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Sammanfattning

Detta arbete är en granskning av fyra läromedel i teknik för grundskolans senare del. De
läromedel vi granskade var två alldeles nya, Bonniers Teknik och NT-handboken och två
etablerade, Puls Teknik som utkom efter Lpo 94 och NO-kombi som utkom innan Lpo 94.
För att kunna genomföra en granskning, var vi tvungna att göra en litteraturstudie, för att
finna kriterier och bedömningsgrunder till fyra förvalda granskningsområden. De var
styrdokumenten Lpo 94 och kursplanen i teknik samt genus och layout. Vi skickade även
en öppen enkät till fyra läromedelsförfattare och en strukturerad enkät till 104 skolors
tekniklärare för att undersöka vad de anser vara viktigt med läromedel.
Enligt författarna och lärarna är det viktigaste att ett läromedel följer kursplanen och passar
alla elever. Lärarna prioriterar även lämpliga arbetsområden. Till största delen använder
lärare eget material i undervisningen, vilket beror främst på skolornas ekonomi. Vi kom fram
till att utifrån våra granskningsområden, så är Bonniers Teknik det bästa läromedlet.
Vi begränsade vårt arbete till fyra granskningsområden, vilket ger möjlighet för andra att
analysera läromedlen, med utgångspunkt från andra områden. Förslag kan vara hur
läromedlen förhåller sig till barn med behov av särskilt stöd, pedagogisk grundsyn,
elevuppgifter och instruktioner mm.
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Förord

Vi vill tacka Bonnier Utbildning AB, Ekelunds Förlag AB, Liber Utbildning och Natur och
Kultur för att de har skänkt oss läromedel.

Vi vill även tacka läromedelsförfattarna för deras vänliga och tillmötesgående sätt mot oss.
Det har varit inspirerande att arbeta med detta arbete när Ni har visat Ert intresse.

Linköping Maj 1999

Johan Karlsson Pär Karlsson
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1. Bakgrund

När vi började fundera över vad vi skulle skriva vårt examensarbete om fastnade vi ganska
fort för teknikämnet. Det är ett stort och relativt nytt ämne med få traditioner, som vi känner
att vi behöver mer kunskap om. Vi ville först undersöka hur man skulle kunna få fler flickor
intresserade för teknik och förbättra för dem i undervisningen. Vi vet att kvinnor är
underrepresenterade inom teknikyrken och att de behövs där.

”Det behövs nya tekniker, som inte låter teknikkunnandet förtränga deras sociala
fantasi och begåvning. De traditionellt kvinnliga dygderna (hos kvinnor eller män)
behövs på en central plats också inom tekniken.”1

Efter att ha tittat bland redan skrivna examensarbeten fann vi att det var ett utforskat
område. Vi valde då istället att studera hur läromedel i teknik är anpassade för flickor. Vår
erfarenhet är att de flesta läromedel är skrivna av män med ett ämnesinnehåll som passar
pojkar bättre. Att bara undersöka könsperspektivet kändes för smalt och därför bestämde
vi oss även för att studera hur de förhöll sig till styrdokumenten och layout. Vi ville också ge
vårt arbete fler perspektiv än vårt eget, nämligen läromedelsförfattarnas och lärarnas.
En orsak till varför vi valde att intressera oss för läromedel är att vi tycker bra läromedel är
en trygghet för lärare. I Lpo 94 kan man också hitta belägg för läromedlens roll i skolan.
Under kapitlet om Rektorns ansvar står det att eleverna ska ha tillgång till läromedel av god
kvalitet.2

Därför valde vi att undersöka vilka läromedel som finns på marknaden, välja några av dem,
försöka hitta kriterier och bedömningsgrunder till valda områden och se vilket vi finner vara
det bästa.

                                                
1 SÖ informerar, Vill vi så kan vi så gör vi det!, Stockholm, 1986, sid 46
2 Utbildningsdepartementet, 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94, Stockholm,
1994, sid 23
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2. Syfte

Syftet med vårt arbete är att hitta kriterier och bedömningsgrunder till de områden vi valt att
granska teknikläromedel utifrån. Dessa kriterier och bedömningsgrunder fungerar som
analysverktyg vid vår granskning. Vi vill ta reda på vilket av några läromedel i teknik som är
det bästa med utgångspunkt från våra områden.
Vår avsikt är också att undersöka vad läromedelsförfattare funderar över, tycker är viktigt
och vad de tar hänsyn till när de skriver läromedel.
Slutligen vill vi även få kännedom om vad erfarna lärare anser vara viktigt vid valet av
läromedel samt vilka läromedel som finns ute på skolorna i Sverige.

3. Problemfrågeställningar

• Vad kan vi finna för kriterier och bedömningsgrunder för läromedel i teknik utifrån några
valda granskningsområden?

• Vad anser läromedelsförfattare vara viktigt när de skriver läromedel
och på vilka sätt försöker de göra dem intressantare för flickor?

• Vilka läromedel använder lärare i teknik?

• Vad påverkar lärarnas val av läromedel?

• Vilket av några teknikläromedel är det bästa enligt valda granskningsområden?
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4. Metod

I vårt arbete använde vi oss av följande metoder: Litteraturstudie, läromedelsgranskning
samt enkäter till lärare och läromedelsförfattare. Här nedan kommer en närmare beskrivning
av dessa.

4.1 Litteraturstudien

I vår litteraturstudie och resten av arbetet användes en viss nomenklatur. Vi förklarar den här
inledningsvis för att det inte ska uppstå några oklarheter.
De valda områden som vi granskade utifrån var styrdokumenten Lpo 94 och kursplanen i
teknik samt genus och layout. I anslutning till varje område försökte vi hitta kriterier med
underliggande bedömningsgrunder. Exempel: Under området Genus fann vi kriteriet
Arbetssätt och under Arbetssätt hittade vi bedömningsgrunden Frihetsgrad. Skillnaden
mellan kriterier och bedömningsgrunder är att under  bedömningsgrunder finns det belägg
för hur det bör vara.

I vår litteraturstudie läste vi litteratur för att hitta kriterier och bedömningsgrunder. Detta för
att kunna granska de läromedel i teknik vi valde. Vi utgick ifrån förutbestämda områden och
från dem försökte vi hitta väl förankrade analysverktyg. De områden vi bestämde oss för att
granska utifrån var: Styrdokumenten Lpo94 och kursplanen i teknik samt genus och layout.
Varför vi valde dessa områden var:
Därför att:
-styrdokumenten är centralt utformade och ska följas av alla skolor för att ge alla elever en
så likvärdig utbildning som möjligt. Vi anser att ett bra läromedel måste följa styrdokumenten.
-genusperspektivet är något som vi tycker är viktigt och som även styrdokumenten trycker
på. Forskning visar även på att det är för få kvinnor inom tekniska yrken och kommer att
behövas i allt större utsträckning i framtiden.
-layouten betyder mycket för hur ett läromedel uppfattas. Vi tror att en sämre layout
påverkar valet av läromedel även om innehållet är bra.

Dessa områden är subjektivt valda av oss och är några av de som vi anser vara viktiga vid
valet av läromedel. Vi vet att det finns andra möjliga områden att analysera läromedel utifrån,
som till exempel hur det förhåller sig till barn med behov av särskilt stöd, vad det har för
pedagogisk grundsyn mm, men det var inget som studerades i vårt arbete. Detta för att
begränsa arbetet.
I våra områden försökte vi endast hitta kriterier och bedömningsgrunder som var relevanta
och möjliga att bedöma objektivt vid vår granskning. Vi var medvetna om att det skulle vara
svårt att vara fullständigt objektiva. Några av våra kriterier och bedömningsgrunder krävde
en viss subjektivitet, till exempel verklighetsanknytning.

4.2 Läromedelsgranskning

Efter att ha undersökt de stora läromedelsförlagens utbud bestämde vi oss för att granska
fyra läromedel. Bonniers Teknik, NO-kombi, NT-handboken och Puls Teknik – för
grundskolans senare del. Varför vi valde dessa fyra läromedel var att vi ville granska ett
läromedel som vi stött på under praktik, nämligen NO-kombi. Det är också något äldre än
de andra och kom innan Lpo 94 började gälla. Vi ville också granska nya och färska
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läromedel för att undersöka om de skiljer sig från det äldre och om Lpo 94 medfört någon
förändring i läromedlen. Vi valde därför ett nytt etablerat läromedel, Puls Teknik och två
alldeles nya läromedel som i skrivande stund inte är riktigt klara med alla delar, Bonniers
Teknik och NT-handboken. Trots att de ännu inte är helt färdiga ville vi ha med dem i vår
granskning, för att ligga långt framme och öka allmännyttan med vårt arbete.
Det fanns även andra nya och lämpliga läromedel som vi var intresserade av att granska, till
exempel Den nya tekniken från Ekelunds förlag. Det är en serie med två elevpärmar och två
lärarpärmar som är avsedda för kopiering. Då dessa var dyra och förlagen ej skänker
kopieringsunderlag var de ej möjliga att införskaffa.

I granskningen beskrev vi först läromedlets författare, förlag, utgivningsår, åldersinriktning,
delar och pris. Sedan beskrev vi de olika delarnas utformning och innehåll översiktligt.
Därefter granskades de fyra läromedlen var för sig utifrån de granskningsområden vi valde
och de kriterier och bedömningsgrunder vi fann i vår litteraturstudie. Nämnas skall, att vi
utgick ifrån att eleverna går igenom båda häftena i NO-kombi, även fördjupningsdelarna.
Detta för att grundkursens innehåll i NO-kombi är för litet innehållsmässigt för att jämföras
med de andra läromedlen.
Hur vi gick tillväga vid vår granskning och hur vi bedömde läromedlen står skrivet under
kapitel 6, Resultat från litteraturstudie. I diskussionen kommenterade vi de olika kriterierna
och gjorde en tabell där vi rangordnade läromedlen sinsemellan, för att särskilja dem.
Läromedlen rangordnades 1-4 där 1 är bäst och 4 är sämst.

4.3 Läromedelsförfattarenkät

För att få ett helt annat perspektiv på vårt arbete tog vi kontakt med fyra
läromedelsförfattare, två kvinnor och två män. Vi valde endast fyra författare eftersom de
ingår i en tämligen begränsad yrkesgrupp och för att vi såg vår enkät som mer kvalitativ än
kvantitativ. Det enklaste sättet för oss att få information från dessa fyra författare, från olika
delar av landet, var att skicka ut våra frågor via e-mail och postväsendet. De frågor vi
önskade svar på skickade vi som en ostrukturerad enkät. Det innebär att våra frågor var
öppna och gav författarna möjlighet till att utveckla sina svar. Fördelar med vår metod
förutom att de ges möjlighet till att utveckla sina svar är att de har tid att tänka igenom
frågorna, vi riskerar inte att påverka dem i samma utsträckning som en intervju kan göra och
alla får exakt samma frågor.
Nackdelar med vår metod är att det kan vara svårt att sammanställa svaren, men vi
uppfattade inte detta som något problem eftersom författarna var så få. Det kan också vara
svårt att få en hög svarsfrekvens, när man skickar en ostrukturerad enkät. Vi hade dock
pratat med författarna innan enkäten skickades till dem och vi visste att de var positiva till att
svara.3

Resultatet återgav vi genom att sammanfatta svaren till varje fråga och på det viset nyansera
vad de olika författarna svarade.

4.4 Lärarenkät

Vi skickade ut en lärarenkät till 104 skolor spridda över landet Den var rubricerad till
tekniklärarna på varje skola. Eftersom vi vet att lärarnas arbetssituation på vårkanten är

                                                
3 Trost, J., Enkätboken, Lund, Studentlitteratur, 1994, sid 53-57, 68-69
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mycket pressad valde vi en strukturerad enkät. Detta för att på ett smidigt och enkelt sätt
kunna sammanställa enkäterna och för att få en hög svarsfrekvens. Vi valde dessutom att ha
få frågor för att ytterligare öka svarsfrekvensen, men också för att ringa in vår
problemfrågeställning så mycket som möjligt.
Vi gjorde ett så kallat klusterurval, vilket innebär att man delar in populationen i delar. Vi
valde att utgå från Sveriges län och därifrån välja 4-5 skolor med högstadium per län. De
skolor som blev valda valdes slumpmässigt utan hänsyn till storlek, socialt område med
mera.
Nackdelar med att använda denna metod kan vara att svarsalternativen är begränsade till
våra tankebanor och inte stämmer överens med lärarnas. För att kringgå detta möjliga
problem hade vi ett alternativ där lärarna fick skriva egna svar och innan vi skickade ut
enkäten provade vi den på en tekniklärare i vår närhet. Ytterligare en nackdel kan vara att
svarsalternativen överlappar varandra och inte utesluter varandra. De svarsalternativ vi gav
var enligt oss genomtänkta för att inte drabbas av detta.4 Resultaten bearbetades och
sammanställdes utifrån de frågor som enkäten bestod av. Dokumentationen genomfördes
fråga för fråga. Svaren vi fick in rangordnade vi efter frekvens, det vill säga hur många gånger
varje alternativ nämndes. Hamnade två alternativ på samma frekvens tog vi hänsyn till
lärarnas eventuella rangordning mellan dem.

                                                
4 Trost, J., 1994, sid 34, 53-57, 70-71
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5. Litteraturstudie

I denna litteraturstudie försökte vi finna kriterier och bedömningsgrunder till de tre valda
områdena, styrdokumenten Lpo 94 och kursplanen i teknik, genus och layout. Vi försökte
endast hitta kriterier och bedömningsgrunder som vi verkligen kunde granska utifrån och
som gick att behandla objektivt.

5.1 Styrdokumenten

Det första området som vi har valt att granska läromedel utifrån är styrdokumenten Lpo 94
och kursplanen i teknik. Skolan har en skyldighet att följa dem, vilket med andra ord även
läromedel bör göra, eftersom de måste godkännas av en offentlig instans.5 Vi ville undersöka
om så var fallet eftersom det är viktigt att läromedlen följer skolutvecklingen. Det är lättare
för läraren att följa styrdokumenten om läromedlen anpassas till dem. De styrdokument som
skolan ska följa är skollagen, grundskoleförordningen, Lpo 94 samt kompletterande
kursplaner och timplaner. De dokument som var relevanta, där vi kunde hitta texter som
berör teknikämnet var kursplanen i teknik och delar av Lpo 94, allmänna delen.

5.2 Lpo 94

Det är regering och riksdag som i läroplanen beskriver den värdegrund skolan ska rätta sig
efter och de mål och riktlinjer skolarbetet ska bedrivas utifrån.6

Läroplanen uttrycker de krav som staten, föräldrar och elever har på skolan. Den uttrycker
även krav på eleverna, det vill säga vilka mål de ska uppnå och det ligger på skolans ansvar
att se till att de når dem. Skolan ska se till att eleverna får den undervisning och det stöd som
de behöver, vilket kan variera mellan olika elever.7

Under rubriken En likvärdig utbildning står det talat om varje elevs rätt till individualisering.
”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.”

Skolans ämnen ska bedrivas utifrån några övergripande perspektiv för att, bland annat, ge
eleverna en beredskap inför framtiden, få dem att känna ansvar och få inblick i miljöfrågor, se
sig själva i ett globalt sammanhang och visa solidaritet samt främja elevernas förmåga till
egna ställningstaganden.
Dessa övergripande perspektiv är:
l historiskt perspektiv
l miljöperspektiv
l internationellt perspektiv
l etiskt perspektiv8

Ovanstående två kriterier individualisering och övergripande perspektiv ansåg vi vara viktiga
och bedömningsbara vid en granskning. Det var svårt att hitta fler i läroplanen som verkligen
är möjliga att analysera i läromedel.

                                                
5 Imsen, G., Elevens värld, Lund, Studentlitteratur, 1992, sid 435
6 Skolverket, Kursplaner, 1996, sid 5
7 Utbildningsdepartementet, Lpo 94, 1994, sid 2
8 Utbildningsdepartementet, Lpo 94, 1994, sid 15-16
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5.3 Kursplan i teknik

Kursplanerna anger de krav som staten ställer på skolans undervisning i olika ämnen. De
uppger de mål som undervisningen ska sträva mot och de uppnåendemål eleverna ska ha nått
i slutet av det femte och det nionde skolåret. Kursplanerna beskriver också varje ämnes
karaktär, kunskapsområden och dess mest väsentliga perspektiv mm. De ger hög frihet för
läraren att välja arbetssätt, organisation och stoff. Dock talar de om de utgångspunkter för
det stoffurval som varje lärare och skola måste göra lokalt.
När det gäller ämnet teknik ska undervisningen bedrivas utifrån fem centrala perspektiv för
att belysa det specifika för tekniken. Dessa presenteras kortfattat nedan.

Utvecklingsperspektiv
Visa hur den tekniska utvecklingens drivkrafter och effekter har påverkat individ, samhälle
och natur i ett historiskt och internationellt perspektiv.

Människa-teknik-natur
Belysa människans behov av teknik och teknikanvändningens konsekvenser för individ,
samhälle och natur.

Teknikens uppgifter
Tydliggöra och systematisera teknikens uppgifter som omvandla, lagra, transportera,
kontrollera, styra och reglera.

Komponent-systemperspektivet
Studera enskilda tekniska föremål och deras funktion och placering i olika  tekniska system.

Konstruktion och verkningssätt
Själva identifiera problem samt lösa dem genom att konstruera och utvärdera.
Pröva olika tekniker och tekniska lösningar samt se hur de är konstruerade.

”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret
Eleven skall
- kunna redogöra för viktiga faktorer och processer i de teknikhistoriska utvecklingen och

ange några tänkbara drivkrafter bakom dessa,
- kunna analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur, samhälle

och individens livsvillkor,
- kunna göra någon eller några tekniska konstruktioner med hjälp av skiss, ritning eller

liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar,
- kunna identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system och de

ingående komponenternas inbördes relation och funktion.”9

Vad gäller bedömningen av innehållet i läromedlen utgår vi från de fem centrala perspektiven
och använder dem tillsammans med uppnåendemålen som kriterier.
Hur vi använder dem står i kapitel 6. Om ett läromedel tar upp de fem perspektiven finns det
möjlighet för eleverna att även arbeta mot att uppnå strävansmålen.

                                                
9 Skolverket, Kursplaner, 1996, sid 5, 91-94
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5.4 Genus

Idag är tekniken inom yrkesmässigt kvinnodominerade områden som till exempel  skola,
kök och vård eftersatt och kvinnliga tekniker är en bristvara. Satsningen som råder är
ensidigt mansdominerad och får sitt uttryck i militärteknik och en deterministisk IT-
utveckling. Det behövs fler teknikintresserade kvinnor som kan sätta in tekniken i ett socialt
medmänskligt sammanhang. Kvinnliga attityder och värderingar är ovärderliga för den
framtida teknikutvecklingen.10

”Det viktigaste skälet till att öka andelen kvinnor inom tekniska yrken är att
kvinnorna skulle tillföra andra erfarenheter, större social begåvning och social
fantasi.”11

Därför är det viktigt att få fler flickor intresserade för teknik i skolan.
I kursplanen för teknik betonas vikten av att både flickor och pojkar stimuleras i
undervisningen, även om det råder skillnader i intresse och förhållningssätt.12

I Lpo 94 står det skrivet att skolan är skyldig att främja för jämlikhet och jämställdhet mellan
män och kvinnor.13

Vi söker efter kriterier och bedömningsgrunder som beskriver vad som gynnar flickor men
samtidigt inte missgynnar pojkar.

5.4.1 Kvinnligt innehåll

Att ungdomar genomgår en socialisering hävdar till exempel Wernersson och andra forskare
som försöker finna en social förklaring till könsdifferentieringen. En annan förklaring kan
vara biologisk. De biologiska företrädarna hävdar att många av våra könsskillnader är
förprogrammerade och mer eller mindre oföränderliga. Klart är att det råder ett samspel
mellan biologiska och sociala påverkansorsaker. Dock råder det ingen tvekan om att
könsrollerna är föränderliga. Det räcker med att se hundra år tillbaka och jämföra med idag
för att bli övertygad att det stämmer. 14

Hur kommer det sig då att flickor och pojkar får sina specifika könsroller?
När ett barn föds startar direkt socialiseringen av barnet genom att omgivningen beter sig
olika inför de båda könen och förväntar sig skilda saker av flickor respektive pojkar. Under
uppväxten lär sig barnet vad som förväntas av dem genom att de iakttar de vuxnas
beteenden, arbetsfördelning och reaktioner. I vår patriarkala kultur uppmuntras flickorna att
tillägna sig egenskaper som mjukhet,  omhändertagande etc. Detta för att som vuxna ta
ansvar för barn, gamla och sjuka, som samhället förväntar sig av dem.15

Varför är det så få flickor som är intresserade av teknik?
Flickor och pojkar för med sig föreställningar om kvinnligt och manligt till skolan och för
över dem på skolämnena. Naturvetenskap och teknik upplevs som maskulina ämnen. Det
innebär att tekniken är oförenlig med femininitet och gör att flickorna avvisar tekniken som
ett led i sin socialisering.16

                                                
10 Andersson, B., 1989, sid 92
11 SÖ informerar, 1986, sid 20
12 Skolverket, Grundskolan. Kursplaner – Betygskriterier, Stockholm, 1996, sid 91
13 Utbildningsdepartementet, Lpo 94, 1994, sid 15
14 Wernersson, I., 1995, sid 18
15 Utbildningsdepartementet, Visst är vi olika!, Ds 1994:98, Stockholm, 1994, sid 6-8
16 Staberg, E-M., Olika världar - skilda Värderingar, Umeå, Umeå Universitet, 1992, sid 27-33
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Hur ska teknikinnehållet förändras för att intressera flickorna mer och sudda ut de
invanda fördomar och föreställningar som präglar ämnet idag?
Flickor i allmänhet är mer intresserade av sådant som har relevans för deras och andras liv,
för mänskliga relationer, för vardagsmiljö och globala miljöfrågor.17 Hävdar man att man ska
ta upp mer från kök och vård för att intressera flickorna finns risken att man får stämpeln
fördomsfull. Men, sanningen är att det finns två områden som alla kommer att stöta på i sina
liv, nämligen kök och vård. Ytterligare ett belägg för att ta upp dessa ofta kvinnorelaterade
områden är att, det är viktigt för alla att känna igen sig i de områden och problem, som tas
upp i undervisningen. Eleverna måste känna förankring från verkligheten för att få ett
engagemang och kreativitet.18

Flickornas intressen är präglade av estetiska värden. De finner ett större engagemang för
konsekvenser av vetenskapen, till exempel etiska och samhälleliga. Tekniken ska sättas in i
ett bredare perspektiv med utgångspunkter från flera håll. Att ta upp samhälleliga och
historiska perspektiv är något som gynnar framförallt flickorna.19

5.4.2 Verklighetsanknytning

Flickor på högstadiet finner tekniken och no-ämnena som både svåra och faktaspäckade på
ett sätt som inte tilltalar dem. Flickor har ett behov att förstå sammanhang i större
utsträckning än pojkar. Eftersom ämnena innehåller en mängd begrepp är det viktigt att
tydliggöra sambanden för att öka förståelsen och för att inte flickorna ska förlora
teknikintresset.20

”Flickorna fäster större vikt vid att verkligen förstå sammanhangen, medan pojkarna
är mer roade av att manipulera apparater och material.”21

Flickor är ofta mer kritiska till ämnet. De vill få svar på frågor om användbarhet,
meningsfullhet och nytta. Ett sätt att stilla deras hunger efter detta är att verklighetsanknyta
ämnet i så stor grad som möjligt. Plocka in artefakter som kan kopplas till kvinnligt innehåll.22

5.4.3 Kvinnliga förebilder

För att flickor ska välja teknik krävs kvinnliga förebilder inom olika områden, bland annat
inom hem, skola och yrkesliv.
Ifrån hemmet för ungdomar med sig vad som är manligt och kvinnligt mycket beroende på
vilka könsroller som föräldrarna har. Den bild som barnen får av kvinnan inom hemmets ram
är en viktig förebild för dagens ungdomar.23

                                                
17 Skolverket, Flickors och pojkars olika förutsättningar och villkor, Rapport nr: 47, Stockholm, Liber,
1994, sid 22
18 SÖ informerar, 1986, sid 22
19 Andersson, B., 1989, sid 80
20 Andersson, B., 1989, sid 83f
21 Wernersson, I., Undervisning för flickor – undervisning för pojkar eller undervisning för flickor och
pojkar?, Göteborg, Skolverket, 1995, sid 13
22 Steenberg, A., Flickor och pojkar i samma skola, Kalmar, Ekelunds förlag AB, 1997, sid 29-30
23 Utbildningsdepartementet, 1994, sid 6-8
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I skolan finns det många arbetande kvinnor på låg- och mellanstadiet, men väldigt få har någon
utbildning i teknik. På högstadiet finns det färre kvinnliga tekniklärare, vilket till stor del beror
på den historiska utvecklingen av teknikämnet, då det tidigare var ett verkstadsämne. Detta
innebär att det finns väldigt få kvinnliga förebilder med naturvetenskaplig och teknisk
bakgrund i skolan.
Inom yrkeslivet behövs inte bara spjutspetsar utan även förebilder från områden med
vårdande och mänsklig karaktär som ligger nära flickornas erfarenheter.24

När det gäller flickvänlig pedagogik bör flickorna få träffa kvinnliga förebilder från yrkeslivet.
De behövs tydliggöras i skolan och i samhället.25

En gymnasieelev på N- eller T-linjen har sagt följande: ”Om tjejer berättar för andra
tjejer på skolorna hur det är att plugga till t ex hur det är att plugga till civilingenjör,
då tror jag det skulle hjälpa.”26

Skolans läroböcker ger en skev bild av verkligheten och en snäv bild av kvinnors
yrkesarbete. Få kvinnliga naturvetare och tekniker finns beskrivna i dem.27

En undersökning i fysikläromedel har visat att det endast förekommer flickor i 10-20% av
bilderna samt 3-15% av texten.28

5.4.4 Arbetsformer

Flickor föredrar i större utsträckning än pojkar samarbetsformer jämfört med
klassundervisning. Klassundervisning bidrar ofta till tävlan vilket inte flickor är intresserade
av utan uppfattar som ett stressmoment. Flertalet flickor kommer mer till sin rätt i det icke
lärarledda arbetet som enskilt arbete, pararbete och grupparbete. När det gäller enskilt
arbete ska det inte vara något inslag av tävlan och konkurrens. Flickorna tycker dock bäst
om samarbetskonstellationer. De ser i allmänhet klassrummet som en arena för gemenskap
och samarbete.29

I Lpo 94 står det att skolan ska sträva efter att elever lär sig att arbeta både självständigt och
tillsammans med andra.30

5.4.5 Arbetssätt

För att få bort stämpeln hos teknik som ett maskulint ämne är det viktigt att koppla det till
andra traditionellt mera feminina ämnen till exempel svenska och språk. Ett sätt att nå detta är
genom ämnesövergripande arbetssätt, teman och projektarbeten. Detta gör även att
eleverna uppfattar större samband, vilket framförallt främjar flickorna.
Från att ha läst en rapport har de engelska författarna Ditchfield och Scott (1987) kommit
fram till följande slutsats att:

                                                
24 SÖ informerar, 1986, sid 42, 68
25 Staberg, E-M., 1992, sid 155, 171
26 Skolverket och Verket för högskoleservice, Mer formler än verklighet, Stockholm, 1994, sid 24
27 Staberg, E-M., 1992, sid 155
28 Imsen, G., 1992, sid 435
29 Staberg, E-M., 1992, sid 127, 133
30 Utbildningsdepartementet, Lpo 94, Stockholm, 1994, sid 17
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”…eget praktiskt arbete utan tvekan är den del av naturvetenskaplig undervisning
som flickorna tycker är mest intressant och trevlig.”31

De menar att flickor vill undersöka och genomföra egna problem och experiment i
undervisningen. Detta arbetssätt är av den undersökande karaktären med stor frihetsgrad
och öppna uppgifter. Fler elevexperiment med hög frihetsgrad är vad flickor, men även
pojkar efterfrågar.32

Ytterligare ett arbetssätt som främjar flickor är om de får utlopp för sina språkliga kunskaper
i teknikundervisningen. Genom att få skriva ner vad de tänker, gör och redovisa sina
kunskaper skriftligt.33

Eftersom flickor i högre grad uppskattar samarbete tycker de också om att diskutera mer än
pojkarna. Det ligger i deras natur eftersom de är bättre på att kritiskt reflektera.34

5.5 Layout

TV:s och datorns genomslagskraft den sista fjärdedelen av detta århundrade har inneburit att
dagens ungdomar kommer i kontakt med bilder åtskilliga gånger varje dag. Både stillbilden
och den rörliga bildens betydelse har blivit allt viktigare för kommunikation mellan
människor. I och med att utvecklingen inom media- och IT-branschen rusar fram blir dagens
ungdomar allt kräsnare. Det gäller då för skolan och läromedelsförlag att ligga långt fram i
utvecklingen för att kunna fånga elevers intresse.
Skolöverstyrelsen har genom en enkät kommit fram till att:
Lärare anser att bilder är nödvändiga i undervisningen.
Elever tycker att bilder är viktiga eller mycket viktiga. I teknik och naturvetenskapliga
ämnen är bilder absolut nödvändiga för förståelsen.
De anser att bilder gör att man kommer ihåg och förstår innehållet bättre.35

Textutseendet har betydelse för hur man uppfattar en bok. En allt för kompakt text och stor
textmassa gör att boken uppfattas som krävande. Däremot inbjuder en bok med luftig text
och många illustrationer till läsning.

5.5.1 Bilder

Bildens betydelse för inlärning är viktig. Huruvida färg har betydelse för
inlärningskapaciteten råder det tvivel. I de undersökningar som gjorts har man ej undersökt
färgens estetiska betydelse, utan enbart sett till direkt inlärning. En sak är i alla fall säker,
barn och vuxna föredrar färgbilder före svartvita bilder. Elever tycker det är viktigt att
bilderna är anknutna till deras tidigare erfarenheter. Bildens utformning bör vara färgrik, stor
och realistisk.
Det finns olika typer av bilder i läroböcker som elever generellt sett tycker olika bra om.
Det är ingen skillnad på hur pojkar och flickor uppfattar bilder. Mest uppskattas färgfoto
följt av teckningar i färg, därefter hamnar svartvita foton och sist svartvita teckningar. De
bildegenskaper som ej är att föredra är, litet format, svartvit, orealistiska färger och former,
förenklingar och skissartade framställningar. Bildens rams form har också betydelse för hur

                                                
31 Andersson, B., 1989, sid 82
32 Andersson, B., 1989, sid 82, 91
33 Staberg, E-M., 1992, sid 133
34 Utbildningsdepartementet, 1994, sid 25
35 Pettersson, R., Bilder barn och massmedia, Göteborg, Esselte Läromedel AB 1981, sid 164-165
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man uppfattar bilden. Bäst är oval-, TV-ruts- och fri form. Därefter kommer cirkulär- och
kvadratisk form. Sämst är hög rektangel- och triangulär form.36

Bildtext ska placeras under bilden och vara så pass utförlig att man som läsare kan förstå
utan att behöva gå in i brödtexten och leta efter information. Bildens syfte ska vara att
förstärka det som diskuteras i texten, bild och ord ska samspela.37

5.5.2 Text

Vad gäller radlängd bör textraden inte vara längre än dubbla antalet tecken i alfabetet, det
vill säga omkring 60 nedslag. Ett annat sätt att se på ovanstående är att eftersträva 8-10
ordmellanrum per rad. Anledningen till att textraderna inte ska vara för långa är att de då blir
svårlästa. För långa rader kan innebära att blicken har svårt att hitta nästkommande rad.
Textens färg i förhållande till dess bakgrund har också betydelse. Av tradition och erfarenhet
är svart text på vit eller gul bakgrund de bästa alternativen.38

Andra bra kombinationer är gul och grön textfärg på svart bakgrund, mörkblå på vit, mörkblå
och svart på ljusblå samt svart på grön bakgrund. Exempel på mindre bra kombinationer är
gul textfärg på vit bakgrund, vit på gul, grön på ljusblå, svart på mörkblå, ljusblå på grön samt
röd på violett.39

                                                
36 Pettersson, R., 1981, sid 67-71,  83, 89, 98
37 Strömquist, S., Skrivboken, Malmö, Gleerups förlag, 1998, sid 191
38 Hallberg, Å.; Ingvar, D.H., Hjärnan bokstaven ordet, Arlöv, Spektra AB, 1989, sid 28, 35, 38
39 Pettersson, R., 1981, sid 67
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6. Resultat från litteraturstudie

Här följer en redovisning av litteraturstudien, vad den gav för kriterier och
bedömningsgrunder till de valda granskningsområdena och hur vi använde dem i vår
granskning av läromedel. Till de flesta av kriterierna vi hittade fann vi även
bedömningsgrunder.

6.1 Lpo 94

I Lpo 94 fann vi två kriterier, individualisering och de övergripande perspektiven som
skolans ämnen bör utgå ifrån. Vi fann ej några bedömningsgrunder till dessa kriterier som
talar om hur de ska vara.

Individualisering
Här studerades hur läromedlet är anpassat för elever med olika förutsättningar. Vi sökte
efter nivågrupperade uppgifter och fördjupningsdelar.

Övergripande perspektiv
Historiskt, miljö, internationellt och etiskt. Vi undersökte om de fyra perspektiven tas upp i
läromedlen.

6.2 Kursplanen i teknik

I kursplanen fann vi två stora kriterier som vi kunde granska, de fem centrala perspektiven
och uppnåendemålen för år 9. Inte heller till dessa kriterier fann vi några bedömningsgrunder
som talar om hur ett läromedel ska vara för att uppfylla kriteriet. Hur vi valde att studera
kriterierna se nedan. Vilka de fem perspektiven och uppnåendemålen är se kapitel 5.3.

De fem perspektiven
Vi undersökte vad läromedlen tar upp av de fem perspektiven och i vilken utsträckning.

Uppnåendemål år 9
Här gav vi exempel på innehåll som ger eleverna möjlighet att uppnå målen.

6.3 Genus

Kvinnligt innehåll
Innehåll som flickor tycker är intressant, väsentligt eller finns i deras närhet är följande fem
teknikområden. Teknik inom kök/hem, vård, historiska perspektiv, teknikens konsekvenser
för individ, samhälle och miljön samt estetiska aspekter. Det historiska perspektivet och
teknikens konsekvenser finns med som två centrala perspektiv i kursplanen, vilket är positivt
för flickorna.

Historik, konsekvenser för individ, samhälle och miljö, kök/hem, vård och estetik – vi
undersökte vad och hur mycket som tas upp av det teknikinnehåll som flickor tycker är
intressant, väsentligt eller som finns i deras närhet.

Verklighetsanknytning
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Under detta kriteriet framkom två bedömningsgrunder, flickor vill förstå sammanhang och se
teknikens användbarhet, meningsfullhet och nytta. Att undersöka om böcker ger ett bra
sammanhang hade vi inte något bra verktyg för och en bedömning skulle i det fallet ha blivit
alltför subjektiv. Den andra bedömningsgrunden, artefakter blev också till viss del subjektivt
bedömd. Subjektiviteten låg i att vi bestämde vilka artefakter som kan kopplas till det
litteraturstudien gav kring kvinnligt innehåll.

Artefakter -  här studerade vi vilka föremål och ting som läromedlet tar upp i faktaboken
och som kan kopplas till kvinnligt innehåll.

Kvinnliga förebilder
Flickor behöver förebilder både inom hem, skola och yrkesliv. Undersökningar tyder på att
det finns en sned fördelning i läromedlen.

Bild och text – vi studerade i vilken utsträckning kvinnor förekommer i bilder och text i
faktaboken jämfört med män samt hur många av dessa som är aktiva och verksamma på
bilderna.

 Arbetsformer
Flickor föredrar samarbetsformer jämfört med klassundervisning och enskilt arbete.

Samarbete – vi granskade antalet och andelen uppgifter i läromedlen som uppmanar till
samarbete.

Arbetssätt
Flickorna föredrar undersökande arbetssätt med eget praktiskt arbete och stor frihetsgrad,
ämnesövergripande arbetssätt, diskussioner och mer utförliga skrivuppgifter. Anledningen till
att flickorna uppskattar ämnesövergripande arbetssätt är att det ger ett ökat samband och
stärker förståelsen.

Frihetsgrader – vi granskade hur fördelningen av frihetsgrader40 var på de praktiska
uppgifterna.

Diskussioner – vi undersökte antalet och andelen uppgifter som uppmanar till diskussion.

Skrivövningar – vi analyserade antalet och andelen uppgifter som uppmanar till skriftliga
övningar av mer berättande och redovisande karaktär.

Ämnesövergripande arbetssätt – vi studerade hur och i vilken utsträckning läromedlet
inbjuder till samarbete med andra ämnen.

6.4 Layout

Bilder
Bilder är viktiga för inlärning. En bra bild kan se ut på olika sätt men generellt sett uppskattas
färgfoto och färgteckningar bäst. Därefter svartvita foton och sist svartvita teckningar. Även
bildens ram har betydelse för hur den uppmärksammas. Bäst är TV-ruts-, oval- och fri

                                                
40 Andersson, B., 1989, sid 68
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form. Bildtext ska placeras under bilden och förklara den utan att man behöver leta i
brödtexten för att förstå budskapet.
Vi valde att studera bilder enbart i faktaböckerna, eftersom deras betydelse är störst där.
Textmassan behöver beskrivande bilder och illustrationer för att bli attraktivare och
begripligare.

Bildfärg – vi undersökte antalet bilder och fördelningen mellan färgfoto, färgteckning,
svartvitt foto och svartvit teckning.

Bildram – vi granskade vilken bildram som var vanligast förekommande inom varje
läromedel.

Bildtext – vi studerade dess placering och tydlighet.

Text
Textens utseende bör ha vissa beskaffenheter för att den inte ska bli alltför svårläst. En
textrad bör inte vara längre än cirka 60 nedslag och 8-10 ordmellanrum är att föredra.
Textens färg i förhållande till dess bakgrund har också betydelse. Exempel på bra
kombinationer är svart text på vit eller gul bakgrund och en sämre kombination kan vara
svart på mörkblå bakgrund.

Radlängd – vi gjorde en generell bedömning av läromedlens radlängd.

Textfärg – vi studerade textfärgen i förhållande till bakgrundsfärgen.
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7. Resultat från läromedelsgranskning

I detta kapitel granskas de fyra läromedlen efter de riktlinjer som beskrevs i kapitel 6. Till
varje läromedel kommer först en kort beskrivning av dess uppbyggnad, innehåll och pris.
Därefter följer analysen av läromedlet där vi studerar ett granskningsområde i taget.

7.1 Bonniers Teknik

Bonniers Teknik är ett alldeles nytt läromedel från Bonnier utbildning. Många personer har
varit med om att skriva detta läromedel bland annat Folke A. Nettelblad och Gunilla
Mattsson. Förlagsredaktör är Per Widmark. Läromedlet består av en inbunden faktabok,
studiebok och lärarpärm. Lärarpärmen blir färdig under sommaren 1999. Priset för
läromedlets delar är:
Faktabok 115 kr
Studiebok 95 kr
Lärarpärm 750 kr

Faktabok: 168 sidor
Faktaboken består av elva kapitel som var och ett innehåller två till fyra avsnitt. Varje kapitel
startar med en kort sammanfattning och en illustrativ sida där man genom bilder och frågor
försöker väcka intresse. Varje avsnitt slutar med frågor av skiftande svårighetsgrad, A, B
och C. Här och var i boken finns det textrutor som sätter in texten i ett större sammanhang.
I slutet av varje kapitel finns det en sammanfattning som heter Kort och gott.

Bokens kapitel heter och tar upp följande:
Utan tekniken vore vi djur teknikens funktioner
Vi skickar meddelande till varandra kommunikation
De enkla maskinerna finns i nästan all teknik lutande plan, hävstång etc
Uppfinnare skapar ny teknik uppfinningar, uppfinnare
Tekniken hjälper oss att överleva historik, spara, lagra
Hem, ljuva hem hushållsteknik
Nu bygger vi på fast grund byggteknik, ritteknik
Designen gör tekniken mänsklig design
Människan förflyttar sig och sina saker transportmedel
Det här är också teknik leksaker, instrument etc.
Tekniken formar framtiden–men vi formar tekniken framtiden, miljö, energi

Studiebok: 128 sidor
Studieboken innehåller totalt 103 uppgifter fördelade mellan varje avsnitt i faktaboken. De
flesta uppgifter är i sin tur uppdelad i svårighetsgrader, A, B och C, vilket innebär att det
totalt blir ungefär 250 uppgifter. Under uppgifterna står även vilket eventuellt materiel man
behöver. Utöver uppgifterna finns det fyra mer omfattande temauppgifter som behandlar
textilier, film och video, krigsindustri samt projektarbete. Precis som i faktaboken finns det
även faktarutor på vissa ställen i studieboken.

7.1.1 Lpo 94
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Individualisering
Bonniers Teknik har nivågrupperat alla sina uppgifter i A, B och C. Dessa tre nivåer finns
representerade i alla kapitel och avsnitt i både faktaboken och i studieboken. Det innebär att
det finns utmanande uppgifter för alla samtidigt som det finns lämpliga uppgifter även för de
svagare. I början av varje kapitel i faktaboken förekommer det två sidor där det står
kortfattat vad kapitlet innehåller och frågor som väcker intresse och som besvaras senare i
texten. Dessa sidor kan användas till att kontrollera vad eleverna har för förkunskaper.

Övergripande perspektiv
Det historiska perspektivet genomsyrar hela boken. Den tar upp allt ifrån den tidiga
signalöverföringen till datorns historiska bakgrund. Miljöperspektivet tas upp i mindre
utsträckning som till exempel återvinning och jordbrukets konsekvenser. Det internationella
perspektivet förekommer också i mindre utsträckning, bland annat står det skrivet om
internet och om hur u-länders tekniksituation är. Slutligen det etiska perspektivet. Det tas
endast upp i ett fåtal uppgifter och då främst rörande för- och nackdelar.

7.1.2 Kursplanen i teknik

Utvecklingsperspektivet
Teknikhistorien är byggstenen som läromedlet vilar på. Alla kapitel utom det i första, Utan
tekniken vore vi djur, i det sjätte, Hem, ljuva hem och det i sista, Tekniken formar
framtiden-men vi formar tekniken tar upp det i stor utsträckning. Läromedlet tar upp
kommunikationens historia från röksignaler till dataåldern, de enkla maskinernas historia,
olika uppfinningars ursprung, hur tekniken hjälpt oss att överleva vad gäller  eld, kläder,
insamlingsanordningar till lagringstekniker, byggnadshistoria, designens utveckling och
fortskaffningsmedlens historia på land, till sjöss och i luften.

Människa – teknik – natur
Detta perspektiv är representerat tämligen mycket. Det behandlas i alla kapitel om än inte i
samma utsträckning som utvecklingsperspektivet. Ofta står det i anslutning till den historiska
utvecklingen och tar i de flesta fall upp konsekvenser för individ och samhälle men mindre
av teknikens konsekvenser för naturen. Till exempel tas konsekvenser för individ och
samhälle upp i samband med skriftspråkets, hjulets, lagringsteknikers utveckling.
Konsekvenser för naturen står det endast skrivet om i kapitlet Tekniken formar framtiden-
men vi formar tekniken. Där tas problematiken kring återvinning och energikällor upp.

Teknikens uppgifter
Teknikens uppgifter är att omvandla, transportera, lagra och kontrollera, styra och reglera.
Alla fyra uppgifter finns representerade i läromedlet.

Omvandla - kraftomvandling (lutande planet m fl), energiomvandlingar, återvinning,
materialomvandling (ull till kläder o s v)

Transportera – kommunikation (signaler, meddelanden), transporter (land, hav, luft),
hjulet

Lagra – konservering (rökning, saltning m fl), behållare (korgar, glas mm), kylskåp,
skriftbevarande

Kontrollera, styra och reglera – vattenlås, vattenkran, jordbruksteknik, avsnitt om
styrteknik och reglerteknik
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Komponent och systemperspektivet
Detta perspektiv nämns inte speciellt mycket i läromedlet. Det står om bilen som ett system i
faktaboken och vad ett systemtänkande innebär i studieboken. Totalt sett en sida. Däremot
kan man urskilja mindre tekniska system som hushållsapparater och TV:n samt större som
till exempel kommunikationssystem och energisystem om man tänker i ett komponent och
systemperspektiv.

Konstruktion och verkningssätt
Detta perspektiv belyses i läromedlet genom att det innehåller en mängd problem och
praktiska uppgifter av varierande karaktär och frihetsgrad i studieboken. Studieboken har
förslag på drygt 130 praktiska uppgifter.

Uppnåendemål år 9
Här ger vi exempel på innehåll som ger eleverna möjlighet att uppnå målen.
Eleven skall
- kunna redogöra för viktiga faktorer och processer i den teknikhistoriska utvecklingen

och ange några tänkbara drivkrafter bakom dessa,
Exempel: Kommunikationens och transporternas utveckling.

- kunna analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur, samhälle
och individens livsvillkor,

Exempel: Energikällor och byggnadsteknik

- kunna göra någon eller några tekniska konstruktioner med hjälp av skiss, ritning eller
liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar,

Det finns ett flertal praktiska uppgifter av den karaktären i studieboken.

- kunna identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system och de
ingående komponenternas inbördes relation och funktion.

Exempel: Bilens system och hushållsapparater

7.1.3 Genus

Kvinnligt innehåll
Nedan nämns vad och hur mycket av läromedlets teknikinnehåll som flickor tycker är
intressant, väsentligt eller som finns i deras närhet.
Historik – läromedlet tar i mycket stor utsträckning upp teknikhistoria, se
utvecklingsperspektivet ovan.
Konsekvenser för individ, samhälle och miljö – detta finns även i hela läromedlet förutom
miljöperspektivet som förekommer lite mindre, se människa – teknik – natur ovan.
Kök/hem – kapitlet Hem, ljuva hem, förutom tre sidor, tar upp denna aspekt samt stora
delar av kapitlet Tekniken hjälper oss att överleva tar upp historiken kring hushållssysslor.
Vård – detta finns ej med i stor omfattning. En halv sida trycker på vikten av att tekniken
utvecklas inom u-länder för att de inte ska svälta. Det finns också ett avsnitt på två sidor som
behandlar tekniska hjälpmedel för funktionshindrade.
Estetik – det finns ett helt kapitel som behandlar design med uppgifter i faktaboken och
studieboken. Därutöver förekommer det ett fåtal praktiska uppgifter där det estetiska
perspektivet nämns.
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Verklighetsanknytning
Artefakter
Här nämns föremål och ting som läromedlet tar upp och som kan kopplas till kvinnligt
innehåll. Totalt 23 stycken.
Skrivdon, boken, telefon, TV, cd-skivor, dator, mobiltelefon, hjul, gummihästsko,
bläckpenna, keramik, kläder - textilier, kylskåp, spis, mikrovågsugn, diskmaskin,
tvättmaskin, vattenkran, toalett, cykel, leksaker, instrument och hjälpmedel till människor
med funktionshinder.

Kvinnliga förebilder
Bild och text
Andelen kvinnor jämfört med män som förekommer i bilder och text.

Män
totalt

Kvinnor
totalt

Aktiva
män

Aktiva
kvinnor

Bilder, Antal 23 9 13 4
Procent 72% 28% 41% 12%
Text, Antal 51 6
Procent 89% 11%

Arbetsformer
Samarbete
Det finns många uppgifter där samarbete lika gärna som enskilt arbete kan användas. Vi
studerade endast antalet och andelen uppgifter i läromedlet som uppmanar till samarbete.
Totala antalet uppgifter: 473 st
Antal som uppmanar till samarbete: 69 st
Andel som uppmanar till samarbete: 15%

Arbetssätt
Frihetsgrader på praktiska uppgifter

Frihetsgrader 0 1 2 3
Antal 4 85 47 1
Procent 3% 62% 34% 1%

Diskussioner
Väldigt många uppgifter går att diskutera och framförallt de uppgifter som uppmanar till
samarbete. Här har vi bara undersökt antalet och andelen uppgifter som uppmanar till
diskussion.
Totala antalet uppgifter: 473 st
Antal som uppmanar till diskussion: 45 st
Andel som uppmanar till diskussion: 10%

Skrivövningar
Uppgifter som uppmanar till skriftliga övningar av mer berättande och redovisande karaktär.
Totala antalet uppgifter: 473 st
Antal som uppmanar till skrivövningar: 68 st
Andel som uppmanar till skrivövningar: 14%
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Ämnesövergripande arbetssätt
Läromedlet råder i väldigt få fall till samarbete med andra ämnen. Ett par uppgifter uppmanar
till översättning på engelska. Däremot förekommer det en hel del uppgifter där eleverna ska
redovisa sina uppgifter i skrift, vilket kan tolkas som samarbete med svenskämnet. Det finns
även fyra temaavsnitt i studieboken som delvis ger utrymme för eleverna att arbeta
ämnesövergripande med slöjd, bild, so och svenska.

7.1.4 Layout

Bilder
Bildfärg

Bildfärg Färgfoto Färgteckning Svartvitt foto Svartvit teckning
Antal 109 114 10 57
Procent 38% 39% 3% 20%

Bildram
De vanligaste bildramarna som läromedlet har är TV-ruts- och fri form, vilket är bäst enligt
läst litteratur.

Bildtext
Vanligaste placeringen av bildtexter i läromedlet är under bilden. De är tillräckligt tydliga och
utförliga för att man inte ska behöva läsa i brödtexten. Detta följer de riktlinjer som litteratur
ger.

Text
Radlängd
En bra radlängd ska vara 8-10 ordmellanrum. Bonniers Teknik har i genomsnitt en radlängd
på 9-11 ordmellanrum.

Textfärg
Läromedlets mest förekommande färgkombination är svart text på vit bakgrund. Det finns
även rutor med svart text på grön, gul, ljusblå och rosa bakgrund. Alla uppräknade
kombinationer tillhör de bästa.

7.2 NO-kombi

NO-kombi består av en serie häften för de naturorienterade ämnena biologi, fysik och kemi
samt teknik. Vi har valt att titta på två av häftena som tydligt hör till ämnet teknik. Det finns
andra häften som i liten utsträckning har ett teknikinnehåll, bland annat energi, elektronik och
elektricitet. Dessa ämnen går att koppla till teknik, men vi anser att de hör mer till fysik.
NO-kombi utkom innan Lpo 94 i början av 90-talet. Författare är Sven-Olof Hägglund
med flera och förlaget är Liber utbildning.
Läromedlet är avsett för år 7-9 och till varje häfte finns det en lärarhandledning. Priset för
häftena och lärarhandledningarna varierar. De vi har valt att granska kostar följande.
Teknik i hemmet 63 kr lärarhandledning 72 kr
Teknikens utveckling 71 kr lärarhandledning 72 kr
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NO-kombis utformning
Alla häften innehåller en inledande grundkurs, där det viktigaste tas upp. I anslutning till
grundkursens planering finns en planering som beskriver vad man bör kunna innan man
startar med den och vad man bör kunna efter den är  avslutad. Grundkursen avslutas med
en sammanfattning och buffertuppgifter. Sammanfattningen är begränsad och uppmanar
eleverna att tillsammans göra en egen sammanfattning.
Efter grundkursen följer en fördjupningsdel. Den består av ett antal avsnitt med textdel och
anknytande uppgifter. Dessa avsnitt går in mer i detalj, tar längre tid och kräver mer av
eleverna.
Förutom buffertuppgifterna till grundkursen finns det tre olika typer av uppgifter i häftena.
Det finns experiment eller undersökande uppgifter som kräver material, problem att fundera
över och diskussionsuppgifter som kan kräva annan litteratur.

Teknik i hemmet: 70 sidor
Grundkurs: 32 sidor
Teknik i hemmet historia, apparater, hjälpmedel
Vi gör en ritning ritteknik
Verktyg i hemmet verktygslära
Säkerhet i hemmet säkerhet (brand, åska)
Tekniken i hemmet år 2010 framtidens teknik

Fördjupningsuppgifter: 37 sidor
Köket Köket – en viktig arbetsplats, Spara och förvara,

Hushållsteknik i u-länder
Badrummet Tvättmaskinen, Varför blir tvätten ren?, Vatten och avlopp,

Magneter, Elektriska motorer
Vardagsrummet Rätt krok i väggen, Musikanläggningen
Hallen Vilket lim är bäst?, Ringklockan och telefonen, Värmesystemet

Teknikens utveckling: 96 sidor
Grundkurs: 59 sidor
Teknik förr och nu teknikens identitet, uppfinningar
Den första tekniken teknikens ursprung och användning
Enkla maskiner kraftbesparande hjälpmedlen
Från trähacka till ångmaskin teknikens utv. från 1000 f Kr till 1700-talet
Två värmemaskiner vad är gas?, ångmaskin, förbränningsmotorn
De senaste 200 åren elektricitetens och krigs betydelse
Teknik i vår tid viktiga teknikområden
Teknik i framtiden framtida teknik?

Fördjupningsuppgifter: 37 sidor
Teknikhistoria Teknik under hundra år, Kvinnor i vetenskapens historia, 30 år i

rymden
Teknik och Att mäta tid, Att resa, Att sända budskap, Att skriva och
kommunikation läsa
Värme Mer om värme

Lärarhandledningarna:
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Lärarhandledningarna startar med att beskriva målsättningen med läromedlet och förklara
hur undersökande arbetssätt går till, vilket läromedlet förespråkar. De belyser vikten av att
eleverna skriver hypotes samt för noggranna anteckningar. Därefter följer en kort
sammanfattning av innehållet till varje kapitel och en materialförteckning för grundkursen och
fördjupningsuppgifter. Det finns även ett förslag på grovplanering. Sedan beskrivs
grundkursens olika kapitel enligt följande, målsättning, tidsåtgång, materiel och kommentarer.
I kommentarerna ingår tips och litteraturförslag. Fördjupningsavsnitten har följande rubriker,
målsättning, materiel, tips och kommentarer och eventuellt redovisningstips och arbeta
vidare.

7.2.1 Lpo 94

När vi granskade innehållet i NO-kombi studerade vi både grundkurs och
fördjupningsuppgifterna. Vi såg att eleverna inte har någon möjlighet att klara målen om de
endast gick igenom grundkursen. Vår granskning förutsätter därför att alla elever får ta del av
hela innehållet i böckerna i undervisningen.

Individualisering
NO-kombis intentioner är att alla elever ska gå igenom grundkursen och att
fördjupningsuppgifter ska fungera som individualisering. I grundkursen finns det som
avslutning buffertuppgifter. De kan användas av snabba elever, men det är meningen att alla
ska kunna klara av dem. Eftersom vi granskar häftena utifrån att alla eleverna ska arbeta
med hela innehållet så är det en klart begränsad möjlighet till individualisering.

Övergripande perspektiv
Det historiska perspektivet tas upp i och med att häftet Teknikens utveckling behandlar
teknikhistoria. Det andra häftet innehåller även en begränsad del med historiska inlägg.
Miljöperspektivet belyses ej i tillräcklig utsträckning. Endast i ett fåtal frågor berörs teknikens
miljökonsekvenser. Det internationella perspektivet beskrivs genom att den historiska
skildringen tar upp var den tekniska utvecklingen har ägt rum. I Teknik i hemmet finns ett
avsnitt där hushållsteknik i u-länder tas upp. Det etiska perspektivet är knapphändigt
representerat. Bara fyra till fem uppgifter behandlar värderande frågeställningar.

7.2.2 Kursplanen i teknik

Utvecklingsperspektivet
Detta perspektiv är väl företrätt i läromedlet. Teknikens utveckling är ett häfte som helt
omfattar teknikens historia och Teknik i hemmet innehåller korta delar som behandlar
datorutveckling samt några hushållsmaskiner. Teknikens utveckling innehåller tre stora avsnitt.
Den första tekniken, vilket beskriver den teknik människan använt för att överleva och bli
bofast. Från trähacka till ångmaskin, vilket tar upp medeltidens teknikutveckling och
uppfinningar fram till ångmaskinen och förbränningsmotorn. De senaste 200 åren, som tar
upp elektricitetens innebörd för teknikutvecklingen. Fördjupningsuppgifterna går in mer
detaljerat på till exempel elektricitetens verkan på teknikutvecklingen inom signal- och
kommunikations-överföring. Vidare behandlas kvinnliga förebilder, rymdutvecklingen,
transporthistoria, språk och skrift samt tidmätare.
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Människa – teknik – natur
Detta perspektiv förekommer inte i någon större utsträckning. På några få ställen i texten finns
det beskrivet hur tekniken har förändrat livsvillkoren för människan och samhället.
Läromedlen behandlar kortfattat den tidiga teknikens konsekvenser, medeltidens
uppfinningar, ångmaskinens påverkan, elektricitetens införande, tidmätarnas efterverkningar
samt möjliga följder av datortekniken i framtiden. På endast ett ställe står det, en halv sida,
om teknikens konsekvenser för miljön och det är rörande hushållsteknik i u-länderna.

Teknikens uppgifter
Teknikens uppgifter är att omvandla, transportera, lagra och kontrollera, styra och reglera.
Alla fyra uppgifter förekommer i läromedlen, men i vissa fall i begränsad utsträckning. Minst
tas kontrollera, styra och reglera – uppgiften upp.

Omvandla – materialomvandling (trä till redskap, båtar, o s v), energiomvandlingar
(elektrisk energi till värme, kemisk energi till rörelseenergi m fl), kraftomvandling (hävstång,
lutande plan mm)

Transportera – kommunikation (signaler, meddelanden), hjulet, transporter (land, hav,
luft)

Lagra – skrift på papper och sten, matförvaring, konserveringsmetoder, modern
förvaringsteknik (kyl och frys)

Kontrollera, styra och reglera – mikroprocessorer (i spisar och symaskin), vattenkran,
termostat, åskledare

Komponent och systemperspektivet
Läromedlet beskriver inte vad som menas med ett komponent och systemtänkande. Det ger
dock ett par bra exempel på större system, värmesystemet i en villa och VA-systemet. Det
kan även skönjas mindre system som hur hushållsapparater är uppbyggda, till exempel
hårtork, elvisp och kaffebryggare.

Konstruktion och verkningssätt
Det finns få konstruktionsuppgifter i de två häftena. De uppgifter som finns är för det mesta
av den karaktären att eleverna följer givna instruktioner och använder sig av befintlig
laborationsutrustning. Det förekommer vissa uppgifter där eleverna ska plocka isär tekniska
föremål.

Uppnåendemål år 9
Här ger vi exempel på innehåll som ger eleverna möjlighet att uppnå målen.
Eleven skall
- kunna redogöra för viktiga faktorer och processer i den teknikhistoriska utvecklingen

och ange några tänkbara drivkrafter bakom dessa,
Exempel: ångmaskinens och kommunikationens utveckling

- kunna analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur, samhälle
och individens livsvillkor,

Detta mål är svårt att nå med hjälp av häftena, eftersom de endast tar upp ett kortfattat
exempel av teknikens effekter på naturen.

- kunna göra någon eller några tekniska konstruktioner med hjälp av skiss, ritning eller
liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar,
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Målet kan nås, men det finns väldigt få konstruktionsuppgifter där det gäller att följa en ritning
och där man ska förklara funktionen. Framförallt saknas fria konstruktionsuppgifter.

- kunna identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system och de
ingående komponenternas inbördes relation och funktion.

Exempel: VA-systemet och värmesystem

7.2.3 Genus

Kvinnligt innehåll
Nedan nämns vad och hur mycket av läromedlets teknikinnehåll som flickor tycker är
intressant, väsentligt eller som finns i deras närhet.
Historik – ett av häftena behandlar tekniken ur ett historiskt perspektiv. Se
utvecklingsperspektivet ovan.
Konsekvenser för individ, samhälle och miljö – förekommer i liten utsträckning i de båda
häftena, framförallt miljökonsekvenser. Se människa – teknik – natur ovan.
Kök/hem – häftet teknik i hemmet behandlar detta perspektiv utförligt. Exempelvis teknik i
köket, badrummet, vardagsrummet och hallen.
Vård – bara en sida i teknik i hemmet tar upp inslag av vård, nämligen säkerhetsanordningar
för barn och hjälpmedel för rörelsehindrade.
Estetik – endast ett par konstruktionsuppgifter ger utrymme för estetiska aspekter.
Verklighetsanknytning
Artefakter
Här nämns föremål och ting som läromedlet tar upp och som kan kopplas till kvinnligt
innehåll. Totalt 21 stycken. Glasögon, hjul, laser, radio, telefon, TV, tidmätare, cykel, dator,
skrivdon, boken, brandvarnare, kaffebryggare, elvisp, kylskåp, tvättmaskin, vattenkran,
hårtork, bandspelare, högtalare, ringklocka

Kvinnliga förebilder
Bild och text
Andelen kvinnor jämfört med män som förekommer i bilder och text.

Teknik i hemmet Män
totalt

Kvinnor
totalt

Aktiva
män

Aktiva
kvinnor

Bilder, Antal 11 11 6 5
Procent 50% 50% 27% 23%
Text, Antal 8 2
Procent 80% 20%

Teknikens
utveckling

Män
totalt

Kvinnor
totalt

Aktiva
män

Aktiva
kvinnor

Bilder, Antal 32 13 18 10
Procent 71% 29% 40% 22%
Text, Antal 43 21
Procent 67% 33%
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Totalt NO-kombi Män

totalt
Kvinnor
totalt

Aktiva
män

Aktiva
kvinnor

Bilder, Antal 43 24 24 15
Procent 64% 36% 36% 22%
Text, Antal 51 23
Procent 69% 31%

Arbetsformer
Samarbete
Det finns uppgifter där samarbete lika gärna som enskilt arbete kan användas. Vi studerade
endast antalet och andelen uppgifter i läromedlet som uppmanar till samarbete.

Teknik i hemmet:
Totala antalet uppgifter: 84 st
Antal som uppmanar till samarbete: 18 st
Andel som uppmanar till samarbete: 21%

Teknikens utveckling:
Totala antalet uppgifter: 93 st
Antal som uppmanar till samarbete: 8 st
Andel som uppmanar till samarbete: 9%

Totalt NO-kombi:
Totala antalet uppgifter: 177 st
Antal som uppmanar till samarbete: 26 st
Andel som uppmanar till samarbete: 15%

Arbetssätt
Frihetsgrader på praktiska uppgifter

Teknik i hemmet
Frihetsgrader 0 1 2 3
Antal 8 26 8 0
Procent 19% 62% 19% 0%

Teknikens utveckling
Frihetsgrader 0 1 2 3
Antal 3 13 1 0
Procent 18% 76% 6% 0%

Totalt NO-kombi
Frihetsgrader 0 1 2 3
Antal 11 39 9 0
Procent 19% 66% 15% 0%
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Diskussioner
En del uppgifter går att diskutera och framförallt de uppgifter som uppmanar till samarbete.
Här har vi bara undersökt antalet och andelen uppgifter som uppmanar till diskussion.

Teknik i hemmet:
Totala antalet uppgifter: 84 st
Antal som uppmanar till diskussion: 5 st
Andel som uppmanar till diskussion: 6%

Teknikens utveckling:
Totala antalet uppgifter: 93 st
Antal som uppmanar till diskussion: 1 st
Andel som uppmanar till diskussion: 1%

Totalt NO-kombi:
Totala antalet uppgifter: 177 st
Antal som uppmanar till diskussion: 6 st
Andel som uppmanar till diskussion: 4%

Skrivövningar
Uppgifter som uppmanar till skriftliga övningar av mer berättande och redovisande karaktär.

Teknik i hemmet:
Totala antalet uppgifter: 84 st
Antal som uppmanar till skrivövningar: 6 st
Andel som uppmanar till skrivövningar: 7%

Teknikens utveckling:
Totala antalet uppgifter: 93 st
Antal som uppmanar till skrivövningar: 14 st
Andel som uppmanar till skrivövningar: 15%

Totalt NO-kombi:
Totala antalet uppgifter: 177 st
Antal som uppmanar till skrivövningar: 20 st
Andel som uppmanar till skrivövningar: 11%

Ämnesövergripande arbetssätt
Läromedlet är ett integrerat no- och teknikläromedel, vilket ger bra möjligheter till att arbeta
ämnesövergripande i no och teknik. Samarbete med andra ämnen uppmanas inte. Vissa
uppgifter kräver skriftliga redovisningar, vilket kan bidra till ett samarbete med svenskan.

7.2.4 Layout

Bilder
Bildfärg

Teknik i hemmet
Bildfärg Färgfoto Färgteckning Svartvitt foto Svartvit teckning
Antal 0 50 17 46
Procent 0% 44% 15% 41%
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Teknikens utveckling
Bildfärg Färgfoto Färgteckning Svartvitt foto Svartvit teckning
Antal 0 16 52 120
Procent 0% 8% 28% 64%

Totalt NO-kombi
Bildfärg Färgfoto Färgteckning Svartvitt foto Svartvit teckning
Antal 0 66 69 166
Procent 0% 22% 23% 55%

Bildram
De vanligaste bildramarna är fri form och TV-rutsform, vilka är de bästa. Det förekommer
också kvadratiska och rektangulära bildramar i viss utsträckning. Rektangulära (hög och
smal bild) är ej en bra form.

Bildtext
Bildtexten är till största delen placerad under bilden, vilket är att föredra. Bildtexterna är
ofta sparsamma och förklarar sällan bilden, vilket leder till att man måste läsa brödtexten för
att förstå. Det är inte bra enligt läst litteratur.

Text
Radlängd
Radlängden skiljer sig mellan grundkursen och fördjupningsdelen. I grundkursen är
radlängden 8-11 ordmellanrum och i fördjupningsdelen 5-7 ordmellanrum. Båda
radlängderna är normala.

Textfärg
Den vanligaste kombinationen är svart text på vit bakgrund, men det förekommer även i liten
utsträckning svart på ljusblå och svart på orange bakgrund. Alla kombinationer är godkända.

7.3 NT-handboken

NT-handboken är ett alldeles nytt läromedel från Ekelunds förlag. Författare är Erik
Nordling, Bengt Lindahl och Åke Fourén. Läromedlet består av en faktabok som innehåller
biologi, kemi, fysik och teknik. Till den finns arbetsböcker inom varje ämne samt en
integrerad lärarpärm. Arbetsboken i teknik och lärarpärmen blir klara sommaren 1999. Vår
granskning utgår från faktaboken och utkast från arbetsboken. Läromedlet vänder sig till år 7-
9 och kostar enligt följande:
Faktabok 178 kr
Arbetsbok 84 kr
Lärarpärm 480 kr

Faktabok: 335 sidor varav 71 sidor teknik
Faktaboken består av löpande text och illustrationer. Varje kapitel avslutas med en ruta som
kallas Namn och notiser. Där tas personer, föremål, begrepp och viktiga händelser upp som
har med kapitlet att göra. I faktaboken finns det inga uppgifter.
Teknikdelen innehåller sex kapitel som har följande innehåll:
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Teknikens utveckling Jordbruksteknik, Metaller och andra material, Tekniken att
sprida information

Energi Lagrad energi, Flödande energi, Tal om energi
Maskiner Förbränningsmotorer, Generatorer och elmotorer
Några teknikgrenar Byggnadsteknik, Metallframställning, Skogsindustrier,

Livsmedelsteknik, Kemisk industri
Transportmedel och På land, till sjöss och i luften
kommunikation
Datorer Historia, Hur en dator arbetar, Program och filer, Nätverk och

datakommunikation

Arbetsbok:
Eftersom arbetsboken ej är färdig så följer här en beskrivning utifrån samtal med författaren.
Arbetsboken kommer att vara uppbyggd med en mängd arbetsuppgifter av skiftande
karaktär. Arbetsuppgifterna behandlar de kapitel som tas upp i faktaboken. Det är
meningen att samtliga ska hinna med alla uppgifter eftersom de innehåller den kunskap
eleverna ska ha tillgodogjort sig efter avslutad grundskola. Arbetsboken i kemi är färdig och
efter samtal med författaren framkom att arbetsböckerna kommer att likna varandra.
Kemiboken avslutas med uppgifter till texten i faktaboken, vilket troligtvis även arbetsboken
i teknik kommer att göra.

Lärarpärm:
Lärarpärmen vet vi inte så mycket om men den kommer att innehålla förslag på extrauppgifter
för elever på en högre nivå. Författaren anser att en lärarhandledning även ska ge svar på de
elevfrågor läromedlet innehåller. Därför är det troligt att den kommer att göra det.

7.3.1 Lpo 94

Individualisering
NT-handboken har en faktabok helt uppbyggd med text utan några frågor och uppgifter.
Arbetsboken till varje ämne är tänkt att alla ska hinna med och klara av, eftersom
författaren anser det frustrerande för svagare elever att inte hinna med alla uppgifter. Elever
på en högre nivå ska få uppgifter av läraren och i lärarpärmen ska det finnas förslag på sådana.

Övergripande perspektiv
Det historiska perspektivet tas upp i ett kortfattat avsnitt samt insprängt i texten i de andra
kapitlen. Teknikens miljökonsekvenser behandlas ganska rikligt i samband med de olika
avsnitten som boken tar upp. Det internationella perspektivet är ej så välrepresenterat.
Teknikhistorien är internationellt beskriven, men dagens teknik beskrivs ej ur ett
internationellt perspektiv förutom datoranvändningens möjligheter till globalisering. Det
etiska perspektivet är svårt att säga något om. I faktaboken har vi ej funnit något som antyder
på det. Det kan möjligtvis finnas med i arbetsboken, men det finns ännu så länge bara förslag
på uppgifter som eventuellt kommer att ingå i den. Möjliga uppgifter som kan ta upp det
etiska perspektivet är genteknik och teknisk utveckling på gott och ont.

7.3.2 Kursplanen i teknik
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Utvecklingsperspektivet
Den tidiga tekniken behandlas i ett inledande kapitel. Där står det kortfattat om
jordbruksteknik, metaller och andra material som människan använt sig av från
jägarsamhället till nutid. Det står också om tekniken att sprida information. Där behandlas
boktryckarkonsten. Det nämns ingenting om elektricitetens betydelse för teknikutvecklingen,
till exempel telegrafen, telefonen, radion och TV:n. Ytterligare beskrivs till exempel
transportmedlens utveckling i ett kapitel samt tre sidor om datorns utveckling.

Människa – teknik – natur
Läromedlet tar inte upp konsekvenser för individ och samhälle i någon större utsträckning
men desto mer av konsekvenser för naturen. Det inledande kapitlet beskriver hur tekniken
bidrog till förändrade livsvillkor för människan. Från att ha varit jägare till att bli
stadsmänniska. Det står också hur boktryckarkonsten förändrade tillgången och priset på
böcker. Boken tar även upp kortfattat vad genteknik och framtidens jordbruksteknik
kommer att få för följder för individ och samhälle. Teknikens konsekvenser för natur och
miljö finns på många ställen men inte alltid så utförligt beskrivna. Exempelvis energikällors och
bränslens konsekvenser för miljön i form av växthusgaser och försurning,
aluminiumframställningens, kloranvändningens och pappersåtervinningens verkningar på
miljön.

Teknikens uppgifter
Teknikens uppgifter är att omvandla, transportera, lagra och kontrollera, styra och reglera.
Alla fyra uppgifter finns representerade i läromedlet.

Omvandla – materialomvandling (sten till redskap, trä till papper m fl), energiomvandling
(kemisk energi till rörelseenergi i motorer) oljeraffinaderi

Transportera – transportmedel (bil, båt, tåg och flyg), datakommunikation, hjul,
kraftledningar

Lagra – konservering (torkning och saltning m fl), skrift, datorns hårddisk
Kontrollera, styra och reglera – konstbevattning, mikroprocessorer i klockor,

mätinstrument och datorer

Komponent och systemperspektivet
I det inledande kapitlet finns det ett stycke som ger ett exempel på hur komplext ett tekniskt
system kan vara. Begreppen nämns inte, men det beskriver vilka eventuella komponenter
och delsystem som säd måste gå igenom innan det hamnar i en mjölpåse i handeln. Exempel
på system i boken är kärnkraftverk och skogsindustri. Det finns förslag på arbetsuppgifter
som belyser detta perspektiv i arbetsboken. Skogsindustrin som ett tekniskt system samt
bearbetning av råvara till produkt.

Konstruktion och verkningssätt
Detta perspektiv är ej möjligt att bedöma då vi ej har något underlag för en granskning.

Uppnåendemål år 9
Här ger vi exempel på innehåll som ger eleverna möjlighet att uppnå målen.
Eleven skall
- kunna redogöra för viktiga faktorer och processer i den teknikhistoriska utvecklingen

och ange några tänkbara drivkrafter bakom dessa,
Exempel: Järnframställning och datorns historia och utveckling



36
- kunna analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur, samhälle

och individens livsvillkor,
Exempel: Den tidiga teknikutvecklingens konsekvenser för människan och samhället samt
energikällors följder för natur och miljö

- kunna göra någon eller några tekniska konstruktioner med hjälp av skiss, ritning eller
liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar,

Detta mål kan vi ej bedöma om det går att uppnå då vi saknar uppgifter att studera.

- kunna identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system och de
ingående komponenternas inbördes relation och funktion.

Exempel: Skogsindustrin och kärnkraftverk

7.3.3 Genus

Kvinnligt innehåll
Nedan nämns vad och hur mycket av läromedlets teknikinnehåll som flickor tycker är
intressant, väsentligt eller som finns i deras närhet.
Historik – läromedlet tar upp delar av den tekniska historien. Se utvecklingsperspektivet
ovan.
Konsekvenser för individ, samhälle och miljö – detta finns begränsat i läromedlet förutom
miljöperspektivet som förekommer något mer, se människa – teknik – natur ovan.
Kök/hem – tre sidor om livsmedelsteknik.
Vård – drygt en sida behandlar läkemedel och genteknik.
Estetik – det finns inget i faktaboken som beskriver estetiska värden.

Verklighetsanknytning
Artefakter
Här nämns föremål och ting som läromedlet tar upp och som kan kopplas till kvinnligt
innehåll. Totalt 7 stycken.
Boken, kylskåp, frys, koksalt, läkemedel, dator och cd-skivor.

Kvinnliga förebilder
Bild och text
Andelen kvinnor jämfört med män som förekommer i bilder och text.

Män
totalt

Kvinnor
totalt

Aktiva
män

Aktiva
kvinnor

Bilder, Antal 8 1 4 0
Procent 89% 11% 44% 0%
Text, Antal 33 2
Procent 94% 6%

Arbetsformer
Samarbete
Arbetsformer kan vi ej granska då vi ej har några uppgifter att undersöka.
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Arbetssätt
Vi kan ej bedöma läromedlets arbetssätt eftersom vi saknar tillgång på uppgifter, men vi kan
ge några korta kommentarer om frihetsgrader och ämnesövergripande arbetssätt.

Frihetsgrader
Arbetsboken i kemi är skriven av samma författare som skriver arbetsboken i teknik. Den
innehåller till mycket stor del styrda uppgifter med en frihetsgrad. Vi är medvetna om att det
kan vara svårt att arbeta med stor frihetsgrad inom kemi, men vi ser inga tecken på att man
försökt göra experimenten friare. Detta kan möjligen vara en fingervisning om frihetsgraden
på de praktiska teknikuppgifterna.

Ämnesövergripande arbetssätt
I och med att faktaboken är en kombinerad no- och teknikbok, så ger den möjligheter att
integrera dessa ämnen. Eftersom vi ej har någon arbetsbok eller lärarpärm kan vi inte se om
läromedlet ger utrymme för samarbete med andra ämnen.

7.3.4 Layout

Bilder
Bildfärg

Bildfärg Färgfoto Färgteckning Svartvitt foto Svartvit teckning
Antal 0 22 27 10
Procent 0% 37% 46% 17%

Bildram
De vanligaste bildramarna är fri form, TV-rutsform och hög rektangelform. Det senare är
inte så bra enligt litteraturstudien.

Bildtext
Bildtexten är placerad under bilderna och har en bra tydlighet. Man behöver inte gå in i
brödtexten för att förstå bilden.

Text
Radlängd
Varje sida i faktaboken är uppbyggd av två spalter som har 5-7 ordmellanrum, vilket är bra.

Textfärg
Svart text på vit bakgrund är den enda kombinationen som förekommer i faktaboken.

7.4 Puls Teknik – för grundskolans senare del

Puls Teknik är ett ganska nytt läromedel som utkom efter det att Lpo 94 började gälla.
Första upplagan utkom 1997. Författare är Staffan Sjöberg och förlaget är Natur och
Kultur. Puls Teknik är en uppföljare till Staffan Sjöbergs Tekniklära 1991. Läromedlet är
avsett för år 7-9 och har en kombinerad fakta- och arbetsbok, som är inbunden samt en
lärarpärm. Kostnaden för elevboken uppgår till 128 kr och lärarpärmen 426 kr.
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Elevboken:168 sidor
Elevboken består av sex längre kapitel, sju kortare temaavsnitt samt ett avslutande kapitel
om verktyg och vardag.
De längre kapitlen innehåller löpande text med illustrationer och faktarutor. I slutet av varje
kapitel finner man uppgifter av olika karaktär samt en sammanfattning.
Exempel kan vara instuderings-, praktiska, värderings-, motiverande uppgifter samt
uppgifter där man måste använda sina nya kunskaper i andra sammanhang.
Temaavsnitten är kortare insprängda delar i boken mellan de längre kapitlen. Enligt
författaren inbjuder de till samverkan med andra ämnen, men kräver det inte. De visar på
teknikens betydelse i olika sammanhang. Temaavsnitten avslutas också med uppgifter av
olika karaktär.
Sista kapitlet Verktyg och vardag beskriver våra vanligaste förekommande verktyg, deras
funktion och användningsområde.

Bokens kapitel och temaavsnitt heter och tar upp följande:
Ting och tanke teknikens identitet, historia, uppfinningar
Tema: Natur och kultur äldre teknik
Knak och brak materials egenskaper, konstruktion, broar
Tema: Hon och han tekniken i ett könsperspektiv
Till och från elektricitet, magnetism
Tema: Takt och ton ljudteknik
Vrid och vänd mekanik, friktion
Tema: Rita och berätta ritteknik
Styr och ställ teknikens uppgifter, elektronik
Tema: Hit och dit kommunikationer
Hej och hå miljö, energi
Tema: Ris och ros odling
Tema: Hugg och slag militärteknik
Verktyg och vardag verktygslära

Lärarhandledningen:
Lärarhandledningen startar med en inledning som beskriver läromedlet. Där anknyts
innehållet till kursplanen i teknik. Utöver det beskriver författaren sina tankar kring
läromedlets olika delar och hur man kan använda det i undervisningen. Efter det inledande
kapitlet tas varje kapitel upp kronologiskt med samma utformning. Först kopplas innehåll
och mål till kursplanen i teknik samt tips på integreringsmöjligheter. Sedan följer ett stycke
med rubriken Tips och kommentarer. Varje del avslutas med svar och kommentarer till
kapitlets uppgifter. Längst bak i lärarpärmen finns en materialförteckning, där det beskrivs
vilka material som behövs till respektive kapitel.

7.4.1 Lpo 94

Individualisering
Man kan inte enkelt urskilja några nivågrupperade uppgifter i boken. Författarens tanke är
att läromedlets många uppgifter ska innehålla något för alla och det finns förslag i
lärarhandledningen på vissa uppgifter som går att nivågruppera i tre svårighetsgrader.
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Övergripande perspektiv
Det historiska perspektivet tas upp i läromedlet men är inget som genomsyrar det. Det är
dock det som tar upp mest av de fyra perspektiven. Miljöperspektivet är sparsamt
representerat och tar upp till exempel odlingsteknik. Det internationella perspektivet belyses
i historien och väldigt kortfattat därutöver. Det estetiska perspektivet är väl förekommande
genom att det finns många värderande uppgifter.

7.4.2 Kursplanen i teknik

Utvecklingsperspektivet
Det historiska perspektivet behandlas återhållsamt här och var och lite mer i två kortare
kapitel, Hit och dit samt Hugg och slag. Dessa två kapitel på totalt sex sidor tar upp
kommunikation, transportmedel i liten utsträckning och militärteknik. Transportmedlens
utveckling beskrivs på mindre än en halv sida och endast kortfattat om järnvägen. Förövrigt
tas till exempel den tidiga tekniken upp kortfattat, träets betydelse och brist för
teknikutvecklingen, Polhem, kompassen och några uppfinningar.

Människa – teknik – natur
Teknikens konsekvenser för människan, samhället och naturen behandlas begränsat i texten.
Miljökonsekvenser beskrivs mycket lite på några ställen, totalt sett ungefär en  sida och tar då
bland annat upp resursutnyttjande och transport av energilager. Konsekvenser för individ
och samhälle behandlas något mer. Till exempel tas telegrafens och andra
signalöverföringsmetoders betydelse upp. Även säkringars, de enkla maskinernas och
ångmaskinens inverkan beskrivs.

Teknikens uppgifter
Teknikens uppgifter är att omvandla, transportera, lagra och kontrollera, styra och reglera.
Alla fyra uppgifter finns representerade i läromedlet, men teknikens uppgift att lagra belyses
mycket begränsat.

Omvandla - kraftomvandling (de enkla maskinerna och verktyg), energiomvandlingar,
materialomvandling (koppar och tenn till brons o s v)

Transportera – kommunikation (signaler, meddelanden), hjulet, kraftledningar
Lagra – skriftbevarande, bilder
Kontrollera, styra och reglera – säkringar, lås, styrteknik ( fjärrstyrning, tidsstyrning mm),

reglerteknik (termostat)

Komponent och systemperspektivet
Detta perspektiv beskrivs på en sida där begreppen beskrivs med hjälp av systemet
textilteknik. Det finns även uppgifter som tar upp VA-systemet. Det finns också mindre
system beskrivna i boken, bland annat cykelbelysning.

Konstruktion och verkningssätt
Puls innehåller ungefär 100 praktiska uppgifter av olika karaktär. En del är problemuppgifter
och andra är tillverkningsuppgifter.

Uppnåendemål år 9
Här ger vi exempel på innehåll som ger eleverna möjlighet att uppnå målen.
Eleven skall
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- kunna redogöra för viktiga faktorer och processer i den teknikhistoriska utvecklingen

och ange några tänkbara drivkrafter bakom dessa,
Exempel: Kommunikationen och militärteknik
- kunna analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur, samhälle

och individens livsvillkor,
Exempel: Ångmaskinens effekter för individ och samhälle. Teknikens effekter på naturen
belyses inte tillräckligt för att uppnå målet.

- kunna göra någon eller några tekniska konstruktioner med hjälp av skiss, ritning eller
liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar,

Det finns många praktiska uppgifter av den karaktären.

- kunna identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system och de
ingående komponenternas inbördes relation och funktion.

Exempel: Textilteknik och VA-systemet.

7.4.3 Genus

Kvinnligt innehåll
Nedan nämns vad och hur mycket av läromedlets teknikinnehåll som flickor tycker är
intressant, väsentligt eller som finns i deras närhet.
Historik – läromedlet tar i begränsad utsträckning upp teknikhistoria, se
utvecklingsperspektivet ovan.
Konsekvenser för individ, samhälle och miljö – detta finns också i begränsad utsträckning i
läromedlet. Miljökonsekvenser förekommer mindre än konsekvenser för individ och
samhälle, se människa – teknik – natur ovan.
Kök/hem – puls tar inte upp någon teknik från kök/hem förutom några rader om teknik
hemma samt en tillhörande uppgift om köksföremål.
Vård – saknas helt.
Estetik – det finns ett kapitel på fyra sidor som tar upp ritteknik. Inga uppgifter uppmanar
eleverna att tänka på utseendet och de estetiska aspekterna.

Verklighetsanknytning
Artefakter
Här nämns föremål och ting som läromedlet tar upp och som kan kopplas till kvinnligt
innehåll. Totalt 19 stycken.
Sprayflaska, hårband, tygpåse, cykel, telefon, CD, bandspelare, högtalare, lås, bilder, ugn,
hästspårvagn, böcker, dator, mobiltelefon, odling, stigbygel, hjul och toalett.

Kvinnliga förebilder
Bild och text
Andelen kvinnor jämfört med män som förekommer i bilder och text.

Män
totalt

Kvinnor
totalt

Aktiva
män

Aktiva
kvinnor

Bilder, Antal 22 4 12 2
Procent 85% 15% 46% 8%
Text, Antal 29 2
Procent 94% 6%
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Arbetsformer
Samarbete
Det finns många uppgifter där samarbete lika gärna som enskilt arbete kan användas. Vi
studerade endast antalet och andelen uppgifter i läromedlet som uppmanar till samarbete.
Totala antalet uppgifter: 273 st
Antal som uppmanar till samarbete: 19 st
Andel som uppmanar till samarbete: 7%

Arbetssätt
Frihetsgrader på praktiska uppgifter

Frihetsgrader 0 1 2 3
Antal 18 60 19 0
Procent 19% 62% 19% 0%

Diskussioner
Vissa uppgifter går att diskutera och framförallt de uppgifter som uppmanar till samarbete.
Här har vi bara undersökt antalet och andelen uppgifter som uppmanar till diskussion.
Totala antalet uppgifter: 273 st
Antal som uppmanar till diskussion: 2 st
Andel som uppmanar till diskussion: 0,5%

Skrivövningar
Uppgifter som uppmanar till skriftliga övningar av mer berättande och redovisande karaktär.
Totala antalet uppgifter: 273 st
Antal som uppmanar till skrivövningar: 6 st
Andel som uppmanar till skrivövningar: 2%

Ämnesövergripande arbetssätt
I lärarhandledningen finns det till varje kapitel förslag på anknytningar till andra ämnen. De
flesta kapitlen i boken kan kopplas till andra ämnen och då framförallt till no-ämnena. Det
finns också sju temaavsnitt som enklare kan kopplas till övriga ämnen till exempel bild, musik
och matematik.

7.4.4 Layout

Bilder
Bildfärg

Bildfärg Färgfoto Färgteckning Svartvitt foto Svartvit teckning
Antal 51 40 33 126
Procent 20% 16% 13% 51%

Bildram
De vanligaste bildramarna som läromedlet har är fri form följt av TV-rutsform, vilka är de
bästa enligt läst litteratur.
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Bildtext
Vanligaste placeringen av bildtexter i läromedlet är under bilden. De är tillräckligt tydliga och
utförliga för att man inte ska behöva läsa i brödtexten. Detta följer de riktlinjer som
litteraturstudien gav.

Text
Radlängd
Puls radlängd varierar mellan nio till tolv ordmellanrum. Det är i längsta laget då
rekommenderad radlängd är åtta till tio ordmellanrum. För långa rader innebär att det är svårt
att hitta nästkommande rad och få flyt i läsningen.

Textfärg
Läromedlets mest förekommande färgkombination är svart text på vit bakgrund. Det finns
kombinationer med svart text på gul, ljusblå och grön bakgrund. Dessa fyra kombinationer
förespråkas av tidigare forskning.
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8. Resultat från läromedelsförfattarenkät

Vi valde att skicka enkäter till fyra författare. Två män och två kvinnor. Här nedan följer först
en kort beskrivning av dem och sedan en sammanställning av deras svar på våra frågor. Vi
delger deras svar på en fråga i taget för att man lättare ska kunna se likheter och skillnader
bland svaren och författarnas åsikter. Vi har valt att använda fingerade namn, men det går att
urskilja kvinnornas respektive männens svar.

8.1 Sammanställning av författarenkät

Vad kännetecknar ett bra läromedel enligt Dig? Rangordna gärna!

Anna: Relevant innehåll, god struktur, medvetenhet om målgrupp och läroplaner samt något
om skolforskning.

Bo: Ett bra läromedel ska väcka elevernas intresse, ansluta till läro- och kursplan, ha ett bra
språk, vara begripligt, vara undervisningsmässigt välgrundat, vara mångsidigt användbart och
inte skrämma läraren. Rangordningen är oklar.

Cecilia: Ett bra läromedel ska ge utrymme för lärarens egen kompetens och intresse. Det
ska inte ersätta skolornas lokala arbetsplaner men vara en bas i undervisningen. Många
undervisningsgrupper är idag stora och heterogena, därför behöver ett läromedel
självinstruerande uppgifter av skiftande svårighetsgrad. Det ska också främja
helhetstänkande och skapa förståelse för sammanhang.

David: Ett läromedel ska ses som en väg mellan A och B. Det ska ge stöd till läraren och
inspirera eleverna. Det ska ge möjlighet till avstickare från vägen, men det ska alltid vara
möjligt att komma tillbaka. Ett läromedels funktion är också att definiera ett ämne och ge en
tydlig bild av ämnet för hemmen.

Har Ni själva gjort någon marknadsundersökning bland lärare för att få reda på vad
de har för åsikter om läromedel? I så fall vad kom den fram till?

Anna: Vid fortbildningskurser har läromedel diskuterats bland verksamma lärare och likaså i
kurser bland studenterna/blivande lärare. I det senaste läromedel jag varit med om att skriva
har 8 verksamma grundskollärare och en lärarutbildare deltagit.

Bo: Samarbete med kursdeltagare och handledare är en ständigt pågående
marknadsundersökning. Det har visats sig att lärare till en början är intresserade av att få
”fiffiga” tips men efter en längre bekantskap önskar ett läromedel med struktur och
genomtänkthet.

Cecilia: Jag har undervisat lärare under studiedagar och kortkurser. De har då fått säga vad
de tycker och jag har fått mycket hjälp vid utformandet av läromedlen.

David: Ja, det har vi gjort. Den visade att lärarna ville ha en faktabok med berättande text
och instuderingsfrågor som stämmer överens med kursplan och betygskriterier, en bok med
uppgifter med praktiska lösningar och ett lärarstöd.
Vad ska en bra lärarhandledning innehålla, enligt Dig?
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Anna: Den ska ge inspiration och struktur till undervisningen. Förslag till problematisering i
undervisningen.

Bo: Alla upplysningar som läraren behöver för att kunna använda läromedlet på ett fruktbart
sätt, men helst inte för mycket ren ämnesteori och allmändidaktik – man bör skilja mellan
utbildning och handledning, åtminstone i princip.

Cecilia: Den ska ge svar på de elevfrågor som läromedlet innehåller samt ge förslag på
extrauppgifter och ge tips på vad man ytterligare kan göra i sin undervisning.
Lärarhandledningar avsedda för skolans tidigare år bör innehålla fakta som en naturlig del,
eftersom det finns många lärare som inte är ämneslärare på de årskurserna.

David: Det viktiga är att läromedlets alla delar, faktabok, studiebok och lärarstödet ger en
helhet. Det ger därför inte en rättvis bild att kommentera lärarhandledningen separat.

Hur stor frihet har Ni som läromedelsförfattare när Ni skriver ett läromedel? Vilka
ramar begränsar den?

Anna: Vi har ekonomiska ramar vad gäller antal sidor, figurer och foton. Innehållet har
oftast ej fått negativ kritik men däremot diskuteras vad som lärare ”vill ha som innehåll”.

Bo: Jag har stor frihet vad gäller innehåll och skrivsätt. Begränsningar kan gälla till exempel
omfång och format. Ekonomin kan sätta gränser för antalet sidor, illustrationer mm.

Cecilia: Min frihet är mycket stor, men de ekonomiska ramarna sätter naturligtvis gränser.
Innehållet i läromedlet måste i mitt fall stämma väl överens med förlagets syn på kunskap,
inlärning och undervisning. Skolornas dåliga ekonomi tvingar förlagen att producera billiga
läromedel. Lagen om kopieringsskydd efterlevs inte så bra, vilket leder till att läromedlen
antingen får en utformning som inte inbjuder till kopiering eller att läromedlen görs med
kopieringsrätt till ett högre pris.

David: Det finns två ytterligheter. Antingen är ett läromedel förlagsstyrt, det vill säga att
författarna skriver precis det förlaget vill ha. Eller så är det författarstyrt, det vill säga förlaget
har hittat ”ett gäng” som får göra precis vad de vill. Någonstans mellan dessa ytterligheter
ligger nog sanningen. Vi arbetar i projektform där projektgruppen bestämmer hur
läromedlet ska bli.

Det ställs allt högre krav på lärarna att kunna individualisera undervisningen. Vad
gör Ni för att underlätta detta för lärarna? Hur anpassas läromedlet till elever på
olika nivåer?

Anna: Vi ger förslag på individualisering samt har A, B och C uppgifter som är
nivågrupperade.
Bo: Många uppgifter på olika nivåer och med olika infallsvinklar så att man kan nå olika
elever. Extrauppgifter, både lättare och svårare, längre och kortare och förslag på alternativa
metoder i lärarhandledningen.
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Cecilia: Svaga elever finner det frustrerande om de inte hinner med alla uppgifter eller inte
klarar av en del svåra uppgifter. Därför har vi valt att se till att arbetsboken får en sådan
utformning så att alla ska klara av den. Förslag på extrauppgifter återfinns i
lärarhandledningen.

David: Vi satsar på en funktionell layout. Faktaboken innehåller illustrerade kapitelstarter,
där avsnitten kort sammanfattas. Det kan användas för att undersöka elevernas
förkunskaper eller för att förbereda eleverna för vad som komma skall. Faktaboken och
studieboken innehåller också nivågrupperade frågor, så att varje elev kan arbeta på ett sätt
som passar honom eller henne bäst.

Vad avgör vilka arbetsområden och innehåll läromedlet ska bestå av?

Anna: Arbetsområdena ska vara relevanta och kvalitativa.

Bo: Kursplanen och min egen bedömning.

Cecilia: Skolverkets mål, kursplaner och betygs kriterier styr väldigt mycket. Som författare
är det min sak att tolka skolverkets dokument och göra det gripbart för eleverna utifrån min
tolkning.

David: Kursplanen, betygskriterierna, läroplanen, traditionen, forskning, lärarutbildningar
och vad man faktiskt gör på skolorna.

Vad tänker Ni på för att göra läromedlet intressantare för flickor?

Anna: Områden sätts in i ett sammanhang och som är intressanta för flickor. Figurer och
foton består av även flickor. Innehållsfrågor riktas också till flickor och lärarpärmen innehåller
förslag till intresseväckande frågor även till flickor samt medvetenheten hos lärare påpekas
försiktigt.

Bo: Jag är mycket noga med att välja exempel från många olika sammanhang, bland annat
”flicksammanhang”. Men, samma sak gäller stad och land, norr och söder, kust och inland
etc.

Cecilia: Eftersom jag själv är kvinna tror jag att det är lättare för mig att skriva så att det
passar flickor. Synd att det finns så få kvinnliga författare inom detta område. Helhet och
meningsfulla uppgifter är mycket viktigt för flickor. När det gäller tekniska konstruktioner är
utseende och funktion av stor vikt. Vardagsnära problem och diskussionsuppgifter liksom
gruppuppgifter är att föredra.

David: Vi försöker göra ett läromedel för så många som möjligt. Och då hälften av eleverna
är tjejer, så påverkar ju det alldeles självklart både innehåll och presentationssätt.
Vad anser Ni vara viktigt för att läromedlet ska vara tilltalande layoutmässigt?

Anna: Layouten ska vara så att läsaren lätt kan ta till sig innehållet även beträffande färg,
figurer, skrivtecken mm.
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Bo: Det gäller att inte underskatta elevernas estetiska rättigheter. De har mycket bättre
omdöme än många tror, även om de inte alltid formulerar resultaten av sina bedömningar i
ord. Jag tror på god smak i förening med viss originalitet, för så fort utformningen börjar gå på
rutin är risken stor att det inte blir bra. Det gäller att man får samarbeta med rätt
bildredaktör, illustratör, layoutare etc. Jag vill inte medverka med mindre än att det verkligen
satsas på bokens utseende.

Cecilia: Läromedlet måste vara lättillgängligt. Det ska vara lätt att hitta i läromedlet och det
får inte kännas mastigt och övermäktigt. Bilder och färg spelar stor roll, men ekonomin sätter
gränser.

David: Text och bild måste hänga ihop. Det ska inte finnas bilder som bara ”tar upp”
utrymme. Dessutom ska layouten vara funktionell, det vill säga vara till hjälp.

I dagens skola med dålig ekonomi prioriteras billiga läromedel. Innebär det att
läromedlen får en annan utformning än vad den tänkta intentionen var?, och i så fall
på vilket sätt?

Anna: Jag hade tänkt mig mer förklarande figurer och inspirerande bilder i läromedlet än
vad ekonomin medgav.

Bo: Ekonomin kan sätta gränser för sidantal och illustrationer. Man kan givetvis inte sälja
hur dyra böcker som helst, men till exempel så kan en bra bindning vara en god investering.
Ur elevens synpunkt är det kanske bättre att man har färre men bra böcker än många
exemplar av en som är inaktuell, ful, trasig och som talar om att kommunen inte tycker att
eleven är värd att satsa på.

Cecilia: Jag tror inte att en billig bok är sämre än en dyr. Som författare anpassar man sig
efter de ekonomiska ramarna och ser till att budskapet ändå kommer ut på ett bra sätt.

David: Det är klart att ekonomin påverkar, men vi försöker göra ett så bra läromedel som
möjligt utifrån de ramar ekonomin ger.

8.2 Sammanfattning av författarenkät

Vi sammanfattade vår enkät genom att ställa några frågor som dels besvarade en av våra
problemfrågeställningar samt dels besvarade vad läromedelsförfattarna har för åsikter kring
de granskningsområden, som vi på förhand valt. Vi redovisade även författarnas tankar kring
ekonomi och pris.

Vad anser läromedelsförfattare vara viktigt i ett läromedel?

Författarna anser att ett bra läromedel ska väcka och inspirera elevernas intresse, vara en
bas i undervisningen, ge en helhet genom att innehållet hålls relevant och strukturerat, vara ett
stöd för läraren samt att innehållet följer läroplan, kursplaner och betygskriterier.

 Vad säger författarna om styrdokument?
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Läroplan, kursplan och betygskriterier ska enligt författarna styra vilket innehåll som
läromedlet ska bestå av. För att läromedlet ska vara bra ska det följa dem. Enligt en av
författarna vill lärarna att läromedlen ska vara anknutna till kursplanen och betygskriterierna.

Vad säger författarna om genusperspektivet?

Författarna är noga med att belysa detta perspektiv i läromedlen. De försöker göra
böckerna intressantare för flickorna genom att skapa sammanhang och helhet, ha ett innehåll
från flickornas intresseområden, ha vardagsnära problem, grupp- och diskussionsuppgifter
samt se till att figurer och foton även består av flickor.

Vad säger författarna om layout?

Författarna anser att layouten är viktig. Den ska vara funktionell och underlätta för eleverna
att ta till sig innehållet. Text och bilder ska hänga ihop och de bilder som finns i läromedlet
måste ha ett syfte. Det är även viktigt med färg.

Vad säger författarna om ekonomi och pris?

Ekonomin sätter gränser för antalet sidor, illustrationer och foton. Innehållsmässigt har den
mindre betydelse eftersom författarna hävdar att de anpassar sig efter de ekonomiska
ramarna. En författare anser att böckerna inte kan vara hur dyra som helst, men en bra
bindning kan vara en bra investering. En annan författare påpekar att läromedlens ”höga
pris” kan bero på att lagen om kopieringsskydd inte efterlevs så bra. För att komma till rätta
med det görs läromedel dyrare och som kopieringsunderlag eller får en utformning som inte
inbjuder till kopiering.
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9. Resultat från lärarenkät

Vi skickade ut en enkät till 104 högstadieskolor runt om i landet. I den ställde vi frågor som
skulle ge oss svar på vilka teknikläromedel som förekommer ute i skolorna och vad lärarna
prioriterar vid valet av läromedel. Vi ville också ha svar på orsakerna till varför men
eventuellt inte hade något läromedel. En av frågorna var även att utröna hur fördelningen
mellan manliga och kvinnliga tekniklärare är i landet. Den frågan kunde vi sedan koppla till
kriteriet kvinnliga förebilder och se i vilken utsträckning flickor har kvinnliga förebilder i
skolan.

Vi fick 41 svar, vilket motsvarar en procentsats på 39%. Ett bortfall på 61% kan förklaras
med att lärarna har det hektiskt på vårkanten.
Undersökningen är inte så stor att den ger några definitiva slutsatser, men den ger dock en
klar fingervisning av hur det är på skolorna i landet.

9.1 Sammanställning av lärarenkät

Antal kvinnliga och manliga lärare på Er skola?

Antal kvinnliga totalt: 36 st
Antal manliga totalt: 119 st
Andel kvinnliga: 23%
Andel manliga: 77%

Vad använder Ni för läromedel i teknik?

Lärarna använder till största delen eget material. Använder de läromedel så plockar de oftast
från flera olika. Det är svårt att dra några slutsatser om vilka läromedel som är vanligast
förekommande på skolorna. De läromedel som nämndes flest gånger var  Puls Teknik (åtta
skolor) och Bonniers Den rätta tekniken (fyra skolor).

Om Ni använder ett eller flera läromedel i teknik, vilka anser Ni vara de främsta
skälen till varför Ni valt det/dem? Bestäm själv hur många alternativ Ni vill ange.
Rangordna!

Vi redovisar här lärarnas rangordning och frekvens av de valbara alternativen.
1. Lämpliga arbetsområden 21 st
2. Det lämpar sig väl för både flickor och pojkar 18 st
3. Det följer kursplanen 14 st
4. Elevuppgifterna 14 st
5. Faktainnehållet 11 st
6. Ger möjlighet till individualisering 11 st
7. Lätt att skaffa material till de praktiska uppgifterna 9 st
8. Det är tilltalande vad gäller layout 5 st
9. Priset är lägre i förhållande till andra 4 st
10. Lärarhandledningen 3 st
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Om Ni ej använder något läromedel i teknik, vilka anser Ni vara de främsta
orsakerna till varför Ni ej har något? Bestäm själv hur många alternativ Ni vill ange.
Rangordna!

Vi redovisar här lärarnas rangordning och frekvens av de valbara alternativen.
1. Använder eget material 32 st
2. Skolan har ej råd 11 st
3. Eleverna har så lite teknikundervisning 9 st
4. Dålig kvalitet på läromedlen 9 st
5. Saknar kunskap om olika teknikläromedel 6 st
6. Egna förslag, Tekniken vävs in i fysiken 1 st

9.2 Sammanfattning av lärarenkät

Vi sammanfattar vår enkät genom att besvara våra problemfrågeställningar.

Vilka läromedel använder lärare i teknik?

Lärare använder sig främst av eget material. Bland läromedlen nämndes Puls Teknik och
Bonniers Den rätta tekniken flest gånger.

Vad påverkar lärarnas val av dem?

Lärarna prioriterar främst lämpliga arbetsområden i läromedlen och att de lämpar sig väl för
både flickor och pojkar. Därefter att läromedlet följer kursplanen och dess elevuppgifter.
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10. Diskussion

Vi kommer i detta kapitel kommentera och diskutera delar av vårt arbete, litteraturstudien,
granskningen, de två enkäterna samt problemfrågeställningarna. Vi kommer även att besvara
problemfrågeställningen ”Vilket av några teknikläromedel är det bästa enligt valda
granskningsområden?” och att belysa sådant som vi finner värt att kommentera.

10.1 Litteraturstudien

I litteraturstudien fann vi mycket som förankrade vår granskning. Det vi kom fram till under
Genus var inget direkt nytt, utan mycket som vi redan visste. Det var emellertid bra att vi
kunde få belägg för våra tidigare erfarenheter. De kriterier med tillhörande
bedömningsgrunder som framkom var väl representerade i den litteratur vi läste. Det som
vållade mest huvudbry var hur man ska ställa sig inför kvinnligt teknikinnehåll. Vad är kvinnlig
teknik egentligen? Vi letade efter innehåll som flickor generellt sett är intresserade av. Men,
samtidigt måste tilläggas att man är ute på farligt vatten för flickor är sinsemellan väldigt olika.
Ytterligare något som är värt att kommentera är hur genusperspektivet påverkar pojkarna.
Vid litteraturstudien tog vi hänsyn till pojkarna genom att föra fram kriterier och
bedömningsgrunder som inte medför några nackdelar för dem. Det som gynnar flickor (till
exempel högre frihetsgrader) gynnar till mycket stor del även pojkarna, men framförallt så
missgynnas de inte. En mer ”flickvänlig undervisning” innebär en större variation, som alla
elever uppskattar.

Studien av Lpo 94 och kursplanen i teknik gav inte så många kriterier. Det berodde på att vi
endast sökte kriterier som man i läromedel kan bedöma eller undersöka. Det som är viktigt
med ett läromedel, är att det tar upp de fem perspektiven som teknikundervisningen ska
bedrivas utifrån. Gör läromedlet det, finns det möjligheter till att nå uppnåendemål och
strävansmål. Strävansmålen är svåra att analysera i läromedel eftersom de i stor utsträckning
handlar om elevernas progression i teknikämnet och därför utelämnades de.
Vissa av läromedelsförfattarna hävdar att betygskriterierna har en central roll vid skrivandet
av läromedel. Vi berörde ej dem eftersom det är svårt att bedöma om läromedlet ger
möjlighet till att uppnå olika betyg. Vad vi däremot gjorde var att vi undersökte hur
läromedlen ställer sig till individualisering, vilket är viktigt för att alla elever ska få en så bra
och stimulerande undervisning som möjligt.

De bedömningsgrunder som vi fann rörande layout var inte överraskande. Det var svårt att
finna många belägg för hur en bra layout ska vara utformad. I läst litteratur stod det främst
vilket som var vanligast. Det fanns inte så många värderande faktorer som vi kunde använda
som bedömningsgrunder.

10.2 Läromedelsgranskning

Vi har granskat fyra läromedel och här redogör vi för vilket, som är det bästa med
utgångspunkt från valda granskningsområden. Det resultat vi fick fram är utifrån våra
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premisser. Det är inte säkert att det läromedel som är bäst passar alla, eftersom arbetet ej
beaktat alla tänkbara synvinklar. Det finns även läromedel som vi ej har granskat, som
mycket väl kan vara lika bra som de vi har studerat. Alla lärare och elever är olika. Ett
läromedel som passar en lärare passar inte en annan. En del vill ha fria tyglar medan andra
hellre låter sig styras av läromedlet.
Vi redovisar här nedan vilket läromedel som är bäst utifrån varje kriterie, enligt resultatet av
granskningen och enligt oss. Vi avslutar med en tabell där vi rangordnar läromedlen (1-4)
för att ge en visuell bild över slutbedömningen.

Individualisering
Bonniers Teknik är det som är bäst när det gäller individualisering. Det har nivågrupperade
uppgifter A, B och C både i faktaboken och studieboken. Puls är också bra, men där finns
det förslag på nivågrupperade uppgifter i lärarpärmen som eleverna inte lika lätt kan ta del
av. Det är bättre om eleverna själva kan ta del av nivågrupperingen, eftersom de då ställs
inför fler valmöjligheter och deras inflytande över det egna lärandet ökar.

Övergripande perspektiv från Lpo 94
Det var omöjligt att rangordna läromedlen utifrån hur de innehåller de fyra övergripande
perspektiven. Dels för att vi enbart undersökte om de fanns med i läromedlet och dels för
att läromedlen i olika utsträckning tog upp de olika perspektiven.

De fem teknikperspektiven från kursplanen
Här ger vi en helhetsbild av i vilken utsträckning läromedlen tar upp de fem perspektiven. Vi
anser att det läromedel som täcker flest perspektiv och i störst utsträckning är det bästa.
Bonniers Teknik tar upp alla perspektiven utförligt. Det brister lite när det gäller komponent
och systemperspektivet. Puls Teknik är dåligt på att belysa utvecklingsperspektivet och
människa – teknik – natur. Det saknas historik kring transportmedlen och totalt sett är
teknikhistorien fattigt beskriven. Det är möjligt att dessa perspektiv belyses i Puls Teknik
Grundbok 4-6, men det är samtidigt inte säkert att en elev har varit i kontakt med den under
de tidigare skolåren. NT-handboken har också en sämre beskriven teknikhistoria. Det går
inte heller ge en riktigt rättvis bedömning, eftersom vi saknar uppgifter att kommentera, när
det gäller konstruktion och verkningssätt – perspektivet. NO-kombi anser vi vara sämst, för
det är dåligt både vad gäller konsekvenser för människa – teknik – natur och konstruktion
och verkningssätt samt att det ej behandlar komponent och systemperspektivet. Det beror
antagligen på att läromedlet är gjort innan Lpo 94 trädde i kraft.

Uppnåendemål år 9
Bonniers Teknik ger möjlighet att uppnå målen. NT-handboken och Puls Teknik hamnar
därefter, vilket beror på att Puls är knapphändig med miljökonsekvenser och att vi saknar
konstruktionsuppgifter till NT-handboken. NO-kombi ger ingen möjlighet att uppnå två av
målen beroende på bristen av konstruktionsuppgifter och konsekvenser för miljön. Det mål
som är sämst representerat i alla läromedel är för- och nackdelar av teknikens effekter på
natur, samhälle och individens livsvillkor.
Något vi finner överraskande är att miljöperspektivet belyses så lite i läromedlen, eftersom
det är något som får allt större betydelse och utrymme i media.

Kvinnligt innehåll
Det är överraskande att två nya läromedel som Puls och NT-handboken är tämligen dåliga
på att ha med kvinnligt innehåll. Puls saknar inslag av vård och tar upp väldigt lite om
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kök/hem. Det innehåller ett stort kapitel om verktyg, men inga köksredskap tas upp. NT-
handboken behandlar det kvinnliga innehållet väldigt kortfattat. Bäst är även här Bonniers
Teknik, men NO-kombi är också bra.

Verklighetsanknytning
Detta kriterie är eventuellt något subjektivt bedömt eftersom det är svårt att inte göra en
generell, personlig uppskattning av vad flickor är intresserade av. Vi tänkte dock på vad den
lästa litteraturen gav för svar kring kvinnlig teknik och kvinnligt innehåll när vi gjorde
granskningen. Främst är Bonniers Teknik och sämst är NT-handboken.

Kvinnliga förebilder
Det är intressant att se att det äldsta läromedlet, NO-kombi har den bästa fördelningen
mellan män och kvinnor i bild och text. Det är mindre roligt att fördelningen i samtliga
läromedel är övervägande till männens fördel. Det finns fler män som har varit framträdande
i teknikhistorien och en del är omöjliga att utelämna, men det är möjligt att i betydligt högre
grad lyfta fram kvinnliga betydande personer.

Arbetsformer
Om undervisningen bedrivs i samarbetsformer beror till mycket stor del på läraren. Ifall
uppgifter inte uppmanar till samarbete går det ändå att genomföra de flesta på det viset. I
NT-handboken saknas underlag för en bedömning, eftersom faktaboken inte innehåller
uppgifter och arbetsboken ej är färdig. Bonniers är bäst på att uppmana till samarbete, följt
av NO-kombi och Puls. Idag när företag och politiker ropar efter personal med social
kompetens bör samarbetsformer få ett större utrymme i läromedel och undervisningen.

Arbetssätt
Inte heller här kan vi bedöma NT-handboken. Här är Bonniers Teknik återigen bäst. Det är
bäst på alla fyra bedömningsgrunderna, frihetsgrader, diskussionsuppgifter, skrivövningar
och ämnesövergripande arbetssätt. NO-kombi och Puls är ej möjliga att särskilja, då Puls
har bättre frihetsgrader och ämnesövergripande arbetssätt, medan NO-kombi har större
andel och antal diskussionsuppgifter och skrivövningar. I alla läromedlen dominerar
frihetsgrad ett på de praktiska uppgifterna, vilket ej är bra. Det är också skillnad vart
frihetsgraden ligger i läromedlens uppgifter. Det kan röra sig om ett öppet svar,
genomförande eller problemformulering. Det är dock inget som vi har studerat närmare. Vi
anser att det är bättre och viktigare med ett öppet genomförande än ett öppet svar,
eftersom den egna kreativiteten på så sätt stimuleras. Bonniers är det enda läromedlet som
försöker öka frihetsgraden i någon större utsträckning. Hur undervisningen bedrivs
beträffande diskussion, skrivövningar och kopplingar till andra ämnen än tekniken, hänger
mycket på läraren. Precis som vid arbetsformer kan läraren påverka hur läromedlet används
i stor utsträckning.

Bilder
Det går inte att dra några slutsatser när det gäller bildram och bildtext, förutom bildtexten hos
NO-kombi som är bristfällig. Däremot skiljer sig läromedlen en hel del i bildantal och
bildfärg. NT-handboken har endast 69 bilder att jämföra med de tre andra som har 250 till
300 bilder. Bonniers Teknik är bäst och sen följer Puls Teknik. NO-kombi har flest bilder
men det har inga färgfoton och väldigt många svartvita teckningar. Puls och Bonniers har en
fin och tilltalande bildlayout med många färgfoton och färgteckningar. När man tittar i de fyra
läromedlen med de olika layouterna slås man av vilken betydelse den har för det första
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intrycket av läromedlet. Layouten har också stor betydelse för hur man som läsare uppfattar
texten i boken. NT-handboken ger till exempel ett trist och tungt intryck.

Text
Textmässigt kan vi ej rangordna de olika läromedlen. På förhand kände vi att det skulle bli
svårt att få ut något av detta kriterie eftersom samtliga böcker idag är förhållandevis lika
utseendemässigt. Ekonomiskt sett är det inte dyrare att få till ett bra textutseende förutom
om man väljer att ha många färgrika bakgrunder.

Tabell över slutbedömning
Denna tabell visar läromedlens förhållande till varandra, en rangordning, inom varje kriterie
och är inte någon form av betygsättning av dem. Tabellen är relativ och det är ej möjligt att
dra några kvalitativa slutsatser för varje läromedel.

Bonniers
Teknik

NO-
Kombi

NT-
handboken

Puls Teknik

Lpo 94
Individualisering 1 4 3 2
Övergripande perspektiv 1 1 1 1
Kursplanen
De fem perspektiven 1 4 3 2
Uppnåendemål år 9 1 4 2 2
Genus
Kvinnligt innehåll 1 2 3 4
Verklighetsanknytning 1 2 4 3
Kvinnliga förebilder 2 1 4 3
Arbetsformer 1 2 - 3
Arbetssätt 1 2 - 2
Layout
Bilder 1 3 4 2
Text 1 1 1 1
Totalt 12 26 25* 25

* Summan saknar två kriteriers bedömning.

Vilket av några teknikläromedel är det bästa enligt valda granskningsområden?

Vi har kommit fram till att Bonniers Teknik är det bästa läromedlet bland de fyra vi valde att
granska. Det är bäst inom samtliga områden. Prismässigt är det dyrare än de andra. Om vi
jämför det med näst bästa läromedlet, Puls Teknik, så skiljer det 82 kronor (64%) mellan
elevböckerna, vilket är en betydande skillnad.

Puls Teknik förhåller sig bra till Lpo 94, kursplanen i teknik och layout men är sämst vad
gäller genusperspektivet bland de fyra läromedlen. Att ett så pass nytt läromedel har ett dåligt
genustänkande misskrediterar det, speciellt nu när jämlikhetsdebatten har varit i hetluften de
senaste åren.
NT-handboken har, av det man kan se, också det ett dåligt genustänkande i förhållande till
de andra. Det har även en tråkig och sparsam layout.
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NO-kombi förhåller sig sämst till Lpo 94 och kursplanen i teknik, vilket kanske inte är så
överraskande, eftersom det gjordes innan Lpo 94. Det har däremot det bästa
genustänkandet. Något för de nyare läromedlen att ta efter!

10.3 Läromedelsförfattarenkät

Författarnas åsikter kring vad som är viktigt i ett läromedel sammanfaller väl med våra tankar
om hur det ska vara. De poängterar att det ska vara inspirerande för eleverna samt följa
läroplan, kursplan och betygskriterier. Det kan kopplas till våra granskningsområden mycket
tydligt. Ett läromedel med bra layout inspirerar eleverna och vi har även använt
styrdokumenten i vår granskning.

De kriterier och bedömningsgrunder vi fann i litteraturstudien kring genus stämmer överens
med vad författarna tänker på för att intressera flickor. Till exempel nämns innehåll från
flickornas intresseområden, grupp- och diskussionsuppgifter samt kvinnliga förebilder. De
nämner också sammanhang, vilket även vi fann i litteraturen, men ansåg vara svårt att granska
objektivt.
I de svar som vi fick beträffande genus syns det en skillnad mellan vad männen och
kvinnorna har svarat. Kvinnornas svar är utförligare och innehåller tydliga åtgärder för
förbättring. Det skulle sannolikt bli bättre läromedel för flickor om fler kvinnor var
inblandade.

När det gäller layout så har de liknande tankar som vi. Text och bild ska hänga ihop och färg
har en betydande roll för helhetsintrycket. Tyvärr har ekonomin stor inverkan på layouten,
vilket eventuellt kan förklara Bonniers högre pris och NT-handbokens lägre.

10.4 Lärarenkät

De resultat som lärarenkäten gav, kom inte som några direkta överraskningar. Av egna
erfarenheter, känner vi till fördelningen av kvinnliga och manliga tekniklärare samt bristen av
teknikläromedel i skolorna. Drygt tre fjärdedelar av tekniklärarna är män och det är inte bra
eftersom flickorna behöver kvinnliga förebilder, vilket har belysts tidigare i arbetet. Den nya
kursplanen i teknik innebär en förändring av innehållet i teknikundervisningen och vi tror det
leder till att fler kvinnor blir intresserade av att undervisa i teknik.
Det är svårt att dra några slutsatser kring vilka teknikläromedel som förekommer mest på
skolorna i landet, eftersom det nämns många olika läromedel och samtliga i mycket
begränsad utsträckning. Läromedlet som förekommer mest är Puls Teknik. Det är
anmärkningsvärt att det är så få skolor som har läromedel. Vad det beror på har förstås flera
förklaringar. Lärarna menar, att det främst beror på att skolorna saknar pengar, att
teknikundervisningen ej får så många undervisningstimmar samt att läromedlens kvalitet är
bristfällig. Om pengarna är den främsta orsaken, är det viktigt för förlagen att satsa på billiga
läromedelsserier. Av de läromedel som vi granskat är Puls Teknik och NT-handboken
billigast och Bonniers Teknik dyrast. Eftersom skolorna har lite pengar till läromedel lär det
bli svårt för Bonniers Teknik att etablera sig, trots att det enligt våra granskningsområden är
det klart bästa. Läromedelsförfattarna hävdar att ett billigare läromedel får en sämre layout
och ett förkortat sidantal. De menar att innehållet troligtvis inte blir sämre men det ställer vi
oss frågande inför. Hur kan man förkorta ner ett textinnehåll utan att sammanhanget blir
lidande? Layoutens betydelse är viktig enligt författarna och oss. Det var något som vi
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trodde att även lärarna ansåg vara betydande, men enkäten visade att layouten har mindre
betydelse. Ur ett elevperspektiv tror vi dock att det har en framskjutande roll.
Cirka 25% av skolorna klagar på läromedlens kvalitet. Vilka läromedel de är missnöjda
med kan vi inte dra några slutsatser av. Vi tycker att framförallt Puls Teknik och Bonniers
Teknik har en bra kvalitet. Teknikämnet har genomgått stora förändringar i innehållet, i och
med den nya kursplanen. Det har inneburit att förlagen inte har haft så lång tid på sig att
producera läromedel i Lpo 94:s anda. Det kan möjligtvis vara en förklaring till lärarnas
missnöje.
Två av de områden som vi granskade läromedel utifrån, var högt prioriterade av lärarna. Det
betyder att vi gjorde ett relevant val och att allmännyttan med arbetet verkligen höjs.
Förutom styrdokumenten och genusperspektivet studerade vi också layouten i läromedlen.
Hur lärare ställer sig till det har vi nämnt tidigare. Lärarna prioriterar mest lämpliga
arbetsområden. Vad är lämpliga arbetsområden?, vad säger forskning?, vad tycker lärarna?.
Detta är frågor som vidare forskning kan ge svar på.

Till sist…
Arbetets resultat tyder på att läromedelsförfattare och lärare har samma intentioner och
önskemål av hur ett läromedel ska vara. Vi har dock visat att deras intentioner och önskemål
inte alltid når ända fram till färdig produkt. Det beror troligtvis på att vi alla är olika och har
olika uppfattningar kring vad som ska belysas mer än något annat och hur det ska belysas.
Genusperspektivet är komplicerat då det är svårt att säga vad som är tilltalande teknik för de
olika könen och vad som tilltalar båda. Kursplanen är idag mer fri än tidigare, vilket är bra,
men det skapar stort utrymme för skilda tolkningar. Det är dock mycket positivt att
författare och lärare har samma prioriteringar av vad som är viktigt i ett läromedel.
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