrerat  10      
4 Har ingen undervisning i teknik    5 
5 Obesvarad       3 

27.1 Teknik integreras med?
Totalt antal respondenter:  36 

Svarsfördelning på frågan    
1. Svenska      2 
2. Matematik      3 
3. Samhälls- och naturorienterade ämnen    7 
4. Slöjd      2 
5. Samhällsorienterade ämnen     3 
6. Naturorienterade ämnen     7 
7. Annat ämne      5 
8. Obesvarad      7 

 



 

27.2 Kommentarer: Hur ser du till att Teknikens mål tillgodoses när  
du integrerar med andra ämnen?  

Totalt antal respondenter:  36  
Svarsfördelning på frågan    
1 Förklarar om teknikens mål för eleverna     1   
2 Följer styrdokument     9 
3 Genom laborationer     1 
4 Vet ej målen     1 
5 Tillgodoser ej målen     4 
6 Går på känsla     4 
7 Annat      3 
8 Vet ej      1 
9 Obesvarad     12 

28. Det är svårt att särskilja Teknik från det naturorienterande  
ämnena Biologi, Kemi och Fysik: 

Totalt antal respondenter:   49  
Svarsfördelning på frågan    
1 Instämmer inte alls    9 
2 -   22 
3 -   13 
4 Instämmer helt    2 
5 Obesvarad       3 

Inställning till Teknik 

29. Du har tillräckligt med kunskaper för att undervisa i ämnet:   
Totalt antal respondenter:   49  

Svarsfördelning på frågan    
1 Instämmer inte alls  12   
2 -   14 
3 -   12 
4 Instämmer helt    8 
5 Obesvarad      3 

30. Du är nöjd med din teknikundervisning:   
Totalt antal respondenter:   49  

Svarsfördelning på frågan    
1 Instämmer inte alls  21  
2 -   16 
3 -     8 
4 Instämmer helt    - 
5 Vet ej     1  
6 Obesvarad       3 

31. Det är roligt att undervisa i Teknik: 
Totalt antal respondenter:   49  

Svarsfördelning på frågan    
1 Instämmer inte alls    4 
2 -   12 
3 -   16 
4 Instämmer helt  13 
5 Vet ej     1 
6 Obesvarad             3  

 



 

Undervisningsmaterial 

32. Har din klass arbetat inom olika arbetsområden i teknik? Kommentarer 
Totalt antal respondenter:   49  

Svarsfördelning på frågan    
1 Hemmet/ konstruktion/ellära   5 
2 Konstruktion/ellära    6 
3 Ellära     3 
4 Konstruktioner  11 
5 Historia/konstruktion    7 
6 Har inte arbetat med teknik      6 
7 Vet ej     1  
8 Obesvarad    10 

33. Använder du läroböcker när du undervisar i Teknik?  Korsad med fråga 3. 
Totalt antal respondenter:   49  

Svarsfördelning på frågan    
1 Ja    27  
2 Nej   15 
3 Vet ej     2 
4 Obesvarad      5 

34. Använder du enklare insamlat material t ex mjölkkartong när du undervisar i Teknik? 
Totalt antal respondenter:   49  

Svarsfördelning på frågan    
1 Ja    27 
2 Nej   15 
3 Vet ej     2 
4 Obesvarad      5 

35.1 Använder du eget tillverkat kursmaterial när du undervisar i Teknik? 
Totalt antal respondenter:   49  

Svarsfördelning på frågan    
1 Ja    19 
2 Nej   23 
3 Vet ej     2 
4 Obesvarad      5 

35.2 Använder du filmer/databaserat material?  
Totalt antal respondenter:   49  

Svarsfördelning på frågan    
1 Ja      7 
2 Nej   35 
3 Vet ej     2 
4 Obesvarad       5 

35.3 Använder du inköpt anpassad teknikutrustning? 
Totalt antal respondenter:   49  

Svarsfördelning på frågan    
1 Ja    12 
2 Nej   30 
3 Vet ej     2 
4 Obesvarad      5 

36. Har du tillgång till speciellt anpassat material för teknikundervisningen? 
Totalt antal respondenter:   49  

Svarsfördelning på frågan    
1 Ja   17  
2 Nej   25 
3 Vet ej     3 
4 Obesvarad     4 

 



 

37. Skolan köper in undervisningsmaterial: 
Totalt antal respondenter:   49  

Svarsfördelning på frågan    
1 Instämmer inte alls  15 
2 -   18 
3 -     7 
4 Instämmer helt    5 
5 Vet ej     1  
6 Obesvarad     3  

38. Vi har god tillgång till undervisningsmaterial i Teknik: 
Totalt antal respondenter:   49  

Svarsfördelning på frågan    
1 Instämmer inte alls  15    
2 -   25 
3 -       3 
4 Instämmer helt      3 
5 Vet ej       1 
6 Obesvarad         2  

Stöd för undervisningen 

39. Det är bra att Teknik är obligatoriskt i hela grundskolan:
Totalt antal respondenter:   49  

Svarsfördelning på frågan    
1 Instämmer inte alls    1    
2 -     4 
3 -   18 
4 Instämmer helt  23 
5 Vet ej     1 
6 Obesvarad     2  

40. Jag känner stöd i arbetet med Teknik av skolledning: 
Totalt antal respondenter:   49  

Svarsfördelning på frågan    
1 Instämmer inte alls  13    
2 -   16 
3 -   11 
4 Instämmer helt    5 
5 Vet ej          1 
6 Obesvarad       3  

41. Skolledningen är intresserad av att utveckla teknikämnet: 
Totalt antal respondenter:   49  

Svarsfördelning på frågan    
1 Instämmer inte alls  14    
2 -   16 
3 -   10 
4 Instämmer helt    3 
5 Vet ej     3  
6 Obesvarad     3 

42. Teknikämnet kommer att öka i betydelse i framtiden: 
Totalt antal respondenter:   49  

Svarsfördelning på frågan    
1 Instämmer inte alls     1    
2 -      6 
3 -    21 
4 Instämmer helt   18 
5 Vet ej      1 
6 Obesvarad        2     

 


	Inledning 
	 
	 Syfte  
	 Teknik och teknikundervisning 
	Vad är teknik? 
	Teknik som skolämne  
	Varför Teknik i skolan? 
	Vad styr lärarnas undervisning? 
	Vad säger läroplanen om teknikämnet? 
	 Vad säger den nationella kursplanen i Teknik? 
	 Forskningsöversikt 
	Internationell forskning  
	Svensk teknikdidaktisk forskning 

	 Metod  
	Val av metod 
	Urval 
	Utformning av enkäten 
	Forskningsetik 
	Tillvägagångssätt 
	Metoddiskussion 
	 Resultat  
	 
	 
	Kön, ålder och utbildningsbakgrund  
	Fortbildning 
	Lärarnas attityd till styrdokumenten i Teknik 
	 
	Lokala arbetsplaner och kursplaner  
	 
	Strävansmål och uppnåendemål 
	 

	 
	Gemensam tolkning av uppnåendemålen 

	Undervisning i Teknik 
	 Teknik integrerat med andra ämnen 
	 
	 
	Inställning till Teknik 
	Undervisningsmaterial 
	Stöd för undervisningen 

	 
	 
	  
	 Analys och diskussion 
	Bortfall 
	Undervisning 
	Fortbildning och utbildning 
	Styrdokument 
	 Gemensam tolkning av mål 
	Uppnåendemålen 
	Inställning till Teknik 

	 Slutdiskussion 
	 Fortsatt forskning 


