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Sammanfattning    
Abstract 
 
Syftet med studien är att ta reda på vilka praktiska moment som genomförs i teknikämnet i grundskolans senare 
år, utifrån den gällande kursplanen i teknik. Studien bygger på enkäter, ställda till ett antal elever, lärare och 
science center i Sverige. Enkäterna tolkas utifrån en fenomenografisk ansats. 
Elevenkäten har gjorts för att få en inblick i hur eleverna ser på de praktiska momenten i skolan samt vad de i 
allmänhet tycker om teknikämnet. 
Lärarenkäten har gjorts för att få reda på vilka praktiska moment om görs samt vilken budget som finns att tillgå 
för teknikundervisningen. Dessutom har användandet av science centers beskrivits. 
Science centerenkäten har gjorts för att ta reda på hur ofta science center anlitas av skolor och vilka praktiska 
moment som genomförs där.  
 
De slutsatser som kommer fram är att de flesta eleverna upplever de praktiska momenten som roliga samt att de 
flesta eleverna någon gång besökt något av de science center som finns i Sverige. I analysen av lärarenkäterna 
visas att 70 % av lärarna arbetar praktiskt trots låg budget. Utgångspunkten för upplägg av undervisningen är 
Lpo94 och ämnesintegration är vanlig. Lärarenkätsvaren pekar också på att det finns ett intresse av en ökad 
tillgång av science centers i undervisningen. Detta trots att svaren från science centrerna visar på en relativt stor 
användning av skolor. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att ta reda på vilka praktiska moment som genomförs i teknikämnet i 

grundskolans senare år, utifrån den gällande kursplanen i teknik. Studien bygger på enkäter, 

ställda till ett antal elever, lärare och science center i Sverige. Enkäterna tolkas utifrån en 

fenomenografisk ansats. 

 

Elevenkäten har gjorts för att få en inblick i hur eleverna ser på de praktiska momenten i 

skolan samt vad de i allmänhet tycker om teknikämnet. 

 

Lärarenkäten har gjorts för att få reda på vilka praktiska moment om görs samt vilken budget 

som finns att tillgå för teknikundervisningen. Dessutom har användandet av science centers 

beskrivits. 

 

Science centerenkäten har gjorts för att ta reda på hur ofta science center anlitas av skolor och 

vilka praktiska moment som genomförs där.  

 

De slutsatser som kommer fram är att de flesta eleverna upplever de praktiska momenten som 

roliga samt att de flesta eleverna någon gång besökt något av de science center som finns i 

Sverige. I analysen av lärarenkäterna visas att 70 % av lärarna arbetar praktiskt trots låg 

budget. Utgångspunkten för upplägg av undervisningen är Lpo94 och ämnesintegration är 

vanlig. Lärarenkätsvaren pekar också på att det finns ett intresse av en ökad tillgång av 

science centers i undervisningen. Detta trots att svaren från science centrerna visar på en 

relativt stor användning av skolor. 

 
 

 

 

 

 



   

1 INLEDNING ..........................................................................................................................1 

2. SYFTE, FRÅGESTÄLLNINGAR OCH DISPOSITION.................................................2 

2.1 SYFTE ................................................................................................................................2 

2.2 FRÅGESTÄLLNINGAR .........................................................................................................2 

2.3 DISPOSITION ......................................................................................................................3 

3 BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING .................................................................3 

3.1 TEKNIKÄMNETS FRAMVÄXT ..............................................................................................3 

3.1.1 Teknikämnet idag.......................................................................................................4 

3.1.2 Betyg och bedömning i teknik ....................................................................................5 

3.2 SCIENCE CENTER ...............................................................................................................6 

3.3 TIDIGARE FORSKNING ........................................................................................................7 

3.3.1 Teknikämnets didaktik ...............................................................................................7 

3.3.2 Studier i skolmiljö......................................................................................................8 

3.3.3 Teknikundervisning i grundskolan...........................................................................10 

3.3.4 Undervisningsteknik i teknikämnet ..........................................................................11 

3.3.5 Science Center i undervisningen .............................................................................12 

4. METODBESKRIVNING...................................................................................................14 

4.1 INLEDNING.......................................................................................................................14 

4.2 POPULATIONEN................................................................................................................14 

4.3 ENKÄTERNA ....................................................................................................................15 

4.4 TILLFÖRLITLIGHETSFRÅGOR............................................................................................15 

5. RESULTAT/ANALYS .......................................................................................................16 

5.1 ELEVENKÄT .....................................................................................................................16 

5.2 LÄRARENKÄT ..................................................................................................................18 

5.2.1 År 7 ..........................................................................................................................19 

5.2.2 År 8 ..........................................................................................................................20 

5.2.3 År 9 ..........................................................................................................................20 

5.3 SCIENCE CENTER .............................................................................................................22 

6. DISKUSSION......................................................................................................................24 

ÅR 7 ......................................................................................................................................24 

ÅR 8 ......................................................................................................................................25 



   

ÅR 9 ......................................................................................................................................26 

REFERENSLITTERATUR ..................................................................................................29 

BILAGA 1 – ELEVENKÄT ..................................................................................................30 

BILAGA 1.1 – ELEVENKÄTSVAR.............................................................................................31 

BILAGA 2 – LÄRARENKÄT...............................................................................................35 

BILAGA 2.1 – LÄRARENKÄTSVAR .........................................................................................36 

BILAGA 3 – SCIENCE CENTER-ENKÄT ........................................................................46 

BILAGA 3.1 – ENKÄTSVAR, SCIENCE CENTER .......................................................................46 



  1   

1 Inledning 

 

Kursplanen för det svenska skolämnet teknik är ambitiös. Eleverna skall lära sig 

allmänbildning i och om teknik, förstå de tekniska artefakternas och systemens relationer till 

vardag och samhälle, utveckla en förmåga att konstruera och designa tekniska konstruktioner 

och bli förtrogna med teknikens väsen, något som man naturligtvis kan tolka på olika sätt.1 

 

Jag har i detta arbete valt att undersöka praktiska moment som genomförs i teknikämnet under 

åren 7 till 9. Då teknikämnet har en ambitiös men öppen kursplan finns det gott om utrymme 

för olika val av områden att ta upp och därför tyckte jag det kunde vara intressant att 

undersöka vad som genomförs i klassrum runt om i Sverige. Jag har också velat se hur och i 

vilken grad science centers används i undervisningssyfte.  

 

Undersökningarna har gjorts genom enkäter till lärare, elever och science centers. Arbetet 

bygger till största delen på dessa enkäter då det inte finns någon tidigare forskning gjord i 

ämnet. 

 

Under de 25 år som tekniken funnits med som ett obligatoriskt ämne (10 år som obligatoriskt, 

självständigt ämne) i läroplanen har det ständigt förändrats. Genomgående har dock varit att 

olika typer av praktiska moment har varit närvarande, först för att vara yrkesförberedande 

men senare till att inkludera miljö och vardagsteknik. 

 

 

 

 

                                                 
1 Hagberg & Hultén, 2005, s. 9 
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2. Syfte, frågeställningar och disposition 

 

2.1 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka olika praktiska moment som genomförs i 

teknikämnet under åren sju till nio av grundskolan. Genom att analysera enkäter, ställda till 

lärare, elever och science centers, hoppas jag kunna hitta intressanta moment, vad lärarna har 

för målsättning med dessa och hur de bedöms. Syftet kan konkretiseras i problemställningar, 

som jag avser att försöka besvara.  

 

Organiserat lärande sker också utanför de samhälleliga utbildningsinstitutionerna. Som 

exempel nämns museer och science centers.2 Science centers befinner sig i gränslandet mellan 

utveckling och forskning och syftar till att intressera barn, ungdomar och vuxna för teknik, 

både som kunskapsområde och som samhällsfenomen.3 Science centers används ibland av 

skolor för sin teknikundervisning och därför anser jag att även dessa bör ingå. 

 

 

2.2 Frågeställningar 

 

Syftet kan åskådliggöras i fyra konkreta frågeställningar. De första två syftar till att beskriva 

teknikundervisning i en klassrumssituation, den tredje innefattar elevers uppfattning av 

densamma samt den fjärde som tar upp science centers och hur de används av skolor i dag. 

  

1. Vilka olika typer av praktiska moment genomförs under grundskolans senare 

år (sju till nio)? 

2. Vilka är målen med dessa moment och hur bedöms de? 

3. Hur uppfattar eleverna dessa moment? 

4. Hur och i vilken utsträckning används science centers i undervisningen? 

 

 

                                                 
2 Hagberg & Hultén, s. 18 
3 Ibid, s. 10 
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2.3 Disposition 

 

Kapitel ett ger en introduktion till problemområdet och i kapitel tre ges en 

bakgrundsredogörelse av praktiska moment inom teknikämnet i grundskolans äldre åldrar. 

Kapitel fyra innehåller en metodbeskrivning där jag tar upp de enkäter jag gjort samt en 

forskningsöversikt. Resultatet redovisas i kapitel fem, analyseras i samma kapitel och 

slutligen har jag min diskussion i kapitel sex. 

 

 

3 Bakgrund och tidigare forskning 

 

3.1 Teknikämnets framväxt 

 

Teknikämnet har funnits med i grundskolan sedan denna utvecklades i slutet av 1950-talet och 

början på 1960-talet. Tilltron till naturvetenskaplig och teknisk kunskap som välståndsskapare 

var hög. Skolans syfte var därför att utbilda arbetskraft till ett modernt industrisamhälle. I 

läroplanen 1962 (Lgr 62) tillkom en kurs kallad ”Teknisk orientering” vilken var frivillig i 

årskurs sju och åtta. Dessa studier var menade som en förberedelse inför något som kallades 

årskurs 9TP (teknisk-praktisk).4 

 

I läroplanen 1969 (Lgr 69) ändrades kursen till att omfatta hela högstadiet. Det fanns då fem 

valbara kurser varav teknikkursen var en. En kombination av tekniska och språkkurser var 

inte möjlig, vilket medförde att om man som elev valde att läsa teknikkursen var det omöjligt 

att vidareutbilda sig vid de teoretiska gymnasieutbildningarna då dessa krävdes ett 

andraspråk. 

Genom införandet av läroplanen 1980 (Lgr 80) blev teknik ett obligatoriskt ämne med två 

veckotimmar, dock som en del i det naturorienterade blocket. Teknik som kurs var fortfarande 

valbar, en kvarleva från Lgr 69.5 

 

                                                 
4 Blomdahl, Eva, s. 11-12 
5 Ibid, s. 12-13 
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Läroplanen 1994 (Lpo 94) genomförde en stor förändring. Strävans- och uppnåendemål 

infördes och för teknikämnet innebar det att läraren själv skulle utveckla innehållet och 

arbetsmetoder utifrån en grundläggande struktur som fanns beskrivet i läroplanen. Detta har 

medfört att det finns många olika varianter på hur teknikundervisning bedrivs idag. Det finns 

inte längre endast ett rätt sätt att genomföra undervisning. I och med Lpo94 klassas 

teknikämnet som ett självständigt ämne och inte längre som en del av det naturorienterade 

blocket. Ämnet ska också schemaläggas från år 1 till och med år 9.6 

 

3.1.1 Teknikämnet idag 

I ”Kursplan och betygskriterier 2000” lyfts fem olika perspektiv av teknikämnet fram: 

- Utveckling 

Den tekniska utvecklingen har olika drivkrafter, förändringar i naturen, samhälleliga 

omvandlingar men även människors nyfikenhet och skaparglädje. 

- Vad tekniken gör 

Vad vill man att tekniken ska uträtta? Tekniken har fyra grundläggande funktioner: omvandla, 

lagra, transportera och styra. Genom att dessa tydliggörs och systematiseras får eleven 

verktyg att själv kunna analysera teknikens roll och funktion. 

- Konstruktion och verkningssätt 

I ämnet ingår att pröva olika tekniker och tekniska lösningar för att bygga upp en teknisk 

repertoar, såväl praktiskt som begreppsmässigt. 

- Komponenter och system 

Föremål med teknisk funktion ingår nästan alltid, mer eller mindre nära sammanlänkade, som 

komponenter i större system. Genom att studera enskilda tekniska lösningar och deras 

infogning i större system kan eleverna få viktiga insikter i teknikens speciella karaktär och 

villkor. 

- Tekniken, naturen och samhället 

Växelspelet mellan mänskliga behov och teknik behandlas för att förstå teknikens roll och 

betydelse. Vilka konsekvenser och effekter för individ, samhälle och natur ger en viss 

teknikanvändning?7 

 

                                                 
6 Blomdahl, Eva, s. 13-16 
7 Teknik, kursplan och betygskriterier 2000, s. 4-5 
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3.1.2 Betyg och bedömning i teknik 

Först i och med införandet av Lpo94, då teknikämnet fick en egen kursplan, inleddes en 

omfattande fortbildning av lärare i teknik.8 I Kursplan och betygskriterier 2000 står att läsa 

att: 

Skolan ska i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar förmågan att 

omsätta sin tekniska kunskap i egna ställningstaganden och praktisk handling … Den tekniska 

kulturen vilar i hög grad på det praktiska arbetets kunskapstraditioner. … Att själv praktiskt 

pröva, observera och konstruera är ett fruktbart sätt att närma sig teknikens primära frågor 

om mål och möjligheter och att erövra en förståelse som är svår att nå på annat sätt.9 

 

Till skillnad från andra skolämnen diskuteras huruvida tekniska kunskaper över huvud taget 

kan förvärvas genom enbart teoretiskt lärande av generell kunskap från böcker och lärare till 

elever. Som alternativ förespråkas i stället ett processinriktat lärande där eleverna arbetar med 

konkreta exempel och har ett kontinuerligt utbyte av erfarenheter och diskussioner med 

andra.10     

 

Uttalat är också att teknisk utveckling drivs av inte bara nyttosträvanden utan människors 

nyfikenhet och skaparglädje. De praktiska momenten nämns som ett sätt att pröva olika 

tekniker och tekniska lösningar. Genom dessa ska eleven bygga upp en teknisk repertoar, 

såväl praktiskt som begreppsmässigt. 11
 

 

Bedömningen gäller elevens förmåga att handskas och förstå teknik från skilda 

verksamhetsområden.12 Så börjar bedömningskapitlet i ”Kursplaner och betygskriterier 

2000”.  Därefter skrivs att bedömningen också avser elevens förmåga att: 

- förstå hur teknik fungerar i förhållande till olika människors behov och önskemål. 

- ha förtrogenhet med den tekniska kunskapstraditionen. 

- välja och använda relevanta redskap och material. 

- fullfölja en större uppgift med hjälp av sin manuella skicklighet och kapacitet. 

- se samband och processer i en teknisk konstruktion eller i ett tekniskt system. 

- åskådliggöra och förklara teknik med hjälp av relevanta begrepp, principer och bilder. 

                                                 
8 Hagberg & Hultén, s. 14 
9 Teknik, kursplan och betygskriterier 2000, s. 3 
10 Hagberg & Hultén, s. 22 
11 Teknik, kursplan och betygskriterier 2000, s. 4-5 
12 Ibid, s. 7 
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- identifiera teknikens estetiska och sociala aspekter.  

- förståelse av det ömsesidiga förhållandet mellan teknik och mänskliga behov, 

drivkrafter bakom teknisk utveckling samt dennas konsekvenser.13 

 

 

3.2 Science center 

 

Med science center menas utställnings- och aktivitetscentra med syfte att popularisera 

vetenskap och som strävar till inlärning genom interaktiva objekt och demonstrationer.14 

 

Världens första renodlade science center startade i Paris 1937, fick namnet Palais de la 

Découverte och finns än idag kvar. USA följde efter under slutet av 50-talets. Då gavs teknik 

och naturvetenskap högsta prioritet efter den s.k. ”Sputnik-krisen”. USA, som trodde att man 

var den ledande tekniska nationen i världen, hade då fått se Sovjetunionen bli den första 

nationen som sände ut en farkost i rymden. Som svar gjordes en massiv satsning på 

teknikkompetensutveckling genom s.k. science centers. Det första amerikanska uttalade 

science centret, Pacific Science Center i Seattle, grundades 1963 och flera följde därefter 

(bl.a. Frans G Oppenheimers: The Exploratorium i Los Angeles).  

 

I samband med introduktionen av Lgr1980 bildades även Forskningsrådet (FRN) som fick till 

uppgift av Sveriges regering att sprida information om teknik och naturvetenskap och ända 

sedan dess har de stimulerat olika science centers uppbyggnad och verksamhet. 1985 startade 

Sveriges första permanenta science centerutställning vid Teknorama på Tekniska museet i 

Stockholm (samtidigt som Tom Tits Experiment hade sin första utställning i Södertälje 

konsthall). Ett år senare startades Fenomenmagasinet i Linköping och två år senare stod 

Sveriges första självständiga och numera största och mest utvecklade science center klart: 

Tom Tits Experiment i Södertälje. Sedan dess har antalet ökat och i nuläget finns ett drygt 20-

tal olika science centers runtom i Sverige från Teknikens Hus i Luleå till Kunskapstivolit i 

Malmö.15 

 

                                                 
13 Teknik, kursplan och betygskriterier 2000, s. 7 
14 http://www.nordicscience.org/indexsv.htm 
15 http://www.tomtit.se/?dnode=318 
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3.3 Tidigare forskning 

 

3.3.1 Teknikämnets didaktik 

Denna rapport är en kartläggning av teknikdidaktisk forskning där det konstateras (som i 

många andra rapporter) att det saknas forskning inom teknikområdet på grund av bland annat 

att ”didaktisk forskning tenderar att i första hand behandla frågor som är aktuella i den 

nationella utbildningsdebatten och också görs med uttalat syfte att i första hand vara relevant 

för olika aktörer i den svenska skolan (i första hand lärarna).”16 Detta, menar författarna, kan 

ha förstärkts av ”att teknikundervisningen i allmänhet och grundskolans teknikämne i 

synnerhet under snart 20 år har betraktas som ofärdigt till innehåll och form och därför i 

behov av grundläggande utveckling och av kompetenshöjande fortbildning för lärarna.”17 

 

Genom studier av lärares och elevers uppfattning av om undervisningen av teknik (Yvonne 

Andersson) kan man peka på en rad omständigheter som ledde till att teknikutbildningen 

blivit svag. Dessa är till stor del lärarrelaterade som lärares avsaknad av utbildning och 

kunskaper i teknik men också ett ointresse av ämnet i sig. Tillsammans med oklara mål samt 

svårigheter att etablera ett nytt ämne nämns det som den bakomliggande orsaken till 

problemet.  

 

Andra forskare har funnit att lärarnas avsikter och ambitioner har stor betydelse för att få 

elever att bli intresserade och ta till sig kunskap i ämnet. 

 

För att råda bot på bristen av forskning i området bedömer författarna därefter att ett antal 

åtgärder som mycket angelägna bland annat;  

- ”Fler doktorander som är inriktade på forskning och undervisning i teknik bör 

antas.”18 Detta kan ske genom att lärarutbildningarna erbjuder fördjupningsmöjligheter 

i ett allmänt teknikämne som samtidigt är forskningsförberedande. För de som väljer 

fortsatt forskarkarriär bör därefter också ha tillgång till post-doc-befattningar. 

                                                 
16 Hagberg & Hultén, s.27 
17 Ibid, s.27 
18 Ibid, s.56 
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-  ”De seniora forskarna bör eftersträva ökade forskningsanslag.”19 Genom ökat 

samarbete och samverkan mellan olika forskningsmiljöer (som traditionellt inte 

hänförs till ett ämnesdidaktiskt/pedagogiskt område) och lärosäten kan man stärka 

grundkompetensen och skapa/behandla nya frågeställningar.  

- ”Uppbyggnadsstöd för lokala miljöer med teknikdidaktiskt forskningsintresse.” 20 

 

När det gäller praktiska moment diskuteras olika trådar sammanvävs till teknikämnets 

innehåll: praktiken (handen), kreativiteten (intellektet), erfarenheten (minnet), formen 

(estetiken) och användbarheten (ansvaret).Detta tillsammans med teknikens egna historiska 

kunskapstradition är det som framställs som det unika för innehållet i skolans 

teknikutbildning.21 

 

Författarna pekar också på svårigheter som är unika för undervisning i teknikämnet. Den 

tekniska allmänbildningen förändras när nya teknikområden utvecklas vilket medför att även 

vardagens tekniklandskap förändras. Nya teknikområden utmanar det traditionella innehållet 

och kräver korrekt behandling i den didaktiska forskningen. Nya flerfunktionella artefakter 

med häpnadsväckande kapacitet skapas (framförallt inom informations-, kommunikations- 

och medieteknik) och bioteknikframsteg pekar på ett nära förestående paradigmskifte.22 Allt 

detta bör man som tekniklärare ta del av.   

  

3.3.2 Studier i skolmiljö 

Denna rapport är resultatet från två studier, gjorda av författaren, som sammanfattats i en 

rapport för att ge en bild av hur det står till med teknikämnet efter tio år med egen kursplan. 

 

Hon hänvisar till ett nyhetsbrev, Tekniken i skolan nr 2, maj 2004, där det redovisats att 

66 % av cirka 100 lärare i teknik har mindre än fyra akademiska poäng i teknik eller 

ingen utbildning alls. Detta bör ställas i paritet till en studie av 4400 lärare som 

Skolverket gjorde 2004. Där visade det sig att för lärare som undervisade i teknik i 

skolår 7-9 var andelen tekniklärare med utbildning i teknik 61 % samtidigt som andelen 

lärare med utbildning i teknik samt med lärarutbildning var endast 45 %. I den tidigare 

                                                 
19 Hagberg & Hultén, s.56 
20 Ibid, s.57 
21 Ibid, s.58 
22 Ibid, s.59 
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studien (från nyhetsbrevet) redovisas också att en del lärare hävdar att ämnet lämpar sig 

särskilt väl för en läromedelsfri undervisning medan några svarar att fysikboken 

fungerar som teoribok även i teknik. 23 

 

När det gäller de praktiska momenten skriver Mattsson att: 

De skolrum som har riklig utrustning och en variation av material uppfattar elever som 

attraktiva och där finns det enligt barnen meningsfulla saker att göra.24 

Mattsson hänvisar sedan till Hodson som beaktar fem kategorier i sin översikt av praktiskt 

arbete25: 

1. Motiverar genom stimulans och glädje 

2. Undervisar i laborativa färdigheter 

3. Lyckas med lärande av vetenskaplig kunskap 

4. Ger insikter i vetenskaplig metod och utveckla kunskap att använda den 

5. Utvecklar viss vetenskaplig attityd såsom ”öppet sinne” 

Med hänvisning till Hagberg skriver hon sedan att en lärare ska kunna se, beskriva och 

analysera teknikens olika innebörder såsom artefakter, sociotekniska system för tillverkning, 

tekniska kunskaper, förmågor, teknologi samt användningen av artefakterna och systemen. 

Detta visar på den mångdimensionella uppgiften som en tekniklärare har.26 

 

Genom lärarutbildningarna skapar man en kvalitetssäkring av undervisningen och garanterar 

en godtagbar standard samtidigt som Skolverket (2004) påvisade att det inte fanns tillräckligt 

antal utbildade tekniklärare för att tillgodose behovet. Mattssons lärarenkäter visar på att 

utbildade tekniklärare (kallade Grupp X av Mattsson) planerade sin undervisning mer utifrån 

kursplanen än de som saknade teknikutbildning (kallade Grupp Z av Mattsson) som istället i 

stället utgick från NO-undervisningens struktur. Grupp Z använde sig av teknikinslag som 

blev en ”hjälp” för fysikämnet, en begreppsanvändning. Majoriteten talade om värdet av 

praktiska moment men uttryckte sig olika om hur och vad eleverna då lärde. Generellt kan 

sägas att Grupp X hade en tydlig teknikteori som var kopplad till de praktiska momenten till 

skillnad från Grupp Z som hade vaga idéer om hur teori och praktik skulle integreras.27 Detta 

kan man ställa i paritet med följande (som är slutordet i rapporten): 

                                                 
23 Mattsson, Gunilla, s.49-50 
24.Ibid, s.63 
25 Ibid, s.67 
26 Ibid, s.82 
27 Ibid, s.15-22 (bilaga) 
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Denna studies resultat tyder på att lärares utbildning i teknikundervisning och 

teknikdidaktiska kompetens har stor betydelse för elevers teknikintresse.28 

 

3.3.3 Teknikundervisning i grundskolan  

2005 gav Teknikföretagen ut en rapport om teknikundervisningen i grundskolan. 

Teknikföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för fler än 3000 teknikföretag i 

Sverige. Varje år satsar de ”ansenliga resurser” på teknik och skola. Med priser till 

”Teknikspanarna” (tekniklektioner för elever och fortbildning av lärare) och ”Årets 

Teknikutbildning” (ett pris som delas ut till grund- och gymnasieskolor samt 

ingenjörsutbildningar som arbetar föredömligt med teknikundervisning) jobbar de för ett ökat 

teknikintresse i Sverige.29 

 

Undersökningen visar att mer än hälften av lärarna anser sig ha dålig eller ganska dålig 

kunskap om kursplanen för teknikämnet och att nästan 30 % av lärarna underkänner 

teknikundervisningen på sin skola. Detta medför att teknikämnets mål inte uppnås och då det 

även visar sig att arbetsplaner i många fall saknas förstår man att teknikämnet har allvarliga 

problem. Så många som nio av tio lärare önskar sig mer stöd och/eller fortbildning inom 

ämnet samt personer att vända sig till som kan teknikämnet för att på så vis få inspiration och 

ny kunskap.30 

 

Med utgångspunkt från denna rapport anser Teknikföretagen att: 

Teknikämnets status ska höjas. 

→ Därför måste lärare i grundskolan omgående få möjlighet till fortbildning i 

teknikämnet. 

Eleverna ska ges möjlighet att nå målen i teknikämnet. 

→ Därför måste det finnas en teknikansvarig lärare på varje grundskola. 

Skolan ska tillvarata det teknikintresse som finns i de tidiga skolåren. 

→ Därför måste skolan börja med teknikundervisning redan under de första skolåren. 

 Teknikämnet ska utvärderas. 

                                                 
28 Mattsson, Gunilla, s.23 (bilaga) 
29 Teknikföretagen, s.5 
30 Ibid, s.8-9 
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→ Därför måste Skolverket omedelbart få ett uppdrag att utvärdera teknikämnet 

nationellt.31 

 

3.3.4 Undervisningsteknik i teknikämnet 

Eva Blomdahl presenterar i sin artikel ett alternativ till det som varit den traditionella 

teknikundervisningens primära syfte, dvs. att förse eleverna med specifik teknisk kunskap. 

Hos John Dewey och Martin Heidegger har hon hittat betoning på att man som lärare ska 

frambringa goda tankevanor genom att se tänkande som ”den bildande erfarenhetens 

metod”.32 

 

Redan i början av förra seklet förde Dewey fram tanken om att den värld barn och ungdomar 

lever i blivit osynlig och att skolan skulle se som sin uppgift att göra den synlig igen. Sett 

utifrån dagens kunskapsexplosion är det möjligt att se den oerhörda mängd information som 

är ogreppbar. Detta resulterar i att eleverna konfronteras med en främmande värld i skolan 

och för att råda bot på det bör lärandet omorganiseras till att vara erfarenhetsbaserad och 

erfarenhetsskapande. I klartext innebär det att eleverna ska få möjligheten att förstå och 

använda sig av sina egna erfarenheter för i varje erfarenhet är intresset drivkraften. Aktiviteter 

och konsekvenser måste ha relevans för elevernas verklighet och liv.33  

 

”Plats” anges som ett centralt begrepp inom teknikundervisningen. Det baseras på en idé av 

Heidegger om det ”mänskliga tänkandets och handlandets bundenhet till en ’ort’, enligt vilken 

människan alltid befinner sig i en bestämd situation, där vissa omständigheter är givna, vilket 

bestämmer hennes förståelse och hennes sätt att förhålla sig till sin omvärld.” 34 Platsen är 

elevens närmiljö, hem, skola, ort. För att eleverna ska kunna förstå och relatera till de 

processer som formar teknikens framväxt, utveckling och användning i samhället, måste de 

vara familjära med denna plats. 35 

 

Blomdahl kallar sin utbildningsfilosofi för ”teknikre-presentation”. 

                                                 
31 Teknikföretagen, s.10 
32 Blomdahl, Eva, s.48 
33 Ibid, s.48 
34 Ibid, s.49 
35 Ibid, s.49-50 
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Teknikre-presentation är ett uttryck som är tänkt att föra tankarna till det att presentera 

eller att visa något. Prefixet ”re-” ska således fånga detta att vi på nytt lär oss betrakta 

världen, den dagliga värld vi lever i, med fräscha ögon; vi ”uppdagar” den, som 

Heidegger (1974/2004) skriver.36 

Den kan beskrivas i fyra faser: 

1. Uppdragsformulering. Utforma ett uppdrag utifrån elevens verklighet (elevens 

”plats”). Tidigare har man pratat om att lösa ”problem” men Blomdahl föredrar 

”uppdrag” då det inte är förknippat med svårigheter och bekymmer samtidigt som 

”problemlösning” kan ge uttryck för att det bara finns endast en lösning. 

2. Analys. En ingående analys av produktens eller systemets utveckling, funktion och 

uppbyggnad samt utvärdera dess för- och nackdelar när det gäller dess effekter på 

natur, samhälle och individens livsvillkor. Eleverna ska skaffa sig kunskap om 

befintliga system och handlar oftast om ett omfattande efterforskningsarbete. 

3. Visualisering eller konstruktion av förståelse. Genom skisser, beskrivningar, modeller 

och simuleringar som lämnas in får läraren en inblick i elevernas förståelse. Läraren 

kan därefter organisera aktiviteter för att utveckla denna. 

4. Reflektion och utvärdering. För att undervisningsprocessen ska leda framåt är det 

viktigt att både under och efter avslutat arbete ge utrymme för reflektion. Det kan 

innebära att ta del av kamraters skisser och modeller för att kunna upptäcka ny 

förståelse som kan appliceras på den egna konstruktionen.37 

 

3.3.5 Science Center i undervisningen  

Vaike Forss har i sin avhandling beskrivit att elever mer ser science centers som ett ställe där 

man leker och inte som en inlärningsplats.38  

Eleverna ger uttryck för att de vill ha mer oförutsägbara moment där de kan göra vad de vill 

utan att ha någon handledning och ett uttalat mål. Möjlighet att få uppfinna helt själv utan 

någon form av kontroll är något som efterfrågas.39  

 

                                                 
36 Blomdahl, Eva, s.43 
37 Ibid, s.50-53 
38 Forss, Vaike, s.139 
39 Ibid, s.138 
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Utställningar har en tendens att presenteras som något med en redan färdig sanning 

(unequivocal statements) istället för något som genom samarbete mellan olika processer, 

kontexter och aktörer skapats under en längre tid. Det medför att utställningarna framställs 

som något okritiserbart och svårförstått om man inte är insatt i ämnet. I slutändan blir därför 

betraktaren bara just en betraktare och inte en deltagare (contributors) som är ett krav för att 

man ska kunna ta till sig kunskapen aktivt40:  

”The question of what and how they want to learn is not raised, or how their knowledge can 

be of any value to the meaning of the exhibits. In fact, you could ask if the whole notion of 

visitors as contributors to the meaning of the exhibits is something that is embraced or 

excluded by the very core of the science centre movement, especially the part dealing with 

interactive exhibits.”41 

                                                 
40 Forss, Vaike, s.142 
41 Ibid, s.139 
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4. Metodbeskrivning 

 

4.1 Inledning 

 

Efter att ha gjort en omfattande översikt har jag kunnat konstatera att det inte finns någon 

tidigare gjord forskning inom områdena praktiska moment i teknikundervisning samt science 

centers inblandning i densamma, något som jag fått verifierat av bl.a. Eva Blomdahl och 

Gunilla Mattsson i hennes IDP-rapport. 

”Teknikämnet är ju relativt nytt och således finns inte mycket forskning om lärande och 

undervisning i och om teknik. Den forskning som finns sammankopplar ofta naturvetenskap 

och teknik. Dessutom har begreppen teknik och teknikämnet samma innebörd ofta vilket 

innebär problem vid tolkning av texter.”42 

 

 

4.2 Populationen 

 

För att belysa mina frågeställningar valde jag att försöka få lärare representerade från olika 

delar av Sverige. Svårigheter har legat i att få tag på deltagande lärare då jag varit intresserad 

av att ha en så stor population som möjligt. Mailinglistor som finns får inte delges andra än de 

som äger dem vilket gjorde att jag på egen hand har fått söka reda på lärare genom 

Internetsökningar och utnyttjande av kontakter. Detta har medfört att jag inte kunnat få det 

stora antalet deltagande jag velat ha från början. Jag fick tyvärr inte tillgång till CETIS 

nätverk men tack vare lärarutbildningen vid Malmö högskola fick jag en lista med ett antal 

(20 stycken) tekniklärare från Skåneregionen.  

Under tiden har jag haft en givande diskussion med min mentor i den skola där jag haft min 

praktik förlagd. Samma skola användes vid elevenkäterna, dels för att få en bättre jämförelse 

med lärarenkäterna, dels att jag visste att jag skulle få ett högt deltagande av niondeklassarna. 

I och med att jag haft min praktik vid skolan kunde jag också lättare förstå elevernas svar då 

jag varit med under många av momenten (då jag känner de sedan tidigare). Science center jag 

använt mig av finns runt om i Sverige och där valde jag att använda mig av e-post. 

 

                                                 
42 Mattsson, Gunilla, s.8 
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4.3 Enkäterna 

 

Med utgångspunkt från mina frågeställningar har jag formulerat enkäter till lärare (tolv 

stycken), elever (38 stycken) och science centers (åtta stycken). Dessa har formulerats på så 

sätt att det funnits utrymme för informantens egna beskrivningar och tankar. Jag beskriver här 

mina syften med de olika frågorna. 

Lärarenkäterna var de jag skrev först. Här ville jag ha reda på vilka moment som genomförs, 

om samarbeten med andra ämnen förekommer och hur stor budget de har att röra sig med.  

Elevenkäterna har genomförts för att få inblick i hur eleverna ser på dels de praktiska 

momenten, dels teknikämnet i stort. Enkäterna har därefter behandlats med fenomenografisk 

ansats dvs. en empirisk grundad beskrivning av olika sätt att uppfatta omvärlden. Meningen är 

att man beskriver hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor. Det innebär att man söker 

efter innebörder i stället för förklaringar, samband eller frekvenser – man beskriver alltså hur 

något framstår och inte hur något egentligen är.43 Normalt sett appliceras en fenomenografisk 

analys på intervjuer men jag har valt att göra det på mina enkäter. 

 

I efterhand önskar jag att frågan ”Hur ser din tekniklärarutbildning ut?” hade funnits med för 

att kunna se på hur många som har akademiska poäng i teknikämnet. Alla lärarna sa sig jobba 

praktiskt dock med en reservation där läraren sa att det inte fungerade så bra. En intressant 

följdfråga (som tyvärr inte blivit ställd p.g.a. att enkäten inte följdes upp av en intervju) hade 

varit ”Vad fungerar inte bra?” eller ”Varför fungerar det inte?”. Andelen praktiska moment 

varierade från ca 25 % till 80 % och det är ju en stor spännvidd.  Huvuddelen kan dock sägas 

ligga över 50 %. 

 

 

4.4 Tillförlitlighetsfrågor 

 

Jag bedömer validiteten i arbetet som god då resultatet belyser och besvarar syftet med 

arbetet. Reliabiliteten anser jag till stor del vara hög men om enkätfrågor omformulerats i 

efterhand (när jag nu har facit i hand) tror jag att den kunnat bli ännu högre. Tillförlitligheten 

kunde blivit högre om jag haft större population, bättre spridning geografiskt och/eller större 

omfång av tid vid enkäter men i stora drag anser jag även denna vara relativt god. 

                                                 
43 Larsson, Staffan, s.13 
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5. Resultat/Analys 

 

Efter att alla enkäter samlats in sammanställde jag resultatet och valde att åskådliggöra det i 

tabell-/diagramform. Nedan följer analyser och kommentarer till resultatet (som kan utläsas i 

sin helhet i bilaga 1.1). 

 

 

5.1 Elevenkät 

 

Elevgruppen bestod av två stycken teknikgrupper i år nio. Av dessa var flickor kraftigt 

överrepresenterade (33 stycken av 38 totalt). Då de alla gick på samma skola och hade haft 

samma lärare (som dessutom har varit min mentor) var det lätt att formulera frågor om 

praktiska moment. Detta medförde också att det senaste praktiska momentet de deltagit i var 

larmbygge eller lödning (som var en introduktion till larmbygget).  

 

Bild 1: Enkätfråga 3 - Rangordning av moment 
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Bild 2: Enkätfråga 4 - Vilket moment tycker du att du lärt dig mest av? 

 

Antal svar (totalt per elev)

0

5

10

15

20

25

30

35

0 1 2 3 -

Antal

 

Moment

0

5

10

15

20

La
rm

B
ro
ar B

il

1

2

3

 

Förklaring till Bild 1 och 2: 

På frågorna tre och fyra fick eleverna rangordna sina val vilket resulterade i att en del svarade 

i den skala ett till fem som var meningen medan andra endast svarade med ett till två. Därför 

valde jag att åskådliggöra spridningen av antalet ettor, tvåor, treor, fyror och femmor i ett 

extra diagram (kallat ”Moment”). ”Antal svar”-diagrammet visar hur många elever som gav 

ett, två, tre, fyra eller fem svar. För att underlätta utläsning har jag även skrivit ut hur många 

ettor varje moment fick. Det moment som var mest populärt var konstruktion av broar och det 

var även det moment som eleverna själva tyckte att de lärt sig mest av. Man kan tillägga att 

det är det enda momentet där eleverna får bygga en ”större” konstruktion där man måste ta 

hänsyn till flera olika faktorer som hållfasthet, design och material. Då jag varit med på 

utvärdering av broarna kan jag berätta att varje bro skulle klara en speciell bil i bredd och 

dessutom klara påhängda vikter utan att kollapsa.  

 

De science center som eleverna besökt var Fenomenmagasinet, Tom Tits, Experimentarium 

och Naturhistoriska Riksmuseet. Det var intressant att läsa elevernas kommentarer om dessa 

då de inte kunde specificera sig bättre än att det var ”roligt”. Majoriteten verkar se ett science 

center mer som en lekplats med och de nämns att en del fastnat vid ett speciellt moment på 

grund av att det var roligast att leka där. 
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Bild 3: Enkätfråga 8 - Teknikämnets placering i popularitet. 
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Förklaring till Bild 3: 

På fråga åtta bad jag eleverna rangordna det roligaste respektive det tråkigaste ämnet i skolan. 

En miss jag gjorde var att jag lyckades vända på skalan från att ha varit stigande till att bli en 

avtagande skala (14 som roligast och 1 som tråkigast). Detta förbryllade eleverna en del men 

som tyr är så upptäcktes det på plats och en del elever skrev ner att de vänt på skalan så 

utläsningen blev inte lidande. Antalet klassindelades därefter i tre steg för att lättare kunna se 

spridningen. Efter det kan man utläsa att eleverna anser att teknikämnet ligger precis över 

medel i popularitet bland dem vilket visar på att teknik vid just denna skola är populärt. 

 

 

5.2 Lärarenkät 

 

Av dem som inte använder sig av science centers i sin undervisning nämner i stort sett alla att 

anledningen till detta är att det inte finns något i nära anslutning till skolan, att det kostar för 

mycket att ta sig dit eller att det är svårgenomförbart rent organisatoriskt. Dock kan man se att 

det verkar vara ett välkommet tillskott till undervisningen från de flesta. 

 

När det gäller ämnesintegrering svarar samtliga att någon form av samarbete förekommer. 

Personligen tycker jag att det är intressant att det finns en lärare som verkar tro att 

teknikämnet fortfarande är en del av NO-ämnena, något som förändrades för dryga tio år 

sedan då teknikämnet fick egen ämnesstatus. 

 

När man ser hur stor budget lärarna har för materialinköp och studiebesök förstår man att 

många lärare får samla på sig gratis material på sin fritid. De som har störst budget har 80kr 

per år. Det ska jämföras med att en enkel bussbiljett kostar 15-20kr och ett besök vid t.ex. 
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Fenomenmagasinet kostar 500kr för en grupp med max 30st elever. Då blir det inte mycket 

pengar kvar till att köpa in olika typer av material att bygga med… 

Svaren på frågorna under rubriken ”Praktiska moment” har jag valt att dela in efter år för att 

få bättre överblick. Alla svar i sin helhet finns i bilaga 2.1 . 

 

5.2.1 År 7 

Det vanligaste är att genomföra konstruktionsövningar under det första året. Det som 

konstrueras är främst tidmätare, broar, bilar och skarvsladdar. Vissa lärare bedömer särskilt 

noggrannhet och produktens funktion medan andra har delkrav som t.ex. ”att läsa en 

arbetsbeskrivning”. Alternativet är att ”mjukstarta” teknikämnet med teori. Detta innebär att 

eleverna får fundera, undersöka och förklara utifrån ett teoretiskt perspektiv. Genom detta kan 

eleven ”få upp ögonen för teknik”. Intressant med tanke på att teknikämnet är obligatoriskt 

från år ett och mål ska uppnås redan i år fem i enhet med kursplanen.  

Bedömning varierar kraftigt mellan de olika lärarna, allt från de som enbart bedömer de 

praktiska momenten som en produkt till de som har olika områden som betygssätts, t.ex. 

”Arbetsinsats, design, funktion, uppfinningsrikedom, intresse och engagemang i uppgiften, 

teknisk rapport, teknisk ritning och förhör.” Att enbart bedöma produkten och t.ex. bortse från 

andra faktorer anser jag inte vara enligt Lpo94 (vilket dock alla lärare säger sig följa).  

 

Följande är citat från enkäter: 

”Arbetsinsats mäter jag i skala nästan varje tekniklektion på varje elev. Skala 1-5, där 5 är 

mycket bra och 1 bör förbättras.  

Design: ofta låter jag någon annan klass rösta på den stiligaste modellen och använder mig av 

det. 

Funktion: mäts i 1-5. Jag har också med något som jag kallar ”komplex funktion” vilket är 

små finesser eller smarta tekniska konstruktioner som finns med.  

Uppfinningsrikedom: skala 1-5 

Intresse och engagemang i uppgiften: skala 1-5 

Teknisk rapport: skrives efter speciella kriterier och bedöms med G, VG eller MVG 

Teknisk ritning: ingår i bedömningen av rapporten. (ska vara ritad med linjal) 

Förhör: det kan förkomma något litet förhör, men oftast behövs det inte.” 

 

”Lära eleven att mäta, kunna hantera bladkniv, läsa arbetsbeskrivning.” 
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5.2.2 År 8 

Moment som t.ex. broar är vanligt förekommande men vid vissa skolor genomförs det i år sju 

och andra i år åtta. Ritteknik som moment dyker upp som en planerande del av t.ex. 

husbygge. Att ”kunna lösa ett tekniskt problem” är centralt men även systemperspektiv tas 

upp av vissa lärare (t.ex. broar – infrastruktur). Något som blir synligt hos vissa lärare är att 

en del moment har en lite för stark anknytning till NO-ämnen (t.ex. bygga en modell av 

människan och matspjälkningsapparaten). Hör verkligen människokroppen (och dess organ) 

till tekniken? Ämnesintegrerat med biologi kan jag se att man prata om t.ex. leder i samband 

med mekanik men inte som enda moment under ett helt år. En lärare hinner med fem olika 

moment under år åtta medan de övriga endast nämner ett (eller två). 

 

Följande är citat från enkäter: 

”Lära sig lösa ett problem, konstruera, bygga och designa, bygga om och sedan få andra att bli 

övertygade av att den är bra.” 

 

”Eleverna ska förstå hur man ritar och bygger hus samt vad man måste tänka på vid kakling, 

 eldragning, tapetsering osv.” 

 

”Ju fler delar som rör sig, desto bättre”  

 

5.2.3 År 9 

Under år nio skärps åter kraven på momenten. De blir mer avancerade och i vissa fall blir 

grundkraven på konstruktionerna (i mitt tycke) lite väl petiga. Lärarnas målsättning är att få 

elever att lösa tekniska problem, skapa en förståelse för elektroniska komponenter och se dem 

i ett praktiskt samband, få en inblick i miljö kontra produktion och förstå hur uppfinnare 

arbetar. 

 

Följande är citat från enkäter:  

”Bygger en båt eller dylikt som ska flyta 15 sekunder, sen ska den sjuka till botten. Något ska 

frigöras från båten då den når botten och gå upp till ytan. Båten ska rymmas i en kub som är 1 

dm3.” 
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Bild 4: Avprickning av ledord i lärarenkäter. 
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5 x           x x x         x x x     

6         x x x x x     x         x   

7           x x x x                   

                   

 9(7) 9(8) 9(9) 10(7) 10(8) 10(9) 11(7) 11(8) 11(9) 12(7) 12(8) 12(9)       

1               x               

2     x x x x                   

3 x x x           x             

4 x x x x x x x x x     x       

5       x x x                   

6             x x x x x x       

7             x     x x         

 

Lärarna har tilldelats ett nummer och inom parentes finns vilket år det gäller.  

 

NO-förklaringar (ord som förekom i svaren) 

3(7) – hållfasthet, kastvinkel. 

3(8) – elektromagnetism. 

4(7) – cell, få lampa att lysa. 

4(8) – matspjälkning, matematik, mekanik, energi, ellära. 

4(9) – elektronik. 

5(9) – elektronik. 

8(7) – elektriska kopplingar. 

11(7) – friktion. 

11(8) – hållfasthet. 

11(9) – elektronik. 

12(7), 12(8), 12(9) – måttberäkningar. 
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Förklaring till Bild 4: 

Jag analyserade vad lärarna skrivit i förhållande till vad som nämns som mål att sträva mot i 

Kursplan och betygskriterier 2000. Då det ibland var kortfattade svar gjorde jag som så att jag 

valde att inte tolka utan utläste endast de svar som givits. De olika kategorierna är: 

1. utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling och 

om hur tekniken påverkat och påverkar människan, samhället och naturen. 

2. utvecklar förtrogenhet med i hemmet och på arbetsplatser vanligt förekommande 

redskap och arbetsmetoder av skilda slag samt kännedom om den teknik som i övrigt 

omger oss. 

3. utvecklar förmågan att reflektera över, bedöma och värdera konsekvenser av olika 

teknikval. 

4. utvecklar förmågan att omsätta sin tekniska kunskap i egna ställningstaganden och 

praktisk handling. 

5. utvecklar intresset för teknik och sin förmåga och sitt omdöme vad gäller att hantera 

tekniska frågor.44 

Sen valde jag att lägga till två egna kategorier: 

6. NO-anknytning. Om, vad jag tolkar som, NO-ämnen eller områden som är NO-

orienterade angavs. Jag kommer att kommentera de fall där det markerats. Detta är för 

att visa på var det kan göras eventuella ämnesteoretiska teman.  

7. Ritning. I de fall där ordet ”ritning” förekom markerades dessa.  

I övrigt kan tilläggas att 4(7), 4(8) och 4(9) nämnde att elevernas intresse även betygsattes 

samt att de ritningar eleverna skulle lämna in skulle vara ”ritade med linjal”. Att 9(9) har 

ikryssat ritning kan även förtydligas då det endast nämndes i parentes efter ”skiss”.  

 

 

5.3 Science center 

 

Av de science centers som svarade på enkäten kan man se att det största och mest kända 

centret, Tom Tits, ofta blir anlitat (ca sju klasser per vecka) medan det är avsevärt färre för de 

övriga om de inte knutit upp sig till någon speciell skola (som t.ex. ”Profilspåret” i 

Falköping). De olika visar prov på mångfald då de har i stort sett olika inriktningar allihop. 

Ett center säger sig ha kostnadsfria introduktioner och två andra är de enda som har 

                                                 
44 Teknik, kursplan och betygskriterier 2000, s. 2 
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gratisövningar som man kan ladda hem via Internet. I övrigt drivs verksamheterna runt med 

hjälp av intäkter som fås genom besökare, kommuner, privat sponsring och statsbidrag. 

När det gäller styrning verkar det som science centers är mer inriktade på process än produkt. 

Man välkomnar besökarnas kreativitet och i de fall det krävs manualer så är de enkelt 

formulerade. De olika science centrernas svar finns återgivna i bilaga 3.1. 

 

De moment som erbjuds beskrivs vara mest NO-orienterade. Uttryck som ”smyg-in-

fysik/kemi” nämns bland annat. I efterhand önskar jag att jag ställt mer ingående frågor om 

just teknik, som det blev nu får man mest en ytlig insyn av verksamheten. I fråga sex (”Vilka 

moment tycker du att ni skulle, med fördel, kunna genomföra hos er (med tanke på bättre 

kunskap och /eller bättre förutsättningar”) fick jag inte heller de svar jag förväntat mig. Jag 

var ute efter att få de olika science centrerna att motivera varför man skall anlita dem i stället 

för att göra egna moment i lektionssalen. Ett svar säger att man skapar moment utifrån 

kursplaner och önskemål från lärare och elever och ett annat talar om att de har 

lärarutbildningar för att läraren är mest lämpad att göra övningar till sina egna elever. Som 

(blivande) lärare tänker jag då instinktivt på hur man ska ha tid att hinna med det när man har 

andra uppgifter.  

 

Jag har under mina år vid universitetet endast varit med en grupp (bestående av blandat sjuor, 

åttor och nior) som besökt ett science center. Det jag upplevde då var att det var en timme 

späckad med information som en pedagog förmedlade till eleverna som satt på stolar och 

lyssnade. Intressanta experiment förekom men mestadels gjordes de av pedagogen. Tiden som 

var avsatt var en timme och jag tror inte att eleverna kommer ihåg så mycket av vad som 

sades men en del av demonstrationerna har de säkert minne av.  

 

Hälften av de tillfrågade svarade att besökare var den enda eller en stor del av deras intäkter. 

Då bör man jämföra det med den budget lärarna svarat att de har tillgång till. Gör man det så 

förstår man att det genomförs få besök.   
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6. Diskussion 

 

Jag valde att skriva detta arbete för att jag ville få en insyn i vad som genomförs praktiskt 

inom teknikundervisningen runt om i Sverige. Att jobba praktiskt är något jag med egna ögon 

sett uppskattas av elever och därför blev jag mycket förvånad att ingen tidigare forskat inom 

detta område. Min diskussion kommer att vara påverkad av de praktikperioder jag haft under 

teknikundervisning men det ser jag som en fördel jämfört med om jag inte hade haft dem.  

De lärare som gjort enkäten genomför större delen av sin undervisning praktiskt (större delen 

av dem nämner >70 %). Detta trots att de jobbar med budgetar på 16-80kr per elev och år. Av 

egna observationer (då jag följt min mentor) har jag uppmärksammat att man som lärare får 

spara på sig det man kan. Att genomföra ett moment som t.ex. ”plocka isär och ihop” kan 

kräva att läraren engagerar sig utanför skolans väggar för att samla ihop apparater. Ett annat 

exempel är att man samlar på sig crème fraicheburkar (som består av minnesplast) för att 

sedan kunna använda dem som hjul till bilbyggen. Jag drar därför slutsatsen att man som 

lärare måste förbereda sig på att samla saker på fritiden för att kunna ge eleverna 

meningsfyllda praktiska moment. 

 

 

År 7 

 

De moment som genomförs är i år sju främst tänkta som en mjukstart. Detta är mycket 

intressant då Skolverket bestämt att teknikundervisning skall ske från första klass, något som 

idag inte verkar existera. Att starta upp teknikämnet med en diskussion kring begreppet teknik 

är därför nödvändig. De praktiska moment som därefter genomförs är av typen mäta, skära, 

möblera och tillverka enklare konstruktioner. Konstruktioner som tidmätare kan vara ett bra 

förstamoment vilket jag själv sett genomföras med framgång. Elever jobbar då i par på grund 

av dels att få samarbeta med någon för att bolla idéer men även, tror jag, att man oftast inte 

har material till att låta eleverna arbeta självständigt. Citat ett i resultatet tycker jag visar en 

lärare med klart uttalade mål för bedömning. Jag tog med detta för att jag tycker att det pekar 

på att man kan skapa en mall där man kan plocka in varje produkt och bedöma den 

självständigt. Man kan dock fundera över kravet på en teknisk ritning (som ska vara ritad med 

linjal) är något som man måste kräva av en sjundeklassare. Läraren som svarade detta hade 

samma krav för alla tre årskurserna. Borde man inte höja kraven i och med att eleverna blir 
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äldre (alternativt ha lättare mål för de yngsta)? Noterbart är att de flesta elever jag kommit i 

kontakt med har sina första tekniklektioner just i år sju.  

 

Citat två45 tog jag med för att peka på raka motsatsen till föregående citat. Med dessa 

bedömningskriterier kan man inte få ett kvalitativt resultat. Låt säga att en elev kan mäta, 

hantera en bladkniv och läsa en arbetsbeskrivning, är det då en ”med väl godkänt”-elev? Om 

eleven inte kan mäta, blir det bara ”godkänt” då? Jag är medveten om att det kan vara svårt att 

i en enkät förklara hur man bedömer slutresultat men man kan fråga sig om läraren har fler 

implicita kriterier och om han/hon har svårt att formulera dem kanske de inte väger så starkt i 

bedömningen.    

 

 

År 8 

 

I år åtta höjs nivån lite till att innefatta mer avancerade moment. En del lärare nämner 

ritningar som en del av undervisningen (att följa egna eller redan färdiga ritningar). Vad jag 

själv sett är brobygge, vilket är oerhört kreativt och intressant att följa. Det som användes var 

glasspinnar och smältlim som båda är relativt billigt material. För att sammanfatta 

bedömningarna som görs används begrepp som bl.a. funktion, design, konstruktion, 

kreativitet och intresse. I det första citatet vill jag visa på en kortfattad och bra beskrivning av 

vad man kan begära av eleverna. Att låta eleverna dela med sig av hur de tänkt och varför de 

gjort som de gjort är utmärkt grund för gruppinlärning.  

 

I citat två46 tycker jag visar på gammaldags tänkande om vad teknik är. Jag anser inte att ett 

viktigt mål är att göra eleverna till tapetserare, elektriker eller kaklare. Man kan ta upp det 

som ett litet avsnitt i undervisningen men läraren i fråga avsätter två hela år (sju och åtta) 

enbart till husbygge och inredning. Det tycker jag är för mycket tid. 

 

Citat tre47 valde jag p.g.a. att jag frågar mig: Är det verkligen så? Kan man generellt säga att 

bara för att eleven har flera rörliga delar ska det automatiskt leda till ett högre betyg? Om 

                                                 
45 sid. 19. 
46 sid. 20. 
47 sid. 20. 



  26   

eleven lyckats nå målet med få delar borde det väl belönas? I just detta fall gällde det att 

tillverka ett djur av papper som rör sig likt människans leder. 

 

 

År 9 

 

En av lärarna nämnde att de inte har teknik i år nio. Det tyckte jag var märkligt men det 

verkar som det varierar från skola till skola (förhoppningsvis så blir summan av antalet 

lektionstimmar den samma). Övriga genomför moment som lödteknik, larmbygge, VVS-

teknik och LEGO. Lödteknik, som jag följt, är ett individuellt moment som gör det lättare för 

en lärare att bedöma resultatet.  

 

Det enda citatet jag valde att ta med från år nio48 tycker jag visar på för strama gränser och 

saknad av verklighetsanknytning. Jag tror (och forskning visar på) att eleverna föredrar 

verklighetskopplade moment (till deras egen ”plats”) med en tillhörande berättelse (kanske till 

och med eleverna kan vara med i skapandet av berättelsen?). Dock är det väldigt enkelt att 

som lärare betygsätta ett moment som det här, antingen flyter den 15 sekunder eller inte etc. 

För mig låter det som en ”Nöduppgift” som man kan använda sig av när man måste kalla in 

en vikarie. Man kan också fråga sig vad läraren vill uppnå med detta moment?  

 

Jag nämnde i samband med lärarenkäterna att jag hade velat ha med en fråga där lärarna fått 

tala om sin akademiska utbildning till tekniklärare (hur många akademiska poäng de hade i 

ämnet). Med den informationen hade jag kunnat jämföra med Gunilla Mattssons forskning 

som pekar på att de som har mer utbildning i teknikämnet och dess didaktik har en bättre 

koppling mellan teori och de praktiska momenten samt även vilka typer av moment som görs.  

 

Generellt sett tycker jag mig sakna ett viktigt moment; att integrera datorn i undervisningen. 

Inte bara på det sättet att man skriver sina rapporter eller gör powerpointredovisningar med 

dator utan använder program som t.ex. designprogram. Ett exempel på sådana program är 

IKEA:s inredningsverktyg ”Work”49 som går att använda på en Internetuppkopplad dator eller 

laddas ner och köras utan Internet. Ett annat exempel är spelet Sim City där man ska skapa en 

stad med allting runt omkring (elförsörjning, vattendragning etc.). I serien av sim-program 
                                                 
48 sid. 20. 
49 http://www.ikea.com/ms/sv_SE/small_business/space_planner/index.html 
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(typ Sim City) finns olika varianter och några av de äldre borde nu till och med vara gratis 

(eller kraftigt nedsatta). När det gäller datorer så tycker jag att ett moment där man går 

igenom hur en dator fungerar och dess olika delar också kan vara på sin plats. Av egen 

erfarenhet vet jag att en del elever har intresse av att få lära sig sådant och i det 

informationssamhälle vi idag lever i ser jag det som ett obligatoriskt moment.    

 

Jag upplever det som att lärarna har fasta moment som de använder sig av år efter år istället 

för att vara flexibla och behandla saker som ligger närmare eleverna. Det är ju t.ex. vanligt att 

man bygger nya byggnader i de flesta städer runt om i Sverige och att låta eleverna få ett 

”skarpt” uppdrag tror jag kan motivera och intressera dem mer än att bygga något annat utan 

närmare förankring till elevernas ”plats”. Som lärare tror jag att det är viktigt att få eleverna 

att vilja ta till sig de olika momenten och genom att visa sitt eget intresse för dem (momenten) 

tror jag att det är lättare att få med sig eleverna. Man kan inte hinna med allt inom teknik och 

vissa områden (som t.ex. VVS) anser jag tar upp tid för andra områden som eleverna kan lära 

sig mer om och som de kan ha nytta av.     

 

Science centerenkäterna förbryllar mig en del. Om man frågar dem verkar det som de har 

ganska frekvent användande av skolklasser, men frågar man lärarna så talar de om sin låga 

budget och efterfrågar mer tid och pengar för att kunna genomföra besök. Fyra av tolv lärare 

sa sig ha använt science centers och sju av tolv sa sig vilja ha tillgång till det (endast två 

stycken sa ”Nej”) men att det inte fanns resurser för det eller att det inte fanns i kommunen. 

Detta är verkligen synd då science centers kan erbjuda och komplettera den vanliga 

klassrumsundervisningen. Vissa science centers kan erbjuda temapaket och att undvara 1,5 

timme tror jag många lärare skulle kunna tänka sig men ekonomiskt är det nog inte 

försvarbart. Priserna varierar men oftast finns det någon form av sponsring för skolor från den 

egna kommunen. Däremot har flera science centers försäljning av böcker och gratisövningar 

som man som lärare kan köpa eller ladda ner.  

 

Gunilla Mattsson har skrivit om att när det finns stort urval av material och utrustning ses det 

av eleverna som en meningsfull miljö men om man tittar på elevernas svar på vad de gjorde 

för moment på science ser man att de ändå verkar välja att stanna vid ett speciellt moment för 

att det är roligast. Vaike Forss skriver i sin doktorsavhandling om att eleverna sällan minns 

vad de gjort när de varit där. De ser det som ett ställe där man kan leka och prova på häftiga 
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grejer.50 Jag har själv observerat hur elever mest reflekterat över att en lektion genomförts i 

”rummet där de har ormar” istället för att komma ihåg undervisningen i sig. I övrigt har de 

kommit ihåg stationer som varit utformade som lek (t.ex. ett slussystem där man kan låta 

plastbåtar åka igenom de olika slussarna) och ett shufflepuck-spel. 

 

Det kan vara så att då eleverna endast besöker dessa få gånger under hela sin skoltid blir det 

för mycket att ta inför dem. Att kunna erbjuda fler dagar vid science centers tror jag kan göra 

att de känner sig mer hemma och då även kan lära sig mer genom att de får se och prova på 

mer än vad de tidigare kunnat göra. När jag själv besökt ett science center reflekterade jag 

över att det fanns så mycket att göra. Därför är det också svårt för en lärare att ha kontroll 

över alla elever och vad de gör. Man kanske borde gå igenom centret bit för bit (som man gör 

på vanliga studiebesök, t.ex. museum)? 

 

Slutligen vill jag poängtera att det var en kraftig majoritet flickor som deltog i elevenkäten (33 

stycken av 38 totalt). Att det blev så var inget jag kunde påverka, skolan där enkäten 

genomfördes har en majoritet flickor. Däremot är det intressant att, med bakgrund av detta, 

betrakta hur eleverna placerat teknikämnet i förhållande till andra ämnen. Teknik anses ofta 

vara ett pojkämne men med utgångspunkt från enkäten kan man se att det även uppskattas av 

flickor. 

 

 

 

                                                 
50 Forss, Vaike, s.139 
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Bilaga 1 – elevenkät 

 

1. Är du pojke eller flicka? 

 Pojke   Flicka 

2. Vilket är det senaste praktiska momentet ni gjort i tekniken (som du har varit 

med på)? 

3. Om du skulle rangordna de moment du gjort, vilka var roligast respektive 

tråkigast? 

 Broar 

 Bil 

 PET-flaskraket 

 Larm 

 Tidmätare 

 Annat: ___________________ 

4. Vilket av momenten tycker du att du lärt dig mest av (om du vill motivera får 

du gärna göra det på raderna)? 

 Broar  _____________________________________________ 

 Bil  _____________________________________________ 

 PET-flaskraket _____________________________________________ 

 Larm  _____________________________________________ 

 Tidmätare  _____________________________________________ 

 Annat:___________________________________________________________ 

5. Har du varit på något science center (i så fall vilket/vilka)? 

 Fenomenmagasinet 

 Annat: ___________________________________________________________ 

6. Vad gjorde du för moment där och tyckte du att det var kul där? 

7. Tycker du att det är kul eller tråkigt med Teknik i skolan? 

 Jättekul 

 Kul 

 Mitt emellan 
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 Tråkigt 

 Jättetråkigt   

 Vet inte 

Förklara gärna hur du menar 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

8. Rangordna det roligaste respektive tråkigaste ämnet i skolan (1 är tråkigast 

och 14 är roligast)? 

 Moderna språk  Historia   Matematik 

 Teknik   Kemi   Fysik 

 Biologi   Idrott   Slöjd 

 Samhällskunskap  Religion   Engelska 

 Svenska   Hemkunskap  Annat: ________________ 

 

 

Bilaga 1.1 – elevenkätsvar 

 

1. Är du pojke eller flicka? 

Flickor

Pojkar

 

Av de 38 eleverna var 33 stycken flickor och fem stycken pojkar. 

2. Vilket är det senaste praktiska momentet ni gjort i tekniken (som du har varit 

med på)? 

Alla svarade lödning och/eller larmbygge. 
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3. Om du skulle rangordna de moment du gjort, vilka var roligast respektive 

tråkigast (1-5 där 1 är roligast och 5 är tråkigast)? 

Antal svar (totalt per elev)

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 -

Antal

Moment

0

5

10

15

20

B
ro
ar

La
rm B

il

1

2

3

4

5

 

Antal förstaval: 

Broar 19 st. Eleverna fick rangordna sina val på en skala 1-5. Spridningen 

Tidmätare 8 st. av resultatet visas i “Moment”-diagrammet och de antal svar 

Larm 7 st. som gav visas i “Antal svar”-diagrammet. Alla elever  

Möbler 4 st. utnyttjade alltså inte alla svarsmöjligheter. 

Bil 0 st. 

4. Vilket av momenten tycker du att du lärt dig mest av (om du vill motivera får 

du gärna göra det på raderna)? 

Antal svar (totalt per elev)

0

5

10

15

20

25

30

35

0 1 2 3 -

Antal

 

Moment

0

5

10

15

20

La
rm

B
ro
ar B

il

1

2

3

 

Antal förstaval: 

Broar 19 st.  ”Här fick man lära sig hur broar görs stabila.” 

Larm 17 st. ”Man fick jobba självständigt.” 

Möbler 1 st. ”Man fick lära sig mycket om skalor och hur man beräknar dem.”  

Inget 3 st.  ”Jag har inte lärt mig något speciellt.” 
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Eleverna fick rangordna sina val på en skala 1-5. Spridningen av resultatet visas i ”Moment”-

diagrammet och de antal svar som gavs visas i ”Antal svar”-diagrammet. Alla elever 

utnyttjade alltså inte alla svarsmöjligheter (huvuddelen gav endast ett svar). 

5. Har du varit på något science center (i så fall vilket/vilka)? 

Science centerbesök

0
5
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x
p
e
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m
e
n
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u
m

Antal

 

Fenomenmagasinet 38 st. 

Tom Tits  18 st. 

Experimentarium 2 st. 

Naturhistoriska riksmuseet 3 st. 

6. Vad gjorde du för moment där och tyckte du det var kul där? 

”Först fick vi en föreläsning om molekyler och elektricitet. Sen fick vi gå runt och 

experimentera själva, det var jättekul”. 

”Jag kommer inte ihåg men det var väldigt kul”. 

7. Tycker du det är kul eller tråkigt med Teknik i skolan? 
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Jättekul  9 st. 

”Man får arbeta mycket praktiskt och fundera ut lösningar.”   

”Det är ganska slappt. Inget man behöver förkunskaper i.” 

Kul  18 st. 
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”Jag är lat och på teknik måste man göra saker… Fast det är intressant.” 

Mitt emellan  8 st. 

”Det är mer roligt än tråkigt men det beror på vad man håller på med. Det är jobbigt också 

för tekniken är oftast på morgonen och innan vi slutar.” 

”Många saker är kul men ibland är det ändå tråkigt. När det blir för teknikigt och inte lika 

kreativt.” 

”Det är kul att lära sig nya saker men eftersom jag inte är en teknisk person direkt så får det 

bli ’mitt emellan’.” 

Tråkigt  4 st 

”Vet inte, kanske extra tråkigt för att vi slutar 16.00 och man är trött.” 

Jättetråkigt  1 st. 

”Det känns lite onödigt, lär mig inte så mycket.” 

Vet inte   2 st. 

8. Rangordna det roligaste respektive tråkigast ämnet i skolan (1 är tråkigast 

och 14 är roligast)? 

Rangordning
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Antal

 

1-5 = 8 st. 

6-10 = 17 st. 

11-15 = 13 st. 

”Ämnen kan vara roligare i sig än lektionerna”. 

Under denna fråga fick eleverna rangordna det roligaste respektive det tråkigaste ämnet i 

skolan. Diagrammet visar var eleverna placerade teknikämnet i förhållande till andra ämnen. 
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Bilaga 2 – lärarenkät 

 

Allmänt 

1. Hur länge har du arbetat som tekniklärare? 

2. Vilken läroplan följer du, Lgr80 eller Lpo94 eller något mitt emellan? 

Lgr80                Mitt emellan  Lpo94 

     

3. Har du idag möjlighet att jobba praktiskt? 

 Ja  Nej 

4. Hur stor del av din undervisning anser du vara av praktisk art? 

5. Använder du dig av science centers som en del av undervisningen? 

 Ja  Nej 

Om ”Ja”, i vilken utsträckning? Om ”Nej”, varför inte? 

6. Skulle du vilja ha tillgång till science centers mer än du har idag? 

 Ja   Nej 

Om ”Ja”, inom vilka områden och i vilken utsträckning? 

7. Samarbetar du med andra ämneslärare inom några områden? 

 Ja  Nej 

Om ”Ja”, inom vilka områden och med vilka ämnen? 

5. Hur stor budget har du för materialinköp och studiebesök per elev och år? 

 

Praktiska moment 

1. Vilka praktiska moment genomför du i år 7? 

1b. Vad har du för målsättning med momentet/momenten (vad ska eleven 

uppnå för mål)? 

1c. Vad är det som ligger till grund för din bedömning/ditt betygsättande? 

2. Vilka praktiska moment genomför du i år 8? 

2b. Vad har du för målsättning med momentet/momenten (vad ska eleven 

uppnå för mål)? 

2c. Vad är det som ligger till grund för din bedömning/ditt betygsättande? 

3. Vilka praktiska moment genomför du i år 9? 
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3b. Vad har du för målsättning med momentet/momenten (vad ska eleven 

uppnå för mål)? 

3c. Vad är det som ligger till grund för din bedömning/ditt betygsättande? 

4. Har du något annat moment som du skulle vilja införa, eller har infört? 

5. Hur mycket styr du upp ett praktiskt moment? Tillåts eleverna att 

misslyckas eller har du utförliga instruktioner? 

 

Bilaga 2.1 – Lärarenkätsvar 

 

1. Hur länge har du arbetat som tekniklärare? 

Antal år
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De tolv svarande lärarna hade jobbat från tre till 35 år. 

2. Vilken läroplan följer du, Lgr80 (1) eller Lpo94 (5) eller något mitt emellan? 
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I stort sett alla ansåg sig följa Lpo94. 

3. Har du idag möjlighet att jobba praktiskt? 

Alla utom två stycken svarade ”Ja” utan tillägg. Dessa två svarade ”Delvis” respektive ”Ja, 

men det fungerar inte så bra”. 

4. Hur stor del av din undervisning anser du vara av praktisk art? 

Antal
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Här visade svaren på stora skillnader. Från ”ca 25%” till ”80%”. 

5. Använder du dig av science centers som en del av undervisningen? 

Ja

Nej

 

Något fler (två stycken) använder sig inte av science centers. 

6. Skulle du vilja ha tillgång till science centers mer än du har idag? 

Ja

Nej

Vet ej

 

En majoritet skulle vilja ha tillgång till science centers. 

7. Samarbetar du med andra ämneslärare inom några områden? 

Antal
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Samtliga svarade att någon form av samarbete förekommer. 

8. Hur stor budget har du för materialinköp och studiebesök per elev och år? 

kronor
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11 -

20kr

21 -

30kr

31 -

40kr

41 -

50kr

51 -

60kr

61 -

70kr

71 -

80kr

kronor

 

Av dem som kunde precisera sin budget förekom siffror mellan 16-80kr/elev. 
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Praktiska moment 

 

1. Vilka praktiska moment genomför du i år 7? 

1.  Hos mig får eleverna först fundera över vad teknik är och sedan undersöka en 

vardagspryl (företrädesvis från köksregionen), plocka sönder, förklara och visa 

hur den fungerar. De får också fundera över hur man gjorde förr och hur de tror 

att det kommer att vara i framtiden, detta som en grund inför samarbetet med 

Malmö museer. 

2.  Brobygge och tornbygge. 

3.  Vi gör skarvsladdar. Olika konstruktioner av papp och bygger katapulter. 

4.  A: Bygga en ficklampa 

B: Bygga en modell av en cell 

C: Bygger en soffa av mjölkkartonger 

D: Deltar i finnupptävlingen och bygger en modell av sin egen eller en gammal 

uppfinning. Vi har en aulasamling där vi samlar sjuorna på hela skolan och 

presenterar olika uppfinningar.  

E: Bygga ett ur som mäter tiden 2 minuter. 

F: I skogen: bygga en farkost av vad man hittar i skogen och lite snöre. Den ska 

bära så många viktr som möjligt.  

G: Modell av en spisplatta.  

5. Mäta och skära i wellpapp (kulsorterare, tidskriftsamlare) 

6. Göra egna uppfinningar, uppdrag med robotar, koppla el-ledningar. 

7. Konstruktionsbygge (bro, katapult), koppla elsladd, göra ledningsprovare, 

LEGO-bygge (Robolab, mekanik), göra egna uppfinningar. 

8. Konstruktioner (brokonstruktioner), verkstadsarbete (borrning, filning, lödning), 

elektriska kopplingar. 

9. Bygger en kulbana och flaskraket. 

10. Råttfällebilen broar mm. 

11. Största arbetsområdet är bil byggnation av sugrör och kartong samt tävling med 

de olika ekipagen. 

1b. Vad har du för målsättning med momentet/momenten (vad ska eleven 

uppnå för mål)? 

1.  Jag vill att eleven får upp ögonen för den teknik som vi använder oss av 

dagligen, den ”osynliga” tekniken. Att eleven funderar över hur det skulle kunna 
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vara eller hur det var utan just den grej de undersökt. Att de funderar över 

förbättringar och funktion. Varför vi har den teknik vi har. 

2.  Eleven ska få kunskap om hur man bygger och varför. 

3. Jag rycker och sliter i sladdarna. De ska hålla. Då vet jag att eleverna kan göra 

egna sladdar hemma eller sätta på en strömbrytare på adventsljusstaken. 

Konstruktionerna är att lista ut hur det är gjort och kunna göra egna. 

Katapulterna innehåller grupparbete där både hållfasthet, kastvinkel, sprätt-iväg-

konstruktion och dyl tränas. 

4.  A: komma fram till hur man kopplar för att en lampa ska lysa.  

B: lära sig delarna i cellen och vilken funktion de olika delarna har.  

C: Ett tema som ska få eleverna att vara rädda om möblerna på skolan. Miljö 

och konstruktion.  

D: Insikt i hur olika material tänks ut, tillverkas och vad de används till.  

E: Historia och nogrannhet. Att klara sig utan dagens moderniteter.  

F: Tryck, yta och undanträngd vätska.  

5. Lära eleven att mäta, kunna hantera bladkniv, läsa arbetsbeskrivning. 

6. Framförallt problemlösande samt bli medveten om sin egen förmåga. 

7. Lära sig lösa ett problem, konstruera, bygga och designa, bygga om och sedan få 

andra att bli övertygade av att den är bra.  

8. Konkretisera undervisningen. 

9. Funktion, tid, utseende, arbetets gång, reflektion. 

10. Få intresse för teknik och förståelse för vardagsteknik. 

11. Göra en ritning, konstruera en bil som på rullar långt efter det den släppts utför 

en förutbestämd backe.  Det vill säga gå från ritning till verklighet. Fundera över 

hur man får bilen att rulla, friktionens inverkan osv. 

1c. Vad är det som ligger till grund för din bedömning/ditt betygsättande? 

1.  Förståelse av samband, resonemang, diskussioner och engagemang. 

2.  Betygskriterierna från läroplanen 

3. Hur sladdarna ser ut invändigt och om de håller för påfrestningar. Om de lyckas 

skjuta iväg en pongisboll med katapulten.   

4.  Arbetsinsats mäter jag i skala nästan varje tekniklektion på varje elev. Skala 1-

5, där 5 är mycket bra och 1 bör förbättras.  

Design: ofta låter jag någon annan klass rösta på den stiligaste modellen och 

använder mig av det. 
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Funktion: mäts i 1-5. Jag har också med något som jag kallar ”komplex 

funktion” vilket är små finesser eller smarta tekniska konstruktioner som finns 

med.  

Uppfinningsrikedom: skala 1-5 

Intresse och engagemang i uppgiften: skala 1-5 

Tekniks rapport: skrives efter speciella kriterier och bedöms med G, VG eller 

MVG 

Teknisk ritning: ingår i bedömningen av rapporten. (ska vara ritad med linjal) 

Förhör: det kan förkomma något litet förhör, men oftast behövs det inte.  

5.  Deras sätt att lösa problemen och noggrannheten. 

6. Har ej betygsatt ännu. 

7. Grundtanken med bygget, hur väl det stämmer med denna, tids- och 

materialeffektivitet, slutprodukt, arbete i gruppen, presentation av produkt, 

design. 

8. Sätter ej betyg i Åk. 7. 

9. Se teknisk utveckling, tekniska effekter, fungerande konstruktion, förklara ett 

tekniskt system. 

10. Mest det prakiska arbetet, arbetar i grupp. 

11. Konstruktion, kreativitet. 

2. Vilka praktiska moment genomför du i år 8? 

1.  Undervisar för tillfället enbart i år 7, så svaret blir ,inga. 

2.  Husritning, husbyggande 

3.  Bygger högtalare. plus något annat t.ex. elektronik eller ritteknik. 

4.  A: Bygger en sorteringsmaskin. Sorterar kulor i tre olika storlekar.  

B: Bygger en modell av människan och matspjälkningsapparaten.  

C: Bygger en gummibandsdriven bil. 

D: Bygger något djur av papper som rör sig likt människans leder. 

E: Eleverna får en lägenhetsannons som de ska göra en ritning av i skala. 

(matematiken). 

5. Biltillverkning. 

6. - 

7. eLAB, elbil (egen), PET-raket. 

8. Har ej teknik i Åk. 8. 

9. Brobygge med glasspinnar och smältlim. 
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10. Högtalarbygge, demonstration av hur en vardagspryl fungerar tekniskt. 

11. Brobygge. 

2b. Vad har du för målsättning med momentet/momenten (vad ska eleven 

uppnå för mål)? 

1.  - 

2.  Eleverna ska förstå hur man ritar och bygger hus samt vad man 

måste tänka på vid kakling, eldragning, tapetsering osv.  

3. Funktionen av elektromagnetism. Förståelse för hur de olika 

elektronikkomponenterna fungerar. Kunna tolka en enkel ritning och göra en 

egen. 

4.  A: Att kunna lösa ett tekniskt problem genom att bygga en maskin av något slag. 

Samarbete. Rita ritningar, förklara funktionen i en rapport där de motiverar val 

av material, använder sig av namnen på de verktyg de har använt, förklarar 

principen för hur det fungerar, förslår förbättringar som de kunde gjort på sin 

modell m.m.  

B: Lära sig de olika delarna i matspjälkningen, samarbete, uppfinningsrikedom.  

C: Mekanik, energi och ellära. Komma på hur man kan få bilen att röra sig. 

Energi i gummibandet. Koppla lampor m.m.  

D: Konstruktion.  

E: Att kunna göra en ritning. Matematik och många roliga diskussioner om att 

flytta hemifrån. 

5.  Själva tänka ut lämplig konstruktion med hjälp av givna komponenter. 

6. - 

7.  Lära sig lösa ett problem, konstruera, bygga och designa, bygga om och sedan få 

andra att bli övertygade av att den är bra.  

8. - 

9. Funktion, tid, utseende, arbetets gång, reflektion. 

10. Få intresse för teknik och förståelse för vardagsteknik. 

11. Olika broars konstruktion och hållfasthet.  Vi diskuterar även infrastrukturen i 

samhället samt olika transportmedels  konstruktion och historia. 

2c. Vad är det som ligger till grund för din bedömning/ditt betygsättande? 

1.  - 

2.  Betygskriterierna från läroplanen 
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3. Om högtalaren är välgjord. Hur bra de kan förklara hur den fungerar. Om de kan 

känna igen och förklara de olika komponenterna. Hur väl de tolkar en ritning 

4.  Arbetsinsats mäter jag i skala nästan varje tekniklektion på varje elev. Skala 1-

5, där 5 är mycket bra och 1 bör förbättras.  

Design: ofta låter jag någon annan klass rösta på den stiligaste modellen och 

använder mig av det. 

Funktion: mäts i 1-5. Jag har också med något som jag kallar ”komplex 

funktion” vilket är små finesser eller smarta tekniska konstruktioner som finns 

med.  

Uppfinningsrikedom: skala 1-5 

Intresse och engagemang i uppgiften: skala 1-5 

Tekniks rapport: skrives efter speciella kriterier och bedöms med G, VG eller 

MVG 

Teknisk ritning: ingår i bedömningen av rapporten. (ska vara ritad med linjal) 

D: ju fler delar som rör sig desto bättre. 

5. Deras sätt att lösa problemen och noggrannheten. 

6.  - 

7. Grundtanken med bygget, hur väl det stämmer med denna, tids- och 

materialeffektivitet, slutprodukt, arbete i gruppen, presentation av produkt, 

design. 

8. - 

9. Funktion, tid, utseende, arbetets gång, reflektion, konstruktion, stabilitet och 

design. 

10. Både det praktiska arbetet och en rapport, som innehåller både beskrivning av 

det praktiska arbetet och en teoridel. 

11. Konstruktion, kreativitet. 

3. Vilka praktiska moment genomför du i år 9? 

1.  - 

2.  Uppfinningar 

3.  På vår skola har vi inte teknik i år 9. 

4.  A: Bygger en båt eller dylikt som ska flyta 15 sekunder, sen ska den sjuka till 

botten. Något ska frigöras från båten då den når botten och gå upp till ytan. 

Båten ska rymmas i en kub som är 1 dm3.  

B: Bygger möbler av pappkartonger. 
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C: Bygger trådspel m.m. inom elektronik.  

5.  Elektronik (trådspel). 

6. - 

7. LEGO (Robolab), rita ritning, memmateknik (hemmateknik?). 

8. VVS-moment. 

9. Lödteknik + larmbygge + inkapsling med lämplig funktion. 

10. Hålkamerabygge samt fotografering, framkallning och kopiering av bilden. 

11. Latmbygge. 

3b. Vad har du för målsättning med momentet/momenten (vad ska eleven 

uppnå för mål)? 

1.  -  

2.  Förståelse för teknikens utveckling samt få en inblick hur en 

"uppfinnare" arbetar. 

3.  - 

4.  A: Samarbete i grupp, Arkimedes princip. Lösa ett tekniskt problem.  

B: Miljö. Ett tema som ska få eleverna att vara rädda om möblerna på skolan. 
Miljö och konstruktion. Fackverk, fiberriktning m.m. 
C: Elektronikkoponenter och dess funktion.  

5.  Se de elektroniska komponenterna i ett praktiskt samband. 

6. - 

7. Lära sig lösa ett problem, konstruera, bygga och designa, bygga om och sedan få 

andra att bli övertygade av att den är bra.  

8. Konkretisera undervisningen inom VVS.  

9. Utföra teknisk konstruktion med egen skiss (ritning), beskriva hur 

konstruktionen är uppbyggd och fungerar, förklara det tekniska systemet, 

reflektera. 

10. Få intresse för teknik och förståelse för vardagsteknik. 

11. Förståelse för elektroniska komponenter, elktroniken och datorns utveckling och 

påverkan i samhället.  

3c. Vad är det som ligger till grund för din bedömning/ditt betygsättande? 

1.  -  

2.  Betygskriterierna från läroplanen. 

3.  - 
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4.  Arbetsinsats mäter jag i skala nästan varje tekniklektion på varje elev. Skala 1-

5, där 5 är mycket bra och 1 bör förbättras.  

Design: ofta låter jag någon annan klass rösta på den stiligaste modellen och 

använder mig av det. 

Funktion: mäts i 1-5. Jag har också med något som jag kallar ”komplex 

funktion” vilket är små finesser eller smarta tekniska konstruktioner som finns 

med.  

Uppfinningsrikedom: skala 1-5 

Intresse och engagemang i uppgiften: skala 1-5 

Tekniks rapport: skrives efter speciella kriterier och bedöms med G, VG eller 

MVG 

Teknisk ritning: ingår i bedömningen av rapporten. (ska vara ritad med linjal) 

Prov: Då det gäller prov har jag endast använt mig av det i elektronik och broar.   

5.  Deras sätt att lösa problemen och noggrannheten. 

6. - 

7. Grundtanken med bygget, hur väl det stämmer med denna, tids- och 

materialeffektivitet, slutprodukt, arbete i gruppen, presentation av produkt, 

design. 

8. Helhetssynen, förståelsen på både teoretiska och praktiska moment. 

9. Lödning, funktion, utseende, design, helhet. Ger en fingervisning till 
”slutbetyget” i år 9. 

10. Både det praktiska arbetet och en rapport, som innehåller både beskrivning av 

det praktiska arbetet och en teoridel. 

11. Konstruktion, kreativitet. 

4. Har du något annat moment som du skulle vilja införa, eller har infört? 

1.  I vår skola är tekniken ett oerhört praktisk ämne och med, till stora delar, ytterst 

få teoretiska inslag vilket jag tycker är förkastligt för elevernas förståelse av 

sammanhang  och historisk utveckling. Detta hoppas jag kan förändras med tid 

och fördjupad kunskap hos oss i arbetslaget. Vi behöver inte fler praktiska inslag 

i teknikundervisningen utan istället en förankring av de praktiska delarna i ett 

teoretiskt perspektiv. 

2.  Nej. 

3.  - 

4.  Jag varierar inslagen av teknik år från år. Jag har tidigare år gjort följande.  
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- Byggt ett starkt torn av spagetti, så kunde tåla så många vikter som möjligt. 

- Byggt julstjärnor av lysdioder.  

5.  - 

6. - 

7. Mer studiebesök och samarbeten med industri och andra företag. 

8. Robotövningar (programmering). 

9. Framtidsspekulation Future City (Sim City). Dataspel – modell – Uppsala. 

10. Ännu ett praktiskt moment i åk 9 med möjlighet till en teoridel. 

11. - 

5. Hur mycket styr du upp ett praktiskt moment? Tillåts eleverna att misslyckas 

eller har du utförliga instruktioner? 

1.  Man får absolut ”misslyckas” i sitt arbete men det finns ändå tydliga ramar för 

vad man ska göra och vilka frågeställningar men ska utgå från i sitt arbete. Det 

ena utesluter inte det andra tycker jag. 

2.  De får misslyckas, de får knappt några instruktioner alls förutom vid 

husbyggandet. 

3.  Det beror på. Konstruktionerna i sjuan får de inget facit på. Men högtalarna får 

de en nogrann beskrivning på. De ska ju både fundera själva men också kunna 

följa instruktioner. 

4.  Jag har sällan instruktioner utan eleverna får ett uppdrag som de ska lösa.  

De är otroligt kreativa och löser uppdragen på olika sätt.  

5.  Jag vill att de arbetar i så stor utsträckning som möjligt med egna idéer (de får 

misslyckas). 

6. Både och. 

7. Ska både finnas fria och styrda moment. 

8. Tydliga instruktioner men givetvis tillåts eleverna att misslyckas. 

9. Ofta ”positivt” med misslyckande om det ger nya idéer. Bra med egna förslag. 

Ger ramar och ett mål. 

10. Båda varianterna finns. 

11. Eleverna får ramar att arbeta inom, men dessa ramar är vida. Att reda ut 

eventuella misslyckanden bedömer jag som mycket bra och kreativt 
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Bilaga 3 – Science center-enkät 

 

1. Hur ofta blir ni anlitade av klasser från år 7-9? 

2. Vad är er ”specialitet”? 

3. Har ni färdiga moment/övningar? 

4. Vilka moment är de vanligaste ni genomför? 

5. Kan man få tag på gratisövningar från er? 

6. Vilka moment tycker du att ni skulle, med fördel, kunna genomföra hos er 

(med tanke på bättre kunskap och/eller bättre förutsättningar)? 

7. Hur mycket styr ni upp ett praktiskt moment? Låter ni elever misslyckas eller 

har ni utförliga instruktioner? 

8. Hur många pedagoger har ni anställda? 

9. Vad har ni för finansiärer? 

10. Är det något övrigt du vill nämna om just ert science center? 

 

Bilaga 3.1 – enkätsvar, Science Center 

 

1. Ingenjör Lundströms Experiment, Täby 

2. Tom Tits Experiment, Södertälje 

3. Teknikverksta’n, Falun 

4. Dalénium, Stenstorp 

5. Molekylverkstan, Stenungsund 

6. Kreativum, Karlshamn 

1. Hur ofta blir ni anlitade av klasser från år 7-9? 

1.  Varannan, var tredje vecka ungefär. 

2. Jag kan inte se vår statistik för detta, men ca 7 klasser/vecka är vanligt . De 

flesta av våra besökande klasser  kommer från låg och mellanstadiet samt 

förskolan. 

3.  Ungefär hälften av våra bokningar är från 7-9 klasser. 

4. Regelbundet av ”profilspåret” i Falköping, klasser med speciell inriktning mot 

ma/no. I övrigt är det lite sparsamt med dessa åldrar. Någon gång i månaden för 

övriga förutom ”profilspåret”. 
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5. Det beror på aktuellt tema. Vi har en naturvetenskaplig inriktning mot kemi,  

teknik, fysik, biologi som är av tvärvetenskaplig karaktär och dels en inriktning  

mot petrokemiindustri. 

6. Jag har inte hunnit fixa statistik på det, men årligen kommer cirka 7000 elever 

hit och en majoritet av dem är inte från skolår 7-9. 

2. Vad är er ”specialitet”? 

1.  Att utmana och belöna barns, ungdomars och vuxnas kreativitet. Och att visa att 

teknik kan vara kul och lustbetonad. 

2. Interaktiva experiment för att intressera och öka lusten att studera NO och 

teknik. 

3.  Vi använder en hel del förbrukningsmateriel i vår verksamhet för att göra det 

möjligt för besökarna att konstruera och skapa produkter som kan tas med hem. 

4. Vi jobbar enbart mot teknik, naturvetenskap och matematik i form av 

temaarbeten på 1,5 h för skolklasser, en allmän utställning och skräddarsydda 

fortbilningar för pedagoger. Våra tema bygger på kursplaner och önskemål från 

våra kunder dvs lärare och elever. Inriktning (dvs jobbar mer med/fördjupar oss 

i) mot innovationer/entreprenörskap, gaser och matematik. Anledningen till 

denna fördjupning är vår bakgrunds historia med Gustaf Dalén och att 

matematik är ett prioriterat ämne. 

5. Kemi och kemianknytning i presentationer och experiment. 

6. Interaktivt och upplevelsebaserat lärande inom naturvetenskap och teknik. 

3. Har ni färdiga moment/övningar? 

1.  Ett antal varianter och kombinationer, flertalet med rinnande vatten men även 

flera med stillastående vatten och med luft. 

2. Vi har lärarutbildningar i ”Experimentet som metod” Vi tycker att det är läraren 

som känner eleverna som ska göra övningarna. 

3. Ja, Men inga ”tryck på knappen och se vad som händer”-aktiviteter. 

4. Det beror på vad du menar med färdiga. Vi har övningar och experiment som 

grupperna ska genomföra i sina temaarbeten, men eleverna gör själva 

momenten. För de klasser som kommer hit på vanliga besök dvs temabesök har 

vi experiment i vår utställningshall som de får prova. Alla stationer är färdiga att 

prova, men inget är färdigt, det är just att prova själv allt går ut på på ett science 

center. 

5. Ja. 
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6. Vi erbjuder skolklasser temapaket där våra pedagoger tar hand om eleverna i 1,5 

timme. Temapaket finns inom områdena Astronomi, Elektronik, Fysik, Kemi 

och Biologi. Dessutom erbjder vi projektet  Unga Spekulerar för skolår7-9 plus 

gymnasiet (www.ungaspekulerar.nu). Unga Spekulerar handlar om olika 

naturvetenskaliga och tekniska företeelser i ett framtids- och samhällsperspektiv. 

Vi har under ett antal år också genomfört kursen Flickor & Teknik för tjejer från 

åttan i Karlsahamn och i viss utsträckning andra kommuner. Kreativum är också 

en arena för nilleblixtarna, Finn Upp och Unga Forskare. Vi har också en Mega 

Dome-biograf i vilken vi erbjuder filmer för skolor. 

4. Vilka moment är de vanligaste ni genomför? 

1. Kreativa utmaningar och showande med teknik, ”smyg-in-fysik/kemi” 

2. Vi har kostnadsfria introduktioner till besökande klasser där vi visar experiment 

inom olika ämnen inom NO teknik, typ mekanik, elektricitet, osv. 

3. Konstruktionsövningar med olika inriktning; mekanik, kemi, it-media etc. 

4. Finns inga vanliga moment, varje tema och experiment är unikt. 

5. På Molekylverkstan finns en rad experiment i bänkskala med anknytning till 

fysik, kemi, teknik, biologi och tvärvetenskapligt som är framtagna för varje 

läsårstema. Varje läsår är uppdelat i ett huvudtema med mindre undertema. 

Varje besök erhåller en kortare presentation/dialog med förevisningsexperiment. 

6. Temapaket. 

5. Kan man få tag på gratisövningar från er? 

1. Ja, många, se www.ingenjorn.com 

2. Vi måste ta betalt för vår arbetstid eftersom vi har mycket litet stöd utifrån. 

Däremot försöker vi hjälpa till i enskilda fall. 

3. Vi har ingen sådan service men efter ett besök hos oss är det fritt fram att 

kopiera övningarna. 

4. Alla övningar som finns här krävs viss grundutrustning till, det är därför de 

måste komma hit och besöka oss. Vill man ha tips och idéer om övningar 

hänvisar vi till våra fortbildningar för pedagoger eller till litteratur och sökningar 

på nätet. 

5. Det beror på till vad och hur de ska användas. Vi säljer experimentpärmar som 

ingår i vår lärarfortbildning. 

6. Nej. 
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6. Vilka moment tycker du att ni skulle, med fördel, kunna genomföra hos er 

(med tanke på bättre kunskap och/eller bättre förutsättningar)? 

1.  Utomhus går bra, inomhus max fem i grupp i egen lokal. I en skolas jympasal 

eller aula kan vi uppemot 200 per dag i grupper om säg 50, dvs 25 

tvåmannateam 

2. Förstår inte frågan. Kanske kan du få svaret genom att studera vår hemsida eller 

katalog. 

3. Hellre hos oss än i skolan? Här har vi ju större resurser i form av lokaler, 

kontakter, teknisk utrustning. 

4. Alla moment som vi har går ut på att de genomförs hos oss. Vi gör inga program 

eller övningar som ska utföras på andra ställen. Vi är en resurs och tillgång för 

skolorna och vi försöker komplettera undervisningen i skolan med sådant som 

de inte kan göra där. 

5. Vi kan nästan göra vad som helst, men tematiskt arbetar vi i bänkskala med  

problemlösning och experiment. Vi har större hands-on experiment som inte  

kan förändras. 

6. Jag förstår inte frågan. 

7. Hur mycket styr ni upp ett praktiskt moment? Låter ni elever misslyckas eller 

har ni utförliga instruktioner? 

1.  Alltför utförliga instruktioner blir som pekpinnar som hämmar egna 

skaparlusten. Vi ser till att alla som vill kan klara våra utmaningar, inom de 

givna förutsättningarna – även förståndshandikappade. Alla belönas med 

experimentmaterial 

2. I tex Kemiköket har vi utförliga instruktioner, med inslag av moment där man 

kan experimentera själv till viss del. 

3. Inga instruktioner. Men vi väljer aktiviteter så att alla kan lyckas med lite tips 

och råd från oss pedagoger. 

4. Idén vi jobbar efter är att eleverna ska prova själva och inte styras. Vi vill 

stimulera besökarens kreativa sida och väcka en nyfikenhet att vilja veta mer. 

Allt som görs här är praktiskt och det är upp till eleven/besökaren att ta reda på 

mer information. 

5. Vi låter dem starta utifrån enkla manualer. Sedan finns personal tillgänglig som  

     handledare. Ibland får eleverna utveckla i egen takt och efter eget huvud. Ibland 

   går vi in och styr upp. Processen kan vara viktigare än resultatet. 
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6. Det enda som kan vara ett äkta misslyckande är väl om en elev inte så att säga 

försöker, eller anstränger sig. Och då är väl snarast misslyckandet vårat. 

8. Hur många pedagoger har ni anställda? 

1.  Inga anställda, lärare och journalistkollegor knyts till mina projekt per timme. 

2. 7st inom Utställning och Utbildning, och 12 st inom Förskolan. Men pedagoger 

finns inom nästan alla enheter på Tom Tit.dvs Butiken, Informationoch 

marknadsföring, Utveckling och underhåll. 

3. 2st. 

4. Två som jobbar med grupper/besökare. 

5. 3 st. 

6. 2 st. 

9. Vad har ni för finansiärer? 

1. Inga – vi tar alltid betalt för att uppträda/medverka 

2.  Våra besökare är våra främsta sponsorer, säger vi alltid. Det innefattar besökare 

inom Konferens, Mat och dryck, Företag som hyr våra turneer,mm Tom Tits 

Experiment har också ett statligt bidrag, liksom övriga Science Centers, men det 

motsvarar en mycket liten del av intäkterna. 

3. EJ Ljungbergs utbildningsfond. 

4. Besökarna (vi tar inträde), avtal med kommunen samt statsbidrag. 

5. Petrokeomiindustri och kommunen i Stenungsund. 

6. Vi är ett AB som ägs av en ideel förening. ABt är inte tänkt att gå med vinst. 

Det har vi hittills lyckats med. 

10. Är det något övrigt du vill nämna om just ert science center? 

1.  Mitt ”Science center” är mer som en cirkus som anpassas till given publik och 

lokal: revyscen, aula, jympasal, klassrum, skolgård, korridor, föreläsningslokaler 

(KTH), Se gärna referenslistan på hemsidan. Vi har uppskattningsvis utmanat 

över 250000 elever sammanlagt i Sverige, Finland och Norge. 

2. Jag hänvisar till vår hemsida och  katalogen över våra 404 experiment. Det finns 

också en bok ”från Handling till ord”, som beskriver de ideér som styr vår 

verksamhet, allt ifrån pedagogiken, företaget, utställningarna, formen,mm. Det 

finns hur mycket som helst att säga som skiljer oss från andra science centers. 

3.  Det är inte speciellt stort men mångsidigt och ”speciellt”. 

4. Lite svåra frågor att svara på eftersom vi arbetar med dels tema och dels en 

allmän utställning och inte separata övningar eller moment. Våra teman leds av 
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pedagoger medan den allmäna utställningen besöker man på egen hand. Dock 

finns det alltid personal i utställningen att fråga om det är något speciellt. 

5. Vi arbetar med lärarfortbildning inom material och kemi i hela landet för lärare 

inom högstadiet och gymnasiet. Vore också intresserade att medverka i 

lärarutbildningen med våra specialiteter. 

6. Jag har nu svarat generellt om vår skolverksamhet. Kanske hade du bara velat 

höra om vår teknikpedagogik? 


