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Sammanfattning 
Abstract 
AbstractArbetet syftar till att beskriva tre tekniklärares teknikundervisning och deras tankar 
därom. De tre lärarna valdes så att de representerade de lärarkategorier som förde en facklig kamp 
om att ”ta kontrollen” över det obligatoriska teknik ämne som skulle införas i början på 80-talet. De 
lärarkategorier som de i undersökningen deltagande lärarna representerar är slöjd/tekniklärare, 
Tekniklärare och NO/tekniklärare. I resultatet redovisas att lärarna vill att ämnet håller en praktisk 
profil men att det innehåller en teoridel också. Lärarna skiljer sig åt i hur de hanterar mixen här 
emellan. En lärare i materialet bygger praktiken på teori medan en annan gör precis tvärt om då 
han först låter eleven stöta på problem i sitt praktiska arbete innan han inför teorin som är 
nödvändig. Lärarna i teknik uppfattar att teknikens kunskapsfält spänner över flera dimensioner. 
Kunskapsfältet uppfattas handla om förståelse, gott omdöme och hantverksskicklighet. Det 
framkommer också att det tekniska kunskapsfältet uppfattas i första hand innefattas i männens 
värld. Motiv till att ha en obligatorisk teknikundervisning spänner från att den ska ge en teknisk 
allmänbildning till att den ska fungera som en ljuspunkt i skolan för de elever som är trötta på den 
i skolan dominerande teoretiska undervisningen. 
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1 Inledning 
Teknikundervisning är en ganska ny företeelse inom grundskolan. Teknikämnet har 
visserligen funnits med i en eller annan form sedan början på 1960-talet men gjordes inte 
obligatorisk förrän någon gång på 80-talet. Jag stötte för första gången ihop med teknikämnet 
när jag som tonåring gick i ”åttan” i mitten på 80-talet. Jag kommer i håg att vi bland annat 
fick bygga en elmotor. Läraren som ansvarade för undervisningen svarade också för min 
fysik- och matematikundervisning. Nästa gång det var dags för teknikundervisning var drygt 
tio år senare när jag sjätte terminen på lärarutbildningen läste kursen Teknik 1 om 5 poäng. 
Den tekniksyn som då förmedlades var en annan än den jag hade stött på under min egen 
skolgång. Väl medveten om att många av de lärare som undervisar i ämnet teknik  i dag är 
desamma som undervisade under min grundskoletid så väcktes en undran om hur 
teknikundervisningen ser ut på skolorna. Under teknikkursen Teknik 1 läste jag en artikel av 
Ulla Riis i antologin ”Teknik i skolan”1 som behandlade det fackliga spelet om vem som 
skulle ansvara för teknikundervisningen på skolorna. Det gjorde mig nyfiken på hur 
undervisningen ser ut beroende på vem som svarar för undervisningen. 

1.1 Syfte 
Syftet med det här arbetet är att beskriva hur en tekniklärare bedriver sin undervisning och 
vilken syn denne har på det ämne som han undervisar i. 

1.2 Avgränsning 
Jag har i min undersökning avgränsat mig till att studera lärare som undervisar i teknik i 
grundskolans år 7-9. Mycket beroende på att jag själv förmodligen kommer att söka mig till 
det intervallet i min kommande lärargärning men också, som litteraturgenomgången kommer 
att visa, att det är ett grått fält på forskningskartan. Jag hoppas att mitt arbete kan belysa hur 
lärare på fältet ser på sin undervisning i teknik. 

1.3 Disposition 
I arbetet presenteras först en bakgrund som förklarar lite om hur tekniken gjordes till ett 
obligatoriskt skolämne. Jag kommer i samma avsnitt också visa hur detta ämne har sett ut 
över tid genom att granska läroplaner och en del skrifter därom. Denna bakgrundsteckning 
leder fram till en mer specifik frågeställning. För att skaffa mig en överblick vad forskare har 
nått för resultat tidigare, kommer litteratur som skrivits om teknikämnet och 
teknikundervisning att granskas. Denna granskning behandlas i kapitlet ”Tidigare forskning” 
och här kommer också en del litteratur som behandlar lärargärningar i allmänhet att 
behandlas. Undersökningen kommer att resultera dels i tre lärarporträtt och dels i ett avsnitt 
där de olika uppfattningar om teknikämnet som undersökningen givit kommer att presenteras. 
Arbetet avslutas med en diskussion där tankar kring resultatet kommer att blandas med 
jämförelser av resultat ur tidigare undersökningar som angränsar med min. 

                                                           
1 Riis, (1996) 
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2 Bakgrund 

2.1 Teknikämnets framväxt till ett obligatoriskt ämne i grundskolan 

2.1.1 Tekniken innan Lgr 80 
I läroplanen från 1962, Lgr 62, behandlas teknik dels som tillvalsämne (Teknisk orientering 
eller Verkstadsarbete), men också som en hel ämnesgrupp på den teknisk-praktiska linjen 
(9tp) under det nionde skolåret på grundskolan2. Andra linjer var, förutom en ”vanlig” 
teoretisk studieväg, handels (9ha), hushållsteknisk (9ht)och allmänpraktisk linje (9pr). Också i 
dessa linjer ingick teknik som återkommande inslag, som exempel kan nämnas huvudmoment 
inom allmänpraktisk linje, 

�� Verkstadsarbete 

�� Hushållsteknik (dock främst med inriktning mot att laga mat, städa och dylikt) 3 

I och med 1969 års läroplan försvann linjeuppdelningen i grundskolan. Tekniken fanns kvar 
som ett tillvalsämne. I ett supplement till läroplanens allmänna del ges förslag på 
arbetsområden som kan genomföras inom teknikämnet. Här nedan presenteras några av dessa 
förslag för att belysa vilken inriktning tillvalstekniken hade i Lgr 69. 

Förteckning över förslag till arbetsområden. 

Vid varje arbetsområde i förteckningen anges årskurs. Dessa angivelser är 
att betrakta som förslag. 

Svagströmsteknik. Telefonen  åk 7 s 84 

Elinstallationer i en villa åk 7 s 9 

Hur en produkt kommer till åk 7 s 9 … 

Mjölk och mjölkprodukter åk 8 s 18 

Bostadens skötsel och vård åk 8 s 18 

Vatten och avlopp åk 8 s 19… 

Flyg åk 9 s 25 

En resa till månen åk 9 s 27 

Ur Läroplan för grundskolan - supplement teknik (1969) 

-  

                                                           
2 Elgström & Riis, (1990) 
3 Skolöverstyrelsen (1967), Elgström & Riis (1990) 
4 Dessa sidnummer är hänvisningar inom supplementet för närmare beskrivningar av arbetsområdena. 
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2.1.2 Teknik som ett naturvetenskapligt ämne 
Teknik som ämne i grundskolan har alltså funnits med sedan Lgr 62 för att tas upp som ett 
obligatoriskt ämne 1982 när Lgr69 övergick i Lgr80. Tekniken tillfördes NO-blocket (biologi, 
fysik och kemi).  

Det fanns flera orsaker som föranledde regeringen att ge SÖ5 (skolöverstyrelsen) i uppdrag att 
utforma ett obligatoriskt teknikämne i skolan när en ny läroplan skulle utformas (Lgr80). 
Elgström & Riis pekar på framförallt fyra motiv. 

�� att ge skolan en mer praktisk inriktning, 

�� att förändra skolans arbetssätt, 

�� att stärka intresset för naturvetenskap och 

�� att motverka könsmässig snedrekrytering till naturvetenskapliga/tekniska studier6. 

Av dessa motiv kan utläsas att man från politiskt håll redan från början såg en koppling 
mellan teknik och naturvetenskap. Denna koppling var dock inte självklar, Elgström & Riis 
visar på att man från SÖ:s håll från början såg en slöjd-teknikkoppling som mer naturlig och 
att man redan innan man fått ett formellt uppdrag från regeringen att påbörja läroplansarbetet 
bildade en arbetsgrupp med just en sådan inriktning. Arbetsgruppen, som skulle ansvara för 
arbetet med mål och huvudmoment i teknikämnet, bestod av företrädare för slöjd, både 
trä/metall och textil, och teknik (teknik som tillval) samt representanter från SÖ:s 
ledningsgrupp för läroplansarbetet. Under arbetets gång framkommer allt tydligare att den 
tidigare upplevda kopplingen mellan teknik- och slöjdämnet endast fanns i vissa moment av 
tekniken medan andra delar låg fjärran från slöjdämnets inriktning. Detta föranledde 
teknikrepresentanterna att förespråka en starkare koppling till NO (naturorienterande ämnen) 
än till slöjd. Även intressenter utanför den berörda arbetsgruppen förespråkade en NO-
teknikkoppling, som exempel på sådana nämns NO-konsulenten7 och den av 
gymnasiebyråerna som arbetade med frågor rörande undervisningen om naturvetenskap (NV) 
på gymnasiet. Trycket på SÖ ökade och långsamt svängde man där över till att förespråka en 
koppling mellan NO och teknik. Som förklaring till denna svängning presenterar Elgström & 
Riis framförallt två tänkbara teorier. För det första att naturvetarna besatt fler viktiga poster 
inom SÖ och därmed ägde större inflytande än slöjdförespråkarna, för det andra att de 
politiska direktiven om att stärka naturvetenskapens position i grundskolan var så starka att de 
inte utan vidare kunde förbises. När SÖ lade fram sitt förslag till läroplan (Lgr80) tillhörde 
sedermera teknikämnet NO-blocket8. 

2.1.3 Tre lärarkategorier 
Trots att tekniken nu tillhörde NO-blocket hölls frågan om vem som nu skulle ansvara för 
undervisningen inom ämnet fortfarande öppen. Bristen på utbildade tekniklärare var uppenbar. 
Elgström & Riis pekar på undersökningar som visar att så många som ¼ av dem som 
undervisade i teknik på grundskolan i mitten på 1980-talet saknade lärarbehörighet över 

                                                           
5 SÖ var den myndighet som ansvarade för bland annat utvecklingsarbete i skolan men hade också en 
övervakande funktion inom skolvärlden. Se Elgström & Riis (1990) kap 8.1 och 8.2 för ytterligare information 
om SÖ:s ursprung, organisation och uppdrag. 
6 Elgström & Riis, (1990) 
7 Ansvarade för No-ämnenas utveckling inom SÖ. 
8 Ibid. 
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huvudtaget9. Det var framför allt tre olika lärarkategorier som aspirerade på att sköta 
undervisningen i teknikämnet, (1)trä/metallärare, (2)de tekniklärarna som undervisande i 
teknikämnet som tillval och (3)NO-lärare. Bakom dessa stod olika ämnesföreträdare och 
fackliga organisationer. Elgström & Riis beskriver spelet om teknikundervisningen, vilket jag 
utgått från i följande sammanfattning. 

RST (Riksförbundet Slöjd- Textillärare), som ingick i SFL (Svenska Facklärarförbundet) 
vilket var ett TCO-förbund, verkade under lång tid för att stora delar av teknikundervisningen 
skulle utföras av slöjdlärarna, trots att det numera var fastlagt att tekniken låg inom NO-
blocket. Detta gjorde man genom att påvisa den lärarbrist som förelåg inom teknikämnet och 
föreslå en vidareutbildning av slöjdlärare som en lösning på bristen. Andra argument som 
kom fram var att slöjdläraren genom sin praktiska skolning skulle motverka ytterligare 
teoretisering av skolan. Faktum är också att i slutet på 1970-talet sköttes en stor del av 
teknikundervisningen i landet av slöjdlärare. SÖ uttryckte att slöjdlärarna var pedagogiskt väl 
lämpade att ansvara för denna undervisning. 

Den andra lärarkategorin, bestående av de lärare som ansvarat för den gamla 
teknikundervisningen innan den i och med Lgr80 gjordes obligatorisk för alla elever i 
grundskolan, var uppbackade av ämnesföreningen RET (Riksförbundet för lärare i 
ekonomiska och tekniska ämnen). Många av tekniklärarna var också medlemmar i SFL vilket 
medförde att RET fanns representerat i den arbetsgrupp som Facklärarförbundet kom att 
tillsätta för att få rätsida på lärarfrågan i teknikämnet. Tekniklärarna lyckades få gehör för de 
förslag som RET förespråkade i arbetsgruppen, det vill säga att man skulle satsa på en reguljär 
grundutbildning av så kallade 19-lärare10. Förespråkare för denna lärarkategori framförde 
farhågor om att teknikämnet skulle försvinna helt från utbildningen, trots att det nu var 
obligatoriskt, om inte en snabb utbildning av tekniklärare skulle komma till stånd. 

Den tidigare nämnda tekniklärarbrist och att tekniken tillfördes NO-blocket förde med sig att 
framförallt fysik- och kemilärare även tog hand om teknikundervisningen på dåvarande 
högstadiet. Från olika håll uttalades att det fanns en risk att detta skulle medföra en alltför 
stark teoretisering av teknikundervisningen. Det som talade för att NO-lärarna själva skulle 
ansvara för teknikundervisningen var regeringens motivering att stärka intresset för 
naturvetenskap. Man kunde enligt vissa åstadkomma detta genom att inom/ genom 
teknikämnet stärka de praktiska inslagen i naturvetenskapen. 

Man hade alltså fått tre olika lärarkategorier, om man inte räknar de outbildade lärarna som en 
egen kategori, som ansvarade för teknikundervisningen. Slöjdtekniklärare, Tekniklärare och 
NO-tekniklärare. Elgström & Riis konstaterar också trots, att de i Lgr 80 kan finna flera 
kopplingar mellan SO (samhällsorienterande ämnen) och teknik, att det aldrig är tal om en 
sådan ämneskombination11

                                                           
9 Ibid. 
10 Denna lärarbehörighet kunde man skaffa sig genom att antingen ha en teoretisk utbildning jämställd med den 
som skolans övriga lärare har, eller efter att ha genomgått ett pedagogiskt år. Detta var dock möjligt endast om 
man i botten hade en teknisk gymnasieutbildning, fackskoleutbildning eller verkmästarutbildning och att man 
hade yrkeserfarenhet av tekniska arbetsuppgifter. 
11 Ibid. 
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 Slöjd-teknik  Tekniklärare  NO-teknik 
Utlästa 
fördelar 

�� Ger en mer 
praktisk inriktning 
i skolan. 

 �� Förhindrar att ämnet 
”äts” upp av de andra. 

 �� Teknik kan stärka 
naturvetenskapens 
position. 

Tabell 2:1. Visar de lärarkategorier som ansvarade för teknikundervisningen och de argument som framförts för 
att stärka dessa gruppers positioner. 

2.2 ”Teknikens väsen” 
”Teknikens väsen” är ett uttryck som används i Lpo94 som på något sätt ska vara vägledande 
för teknikundervisningen. Jag har tagit del av framförallt skrifter som på något sätt har försökt 
beskriva målsättningen med skolämnet teknik och därigenom försöka ringa in ”teknikens 
väsen”. 

2.2.1 Lgr 80 
Då teknikämnet i Lgr 80 inte beskrivs eller nämns på ett samlat sätt har jag i stället riktat in 
mig mot texter om denna i stället.  

Gisselberg m.fl. presenterar följande översikt. 

En genomgång av mål och huvudmoment i Lgr 80 ger underlag för följande 
översikt: 

Huvudmoment Mål 

Tekniska förberedelser i det dagliga livet PRAKTISKA FÄRDIGHETER FÖR 

BOENDE    REPARERA 

ARBETE      FÖRBÄTTRA 

FRITID       ANVÄNDA 

 

PRODUKTIONSMETODER HUSHÅLLNING MED RESURSER 

ÖVNING I ATT HANTERA 

 

 

 

 

MÄNNISKANS BEROENDE AV 
TEKNIKEN 

ARBETSFÖRHÅLLANDEN 

SYSSELSÄTTNING 

MILJÖ 

      FAROR OCH SKYDD KRITISKT GRANSKA OCH AKTIVT 
TA STÄLLNING 

 

 Varje delmål avses härvid på något sätt böra anknyta till vart och ett av 
huvudmomenten. Målen och huvudmomenten kan sägas ange de ramar 
inom vilka arbetet med teknik på låg och mellanstadiet skall genomföras. 12 

                                                           
12 Gisselberg, Lindberg & Sjöberg, (1984) 



 

 7 
 

Enligt Sverker  Lindblad angav SÖ fem vägledande principer för undervisningen i teknik. Den 
skulle 

1. ge ökad förmåga att klara tekniska vardagsproblem, 

2. ge möjlighet att förstå tekniska problem och påverka beslut, 

3. skapa medvetenhet om teknikens konsekvenser, 

4. öka möjligheten till jämställdhet samt 

5. förbereda för arbetslivet.13 

2.2.2 Lpo 94 
I Lpo 94 nämns tekniken för sig själv och berörs i kursplanen inte tillsammans med de 
naturvetenskapliga ämnena som har en gemensam introduktion och vissa gemensamma mål. I 
det betänkande som föregick läroplanen beskriver man ämnet14 som nytt då det till sin 
karaktär har en annan inriktning än i Lgr 8015. Ett citat från detta betänkande speglar vilken 
uppfattning om teknikens roll och syfte som förmedlades i föregående läroplan (Lgr 80), som 
författarna av betänkandet hade: 

Teknikens roll och inriktning har i detta förslag omprövats. Teknik uppfattas 
inte längre som undersökande arbetssätt eller tillämpad naturvetenskap utan 
som ett självständigt kunskapsområde med betydande inslag av praktisk 
erfarenhet och hantverkskunnande.16  

Thomas Ginner, som var med och utarbetade kursplanen för teknikämnet i Lpo 94, menar att 
en syn på teknik enbart som tillämpad naturvetenskap saknar kunskapsteoretisk grund. Han 
påpekar dock att den naturvetenskap som är relevant för sammanhanget inte får försvinna och 
han uttrycker det som att ”det är skillnad på att tillämpa naturvetenskap och tillämpad 
naturvetenskap”17 

Man är i skrivningen om teknikämnet i kursplanen tydlig med att tekniken har ett eget 
kunskapsfält och att man genom undervisningen ska ge eleverna förtrogenhet med ”teknikens 
väsen”. Man menar vidare att undervisningen ska göra tydligt vad som är specifikt för 
tekniken, detta ska man uppnå genom vissa grundläggande perspektiv och frågeställningar 
som presenteras som rubriker i kursplanen. Dessa är: 

�� Utvecklingsperspektivet  

�� Människa – teknik- natur  

�� Teknikens uppgifter  

�� Komponent – systemperspektivet  

�� Konstruktion och verkningssätt  

Anknytningen till andra skolämnen är, trots frigörelsen från naturvetenskapen, uppenbar på 
flera ställen i kursplaneskrivningen. Man påpekar att de samhälleliga förutsättningarna ofta 
har påverkat den tekniska utvecklingen, men man menar också att den tekniska utvecklingen 

                                                           
13 Lindblad, (1994) 
14 Man kallar teknik för ”teknik och miljö” 
15 SOU 1992:94 
16 Ibid., s 252. 
17 Ginner (1996) 
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på samma sätt påverkat det samhälle vi lever i. I skrivningen betonas även att i undervisningen 
se på tekniken ur ett historiskt perspektiv. Detta är exempel på hur man i Lpo 94 tydligare 
visar på hur tekniken ofta tangerar samhällsvetenskaperna. 

Vidare menar man att tekniken, trots att det ska ses som ett eget kunskapsfält, har starka 
beröringspunkter med naturvetenskaperna då framförallt den moderna tekniska utvecklingen 
ofta bygger på naturvetenskapliga upptäckter. 

Att man talar om teknikens estetiska inslag kan ses som beröringspunkter mellan slöjdämnet 
och teknik men även bild och teknik18. 

Thomas Ginner påpekar att en eventuellt kommande brist på naturvetare och tekniker 
visserligen är ett starkt skäl för teknikundervisning i skolan, men, menar Ginner, vad viktigare 
är att många av de beslut som fattas i dagens samhälle, både inom politik och näringsliv, 
innefattar överväganden av teknisk natur. Det krävs en teknisk allmänbildning för att kunna 
delta i debatter och att vara med och påverka beslut. Ginner benar upp följande motiv för 
teknikämnets existens på grundskolan. 

�� Teknisk medborgarbildning 

�� Teknisk handlingsberedskap 

�� Stimulera fler sökande till teknisk och naturvetenskaplig yrkesutbildning19 

2.2.3 ”Kursplan 2000” 
När kursplanerna reviderades slog Staffan Sjöberg20 fast att man inte har förändrat 
skrivningen så mycket men att man har utökat och förändrat antalet exempel på vad tekniken 
uträttar och hur den har utvecklats. Vidare nämner Sjöberg att skrivningen om teknikämnet 
innehåller betydligt fler exempel på vad man kan undervisa om än vad som är fallet i 
kursplanens skrivning om övriga skolämnen. Detta trots intentionen att sådana skulle 
undvikas och en anledning till detta är teknikämnets korta tradition och oklara identitet21. 

Jag tycker dock att skrivningen i den reviderade kursplanen (2000) mer än de tidigare knyter 
an till de estetiska ämnena (slöjd, bild och musik). Som exempel har jag plockat följande: 

Att själv praktiskt pröva, observera och konstruera är ett fruktbart sätt att 
närma sig teknikens primära frågor…//…Sådana aktiviteter tillför också en 
känslomässig dimension som knyter an till andra former av kreativ 
verksamhet.22 

Teknik utvecklas också i samspel med de sköna konsterna.23 

Nytt i den reviderade kursplanen är att man beskriver ämnets syfte och roll i utbildningen. Ur 
denna har jag kunnat tolka fyra motiv för teknik som ett skolämne: 

�� Öka förståelsen för hur produktionsförhållanden, samhälle, den fysiska miljön och därmed 
våra livsvillkor förändras. 

�� Synliggöra vardagstekniken och göra den begriplig. 
                                                           
18 Skolverket, (1996) 
19 Ginner, (1996) 
20 Sjöberg ledde den grupp som ansvarade för revideringen. 
21 Sjöberg, (2000) 
22 Skolverket, (2000), s 113 
23 Ibid., s 113 
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�� Ge en grundläggande teknisk kompetens. 

�� Ge en förmåga att analysera och värdera samspelet mellan människan och tekniken. 

 

Man kan häri också utläsa mer övergripande mål som rör all undervisning i grundskolan 
såsom: 

�� Stimulera eleven till ett livslångt lärande och 

�� ge alla tillfälle till ett allsidigt och medvetet kunskapssökande.24 

                                                           
24Ibid. 
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3 Frågeställningar 
Den ovan givna bakgrunden av teknikämnets turbulenta införande som obligatoriskt ämne 
inom grundskolan och den karaktär på teknikämnet som vi utläst i kursplaner och texter 
därom föder förstås en del frågor. En första fråga är huruvida lärarens utbildning, det vill säga 
vilken lärarkategori denne tillhör, tar sig i uttryck i praxis. (1)Hur ser undervisningen ut i de 
fall då läraren har sin grund i slöjden, naturvetenskapen eller tekniken som tillval? 

Vi har sett att kursplanen i teknik tar sin utgångspunkt i att läraren ska bedriva en 
undervisning som tar fasta på det specifika för tekniken som kunskapsfält. (2)Hur uppfattar de 
undervisande lärarna detta kunskapsfält? 

I det föregående kapitlet presenterades de motiv som, enligt Elgström & Riis, legat till grund 
för införandet av den obligatoriska tekniken. (3)Vilket uppdrag har teknikämnet som läraren 
uppfattar det, vilket syfte har läraren med sin teknikundervisning? 

Min bakgrundsteckning har alltså givit mig tre frågeställningar eller frågeområden och 
presenterade i punktform ser de ut så här: 

�� Hur ser undervisningen ut beroende på vilken lärarkategori som ansvarar för 
undervisningen? 

�� Hur uppfattar lärare i teknikämnet det tekniska kunskapsfältet? 

�� Hur uppfattar man syftet med undervisning i teknik? 



 

 11 
 

4 Tidigare forskning 
Det kan vara av intresse att titta på annan forskning som gjorts inom och i anslutning till det 
arbetsfält som min undersökning kretsar kring, även om jag inte gör några anspråk på att min 
litteraturgenomgång ska vara heltäckande. En mindre forskningsöversikt är dock bra för att 
försäkra sig om att man inte slår in öppna dörrar och undersöker redan beforskade områden. 
Det är också bra att man kan relatera sina resultat till andra resultat som framkommit. 

4.1 Forskning om tekniken som skolämne. 

4.1.1 Läroplansprocesser och förhandlingsdynamik 
Den forskning som bedrevs av Elgström & Riis angående teknikämnets införande som 
obligatoriskt skolämne har tidigare refererats till i detta arbete. Det kan nämnas att Elgström 
& Riis påpekar att en anledning till teknikämnets nästan obefintliga ämnesdefinition i Lgr 80 
beror på att för mycket kraft ödslades på den fackliga kamp som sammanfattats i bakgrunden i 
detta arbete. 

4.1.2 ”Barn och Teknik” 
Som jag beskrivit tidigare i detta arbete så blev teknikämnet obligatoriskt i och med Lgr 80:s 
införande i början på 80-talet. Detta föregicks av en försöksverksamhet under SÖ:s regi, gick 
under namnet ”Barn och Teknik”, och pågick mellan åren 1980- 82. Syftet med 
försöksverksamheten var att utveckla ett teknikämne som skulle bedrivas på grundskolans 
mellanstadie. Fem skolor spridda över hela landet deltog. I ett försök att förstå lärarens roll 
under förändringsarbete i skolan så behandlar Sverker Lindblad detta projekt i ett kapitel. 
Särskilt behandlas bland annat hur skolarbetet med teknik kan bidra till elevens allsidiga 
utveckling men även andra resultat från försöksverksamheten presenteras25. 

Lindblad redogör för en undersökning av Hafstein där olika lärares uppfattningar av 
teknikämnet presenteras. Hafstein kommer, enligt Lindblad, fram till fyra olika kategorier av 
uppfattningar (se tabell 4:1). (A)Tekniken är ett praktiskt arbetssätt, (B)Tekniken är ett 
undersökande arbetssätt och (D) Teknik är ett sätt att lära ut begrepp har enligt Lindblad en 
gemensam nämnare då dessa kategorier förknippar tekniken som ett arbetssätt. Vidare så är 
(C) Teknik är att undersöka produktionsprocesser den enda kategorin som anspelar på att 
tekniken har ett visst innehåll.

                                                           
25 Lindblad, (1994) 
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A: Tekniken är ett praktiskt arbetssätt: Eleverna får enligt dessa lärare arbeta med händerna. 
Detta innebär dock inte att man arbetar på  samma sätt som i slöjden. 

B: Tekniken är ett undersökande arbetsätt: Eleverna får ta egna initiativ och pröva dem. De 
får upptäcka, uppleva och undersöka verkligheten. 

C: Teknik är att undersöka produktionsprocesser: Målet med teknikundervisningen är att 
eleverna studerar produktionsprocesser. 

D: Teknik är ett sätt att lära ut begrepp: Tanken bakom denna uppfattning är att teknik 
handlar om att lära ut begreppen i ett konkret sammanhang 

Ur Lindblad (1994) s 163 

Tabell 4:1 Lärares uppfattningar av teknikämnet 

I samma undersökning studerade Hafstein vilken inriktning de deltagande lärarna hade på sina 
teknikförsök, här kom han, enligt Lindblad, fram till att försöken kunde delas in i tre 
kategorier. Den största delen bestod av konstruktionsarbeten som, enligt Hafstein, inte var 
satta i något sammanhang. En annan kategori försök var de som liknade fysiklaborationer, 
inte heller de var satta i något sammanhang. Det var däremot den tredje kategorin 
teknikförsök som upptäcktes som handlade om att undersöka produktionsprocesser i 
helhetsperspektiv. 

Vidare presenterar Lindblad resultat ur en tidigare undersökning han gjort om hur lärarna 
uppfattade orsaker till att teknikämnet gjordes obligatoriskt. Han fann tre uppfattade orsaker. 
För det första att man från skolans sida måste anpassa sig till de förhållanden som råder 
utanför skolan, teknikämnet gjordes obligatoriskt för att tillgodose allmänna intressen. För det 
andra sågs införandet av teknik som en motåtgärd mot negativa företeelser utanför skolan, 
miljöförstöring och resursslöseri. Den tredje kategorin, som Lindblad kallar särintressen, 
syftar till att teknik är en produkt av olika intressen som står mot varandra. Behov och brister 
är knutna till dessa särintressen26. 

4.1.3 Teknikämnet på grundskolans mellanstadium 
Yvonne Andersson genomförde i slutet på 80-talet ett forskningsprojekt som syftade till att 
beskriva hur teknikämnet gestaltade sig på grundskolans mellanstadium och vilka orsaker som 
var tänkbara till att det såg ut så. 

                                                           
26 Ibid. 
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För att förklara teknikämnets skapande så använder Andersson en omarbetad version av 
Werdelins analysmodell (se figur 4:1). Denna modell kommer hon fram till genom teoretisk 
resonemang runt huvuddragen i arbete med en undervisningsprocess28. Hon använder 
modellen för att bryta ner sin problemställning till frågeställningar som presenteras i tabell 
4:2, inom parentes anges hur de passar in i analysmodellen.  

 
1. Vilka officiella mål finns för 

teknikundervisningen? 
 (Mål) 

2. Vilka formella villkor givs 
för teknikundervisningen 

 (Villkor) 

3. Vilka mål och villkor 
uppfattar lärare och elever 
som gäller för 
undervisningen? 

�� Vilket innehåll bör ämnet 
ha? 

�� Vilken form bör det ha? 

�� Vilka villkor anser lärare 
som gäller för 
teknikundervisningen? 

(Lärares och 
elevers 
uppfattningar) 

4. Vilka mål och villkor 
framträder i den observerade 
undervisningen? 

�� Vilka mål syftar 
undervisningen att nå? 

�� Vilka villkor observeras 
att påverka 
undervisningen? 

(Konkret 
undervisning) 

Tabell 4:2 Frågeställningar som Andersson arbetat efter i sin forskning om 
teknikundervisningen på grundskolan 

Andersson hoppas att svaren på frågorna tillsammans ska bilda ett underlag för beskrivning av 
teknikämnet. 

För att få en överblick om lärarnas och elevernas uppfattningar om teknikundervisningen så 
konstruerades en enkät som besvarades av samtliga lärare i årskurs 5 samt deras elever. 
Därefter valdes fyra av dessa lärare ut och intervjuades. Däremellan genomförde Andersson 

                                                           
27 Andersson (1988) sid 37 
28 Andersson (1988), s 42 

 
Figur4:1 Den analysmodell som Andersson använder sig av för att bryta ner problemställningen i arbetet. 
Med mål menas strävan eller ambition och delmål. Med villkor menas faktorer som påverkar 
undervisningen, villkoren kan antingen underlätta eller försvåra undervisningen. Andersson väljer därför 
begreppet villkor i stället för ramfaktorer27. 
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observationer i de deltagande klasserna, hon tittade på teknikundervisningens form och 
innehåll. 

Andersson belyser att  internationella mål med teknikundervisningen som förts fram i den 
europeiska debatten. Hon hänvisar till Young, som fungerade som en internationell 
företrädare för teknikämnet. Young menar att teknikundervisningen ska utformas så att 
elevens problemlösande förmåga gynnas. Vilket innebär (Andersson som hänvisar till Young) 
att eleven utvecklar; 

�� en vetenskaplig attityd, 

�� förmåga att kritiskt granska information, 

�� förmåga att utvärdera olika handlingsalternativ och att fatta beslut och 

�� förmåga att förvärva kunskap 

Andersson tolkar detta som en uppfattning där teknikämnet är processinriktat, det vill säga att 
det viktiga med ämnet är den metod man använder sig av och innehållet får en underordnad 
roll i sammanhanget. Andersson understryker här dock att det är omöjligt att göra 
undervisningen helt innehållsfri och att den bör ta sin utgångspunkt i elevens vardag, hon 
finner stöd för detta hos Orpwood. Vidare så menar Andersson att Youngs syn på teknikämnet 
givit intryck på de svenska läroplansförfattarna (Lgr 80). Men, konstaterar Andersson, detta 
relaterar dock inte till kursplaneskrivningen som handlar om teknikämnet utan de mer 
övergripande mål som rör all undervisning29.  

Från sin empiriska studie får Andersson fram följande. 

�� Teknikundervisningen är i vissa klasser inriktad på läroplanens övergripande mål medan i 
andra stämmer undervisningen mer med kursplanemålen. 

�� Lärarna vill med sin undervisning förmedla kunskap om den teknik som eleven möter i 
sin vardag. 

Som motivering till att eleverna ska läsa teknik i skolan anger lärarna: 

�� Eleven ska vänja sig vid att vara nyfiken och att undersöka omvärlden. 

�� Det är bra för eleven att klara av mycket själv. 

I sin undervisning vill lärarna att eleverna ska: 

�� arbeta undersökande eller 

�� få möjlighet att laborera 

Andersson konstaterar även att de lärare som varken ser teknikämnet som processinriktat eller 
innehållsinriktat får svårigheter med vilka mål som ska uppnås och vilken inriktning som 
undervisningen ska ha. 

De mål som lärarna vill uppnå är: 

�� Eleven ska nå bestämda kunskaper om den teknik de möter i sin vardag. 

�� Eleven ska utveckla sin förmåga att söka kunskaper. 

                                                           
29 Andersson, (1988) 
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Ingen av lärarna i undersökningen refererar till gällande läroplan (Lgr 80) när de redovisar sin 
uppfattning om teknikämnet. Men, menar Andersson, lärarna kan ändå, omedvetet, ha 
påverkats av läroplanens innehåll. 

I undersökningen visade det sig att många lärare uppfattade eleverna som hinder för att nå 
målen med sin undervisning. Lärarna uppfattade själva undervisningen som målet och inte att 
eleverna tillgodogör sig den. 

Lärarna ansåg att eleverna trivdes med att arbeta undersökande. Vissa av lärarna menade, 
enligt Andersson, också att arbetssättet stärkte de svagpresterande eleverna och att man 
använde sig av teknikämnet till att arbeta undersökande. Någon av lärarna sa sig se en 
förbättrad inlärning hos svagpresterande elever även i andra ämnen då de börjat arbeta 
undersökande i teknikämnet. 

Andersson visade också att lärarens teknikbakgrund har betydelse för undervisningen då 
dennes uppväxtmiljö och kunskaper om och attityd till teknik och teknikundervisning visade 
sig ha ett samband. 

För att förklara sitt resultat så använde sig Andersson återigen av den omarbetade 
analysmodell som hon använde för att få fram sina frågeställningar (figur 4:2). Flera av de 
enkelriktade påverkanspilarna har blivit dubbelriktade då undersökningen visat att 

�� Målen i officiella dokument påverkar den konkreta undervisningen, men även elevers 
och lärares uppfattning av teknikämnet och vilka villkor som gäller för undervisningen. 

�� Villkoren påverkar dels uppfattningarna och dels undervisningen. 

�� Undervisningen påverkar hur resultatet blir, hur lärare och elever uppfattar ämnet samt 
att den konkreta undervisningen påverkar vilka villkor som gäller.  

�� De officiella målen är påverkade av villkor som är samhällsrelaterade. 

Figur 4:2 Den genom Anderssons forskning utvecklade modellen för beskrivning av teknikämnets gestaltning 
Flera av de enkelriktade påverkanspilarna har blivit dubbelriktade, då undersökningen visat bland annat att 
målen i officiella dokument påverkar den konkreta undervisningen, men även elevers och lärares uppfattning 
av teknikämnet och vilka villkor som gäller för undervisningen 
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�� Lärarens målsättningar påverkar också villkoren för undervisningen vilket på sikt kan 
leda till att målen ändras.30 

4.1.4 Det blir mer och mer när man tänker på det - Lärares 
föreställningar om teknik och teknikundervisning 

Jan Schoultz har i en C-uppsats beskrivit lärares föreställningar om teknik och 
teknikundervisningen. 

I inom ramen för uppsatsen genomförde Schoultz intervjuer med 22 lärare. Lärarna utgjordes 
av låg- och mellanstadielärare samt No-lärare, So-lärare, slöjdlärare, tekniklärare och 
hemkunskapslärare från grundskolans högstadium. 

Schoultz redovisar i sin studie att lärare ser teknikämnet på olika vis. 

�� Teknikämnet ska vara tillämpad naturvetenskap men har olika dimensioner i detta. Några 
som har denna uppfattning anser att man i undervisningen ska lägga tonvikten vid 
artefakter, det vill säga tekniska produkter. Andra anser att tekniken mer är ett arbetssätt 
där man just tillämpar sina kunskaper i naturvetenskap. 

�� Teknikämnet uppfattas ett tillämpningsområde för många ämnen. 

�� Teknikämnet uppfattades också som att studera olika teknikprodukter till exempel bilen 
och tv:n. 

�� Teknikämnet ska behandla praktiska färdigheter till exempel lödning och ritteknik 

�� Teknikämnet ska vara konkret och problemlösande och ska ge vardagskunskaper31 

4.1.5 Tekniktankar 
Gunilla Mattson har i en studie undersökt dels vad lärarstuderande lägger för innebörder i 
teknik som skolämne, men även en grupp nyexaminerade och en grupp erfarna lärare ingår i 
studien. Detta har gjorts för att skapa ett underlag för att diskutera innehållet i 
lärarutbildningens teknikkurser. 

En övergripande frågeställning i undersökningen var vad teknikämnet innebar för studenter i 
sin utbildning och för lärare i sin skolverksamhet. Detta bröts ned i några delfrågor. 

Vilken syn på teknikämnet har: 

�� 17 lärarstudenter i slutet av sin teknikutbildning. 

�� Fyra av dessa efter en termin som lärare. 

�� Sju erfarna och verksamma lärare. 

De 17 studenterna fick, i slutet av en 20-poängs teknikkurs, svara på en enkät med 15 frågor. 
Efter drygt ett år valdes fyra av lärarstudenterna ut för en intervju. Detta för att utröna hur 
trygga de kände sig i sin tekniklärarroll och hur de ansåg att teknikämnet fungerade på skolan. 
Sju lärare som fem år tidigare deltagit i en ganska omfattande fortbildningskurs (20 poäng) i 
teknik fick svara på samma enkät som lärarstudenterna. Enkäten bestod av frågor som dels 
behandlade hur naturvetenskap och teknik definierades, dels vad teknik och skolämnet teknik 
står för.  

                                                           
30 Andersson, (1988) 
31 Schoultz, (1995) 
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Då Mattsson själv var ansvarig för tekniklärarutbildningen på Göteborgs universitet, där 
lärarstudenterna genomförde sin teknikutbildning och de deltagande lärarna som ingick i 
undersökningen tidigare gått på fortbildningskurs, valde hon en metod som låg nära 
aktionsforskning. Det vill säga att forskaren själv deltar i förändringsprocessen av det 
studerade området32. 

Ur resultatet utläser Mattsson att lärare och studenter ger definitioner av teknik som mest 
utgörs av tillämpad vetenskap. Men teknik förklaras också som att underlätta olika åtgärder, 
praktiskt arbete och problemlösning. Teknikämnet definieras på många områden lika som 
teknik men att det ska kopplas till de fem grundläggande perspektiv som anges i kursplanen33. 
Naturvetenskapliga begrepp såsom energi och kraft förklaras ur ett tekniskt perspektiv, till 
exempel hur de kan användas i undervisningen, men också strikt naturvetenskapliga 
definitioner framkommer i svaren. 

Mattsson drar slutsatsen att både studenter och lärare är medvetna om att teknikämnet är 
problemlösande och har en stor bredd. Undervisningen ska utgå från eleven och den omvärld 
de upplever i vardagen. Undersökningens deltagare anser att teknikämnet ska innehålla 
praktiskt arbete varvat med diskussion och teori. Det som behandlas ska sättas in i ett 
sammanhang genom att integrera med andra skolämnen, historiskt och/eller aktuella händelser 
i omvärlden. Hon slår också fast att de deltagande lärarna visar att de har påverkats av den 
tekniksyn som förmedlats i de teknikkurser de deltagit i34. 

4.2 Lärargestaltningar. 
Det finns flera forskningsarbeten som syftar till att beskriva lärargärningar eller lärarpersoner. 
Jag har för detta arbete valt att presentera några av dessa.  

Lars Naeslund genomförde i slutet av 80- och början på 90-talet ett omfattande projekt som 
syftade till att skildra och begreppsliggöra lärarens arbetsförhållanden. Han väljer att angripa 
problemet ur tre olika perspektiv, dels sätter han personen i fokus, vilket resulterar i en 
beskrivning av olika lärarstilar. De två andra perspektiven innebär att Naeslund sätter 
situationen i fokus samt att fokus ligger på arbetsorganisationen. Lärarstilarna beskrivs i 
avhandlingen som olika stiltyper vilket enligt Naeslund beskriver ambitionsnivå, rutiner, 
individualisering och kompetensprofil. Undersökningen gav ett utfall som beskriver tre 
huvudinriktningar av lärarstilar - den missionerande, - den pliktorienterade och - den 
överlevnadsinriktade. Dessa huvudinriktningar delas in i vad man kan kalla underkategorier. 
Naeslund sammanfattar lärarstilarna i en tabell som jag presenterar nedan som tabell 4:335. 

                                                           
32 Mattsson, (2000) 
33 Se ”teknikens väsen” i denna skrift 
34 Ibid. 
35 Naeslund, (1991) 
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Stil Kännetecken Implikationer 

Missionerande Kallelsemedvetende och 
engagemang vägleder 

 

�� Total Genomgripande filosofi vägleder +Engagemang ger mening och 
resultat 

- Orealistiska ambitioner ger 
frustrationer 

�� Partial Avgränsad fråga prioriteras +Engagemang ger mening, målen 
kan ofta uppnås, prioritering frigör 
energi 

Pliktorienterade Skoltradition och 
ämbetsmannamässigt 
ansvarsmedvetande vägleder 

 

�� Ämnesprofessionell Ämnestradition och 
ämbetsmannalojalitet vägleder 

+ Målmedvetenhet ger resultat 

- konflikter med nya 
läroplanensintegrationskrav 

�� Habil Konventionell ämnesmetodik styr + konflikter med omgivningen 
undviks 

- Slentrian medför 
belöningsförluster 

�� Ordningsinriktad Traditionella dygder präglar läraren + Arbetsro i klassrummet 

- Normkonflikter med skolpersonal 
samt konfrontationer med obekanta 
elever 

Överlevnadsinriktade Personliga brister vägleder  

�� Temporär Bristande ork begränsar - Längre krisperiod kan leda till 
resultatlöshet 

�� Permanent Bristande engagemang begränsar - Resultatlöshet, dålig självkänsla 
samt dåligt rykte 

Ur Naeslund (1991) sid 107 
Tabell 4:3 Sammanfattande tabell över de lärarstilar Naeslund fann i sin undersökning 

Anders Magnusson redovisar i sin undersökning för lärarens kunskap ur ett lärarperspektiv. 
Han målar upp olika lärarporträtt som han har funnit i sitt forskningsmaterial som beskriver 
hur lärarna relaterar sin kunskap till sig själva. Detta redovisas som olika inriktningar. 
Magnusson påpekar att om en lärare tillskrivs en inriktning så utesluter detta inte att denne 
samtidigt passar en annan inriktning36. 

Magnussons inriktningar är: 

Personlig inriktning: De som tillhör denna kategori relaterar ofta sin lärargärning till den 
egna personligheten 

Vetenskaplig inriktning: Lärare som tillskrivs denna inriktning relaterar i flera sammanhang 
sin lärarkunskap till vetenskapliga teorier eller akademiska studier. 

                                                           
36 Magnusson, (1998) 
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Metodisk inriktning: För dessa lärare är arbetssättet det viktiga. De ser sig ofta som 
organisatörer av elevens lärande. 

Administrativ inriktning: Lägger stor kraft och mycket tid till att planera och organisera sitt 
arbete. 

Ämnesdidaktisk inriktning: Lärare som tydligt relaterar sig och sin lärarkunskap till det 
ämne de undervisar i. 

En tidigare studie som undersöker lärarstudenters bild av ”den gode läraren”, genomförd vid 
högskolan i Karlstad av Evelyn Säll, innehåller en beskrivning av lärarens olika roller. Man 
menar att man kan se läraren som estradör, regissör och/eller illuminatör. 

Det som kännetecknar läraren som estradör är att den egna personen och kroppen är viktiga 
instrument. Man ska kunna levandegöra stoffet genom fängslande berättelser och med hjälp 
av gester och mimik. Läraren befinner sig i centrum av skeendet. Läraren som regissör 
iscensätter och styr klassrumssituationer. Mycket av tyngdpunkten ligger i att planera, hålla 
ordning och skapa en god stämning i klassrummet. En lärare som beskrivs som illuminatör 
sätter eleven i fokus och ser till varje barns behov. Både ur kognitivt, socialt och emotionellt 
perspektiv37 

                                                           
37 Säll, (1995) 



 

 20 
 

5 Metod och genomförande 

5.1 Metodval 
Vid val av metod hävdar bland andra Staffan Larsson att forskningsproblemet ska bestämma 
vilken forskningsmetod man ska använda sig av. Det kan tyckas vara självklart men jag menar 
ändå att detta är värt att påpeka.  

Mina frågeområden syftar till att beskriva teknikundervisningen som bedrivs av de i 
undersökningen deltagande lärarna och till att fånga lärarnas uppfattning om teknikämnet. Det 
som är gemensamt för mina frågeområden är att de ämnar att beskriva något. Ingen av 
frågeställningarna syftar till att beskriva en fördelning av något eller hur vanligt 
förekommande som något är, utan de riktar i stället in sig på vad som är eller hur det uppfattas 
att vara. Det är därför naturligt att använda kvalitativa forskningsmetoder. 

Men frågeområdena skiljer sig också åt i det avseendet att det första handlar om något som 
kan observeras utifrån, medan de andra handlar om hur någon uppfattar sin omvärld. Detta 
beskriver Marton som första respektive andra ordningens perspektiv. Med detta i åtanke står 
det klart att man inte kan använda sig av en metod för att finna svar på alla frågeområde utan 
att man måste söka sig fram med hjälp av olika forskningsmetoder. 

För att börja med de frågeställningar som syftar att beskriva hur läraren uppfattar sin omvärld 
så kan man enligt Larsson ta två vägar. Den ena är att man utgår från hur man själv uppfattar 
ett fenomen och tolka lärargärningarna utifrån det. Ett annat sätt är att empiriskt granska olika 
sätt att uppfatta ett fenomen genom att försöka analysera och beskriva olika utsagor från ett 
fåtal människor i en intervjusituation. Denna analys innebär således att man beskriver hur 
människor faktiskt uppfattar sin omvärld. Den sistnämnda metoden, fenomenografisk ansats, 
är den som bäst passar min problemformulering att beskriva dels vilka innebörder man lägger 
i begreppet teknikens kunskapsfält och dels hur man uppfattar motiv för teknikundervisningen 
på grundskolan38. 

När det handlar om att beskriva något som det faktiskt är, till exempel hur undervisningen ser 
ut, så lämpar sig denna metod inte så bra. För att undersöka hur teknikundervisningen ser ut 
används i stället fältobservationer. 

5.2 Genomförande och urval 
När man genomför undersökningar är det viktigt att man får tillträde till forskningsfältet. Jag 
gick till väga så att jag först tog kontakt med för undersökningen lämpliga skolor. Först 
pratade jag med rektor dels för att sondera terrängen, det vill säga ta reda på vilka lärare som 
begick teknikundervisning, tekniklärarna analyserades och jag gjorde en bedömning vilka av 
de tillgängliga lärarna som passade mitt syfte bäst. Ett annat skäl att först kontakta rektor att 
man på så sätt skapar en legitimitet för undersökningen när jag senare kontaktade lärarna. 
Lärarna kontaktades och tillsammans kom vi överens om passande tillfällen för mig att 
komma och observera, jag förberedde även lärarna på att en intervju skulle följa. Jag valde att 
i så stor utsträckning som möjlig att försöka hålla mig inom ett så litet geografiskt område 
som möjligt; i detta fallet inom samma kommun. Jag kontaktade två skolor vilket räckte för 
att täcka syftet för min undersökning, att beskriva hur tekniklärare ur de olika kategorierna 
(som visas i tabell 2:1) bedriver sin undervisning och vilka uppfattningar de har om 
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teknikämnet. Skolorna skiljer sig något i storlek (skola A är den större). På båda skolorna är 
tekniksalarna utrustade på liknande sätt med relativt rymliga verkstadslokaler. Jan Schoultz 
valde i sin undersökning39, där han presenterar lärares föreställningar om teknik och 
teknikundervisning, att intervjua ett brett spektrum av lärare i avseende på lärares kön och 
dennes undervisningsämnen samt stadium. För mitt arbete bedömer jag att en lärare ur 
respektive kategori (se Tabell 2:1 sid 6) är tillräckligt. Alla lärare som medverkar i 
undersökningen är män och undervisar i teknikämnet under grundskolans senare del (år 7-9). 
Anledningen till det är att en majoritet av de i teknik undervisande lärarna är av det manliga 
könet och eftersom jag i min undersökning inte eftersträvat en könsmix så har urvalet fallit sig 
så här. 

Själva fältobservationen gick till så att jag först helt kort presenterade mig för eleverna och 
berättade lite om varför jag var där, detta tog högst någon minut. Under lektionen antecknade 
jag sådant som hade att göra med läraren och dennes undervisning, till exempel hur han 
hjälpte elever, hur han förklarade begrepp och så vidare. Även tankar och funderingar som  
dök upp under tiden antecknades. Dessa låg ibland till grund för frågor vid de efterföljande 
intervjuerna. Jag försökte också i den mån det var möjligt att samla på mig skriftligt material 
såsom prov, planeringar och beskrivningar över arbetsområden. Omedelbart efter 
fältobservationen skrevs en tät beskrivning av lektionen. Beskrivningarna låg sedan till grund 
för lärarporträtten. 

Intervjuerna genomfördes i två av fallen någon dag efter observationen. Detta för att jag under 
intervjutillfället skulle ha möjlighet att fråga om saker som jag observerat och undrade över. 
Vid ett av fallen var det inte möjligt att utföra observationen före så intervjun fick genomföras 
före observationen. Mina intervjufrågor kretsade kring hur lärarna väljer vad som ska ingå i en 
teknikkurs på grundskolans senare år. Vissa frågor ställde jag till alla deltagande lärarna som 
exempel; Hur uppfattar du ”Teknikens väsen”?; Hur bestäms lektionsinnehållet när du 
planerar för teknikundervisningen?; Vilka argument finner man för att motivera teknikämnets 
plats som ett obligatoriskt skolämne? Intervjuerna bandades och skrevs sedan ut ordagrant för 
analys. 

 
 
(Fingerat namn) 

Ålder Undervisningsår
Totalt/teknik 

Skola Lärarkategori 
(Undervisningsämnen)  

Lärare 1 
(Stefan) 

32 år 7år/7år Skola A Slöjd/teknik (Slöjd/Teknik) 

Lärare 2 
(Klas) 

49 år 25år/20år Skola A Tekniklärare40  
(Teknik) 

Lärare 3 
(Lennart) 

53 år 27år/27år Skola B No-Teknik 
(Matematik/Biologi/ 

Fysik/ Teknik) 
Tabell 5:1 Sammanställning där de i undersökningen ingående lärarna presenteras 

 

                                                           
39 Schoultz, (1995) 
40 Har även kompetens att undervisa i fysik och kemi och har gjort så i många år förut. 



 

 22 
 

6 Resultat 

6.1 Lärarporträtt 
Mina observationer och intervjuer har tillsammans givit en bild av de i undersökningen 
medverkande lärarna. Dessa presenteras i tre stycken lärarporträtt. I dessa porträtt beskrivs 
lärarens bakgrund med avseende på utbildning och yrke. Jag beskriver häri också kortfattat 
hur läraren bedriver sin undervisning i teknik och vilka tankar läraren har därom. Lärarna 
heter egentligen någonting annat. 

6.1.1 Stefan - Slöjd /teknik 
När Stefan slutade grundskolan utbildade han sig till jordbrukare på ett jordbruksgymnasium. 
Han passade även på att ta en maskinskötarutbildning. Därefter har han arbetat ett år på 
bondgård och två på en maskincentral (hyr ut jordbruksmaskiner). Under tiden som han 
arbetade studerade han på SSV41 för att skaffa sig behörighet att söka slöjdlärarutbildningen. 
Under sin högskoletid läste han även teknikkurser om sammanlagt 25 poäng. Stefan har 
arbetat som lärare i sju år och har under hela denna tid undervisat i såväl teknik som slöjd. 

Lektionen som observerades var uppdelad i två avsnitt och innehöll dels ritningslära, eleverna 
omvandlade en perspektivritning till en vyritning. Dels arbetade eleverna med ett projekt som 
innebar att de skulle konstruera en produkt (en vindsnurra som när den snurrade föranledde en 
händelse till exempel en pingisspelare som svingar sitt racket). Eleverna hade, en tidigare 
lektion, börjat att tillverka en grundkonstruktion för att nu bygga vidare med en ”händelse”. 
Projektet kommer fortsätta med att eleverna kommer att göra kostnadsberäkningar för en 
fiktiv serietillverkning av sin produkt. 

 I undervisningen har Stefan som ambition att eleven ska få arbeta mestadels praktiskt. I 
vanliga fall hålls kortare genomgångar (5-10 minuter) som även omfattar repetitioner. I 
gengäld tar sig Stefan gott om tid att sätta sig ner och prata med eleven under den praktiska 
delen av lektionen för att hjälpa eller mana på elever som har kört fast. Den teoretiska delen 
av den observerade lektionen ägnas åt att förklara de ritningsövningar som elever ska utföra, 
de ska göra en ritning av en parfymflaska. Stefan är noga med att påpeka att det lika gärna 
skulle kunna vara en borrmaskin, han väljer exempel från både klassiskt kvinnliga och 
klassiskt manliga domäner. Under sina ”pratstunder” tycker Stefan att det är lika viktigt att 
finna det som är positivt som att påpeka det som eleven måste rätta till. Vid vissa tillfällen 
väljer Stefan att visa eleverna genom att själv göra uppgiften, han fungerar som modell.  

Stefan har under sina år märkt att det är svårt att nå alla elever med sin undervisning. Detta 
försöker han motverka genom att välja/konstruera arbetsområden som på något sätt kan 
anpassas till elevens intresse och nivå. Stefan ser det som en viktigt läraruppgift att 
elevuppgifterna utformas så att de passar lärarens kompetens och intressen. Om en 
tekniklärare till exempel är väldigt intresserad av husbyggnad så bör han utnyttja detta till att 
skapa intressanta arbetsområden för eleverna. Vad läraren väljer att ta upp i sin undervisning 
är alltså personligt, men han måste ändå sätta sig in i vad eleverna kan tänka sig tycka vara 
intressant för att få med sig dem i undervisningen. Att sätta sin personliga prägel på 
undervisningen tycker Stefan att han finner stöd för i kursplanerna. För att eleverna ska få ut 
mesta möjliga av undervisningen anser Stefan att läraren bör forcera eleverna arbete, han 

                                                           
41 Statens Skola för Vuxna 
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tycker sig ha märk att om man överlämnar för mycket till eleven står det ofta still, det händer 
ingenting. 

Stefan menar att teknikundervisningen ska ge en allmänbildning om tekniken i samhället, 
både den teknik man kan möta i hemmet och förbereda för eventuella vidare studier. 
Undervisningen ska handla om teknik som finns ute i samhället. Ett mål med teknikämnet är 
att eleven ska förstå sin omgivning och lära sig att vara rädd om sin miljö samt att förstå lite 
om de drivkrafter som utvecklar tekniken i samhället. Andra mål som Stefan tycker ingår i det 
tekniska kunskapsfältet är förmåga att hantera verktyg. Man ska kunna hantera tekniken både 
med händer och huvud. 

Stefan tror att det är svårt att skapa ett teknikintresse genom teknikundervisningen i 
grundskolan, men de elever som inte har upptäckt sitt latenta teknikintresse får chansen att 
göra detta. Stefan kan inte se att det primära målet med teknikundervisning är att ”omvända” 
de elever som tycker bäst om humaniora så att de ska söka sig till naturvetenskapliga och 
tekniska utbildningar. 

Stefan ser som sin uppgift att presentera teknikämnets bredd och ge eleverna lite olika 
synvinklar på ämnet. Stefan tycker sig se en markant skillnad på slöjdämnet och teknikens 
karaktär trots att han ser båda som praktiska ämnen. I slöjden är man mer fokuserad på 
produkten, den saken som tillverkas står i centrum. I tekniken är det en större helhetssyn, 
eleven är inte bara intresserad av det som tillverkas utan vill också kunna se nyttan med det 
som de gör. 

6.1.2 Klas -  19-lärare 
Denne lärare är gymnasieingenjör i botten och arbetade 1,5 år som ingenjör innan han slog sig 
på lärarjobbet. Detta har han hållit på med i 25 år, under dessa år har han undervisat i teknik i 
tjugo. Att ha erfarenhet från annat arbete utanför skolan tror Klas är en förutsättning för att 
kunna bedriva bra teknikundervisning. 

När Klas planerar sin undervisning tar han läroplanen till hjälp. Han söker där efter olika 
vinklingar och vilken riktning han ska ha på lektionerna. Vissa saker tycker han passar så bra 
att man kan använda rakt av. Att läroplanen är utformad som den är tycker Klas är bra för det 
innebär att man på skolorna kan anpassa teknikämnet till de resurser som finns på de enskilda 
skolorna. Risken är dock att man på vissa skolor reducerar teknikundervisningen till ett 
minimum då det inte är specifikt angivet hur mycket teknik man ska ha i grundskolan. Klas 
tror att detta beror på den brist på tradition av teknikundervisning som råder på skolorna och 
därmed saknas de eldsjälar som enligt Klas är nödvändiga för att ge tekniken den plats i 
undervisningen som den väl förtjänar. 

Den första delen av lektionen ägnas åt prov. Detta tar ungefär 20 minuter. När eleverna är 
klara fortsätter de att konstruera sina bilar. Eleverna bygger efter ett färdigt modellexemplar, 
för att eleven ska nå ett högre betyg än godkänt krävs att han/hon går ifrån den färdiga 
modellen och finner egna lösningar på problem som uppkommer under konstruktionsarbetet. 
En elev var inte med gången innan då ”bilbygget” startade. Klas förklarar mycket kortfattat 
vad det hela går ut på och visa var materielen finns. Under tekniklektionerna vill Klas att 
eleverna ska komma igång snabbt med det praktiska arbetet och att den teori som ingår ska 
komma då den känns naturlig, det vill säga då eleverna har stött på problem och därmed 
känner ett behov av att lära sig. När eleverna frågar läraren om något får de ofta en ny fråga 
som svar. Klas vill med detta att eleverna själva tänker efter vad man kan göra eller hur det 
fungerar. Sokrates kallade denna metodik maieutik, vilket är grekiska och betyder ungefär 
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förlossningskonst, där man med motfrågor eller ledande frågor steg för steg för motparten till 
insikt42. Ofta, säger Klas, handlar det om att eleven vill ha en bekräftelse på att han/hon tänker 
”rätt”. Klas planerar och förbereder mycket innan han drar i gång ett teknikprojekt. Han tycker 
att det är viktigt att elevarbetet ska flyta på utan att eleverna ska behöva söka efter material. 
Under lektionen är däremot Klas på språng i stort sätt hela tiden för att serva eleverna med 
material. Klas avbryter elevernas arbete när de flesta kommit till en kritisk punkt i arbetet, att 
löda fast en kopparbricka vid ena hjulaxeln, för att visa hur detta ska utföras. Under 
förevisningen ställer han frågor om koppars egenskaper. 

Klas skulle vilja använda datorn mer i sin teknikundervisning. Ett stort hinder för detta är den 
brist på datorer som råder på skolan. Klas tycker sig ha märkt att datorer har blivit vad 
mopeden var för de ”mekarkillar” som valde teknik som tillval på 80-talet.  

I och med att de flesta elever, enligt Klas, kommer ut i arbetslivet ganska snart efter 
gymnasiet, ofta via en praktisk utbildning, så har tekniken en viktig roll att fylla genom att 
eleven här får chansen att känna om han/hon passar för att hantera olika verktyg. Detta kan 
förhindra att eleven väljer ”fel” program på gymnasiet. Klas tycker att eleverna när de slutar 
nian ska kunna hantera de mest vanligt förekommande verktygen. 

Teknikens väsen, anser Klas, innebär att föra över den tekniska traditionen som vi har i vårt 
samhälle så att nya generationer kan utveckla dessa genom nya vinklingar och tankar omkring 
problem. Klas beskriver teknikämnet som ”allt och inget”. Allt genom att man i 
teknikundervisningen berör många olika ämnesområden ur både samhälleligt, 
naturvetenskapligt och rent tekniskt perspektiv. Inget genom att eleven inte får chansen till en 
djupare teknisk kunskap. Detta på grund av att teknikämnets timfördelning inte räcker för att 
belysa teknikämnets hela bredd. Trots detta anser Klas att de på den skola där han undervisar 
har mycket teknikundervisning relativt andra skolor. 

6.1.3 Lennart - Adjunkt 
Lennart började på universitetet direkt efter studenten. Där läste han, som han själv uttryckte 
det, ”på betyg”: 40 poäng matematik, 60 poäng fysik och 40 poäng informationsbehandling 
därefter läste han ett så kallat pedagogiskt år på lärarhögskolan (1972-73).  Sedan dess har han 
arbetat som lärare och han har, trots att han saknar formell utbildning, undervisat viss del 
teknik under hela tiden. Under sin lärartid har han vidareutbildat sig genom att läsa 
biologikurser om 20 poäng. 

 Lennart tycker sig se betydande svårigheter att få tjejer att intressera sig för teknikämnet. Han 
tror att den teoretisering av ämnet som har skett, där man läser teknikhistoria och om 
vetenskapsmän, till stor del har skett för att man på så sätt har hoppats att fånga även tjejernas 
teknikintresse. Men i stället för ett ökat intresse från tjejerna tycker han sig se en sjunkande 
entusiasm från killarna. För som det varit så har tekniken för många killar fungerat som ett 
andningshål i den teoribetonade skolan. Lennart är rädd för att detta ska försvinna om 
teknikämnet tillförs ytterligare teori. 

Lennart inleder sin lektion med att repetera vad som har hänt på föregående lektioner och vad 
som är viktigt att tänka på vid dagens lektion. Eleverna bygger elmotorer. En elev undrar vad 
denna kan användas till och får till svar att den inte ska användas till något men att det är ett 
moment som är bra att träna på. Eleverna arbetar med hjälp av en förtryckt arbetsbeskrivning 
som är ganska omfattande. Under arbetets gång förekommer många elevfrågor om vad nästa 
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steg är. Läraren hänvisar gång på gång till arbetsbeskrivningen. I övrigt består lärarens arbete 
under lektionen i att serva med materiel. När eleverna börjar bli klara med sina motorer 
utmanar Lennart eleverna att försöka få elmotorerna att gå på så svag ström som möjligt. 
Lennart ser gärna att eleverna klarar av att genomföra hela konstruerandet genom att läsa 
arbetsbeskrivningen. Ändå får Lennart ständigt frågor om sådant som enkelt kan utläsas i 
nämnda beskrivning. Han anser det för tidskrävande att låta eleverna arbeta alltför fritt, då han 
anser att eleverna behöver mycket hjälp i teknikämnet. 

Tekniken har en viktig plats att fylla genom att eleverna därigenom får en färdighet att hantera 
verktyg. Lennart tycker sig ha sett att elever, speciellt flickor, inte är intresserade av att ”fixa 
och pula” hemma och skaffa sig den förtrogenhet i att använda de vanligaste verktygen som 
Lennart anser vara en del av allmänbildningen. Då blir det skolans uppgift att ge eleverna den 
möjligheten i skolan. Eleverna får visserligen hålla på med verktyg även i slöjdämnet, men 
dessa har mer en koppling till trä och används inte lika ofta i vardagssituationer. 

Lennart tycker att tekniken till viss del är ganska likt fysik men att man inom tekniken 
behandlar mer av tillverkningsprocesser. Det var därför naturligt att han som fysiklärare fick 
klä sig rollen som tekniklärare när ämnet gjordes obligatoriskt. 

6.2 Lärares uppfattningar om teknik 
Jag börjar med att granska mina egna lärarbeskrivningar (avsnitt 6.1) för att hitta avsnitt som 
anknyter till mina frågeställningar: ”Hur uppfattar lärare i teknikämnet det tekniska 
kunskapsfältet?” och ”Hur uppfattar man syftet med undervisning i teknik?”. De utlästa 
uppfattningarna presenteras i tabell 6:1 i form av olika påståenden. Dessa påståenden har 
uttalats vid intervjuerna eller vid mer informella samtal i direkt samband med observationen. 
De ligger sedan till grund för de kategorier som jag bildar. Ett eller flera påståenden kan 
samlas under en kategori.  

 

 
    
 Uppfattning av det tekniska 

kunskapsfältet. 
Syftet med teknikundervisning.  

 A) Förståelse för teknik och 
drivkrafter bakom. 

 
B) Färdighet att hantera verktyg 
 
C) Miljömedvetenhet 
 
D) Teknikens hantverkstradition  
 
E) Produktionsprocesser 
 
F) I första hand männens värld 

a) Ge eleven förutsättning att 
förstå sin omgivning 

 
b) Göra eleven miljömedveten 
 
c) Yrkesorientering 
 
d) Vara en oas i skolan för 

teoritrötta elever 
 
e) Ge färdighet att hantera 

verktyg 
 
f) Få tjejer intresserade av 

teknik 

 

Tabell 6:1 Tekniklärarnas uppfattningar av teknikämnet, utlästa ur lärarporträtten i avsnitt 6.1 

Den uppmärksamme ser att ”färdighet att hantera verktyg” återfinns under båda rubrikerna. 
Påstående B rör vad som ingår i det tekniska kunskapsfältet. Påstående e verkar vid en första 
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anblick vara samma som B men så är inte fallet. Detta rör i stället syftet till att man i skolan 
ska ha teknikundervisning. Som exempel på verktygsfärdighet som har med det tekniska 
kunskapsfältet att göra har jag ur intervjun hämtat följande svar på frågan vad som ingår i det 
tekniska kunskapsfältet. 

 Och så även det praktiska. Praktisk kunskap, att kunna hantera till exempel 
verktyg. Att kunna hantera tekniken med både händer och huvud. 

och: 

Att kunna hantera verktyg. Det är väl en grundkunskap i teknik. 

För att belysa vad påstående e innebär har jag valt följande uttalande som uttalades i  samband 
med att teknikundervisningen, innan den gjordes obligatorisk, diskuterades. 

Så var det många som aldrig stötte på det här (att använda verktyg , min 
anm.). Och naturligtvis blev de händiga därefter sedan när de skaffade 
familj./…/ Dom står där med en skiftnyckel i handen och har aldrig använt 
den. För det finns inte mycket av det om vi inte har tekniken. 

6.2.1 Det tekniska kunskapsfältet 
Stefan uppfattar att det tekniska kunskapsfältet innefattar tre dimensioner (figur 6:1) vilka jag 
skulle vilja hänföra till Aristoteles aspekter av kunskap episteme, techne och phroneis. 
Förståelse för teknik och drivkrafter bakom handlar om att förståelse på ett kognitivt plan, ett 
vetande, vilket är jämförbart med episteme. Om man vet hur något ska utföras eller om man 
kan utföra något hantverksmässigt till exempel Färdighet att hantera verktyg kallade 
Aristoteles kunskapsaspekten techne medan Miljömedvetenhet syftar till phroneis vilket kan 
översättas med gott omdöme43. 

 

 

 
       
  Episteme 

Förståelse, att veta 
Förståelse för 

teknik och 
drivkrafter bakom 

   

   
Det tekniska kunskapsfältet 

  

 Phroneis 
Gott omdöme 

Miljömedvetenhet 

   Techne 
Hantverksskicklighet 
Färdighet att 

hantera 
verktyg 

 

       
Figur 6:1 Hur en lärare uppfattar det tekniska kunskapsfältet. 

Förståelse för teknik och drivkrafter bakom  

Att förstå tekniken och drivkrafter bakom 

 
                                                           
43 Rognhaug (1996) 
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Miljömedvetenhet  

 

Ja förstå och vara rädd om omgivningen och förstå lite om drivkrafter bakom, 
varför det ser ut som det gör. 

 

Teknikens hantverkstradition 

Teknikens kunskapsfält uppfattas av Klas innefatta hantverkstradition. Med detta menar Klas 
att tekniken historiskt har fötts ur en hantverkstradition snarare än från vetenskapliga 
upptäckter. Den tekniska kunskapstraditionen innefattar också att kunna hantera enkla 
verktyg: 

Ja min käpphäst är ju lite grann det här med hantverkstradition, va det nu 
innebär är ju en annan sak. Att kunna hantera enkla verktyg. Det är väl en 
grundkunskap i teknik. Eftersom det alltid… teknik har ju vuxit fram av en 
hantverkstradition i Sverige, äh dom tekniska uppfinningar man har gjort dom 
har man inte gjort teoretiskt, det finns några men dom flesta är gjorda inom 
att hantverksmässigt tillverkade först å sen förklarade teoretiskt 

Under denna kategori hamnar också påståendet Färdighet att hantera verktyg: 

Och så även det praktiska. Praktisk kunskap, att kunna hantera till exempel 
verktyg. Att kunna hantera tekniken med både händer och huvud. 

Produktionsprocesser 

För att teknik är ju till viss del ganska likt fysik vad det gäller vissa delar men 
det är just tillverkningsprocesser och lite grann av det här. 

I första hand männens värld 

Och tekniken då det är ju på pojksidan då. Det märker jag nu för nu har vi 
grabbarna på PRAO i två veckor. Flickorna har varit ute och killarna är ute 
nu. Så nu har vi bara tjejerna så körde vi verkstaden i går med dem och de 
fick bygga. Ja de ska bygga en bro själva, de har bara fått material, så 
hållfast som möjligt. Men det är ju som någon sa att det är ju ”Får vi ingen 
hjälp” ”Nä killarna fick komma på egna idéer, grabbarna fick ingen hjälp 
heller” ” Nä men dom tycker ju sånt här är roligt o dom kan ju sånt här”. Lite 
den där bilden är det av det hela, att teknikens väsen det är grabbarnas. 

 

6.2.2 Syfte med teknikundervisning  
Uppfattningar av syftet med teknikundervisning i skolan uttalas dels ur ett samhällsperspektiv 
a och e, men också med mer personligt perspektiv c och d. Ibland är dessa motstridiga som d 
och e där Lennart dels anser att den vidgning av teknikämnet i de nyare kursplanerna (Lpo94 
och dess revidering) har med fört en teoretisering, som enligt honom beror på ett försök att 
attrahera tjejer. Samtidigt som han anger att han vill ha ett praktiskt inriktat teknikämne för att 
attrahera skoltrötta elever. Ibland finns ingen klar gräns mellan det personliga och det 
samhälleliga som i b. Man kan ganska lätt inse fördelarna både för individen och samhället 
om eleven hamnar i en utbildning som han trivs med.  

Jag presenterar de uppfattningar om syftet med att bedriva teknikundervisning i grundskolan 
som jag funnit i mitt material och belyser dessa med citat.  
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Ge en teknisk allmänbildning 

Jag väljer att samla tre av påståendena under denna kategori, de två första är hämtad från 
samma utsaga. 

�� Ge eleven förutsättning att förstå sin omgivning 

�� Göra eleven miljömedveten 

Ja det är nog svårare att motivera varför man inte ska ha teknik i skolan eller 
varför det är så lite teknik på skolan tycker jag. För att vi är omgivna med så 
mycket teknik runt omkring oss. Det är ju bara att titta ut hur husen är 
byggda, hur fungera telefonen, bilen på gatan o vägen den åker på. Det är så 
mycket, komplext. Så det är klart det måste finnas allmänbildning i teknik. 

Jag väljer också att placera vertygsfärdigheten under denna kategori. 

�� Ge färdighet att hantera verktyg 

Så var det många som aldrig stötte på det här (att använda verktyg , min 
anm.). Och naturligtvis blev de händiga därefter sedan när de skaffade 
familj./…/ Dom står där med en skiftnyckel i handen och har aldrig använt 
den. För det finns inte mycket av det om vi inte har tekniken. 

Yrkesorientering 

Joo det är den viktigaste funktionen är just det här generella seendet att 
sjuttiofem procent av eleverna kommer att på något sätt ganska snabbt gå ut 
i yrkeslivet via någon form av praktisk utbildning. Å då är det bra å veta 
ungefär vilken typ av arbetsområde man vill syssla med. Exempelvis passar 
jag för att hantera verktyg eller känner jag att jag har jag lätt för det. 

Så jag tror att den största uppgiften är att orientera om fortsatt yrkesutövning 
så att säga, få en bild av det praktiska yrkeslivet 

Få tjejer intresserade av teknik 

När teknik ämnet gjordes obligatoriskt blev det, enligt Lennart, allt viktigare för skolan att 
intressera även tjejerna. Detta genom att öka den teoretiska delen av teknikämnet. 

Sen försökte man ju det här med det här då, när det blev obligatoriskt, att alla 
vi måste få det attraktivt för tjejerna med och därför har det betonats mer 
kringutrustning kring det hela, historik, vetenskapsmän och saker omkring. 
Hur man använder tekniken och varför. 

Vara en oas i skolan för teoritrötta elever 

Lennart uttrycker sedan att man  

Fast jag tror nästan, känns det som, att det är lite på väg tillbaka igen för att 
då finns inte ens det andningshålet i teknik för grabbarna och att få jobba 
med grejer utan de vet att jaha det blir ytterligare ett teoretiskt ämne. Moroten 
blir inte lika bra då va 
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7 Diskussion 

7.1 Samma ämnessyn – olika undervisningsstrategi. 
De tre tekniklärare som deltog i undersökningen är överens om att teknik är ett ämne som är 
och ska vara mestadels praktiskt inriktat i den mening att eleven under lektionen mestadels 
skall arbeta med sina händer. Olikheter mellan de tre finns också. Lennart bygger sin 
undervisning på att eleverna följer en arbetsbeskrivning. Eleverna går från teori till praktik. 
Detta är enligt Naeslund en vanlig väg i akademiskt inriktade elevgrupper44 man kan säga att 
han arbetar deduktivt. Klas däremot går den omvända vägen han låter eleven så snabbt som 
möjligt komma i praktiskt arbete för att när behovet uppstår komma med den teori som känns 
nödvändig. Stefan lägger i sin tur mycket tid på att motivera eleven att vilja lära sig mer.   

Man kan inte säga att dessa skillnader beror på att lärarna har olika utbildningsbakgrund. 
Däremot visade Anderssons undersökning att lärarens teknikbakgrund har betydelse för 
dennes attityd till teknikämnet45.  

7.2 Flickors teknikintresse. 
Riis & Elgström utläste att ett motiv för införandet av ett obligatoriskt teknikämne på 
grundskolan var just att ge skolan en mer praktisk inriktning. Även att öka flickornas 
teknikintresse och därmed motverka en könsmässig snedfördelning till naturvetenskapliga och 
tekniska utbildningar framfördes som motiv för den obligatoriska teknikens införande46.  

Min undersökning visar att lärare i teknikämnet uppfattar att eleverna genom 
teknikundervisningen får chansen att själva upptäcka om de passar för att välja ett 
praktiskt/tekniskt program på gymnasiet. Huruvida teknikämnets införande som obligatoriskt 
ämne i grundskolan skapar en större benägenhet hos flickor att söka sig till tekniska och 
naturvetenskapliga program låter jag vara osagt. I undersökningen framkommer dock att det 
finns en rädsla bland lärare att en teoretisering av teknikämnet får den konsekvensen att killar 
förlorar intresse för teknikämnet medan tjejernas teknikintresse inte ökar. Detta trots att den 
teoretisering som skett av teknikämnet de senaste tio åren uppfattas av lärarna tillkommit för 
att få flickor mer teknikintresserade. 

7.3 ”En praktisk oas” 
En uppfattning som lärarna har är att teknikämnet har en uppgift att attrahera de skoltrötta 
eleverna i grundskolan, därav den rädsla för ytterligare teoretisering av teknikämnet som 
uttrycks under intervjuerna? En lärare uttrycker denna så här.  

det är ju inte speciellt mycket tid och ska man då uppta större delen med 
ytterligare teori så tror jag att den lilla lockelse som ändå finns, speciellt hos 
grabbarna, för teknik den försvinner mer och mer va. 

Detta är en för mig en ny aspekt av hur syftet med teknikundervisning i grundskolan uppfattas. 
Upptäckten har lett till att jag fört informella samtal med olika grundskollärare som undervisar 
i teknik. Uppfattningen tycks då inte vara unik utan tvärtom vara ganska utbredd.  

                                                           
44 Naeslund (1991) 
45 Andersson (1988) 
46 Elgström & Riis (1990) 
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7.4 Skolans uppdrag att skaffa tekniker? 
Stefan hävdar att han inte kan se att det som skolans uppdrag att värva fler sökande till de 
tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna. Man kan fråga sig vems uppdraget i så fall 
är? Att skolan inte i första hand ska vara en plantskola för den svenska industrin är en 
ståndpunkt som lätt får medhåll. Faktum är dock att den framtida bristen på tekniker och 
naturvetare är/kommer att bli ett samhälleligt problem som måste lösas på något sätt. Rent 
förnuftighetsmässigt så kan en intressant teknikundervisning i grundskolan leda till att fler 
elever söker sig till framför allt tekniska men även kanske till naturvetenskapliga utbildningar.  

Hur får man då teknikämnet intressant? Det första man kan konstatera är att det som är 
intressant undervisning för den ena eleven är ointressant för en annan, detta tror jag gäller 
oavsett skolämne. För det andra kan man fråga sig om verkligen elevernas intresse för 
teknikämnet påverkar elevens framtida studieval?  Jag kan tro att elever som attraheras av 
teknikämnet i högre grad än andra väljer tekniskt inriktade program. En av de i 
undersökningen ingående lärarna har uppfattningen att elever som genom  
teknikundervisningen upptäcker sin förmåga att hantera verktyg söker sig till utbildningar som 
är praktiskt inriktade. Jag har däremot svårt att tänka mig att elever som tycker att 
teknikundervisningen är intressant i högre utsträckning än andra väljer program med en 
naturvetenskaplig inriktning, i alla fall inte av den anledningen. Detta är dock ett fält som 
ligger öppet för forskning.  

7.5 Lärares uppfattningar om teknikämnets innehåll. 
Jan Schoultz får i sin undersökning som resultat att teknikämnet kan uppfattas som tillämpad 
naturvetenskap47. Detta uttalas ej klart under intervjuerna i min undersökning. Att utnyttja 
tekniktiden i skolan till att bygga elmotorer kan dock ses som ett uttryck för denna 
uppfattning. Samma lärare uttrycker också att teknikämnet i mångt och mycket ligger nära 
fysikämnet. En annan lärare i undersökningen pekar på att tekniken som kunskapsområde 
vilar på en hantverkartradition. 

Även lärarnas uppfattningar om vilket innehåll som ska behandlas inom ramen för 
teknikämnet varierar. Stefan menar att man genom att välja arbetsområden där läraren 
utnyttjar sin tekniska kompetens maximalt också gör teknikämnet mer intressant för eleven. 
Klas söker sin inspiration till arbetsområden i kursplanen. Lennart tar mer fasta på den 
verkstadstradition som teknikämnet härstammar ifrån för att fånga upp teoritrötta elever. 

 

 

                                                           
47 Schoultz (1995). 
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8 Sammanfattning 
Arbetet syftar till att beskriva tre tekniklärares teknikundervisning och deras tankar därom. De 
tre lärarna valdes så att de representerade de lärarkategorier som förde en facklig kamp om att 
”ta kontrollen” över det obligatoriska teknikämne som skulle införas i början på 80-talet. De 
lärarkategorier som de i undersökningen deltagande lärarna representerar är slöjd/tekniklärare, 
Tekniklärare och NO/tekniklärare. I resultatet redovisas att lärarna vill att ämnet håller en 
praktisk profil men att det innehåller en teoridel också. Lärarna skiljer sig åt i hur de hanterar 
mixen här emellan. En lärare i materialet bygger praktiken på teori medan en annan gör precis 
tvärt om då han först låter eleven stöta på problem i sitt praktiska arbete innan han inför teorin 
som är nödvändig. Lärarna i teknik uppfattar att teknikens kunskapsfält spänner över flera 
dimensioner. Kunskapsfältet uppfattas handla om förståelse, gott omdöme och 
hantverksskicklighet. Det framkommer också att det tekniska kunskapsfältet uppfattas i första 
hand innefattas i männens värld. Motiv till att ha en obligatorisk teknikundervisning spänner 
från att den ska ge en teknisk allmänbildning till att den ska fungera som en ljuspunkt i skolan 
för de elever som är trötta på den i skolan dominerande teoretiska undervisningen. 
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