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Sammanfattning

1980 infördes teknikämnet som obligatoriskt ämne i grundskolan. När sedan
Lpo 94 kom fick det en egen kursplan med mål uppsatta redan för år 5. Sedan
dess har det gått några år och olika undersökningar som gjorts har visat att
teknikämnet inte ser ut som det borde göra enligt läroplanen. Syftet med detta
arbete är att gå in och titta på faktorer som varit med och påverkat denna
utveckling av ämnet.

Arbetet är främst byggt på ett empiriskt tillvägagångssätt. Efter en inledande
litteraturgenomgång redovisar det en enkätundersökning bland lärare, samt
intervjuer gjorda med personer som arbetar i skolan.

Resultatet av undersökningen visar att den avgörande faktorn för utvecklingen är
bristen på teknikutbildning bland lärarna. Det är många faktorer som kommit
fram och diskuteras i arbetet, men ingen så tydlig som saknaden av kompetens.
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Bakgrund

Anledningen till att jag valt att arbeta med teknikämnet i mitt examensarbete är
att det är ett ämne som tilltalat mig under min utbildning. Jag är själv tekniskt
intresserad, men jag ser framförallt att ämnet har spännande möjligheter i
skolan. Det är ett brett ämne som går att arbeta väldigt praktiskt med, samtidigt
som det finns givande och naturliga saker att bearbeta teoretiskt. Jag tror att man
kan få de allra flesta eleverna intresserade och motiverade att lära om man
arbetar med tekniken som utgångspunkt.

Tekniken är ett verklighetsförankrat ämne som gör att barnen ser en naturlig
koppling till sin egen verklighet. Utöver vad de ser idag så ger ämnet även en
förståelse för den historiska utvecklingen, ur en teknisk synvinkel. Det handlar
alltså inte bara om att behärska dagens teknik utan att kunna förstå hur den har
vuxit fram. Den brist på folk som idag finns inom den tekniska och
naturvetenskapliga sidan kanske kan åtgärdas om man som lärare på ett tidigt
stadium väcker ett intresse hos sina elever för området. Ämnet har även goda
möjligheter att integreras med andra vilket gör att en bred kunskap kan nås kring
detta ämne.

Men mitt i min entusiasm över ämnet så har jag under mina praktiker både sett
och läst mig till att detta ämne har svårt att få fäste i skolans tidiga år, år 1-6. Jag
har pratat med lärare och märkt att många inte delar min uppfattning. Med de
intryck jag fått av den verkliga skolsituationen vill jag påstå att ämnet idag inte
ser ut som det är tänkt enligt läroplanen.

Denna motsättning mellan vad jag ser för möjligheter och den krassa
verkligheten för detta ämne har lett mig till att skriva detta arbete. Eftersom jag
är utbildad 1-7-lärare och räknar med att arbeta med elever i de åren har jag valt
att fokusera arbetet på år 1-6.

Syfte

Arbetets syfte är att kunna skapa en förståelse för hur teknikämnet har kunnat
behandlats och flyttats undan som det har gjort. Det är lätt att skylla på den
redan hårt kritiserade lärarkåren, men jag vill gå ett steg längre.
• Hur uppfattar lärarna själva att utvecklingen av ämnet gått till?
• Vilka faktorer är det främst som dom upplever påverkat situationen?

Jag vill få fram lärarnas egen syn på saken. Det är många föräldrar och andra
som saknar full insyn i skolan som har åsikter om vad som borde göras och inte
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borde ha gjorts. Men utifrån den verklighet som dagens lärare upplever vill jag
nå en förklaring till varför det idag ser ut som det gör med teknikämnet.

Jag vill också ge lärarna själva chansen att komma med idéer på vad som
behöver göras för att utveckla ämnet. Arbetet tar alltså upp förslag på åtgärder.
Jag vill dock poängtera att mitt huvudsakliga syfte inte är att komma fram med
färdiga förslag på vad som behöver göras för teknikämnet. Istället hoppas jag att
det väcker ett intresse kring de faktorer som styr och kan lägga en grund för
vidare forskning om vad som borde göras.

Problemformulering

• Vilken attityd har dagens lärarkår gentemot teknikämnet?

• Vilka faktorer har enligt lärarna själva varit främsta orsaken till teknikämnets
utveckling?

• Hur upplever de som arbetar i skolan att en framtida satsning på ämnet borde
se ut?

• Kan man dra någon lärdom av satsningar som gjorts inom något annat ämne
och använda den på tekniken?
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Metod

Eftersom det sedan tidigare inte finns så mycket skrivet som belyser problemet
ur den vinkel jag tänkt mig, har jag valt att till största del bygga detta arbete på
ett empiriskt tillvägagångssätt.

Litteraturgenomgången gör jag för att förankra påståendet om att tekniken,
enligt läroplanen, inte ser ut som den borde i skolan, år 1-6. Syftet med mitt
arbete är ju att kunna ge en förklaring till varför det har blivit som det nu är. Jag
gör därför denna genomgång av två undersökningar för att de ska ligga som
utgångspunkt för fortsättningen av detta arbete. Den första undersökningen1 jag
har bearbetat har jag valt därför att den på ett väldigt sakligt och noggrant sätt
redovisar teknikämnets situation. Den andra texten2 går lite mer in på hur
rektorer och lärare uppfattar saken, men ger också den en god bild av läget.

För att se hur andra ämnen gjort i motsvarande situation valde jag att undersöka
hur matematikämnet gjorde i sin satsning under 80-talet. Det är intressant att se
om man kan hitta faktorer som stämmer överens och kan vara till användning
för teknikämnet. Jag valde att intervjua en person som var med och arbetade
med detta, Eva Risbäck universitetsadjunkt och lärarutbildare vid Linköpings
universitet. Eftersom hon själv i hög grad var delaktig i detta arbete kunde hon
ge mig de fakta jag behövde, vilket gjorde att jag nöjde mig med intervjun och
inte gick vidare i detta.

När jag sedan började min egen undersökning av hur lärare uppfattar och ställer
sig till ämnet så valde jag att göra det både kvalitativt och kvantitativt. Under
min praktik tog jag kontakt med två lärare för intervjuer. De jobbade på två
olika skolor och var slumpmässigt utvalda. Dessa intervjuer gav mig en djupare
förståelse av hur situationen är för dagens lärare. De gav mig de svar jag sökte
och jag upplevde inget behov av att intervjua fler lärare. Under intervjuerna
hade jag med mig min enkät3 som grund för frågeställningarna. Med den som
utgångspunkt har sedan intervjuerna hamnat dit lärarna styrt den. Jag har valt att
inte skriva ut dem i sin helhet utan gör istället en sammanfattning av vad som
kom fram.

1 
”Hur står det till med teknikämnet i skolan”,  CETIS, på uppdrag av skolverket, 1998

2 
”Arbetsplan i teknik har vi inte hunnit med”, Linda Andersson, 1996

3 
Se bilaga 1
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För att få en bredare bild av skolans verklighet intervjuade jag även en rektor.
Skolledarna har en viktig roll i ämnets utveckling och jag ville se situationen
även för en sådan. Det var även intressant att få olika infallsvinklar på de
frågeställningar som togs upp. Intervjun gjordes efter det att jag sammanställt
allt material jag fått från lärarhåll. Jag tog med mig de erfarenheter och åsikter
som kommit därifrån för att lägga fram dom inför en skolledare. Målet var inte
att få kvantitativa svar för att göra jämförelser utan istället att se på hur
relationen och fördelningen av ansvar är mellan en rektor och dennes lärarkår.
Jag förklarade för rektorn att hon skulle se på mina frågor som generella för hur
rektorer har det och inte enbart se till sin egen skola. Detta gjorde att jag nöjde
mig med att intervjua en rektor.

För min kvantitativa undersökning valde jag att göra en enkätundersökning4.
Den var anonym för att man på det sättet får ärligare svar. Det är då ingen som
behöver skämmas för sina åsikter och anpassa svaren för att framstå i bättre
dager. Eftersom denna enkät delvis testar lärarnas attityd till ämnet är det viktigt
att de uttrycker precis vad de känner. Enkäten delades ut till fyra skolor. De var
fördelade på fyra rektorsområden och två kommuner. Målgruppen var lärare
som undervisar i klasser från år 1-6. Anledningen till att jag valde just dessa
skolor var att jag har någon form av personlig anknytning till dessa. Jag
förutsatte att det skulle göra att intresset för enkäten skulle vara större och
påverka antalet jag fick tillbaka. Sammanlagt delade jag ut 40 enkäter och av
dem fick jag tillbaka 33. När jag sedan behandlat enkäten har jag gjort det i tre
steg. Först en genomgång av frågorna för att motivera dem. Sedan en saklig
presentation av de svar jag fick. Avslutningsvis ställde jag några av frågorna
mot varandra för att försöka hitta intressanta samband. Denna sista del har jag
lagt in i diskussionen eftersom jag i detta stycke vill komma med mina åsikter
och tankar om vad jag fått fram i dessa jämförelser.

Eftersom denna undersökning är baserad på uppgifter hämtade från ett relativt
lokalt område får man betänka det i de slutsatser som görs. I vissa fall kan man
dra generella riktlinjer på en nationell nivå, men i huvudsak är detta arbete
fokuserat på den lokala skolans arbetssituation.

För den som är intresserad av att läsa om teknikämnet eller upplever ett behov
av att förkovra sig, har jag sist i arbetet lagt in en kort genomgång av ämnet5.
Där finns några motiveringar kring ämnets relevans, definitioner och de mål som
finns i kursplanen.

4 
Se bilaga 1

5 
Se bilaga 2
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Litteraturgenomgång

Hur står det till med tekniken i skolan?
Lägesbeskrivning av undervisningen i ämnet teknik i Sverige våren 1998.

Detta är titeln på en rapport som skolverket bad CEntrum för Teknik I
Skolan(CETIS) att genomföra våren 1998. Den finns ännu inte publicerad men
jag har fått ta del av dess resultat. Den är baserad på en enkät till 100 rektorer
och 100 lärare som sedan dessutom intervjuats. Det är en genomgång av hur
läget är för ämnet år 1-9. Resultaten är ofta väldigt precist presenterade vilket
gör att där det är möjligt plockar jag ut resultaten för år 1-6.

I kategorin lärare för år 1-6 har jag plockat med de med utbildningen 1-7-lärare,
lågstadielärare och mellanstadielärare. Jag har plockat bort 4-9-lärare,
hemkunskapslärare, slöjdlärare och ämneslärare. Det kan vara så att någon 4-9-
lärare undervisar klass i år 1-6 men jag tror att det är undantagsvis. Anledningen
till att jag plockat bort de övriga är att jag i resten av detta arbete jobbar mot
klasslärare år 1-6. I den grupp av 1-6-lärare som jag då får fram finns det 41
stycken lärare.

Det första som behandlas är vilken utbildning berörda lärare har i ämnet. Det
visar sig att:

- endast 30 % av den totala lärarkåren har teknik i sin grundutbildning.

- i kategorin 1-6-lärare är det ca: 22 % med teknik i grundutbildningen.

- av 1-6-lärarna är det 33 av 41 som uppger att de deltagit i någon form av
fortbildning. För 29 av dessa består denna fortbildning i att de deltagit på 1
till 5 studiedagar.

- av de lärare som helt saknar utbildning är det drygt hälften som arbetar med
år 1-6.

Nästa område som granskas är den lokala arbetsplanen, som ska visa hur man
arbetar med de olika ämnena på skolan. Läroplanen säger att det skall finnas en
sådan på varje skola. Både rektors- och lärarenkäten visar att det på ungefär
hälften av skolorna saknas teknik i arbetsplanen. Här visar det sig dock att 1-6-
skolorna är något bättre än genomsnittet. Den siffra som rektorerna anger är att
ca: 60 % av dessa skolor uppfyller kraven. På frågan om vem som initierade
arbetet till arbetsplan så fördelar sig svaren ganska jämnt mellan lärarna och
skolledningen.
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Nästa del av undersökningen gäller vilken tidsmässig omfattning ämnet har. I
timplanen har teknikämnet tillsammans med NO-ämnena tilldelats 800
klocktimmar att fördelas från år 1 till 9. Här har man tittat på:

• i vilken utsträckning tekniken har ett fastställt utrymme i undervisningen.
• vilken tid det sedan verkligen får.
• vilket sätt det kommer in i undervisningen.

Svaret på den första frågan är att 40 % av lärarna svarar att ämnet inte har något
fastställt utrymme. När de sedan ska svara på hur mycket tid ämnet i
verkligheten får, är det svårt eftersom det inte alltid är renodlad teknikunder-
visning utan ofta integrerat med andra ämnen. För år 1-5/6 uppger hälften av
rektorerna att ämnet har högst 10 timmar per läsår. Då ska man betänka att det
finns uppnåendemål för år 5. I undersökningen frågade man sedan hur
teknikundervisningen bedrivs och då svarade 19 stycken att det är ett eget ämne,
59 att det integreras och 1 att den inte visste. Bland 1-6-lärarna är det nästan
uteslutande så att det integreras. Vanligaste kombinationen är tk/oä.

Nästa område i undersökningen handlar om vilka resurser som ämnet har till sitt
förfogande. För år 1-6 svarar 42 % av rektorerna att ämnet har egna resurser.
Den vanligaste summan är 50-60 kr/elev och läsår. Hälften av de skolor som
berörs av uppnåendemålen för år 5 anger att de inte har särskilda resurser för
ämnet. Vissa skolor arbetar så att de lägger ut den totala potten pengar till
lärarlaget, som sedan själva får fördela dessa mellan ämnena.

Sedan går man in i undersökningen och tittar på vilken typ av lokaler som
teknikundervisningen bedrivs i, år 1-6. 44 stycken är i klassrummet, 1 i
tekniksal, 11 i slöjdsalen och 7 stycken uppger annan lokal. Den sista
undersökningen som var relevant för detta arbete var frågan om läromedel. Här
är lärargruppen indelad i år 1-5 och av dem svarade 18 stycken att de inte hade
något läromedel, 8 stycken att de använde eget- eller fortbildningsmaterial, 19
att de har traditionella läromedel och 5 valde att inte svara.
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”Arbetsplan i teknik har vi inte hunnit med”
- en enkätundersökning om teknikens plats i år 3-6

Detta är titeln på ett examensarbete 10 poäng skrivet av Linda Andersson,
Linköpings universitet, 1996. Den är uppbyggd på en litteraturstudie och en
enkätundersökning. Författaren har undersökt 6 stycken skolor där hon arbetat
både mot ledning och lärare. Hon har valt att beteckna skolorna från A-F vilket
jag valt att fortsätta med här.

Skola A

Skola A är en medelstor skola med 8 klasser i år 3-6. Enligt rektors uppfattning
är det endast ett fåtal av lärarna på skolan som är intresserade av teknik. I alla
fall är det endast två med fortbildning.

Det är sex lärare som har valt att svara på enkäten. Av dessa är det två som
undervisar i teknik, de övriga undervisar inte och har heller ingen formell
utbildning i ämnet. De har istället valt att lägga bort undervisningen på annan
lärare. Av de båda som undervisar i ämnet är den ene utbildad lågstadielärare
och den andre mellanstadielärare i grunden. Efter det har de sedan båda gått
fortbildningskurs i MaNo och även deltagit på studiedagar om teknik. Den ene
läraren bedriver teknikundervisning en timme i veckan. Han har dock inte svarat
på om han upplever att eleverna uppnår målen för år 5. Den andre läraren har
teknikundervisning mindre än en timme i veckan. Hon försöker utöver det att
integrera ämnet vid lämpliga tillfällen. Inte heller hon anger om eleverna når
målen.

Skola B

Detta är en mindre skola med fyra klasser år 3-6. På skolan är två lärare av sju
utbildade i teknik, av de två som däremot undervisar i ämnet är en obehörig.
Någon arbetsplan för ämnet finns inte men är under arbete.

Den förste av de två lärarna som undervisar i ämnet har 1-7-utbildning med
teknik. Den andre är utbildad mellanstadielärare utan teknik, men är en eldsjäl
som brinner för ämnet. Läraren med utbildning tycker att det är svårt att hitta
lämpliga arbetsområden, däremot är det inget större problem med material. Den
andre tycker inte att något av detta är ett problem. Båda är de överens om att det
är ett ämne som intresserar barnen. Däremot känner de inget större stöd ifrån
skolledningen.
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Skola C

En stor skola med 10 klasser inom år 3-6. Enligt rektor så håller man på med
arbetet av en arbetsplan eftersom det inte finns någon färdig. Han säger att man
heller inte prioriterat teknikämnet i första hand men att lärarna arbetar med det i
åtminstone år 5 och 6. Här är det fem av tio lärare som har utbildning i ämnet
och det stämmer nog också med hur många som är intresserade av det. Flera av
de utbildade har gått fortbildning i MaNo.

I samtal med berörda lärare visar det sig dock att det inte förekommer så mycket
teknik alls - mindre än en timme i veckan. När de arbetar ligger betoningen på
det praktiska. En lärare arbetar med en uppfinnarverkstad och någon annan med
att följa en produkts väg, t ex ”från tall till pall”. Ingen av lärarna kan säga att de
når fram till de uppställda målen. Ett par av dem påpekar att det skulle gå lättare
om det fanns en lokal arbetsplan, anpassad efter den skolans förutsättningar.

Skola D

Den här skolan har fem klasser år 3-6. Rektorn här är osäker på hur många
teknikutbildade lärare det finns på skolan. Han vet dock att det bara är personer
med utbildning som undervisar i ämnet. Enligt hans upplevelse så tror han att de
flesta lärarna är intresserade av ämnet. Här har man utarbetat en lokal
arbetsplan.

Av de lärare som svarat visar det sig att två av fyra har viss utbildning, båda i
form av att de deltagit på en eller flera studiedagar. Det är dock bara en som
undervisar i ämnet. Hon använder inget material anpassat för teknik utan arbetar
mest med enkla bruksfunktioner och konstruktioner. Eleverna har mindre än en
timme teknik i veckan. Hon var en av de som arbetade fram den lokala
arbetsplanen, men upplever inget intresse från skolledningen för hennes arbete i
ämnet.

Skola E

I år 3-6 finns det på denna skola 14 klasser men bara fem lärare med utbildning i
teknik. Rektor säger att det är fem till som nu ska få utbildning och att alla lärare
ska bedriva undervisning i sina klasser. Hon upplever att intresset är lågt från
lärarhåll men ser en möjlig förklaring i gammalmodiga och dåligt anpassade
lokaler. Hon hoppas att det bedrivs en laborativ teknikundervisning men tror
kanske inte att så är fallet.
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Av de sju lärare som svarade bedrev tre undervisning i sin egen klass, de övriga
hade annan person som höll i det. Bland de tre som undervisade var det två med
utbildning, varav den ena hade en femveckorskurs i teknik. En lärare sa att hans
elever inte kommer nå målen eftersom han inte prioriterade teknik, en svarade
att hon inte visste, medan den tredje sa att hennes klass kommer att nå målen. I
de tre klasserna bedrevs det teknik mindre än en timme i veckan. De upplever att
det är enkelt att inspirera barnen för ämnet men att det är svårt med material,
både till eleverna och för egen kunskapsinhämtning.

Skola F

Detta är en liten skola med tre klasser år 3-6. Samtliga lärare i dessa klasser har
utbildning i ämnet. Rektorn tror också att lärarna är intresserade av det. På
skolan jobbar dom målinriktat med att successivt nå de uppsatta målen, så att
inte samma saker lärs ut flera gånger.

Lärarna har fortbildat sig via MaNo-kurs samt studiedagar. De påpekar att de
upplever det som en fördel att det är små klasser på skolan. Alla jobbar
laborativt och kopplar ämnet till miljö, natur och hemmet. Timantalet varierar
dock från mindre än en timma till tre timmar i veckan.

Sammanfattning av den avslutande diskussionen

För att nå uppnåendemålen i år 5 krävs det att man har undervisning i ämnet
redan i de lägre åldrarna. Anderssons undersökning visar att så är inte fallet. Av
de sex skolor hon undersökt var det endast en där samtliga klasser bedrev
teknikundervisning. Vidare kunde hon konstatera att alla skolor inte jobbar efter
Lpo 94 eller når de uppsatta målen. Endast två av de sex undersökta skolorna
hade genomfört en lokal arbetsplan. Alla de övriga skolorna svarade att de inte
prioriterat det eller att de inte hunnit med.

Författaren betonar också vikten av ett fungerande samarbete mellan
skoledningen och lärarna. Endast på två av skolorna upplevde lärarna det stödet.
På en skola var det t o m så att när rektorn sa att alla lärarna bedrev
undervisningen i sina egna klasser, svarade 4 av 7 lärare att de inte gjorde det.
Andersson tar det som ett tydligt exempel på en allt för dålig kommunikation.
Hon tror att ett tydligt stöd är extra viktigt för ett ämne som kan kännas
betungande för vissa lärare.
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Granskning av satsning på matematiken

Denna del av min studie fokuserar sig på vad man gjorde i början av 80-talet, då
det konstaterades att undervisningen i matematik i den svenska skolan inte var
bättre än att eleverna kunskapsmässigt låg under genomsnittet i världen.

Jag har tagit reda på dessa fakta genom en intervju med Eva Risbäck,
universitetsadjunkt och lärarutbildare vid Linköpings universitet. Är man
intresserad av att mer i detalj veta hur det hela utvärderades, tipsade hon om två
böcker6, 7 som går igenom hur satsningen utvärderades och vilka resultat som
nåddes.

Tre gånger har man genomfört IEA-undersökningar (International Association
for the Evaluation of Educational Achievement) av ämnet matematik. Det är en
internationell undersökning som ser hur nivån på kunskaperna i matematik
förhåller sig mellan länderna i världen. Dessa undersökningar har genomförts
1964, 1980 och 1995. 1980 visade denna undersökning att kunskapen hos våra
svenska elever var under genomsnittet i världen. Svenska skolan har alltid haft
en hög målsättning och kanske trott att den nått goda resultat. Nu kom det en
erkänd internationell undersökning och visade att så inte var fallet och det i ett
av våra basämnen. Regeringen tog tag i situationen och bestämde att det var
dags att agera och satsa på förbättringar. Man satte till åtskilligt med pengar och
de gick till att fortbilda lärarna.

På min fråga svarade Eva Risbäck att lärarna inte hade några problem med att ta
den här problematiken till sig. De insåg att något måste göras och att de behövde
vidareutbildas. Attityden hos lärarna var sådan att ”eftersom detta är ett så
viktigt ämne får vi anstränga oss för att förbättra situationen”. Regeringens
satsade pengar på fortbildning utmynnade i att lärarna skulle få gå och läsa 10
poäng MaNo(5+5) och 10 poäng Sv. Dessa poäng skulle läsas med inriktning på
1-7 eller år 4-9. Detta kan ses som ett förstadie till den utbildning som senare
infördes på lärarhögskolan.

Det visade sig att pengarna inte räckte fullt ut. Det som blev verklighet var
istället att vissa lärare skulle få läsa 10 poäng MaNo och vissa 2 poäng Sv.
Eftersom de två poängen i svenska var billigare blev det fler som placerades där.
Detta ledde självklart till ett missnöje bland de lärare som sett fram emot MaNo-
fortbildning men fick nöja sig med enbart svenska. Faktum kvarstår ändå att en
del av lärarkåren fick fortbildning i matematik.

6 Bengt-Olov Ljung, Matematiken i nationell utvärdering(gotab, Stockholm 1990)
7 

Ljung, Astrid Pettersson, Matematiken i nationell utvärdering(gotab, Stockholm 1990)
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Denna utbildning påbörjades 87/88 och höll på en bit in på 90-talet. Den
organiserades så att lärarna antingen fick tjänstledigt en dag i veckan eller också
ett par eftermiddagar i veckan för studier. Det var alltså ingen intensivkurs utan
man siktade mer långsiktigt.

Samtidigt som detta skedde diskuterade pedagogerna om man verkligen skulle
hålla på med den ”rabbelmatematik” som var gällande då. De kom fram till att
det var dags att börja fokusera mer på vardagsmatematik och problemlösning.
Dels beroende på denna utbildning, som betonade det nya sättet att se på
matematik, och dels på att det dök upp läromedel som arbetade efter denna
pedagogik började matematiken att förändrades. Det Risbäck framförallt vill
framhålla var att det då växte fram ett nytt förhållningssätt till matematiken.
Från det att lärarna enbart sett till att barnen jobbat i boken, ”först är bäst”, så
började man att ”se matematik”. Förståelsen för det enskilda talet eller
problemet blev viktigare än själva arbetet. Vardagsmatematiken föll väl ut och
eleverna fick en helt annan förståelse för matematiken än vad de haft innan.

Den här satsningen på matematiken utvärderades av PRIM-gruppen. Deras
resultat och slutsatser presenterades i de två böcker som nämns i inledningen av
detta avsnitt. De har granskat resultatet rent kunskapsmässigt, men även
attityden till ämnet. Sammanfattningsvis kan man konstatera att satsningen slog
väl ut. Vid en liknande jämförelse med den som genomfördes 1980 hade Sverige
passerat genomsnittet med god marginal, man låg till och med i toppen. Vad
gäller attityden till ämnet visade undersökningen att 97 % av eleverna tycker att
matematik är ett viktigt ämne.

En reflektion som Eva Risbäck gjorde var att hon såg en styrka i att så många
lärare fick utbildning i samma sak samtidigt. Det gjorde att de nationellt sett
kunde förändra hela synsättet på ämnet matematik. Vill man nå en förändring på
den lokala skolan så ligger det även där en styrka i att satsa på en större grupp.
Hon menar att det är svårt att nå denna förändring som ensam lärare.
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Intervju med lärare

Lärare 1

Den första läraren jag intervjuade var en kvinna i femtioårsåldern. Hon arbetar i
en åldersintegrerad 4-5-6:a med 36 elever och hon säger att hon har varit lärare i
hela sitt liv. Skolan hon arbetar på är en landsortsskola med cirka 180 elever.
Hennes grundutbildning innehöll ingen uttalad teknik, men hon tycker kanske
att en del av fysiken hon läste då kanske skulle klassas som teknik idag. Hon har
dock ett intresse för ämnet vilket gjort att hon försökt att skaffa sig fortbildning.
Hon har några fortbildningsdagar, men siktar på att läsa en 5-poängskurs (när
tillfälle ges). I övrigt så har hon en man som är väldigt teknikintresserad och lite
skämtsamt räknar hon in honom i sin fortbildning också.

Jag frågar vilken attityd hon har till ämnet och hon svarar att hon är positivt
inställd. Hon tycker att det mesta i verkligheten är någon form av teknik, det är
klart att man måste lära sig om det. Jag ber henne utveckla och hon förtydligar
att alla maskiner runt om oss, instrument, människokroppen, datorer etc. inne-
håller teknik. Kan man förklara hur några av dessa saker fungerar på ett enkelt
sätt blir barnen intresserade och då har de lärt sig teknik och något användbart i
verkligheten.

På min fråga om teknik bara handlar om att förstå hur maskiner fungerar blir
svaret nej. Det innehåller mycket mer, kunna förstå ritningar och följa dem, inte
bara förstå maskiner utan även kunna använda dem. Hon tycker också att det
finns ett historiskt intresse med tekniken. Det är spännande att se vilka tekniska
lösningar de använde sig av i de olika tidsepokerna och att flera av de gamla
uppfinningarna faktiskt fungerar bra än.

Jag sa att jag uppfattat på henne som att hon tyckte att det var roligt att
undervisa i teknik, men då blev hon lite fundersam. Hon gillar verkligen teknik,
hon tycker att det behövs, men det är svårt att undervisa i ämnet. Jag ville att
hon skulle förklara sig och då började hon med klasstorleken. Det var egentligen
inte meningen att hennes klass skulle vara så stor men av olika anledningar var
det så. Det är svårt att ha material till alla, hinna med att assistera, svårt att få
rum med laborativt arbete. Det gällde även andra ämnen, men i tekniken måste
en stor del vara laborativ och hon upplevde att vare sig hon eller resurserna
räckte till.

Men hur löser du det hela då? frågade jag. Svaret blev att det nog oftast blev så
att hon istället struntade i att ha teknik så ofta. Jag poängterade att hon ju
egentligen tyckte att det var ett viktigt ämne och väl inte kunde strunta i det?
Hon höll fast vid att det är ett viktigt ämne, men i jämförelse med basämnena
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framstår det inte som lika viktigt. Där måste de skaffa sig sådana kunskaper att
de kan klara sig vidare både i livet och med fortsatta studier. Dagens elever är
långt efter kunskapsmässigt om man jämför med hur det var för 10, 15 år sedan.
Det gör att mer av arbetet läggs på att arbeta med Svenska, Matte och Engelska
vilket i sin tur leder till att t ex NO och teknik är ämnen som då inte känns lika
viktiga. Jag återknöt till att hon kanske med den fortbildningskurs hon sagt att
hon ville gå kanske skulle få ökad inspiration och även kompetens att kunna
genomföra teknikämnet som hon innerst inne ville. Hon bara höll med, men sa
att det var svårt att få den tid som behövs för att läsa.

Jag tog upp de pengar som regeringen tillsatt för ämnets utveckling och frågade
var hon tyckte att de behövdes. Vi kom då in på att man skulle behöva lyfta ut
hela lärarlag för att fortbilda sig eftersom det är en styrka i att vara flera. Hon
kände själv att hon nog en gång i tiden försökt att vara en inspirationskälla för
teknikämnet, men tyvärr upplevde hon att hon inte fick någon respons från sina
kollegor. När hon sedan själv hamnade i klasser där hon inte kände att det
fungerade tappade hon sugen.

Ett pedagogiskt genomarbetat material vore också något att önska. Över
huvudtaget finns det ett behov av materiel. Hon berättade om saker hon själv
plockat med sig hemifrån, mjölkpaket, pappersrullar, snöre och annat som hon
egentligen tycker skulle finnas på skolan. Resten av vårt samtal diskuterade vi
hur det skulle vara att arbeta i en liten klass med goda resurser. Jag märkte på
denna lärare att det egentligen inte fattades idéer, men att hon kört fast i de
omständigheter som ofta råder på en skola.
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Lärare 2

Den här läraren som även hon är en kvinna arbetar i en åldershomogen år 5-
klass. Hon är i fyrtioårsåldern och utbildad mellanstadielärare. Hon gick under
sin utbildning ett par teknikkurser. Sedan hon började arbeta som lärare har hon
deltagit i ett par studiedagar som handlat om teknik.

Hon tycker att teknikämnet är väldigt roligt att undervisa i eftersom barnen är så
entusiastiska. Så fort det är dags att arbeta praktiskt känner hon att hon får en
god respons från barnen. Som exempel på vad hon har gjort i sin undervisning
nämner hon att de arbetat med de olika funktionerna på cykeln, de olika
kommunikationerna vi har och att de pratat om olika uppfinnare. Jag frågar om
uppfinnare och hon säger att hon tycker att det är allmänbildande att känna till
någon eller några av de mest kända som finns.

Jag frågar om hon tycker att det är svårt att arbeta med teknik och ha idéer om
vad som ska göras. Hon berättade då att på deras skola fanns en teknikpärm som
var full av förslag på vad man kan göra. Jag frågade om det fanns någon
genomgående tanke i pärmen eller om den bara var en idébank. Hon svarade att
varje lärare fick själv utgå ifrån läroplanen och sedan planera sin egen
teknikundervisning, pärmen vara bara en idébank. På frågan som följde så kände
hon att hon med gott samvete kunde säga att hennes elever fick den
teknikundervisning som läroplanen anger.

När vi började att prata om teknikämnets giltighet i jämförelse med basämnena
ville hon dock tydligt markera att det är stor skillnad på ämnena. Läsa, skriva
och räkna är det absolut viktigaste och kom det i valet mellan det och tekniken
får tekniken alltid stå tillbaka. Kort sagt är teknikämnet inte alls lika viktigt som
basämnena. För att teknikämnet ska kunna bli viktigt tycker denna lärarinna att
man måste införa en ansvarig för ämnet på skolan. Den kan då se till att alla
klasser garanteras en riktig undervisning inom ämnet, en sorts kvalitétsäkring.
Det skulle då också vara lättare att hitta en röd tråd för alla att arbeta efter, ända
ifrån arbetet i förskoleklassen till de i år 6. Ska man hårdra det skulle man nog
börja med ämneslärarsystem redan i denna ålder eftersom alla lärare inte kan
vara bäst i allt. Dessa ämnen i periferin, där teknik kan räknas in, skulle nog få
mer kompetent personal på det sättet. Hon menade inte på fullt allvar att hon
eftersträvade ämneslärarsystem, men för enstaka ämnen skulle det nog vara att
föredra.

Jag påpekade att jag tyckte att hon gled isär lite i sin uppfattning när hon själv
upplevde ämnet som stimulerande och att hon nådde upp till målen med
eleverna, samtidigt som hon tyckte att det skulle finnas en annan ämnesansvarig
lärare på skolan. Hon förstod vad jag menade, men hade en förklaring på detta.
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Hon själv tyckte att det var roligt och var beredd på det extraarbete som ämnet
kräver. Även om hon ibland kunde tycka att det var jobbigt att släpa med sig
material hemifrån. Bland hennes kollegor fanns det dock bara någon som
arbetade lika aktivt med ämnet som hon. När hon påpekat behovet av att någon
behövde ta ansvar och lyfta ämnet menade hon ämnet i stort och inte specifikt i
hennes klass.

Efter det här kom vi in på behovet av material på skolorna. Det som finns är
gammalt och slitet, ofta också i så begränsad mängd att det inte räcker till en hel
klass. Hon upplever att det skulle vara lättare att använda skolans pengar till att
förnya lagret om det fanns fler lärare som prioriterade och engagerade sig i
ämnet. Som det är nu så försöker hon oftast lösa materialbristen på egen hand
med vad hon har hemma.

Vidare diskuterade vi fortbildning och där ställde hon sig välvillig till att läsa en
5-poängskurs i teknik. För att anknyta till det som vi diskuterat tidigare så såg
hon även ett stort behov av att övriga kollegiet vidareutbildar sig. Men tyvärr har
hon svårt att se att särskilt många skulle kunna tänka sig någon längre kurs även
om det skulle behövas.
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Enkätundersökning

Av de 40 enkäter jag skickade ut fick jag svar på 33. Det är dessa som ligger till
grund för detta avsnitt.

Genomgång och motivering av frågorna

För att förklara mina syften med de olika frågorna gör jag en snabb genomgång
och motivering av dem. För att se frågorna, titta i bilaga 1.

1. Jag ville veta vilken typ av lärare som skrev enkäten och i vilken situation
han/hon bedrev sin undervisning.

2. Har läraren någon typ av teknikutbildning i grunden?

3. Har läraren visat intresse för ämnet och fortbildat sig? Frågan undersöker
även vilka former av fortbildning som nämns.

4. Vilken är lärarens attityd till ämnet?

5. Gradering av vilken relevans läraren ger ämnet.

6. Upplever läraren ämnet som svårdefinierat?

7. Vilka moment anser dagens lärare att ämnet innehåller?

8. Finns det intresse för fortbildning, i så fall vilken typ?

9. Är läraren medveten om kursplanen i teknik?

10. Jobbar läraren målinriktat och upplever han/hon att undervisningen leder dit?

11. Chans för läraren att ge förslag på nödvändig utveckling.

12. Läraren ges tillfälle att förklara vad som påverkat utvecklingen och kanske
försvara det handlande som skett.

Avslutningsvis gavs ordet fritt och jag hoppades att lärarna verkligen skulle ta
chansen och skriva om vad som ligger på deras hjärta i detta ämne.
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Redovisning av svaren

1. I vilken typ av klass bedriver du undervisning?

• 30 stycken jobbar som klasslärare. Bland dessa finns det representanter för
alla år i intervallet 1-6. Det finns även lärare från både åldershomogena och
åldersblandade klasser.

• 2 stycken jobbar som slöjdlärare, trä & metall.

• 1 jobbar som speciallärare och går runt i olika klasser år 1-3.

2. Vad är din utbildning och hade du i den någon teknik?

• 26 stycken har lärarutbildning för att arbeta med klasser år 1-6. Deras
utbildning varierar beroende på hur länge sedan det var de utbildades.

• 2 stycken är utbildade slöjdlärare, trä & metall.

• 2 stycken är utbildade fritidspedagoger.

• 1 är utbildad förskollärare.

• 1 är utbildad barnskötare.

• 1 saknar utbildning.

På frågan om utbildningen innehöll teknik svarade :

• 13 stycken ja.

• 20 stycken nej.

Det var endast någon av de 13 som redovisade i vilken omfattning tekniken
förekom i utbildningen, vilket gör att jag inte kan redovisa det här.

3. Har du någon form av fortbildning i teknik? Om ja, hur gick den till?

• 8 stycken svarade att de hade fortbildning.
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• 25 stycken svarade att de saknade fortbildning.

Av de 8 med fortbildning bestod den för 6 stycken av att de deltagit på en eller
två studiedagar. De övriga 2 har gått någon form av kurs i teknik.

4. Tycker du att det är roligt att undervisa i teknik? Svara i graderingen var du
befinner dig.

Inte alls 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Väldigt roligt

Medelvärdet för detta är:  6,1

Fem stycken svarade: Vet ej

5. Hur viktigt är teknikämnet i jämförelse med basämnena Sv, Ma, Eng?

Oviktigt 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Lika viktigt

En har svarat att teknik ingår i allt och kan därför inte göra denna jämförelse.

Medelvärdet för detta är: 5,2
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6. Tycker du att det är svårt att veta vad som egentligen ingår i teknikämnet?

• 17 stycken svarade ja.

• 14 stycken svarade nej.

• 2 stycken svarade vet ej.

7. Vad är teknikämnet för dig, vilka delar, moment innehåller det?

Vissa punkter av de som redovisas är väldigt likna varandra. Jag väljer ändå att
hålla isär dem så som svaren var skrivna på enkäten.

• Vardagsteknik 12 st.
• Historisk utveckling 11 st.
• Konstruera   8 st.
• Experiment   5 st.
• Bygga diverse   4 st.
• Bygga modell efter skiss   4 st.
• Använda redskap   3 st.
• Uppfinnare   3 st.
• Praktiska övningar   3 st.
• Undersöka   3 st.
• Problemlösning   3 st.
• Datorer   2 st.
• Svårt att skilja från fysik   2 st.
• Kommunikation   2 st.
• Mekaniska lösningar   2 st.
• Samhället   2 st.
• Naturen   1 st.
• Integrerat med annat   1 st.
• Verktyg   1 st.
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8.Om du erbjöds fortbildning, vilket alternativ skulle passa dig bäst?

• 5-poängskurs på universitetet med tjänstledigt 12 st.
• 5-poängskurs på universitetet som kvällskurs   2 st.
• Studiedag, studiedagar 16 st.
• Annat t ex   0
• Önskar ingen fortbildning i teknik       5 st.

Två har valt att svara på två av alternativen.

9. Känner du till och är förtrogen med uppnåendemålen i teknik för år 5?

• Ja, jag är förtrogen med dem   9 st.
• Nej, inte alls   6 st.
• Känner till dem lite grann 18 st.

10. Svara endast på denna fråga om du på föregående fråga svarade ja eller att
du känner till dem lite grann. Upplever du att din undervisning leder eleverna
fram till målet?

På denna fråga svarade 22 av 27. De svarade:

• 19 stycken ja.

• 3 stycken  nej.

11.Som jag skrev i den allmänna informationen så finns det pengar avsatta för
teknikämnets utveckling. Hur anser du att de bör användas på bästa sätt, för att
göra mest nytta? (Svara hur du tycker att de behövs för dig och din skola).

• Material att laborera med 17 st.
• Fortbildning 12 st.
• Studiedagar som intressehöjare 10 st.
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• Arbetslagsutbildning  5 st.
• Resebidrag, landsortsskolor  3 st.
• Bättre lokaler  2 st.
• Litteratur  2 st.
• Lärarresurs, halvklass  2 st.
• IT-utveckling  2 st.
• Utbilda ämnesspecialist  1 st.
• Digitalkamera  1 st.
• Utökad tid för planering  1 st.
• Dataprogram  1 st.

12. Vad ser du för förklaringar till att teknikundervisningen inte ser ut som Lpo-
94 tänkt att den skulle göra?

• Brist på kompetens 13 st.
• Basämnena är viktigare   8 st.
• Materialbrist   5 st.
• Målen för ämnet är luddiga   4 st.
• Rädsla för teknik   4 st.
• Stora klasser   3 st.
• Tradition   3 st.
• Dåligt anpassade lokaler   3 st.
• Teknik är ett oviktigt ämne   3 st.
• Kvinnliga lärare   2 st.
• Brist på eldsjälar   1 st.
• Fanns ingen timplan från början   1 st.
• Teknikämnets låga status   1 st.
• Brist på god litteratur   1 st.
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Avslutningsvis lämnade jag en öppen punkt där lärarna fick möjlighet att skriva
sådant som jag inte fått med i mina frågor men som de ändå ville ha sagt i
ämnet. Det var 9 stycken som tog chansen och deras tankar och funderingar låter
som följer:

• Det borde införas en teknikansvarig på varje skola.
• Det borde finnas en tydligare röd tråd för ämnet år 1-6.
• Skolan behöver skaffa speciella teknikrum.
• Fortbildningen är bara för nybörjare, fortsättningskurser efterlyses.
• Dålig information om hur teknikämnet har förändrats under de senare åren.
• I de låga åldrarna faller tekniken in naturligt i den övriga undervisningen.
• Ämnet är lämpligt att arbeta med mer integrerat.
• Mer praktisk utbildning på lärarhögskolan i ämnet.
• Vad görs på högstadiet?
• Utbilda skolchefer och rektorer.
• Skaffa fram en bra bok i ämnet.

Detta var en rent objektiv genomgång av vad som stod skrivet på enkäterna. Jag
har valt att göra ett eget avsnitt där jag gör vissa kopplingar och slutsatser. Detta
för att du som läsare ska kunna ta till dig resultaten utan att vara påverkad av hur
mina tankar går kring svaren.
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Intervju med rektor

Det var i huvudsak tre saker jag valde att ta upp:

• Fortbildning
• Material
• Teknikämnets relevans

Det kan vara av intresse att veta lite om vad denne rektor har för bakgrund och
med vilka erfarenheter som hon tar ställning till frågorna. Hon gick naturveten-
skaplig linje på gymnasiet och vill därmed poängtera att hon har sitt personliga
huvudintresse åt MaNo-sidan. Efter det utbildade hon sig till lågstadielärare,
vilket hon även arbetade som i 26 år. Rektor har hon varit i 5 år. Först 3 år på en
stadsskola, år1-9 och sedan 2 år på en landsortsskola, år f-6.

Fortbildning

Jag förklarade för henne att i mina undersökningar beskrev lärarna att de har ett
behov av fortbildning. Frågan till henne blev hur hon ser på det och hur man
som ansvarig ser till att det sker praktiskt?

Hon förstår lärarnas önskan om fortbildning och som ansvarig ser hon också
behovet av att det sker. Den metod som hon förespråkar mest är att starta ett
projekt inom området och då söka speciella projektpengar. Detta genomförs
oftast så att lärarna under en eller ett par studiedagar får fördjupa sig i det tänkta
projektet. Detta kan till exempelvis ske genom att det kommer en eller flera
föreläsare, att man söker i litteraturen och att man i arbetslagen hjälper och
tipsar varandra. Finns behovet så går även projektpengarna till att man inskaffar
material. Ur det här kommer det fram en idé om hur man ska lägga upp arbetet
med barnen. När detta sedan praktiseras gäller det att som lärare att vara öppen
och ta till sig det som eleverna har att bidra med. Är man i den situationen
reflekterande och har en dialog med sina kollegor lär man sig massor. En stor
fördel med detta arbetssätt är att alla lärare på skolan kommer med och man har
då ett stöd i varandra.

På frågan hur man annars använder studiedagarna och vem som bestämmer över
dem så förstod jag att det kan variera. Ibland styrs de från centralt håll inom
kommunen, men ibland har man större frihet på den lokala skolan. Hon upplever
ändå att man som rektor har stort inflytande över vad som sker dessa dagar. Hon
arbetar så att hon frågar lärarna om behov och sedan försöker hon möta dessa. I
sista hand är det ändå rektorn som bestämmer. Det gör att vill hon ha igenom
något så blir det så. För teknikens skull undrade jag om det då inte finns ett
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intresse i att försöka marknadsföra sig hos rektorerna. Hon svarade att det gör
det verkligen. Ibland händer det att rektorerna går på gemensamma föreläsningar
och är det då något som inspirerar så får det stort genomslag i området. Det
ligger helt klart i ämnenas intresse att marknadsföra sig hos skolledarna.

Sedan tog jag upp behovet av och möjligheterna för lärarna att fortbilda sig
genom att söka kurser som kräver ledighet från skolan. Enligt henne är inte brist
på pengar problemet, fortbildningspengarna räcker nog. Svårigheten är att hitta
utbildad personal som kan gå in och vikariera. Det största problemet är nog ändå
lärarna själva. Det är få som tar initiativet till att verkligen ansöka om att få gå
en kurs. Är det någon så är det ofta samma person som återkommer, det stora
flertalet är väldigt tröga på området. Hon upplever istället att det är hon som får
försöka ”puffa på” dom.

Material

Här känner lärarna en stor brist och att motståndet mot teknikämnet delvis
bottnar i att det saknas material.

Här svarade denne rektor att hon ställer sig frågande till lärarnas inställning.
Beroende av vad man har för syn på vad teknik är så är det klart att allt inte kan
finnas. Hon upplever ändå att det går att genomföra mycket och bra teknik med
det som finns. Hon har egen erfarenhet av dyrt pedagogiskt material som inköpts
och sedan i stort sätt inte använts. Kanske är det också så att många gnäller utan
att verkligen ha inventerat vad som finns i skåpen.

När det gäller sådant material som lärarna själva släpar med sig tycker hon att
det kunde finnas en bättre dialog mellan klasserna. Det är ju inte nödvändigt att
alla lärare alltid släpar med sig allting. Pratar man ihop sig skulle det snart
finnas en stor resursbank utan att någon behövt förta sig.

Trots allt så krävs vissa inköp, men de pengarna ligger redan ute hos arbetslagen
och inte kvar hos rektorn. Det är alltså upp till varje arbetslag att prioritera vad
dessa pengar ska gå till. Även där ligger det ett intresse i att marknadsföra ämnet
så att arbetslagen finner det viktigt. På frågan om dessa pengar ville ändå rektorn
framhålla att det är knappa resurser och hon förstår om lärarna känner att de
även får prioritera bort sådant som är viktigt.
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Teknikämnets relevans

Lärarna har i min enkätundersökning ganska tydligt visat att i jämförelse med
basämnena får teknikämnet stå tillbaka. Jag ville höra hennes kommentar och
resonemang kring detta.

Hon tycker inte att man ska göra den jämförelsen, teknikämnet är också ett
obligatoriskt ämne och viktigt. Hon räknar upp varför ämnet är viktigt och
nämner den historiska utvecklingen för människan och de behov som skapat
tekniska lösningar. Miljöförstöring och liknande frågor som påverkar alla har
också en teknisk förklaring, det är viktigt att barnen blir kompetenta även på det
området. Barnen behöver också träning i att se processer och på det sättet skapa
sig förståelse.

Hon tror att lärarnas ställningstagande ofta beror på en brist i kompetens. Det
vore bra om man kunde få fram mer kompletterande arbetslag där någon i varje
hade kompetensen inom de olika områdena. På det sättet tycker hon att den
utbildning som nu är med MaNo- och SvSo-lärare är bra för skolan.

Jag ville ändå pressa henne lite i jämförelsen mellan ämnena och presenterade
ännu en fundering. När man levererar sin färdiga produkt, eleverna i år 6, för
leverans till nästa skola. Känns det då som ansvarig rektor viktigare att eleverna
är duktiga i basämnena, kanske på bekostnad av andra ämnen? Det är ju trots allt
så att det är svårt att få eleverna fullärda i allt.

Svaret blev att hon nog inte tänkt i dom banorna men att det ändå kanske ligger
något i resonemanget. Det är i basämnena som de nationella proven genomförs
och det är där som elevernas resultat redovisas. Utan att man medvetet ställer
andra ämnen åt sidan kan det vara så att de blir lidande av detta. Själv tycker
hon ändå att man ska se möjligheterna med att integrera basämnena i t ex
tekniken. Det gör ju att man tränas på dessa utan att det sker på något annat
ämnes bekostnad.
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Diskussion

När man går in i ett arbete som detta har man nog ofta för sig själv ställt en
hypotes om vad som kommer att komma fram. När det gäller de faktorer som
styr teknikämnet kunde jag som en del av min arbetshypotes säga att bristen på
resurser och lärares kompetens skulle komma upp till diskussion. Efter att nu ha
tagit del av de fakta som redovisats i arbetet känner jag att det ändå inte är så
enkelt att peka ut enskilda faktorer. Det ena beror ofta på det andra och för att
kunna förstå det som skett måste man lägga flera olika samband i de olika
vågskålarna.

Utgångspunkten för detta arbete var att jag uppfattade att teknikämnet inte ser ut
som det borde göra enligt läroplanen. Det var bakgrunden till att jag ville göra
denna undersökning. När jag nu gjort dessa undersökningar känner jag både att
mitt påstående stämmer och att jag fått ytterligare belägg för det. Både litteratur-
genomgången, intervjuerna och enkätundersökningen visar tydligt att ämnet har
problem. Lärarna själva svarar att de brister i kompetens, många att de inte når
de uppsatta målen och några att de inte ens känner till målen för ämnet. När det
fallerar på så viktiga punkter behöver man inte gå in och titta på specifika
situationer. Man kan bara konstatera att mitt påstående var riktigt och att det
med stor sannolikhet även är giltigt på ett större nationellt plan.

För att få en enkel och systematiskt struktur på denna diskussion inleder jag med
avsnittet där jag granskat svaren från enkätundersökningen lite närmare. Efter
det går jag igenom frågorna från problemformuleringen och besvarar dessa efter
bästa förmåga. Avslutningsvis kommer en allmän diskussion och ett förslag på
hur man skulle kunna arbeta vidare med fortsatta undersökningar inom området.

Granskning av enkätundersökningen

Detta avsnitt kommer att handla om fakta man får fram när man ställer några av
de olika frågorna i enkäten mot varandra. Granskningen innefattar fem delar
vilka leder fram till delvis nya perspektiv som jag funnit värda att diskutera.

1. Här har jag lite närmare undersökt vilken utbildning de olika lärarna har i
teknik.

• 16 stycken saknar helt utbildning i teknikämnet. De hade det inte under sin
grundutbildning och har heller inte någon form av fortbildning.
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• 5 saknar teknikämnet i sin grundutbildning men har någon form av
fortbildning. 4 av dom i form av att de deltagit på 1 eller 2 studiedagar. Den
femte har läst en kurs, ej preciserat, samt deltagit på studiedagar.

• 4 stycken har gått utbildningen MaNo 1-7 där teknikämnet ingår. En av dessa
har dessutom fortbildat sig genom en praktisk kurs där man arbetat
undersökande med vardagsteknik.

• 4 anger att de under sin grundutbildning haft teknik, dock väldigt lite. De har
sedan inte någon fortbildning.

• 3 anger att de under sin grundutbildning haft lite teknik och sedan deltagit på
en studiedag som fortbildning.

• 1 har under sin grundutbildning läst teknikämnet samt fortbildat sig genom
en veckas kurs, studiedagar och 2 dagar på teknikbienalen.

Ser man till att teknikämnet är ett obligatoriskt skolämne är detta ingen god
läsning. Utan att värdera vad som verkligen sker i klassrummen måste man
konstatera att utbildningen hos lärarna över lag är för låg. Det är också många
som på enkäten anger att de önskar fortbildning. Som jag bedömer det är det de
fyra med MaNo 1-7 utbildning och den sista personen i genomgången som kan
sägas ha den utbildning som är lämplig för att undervisa i detta ämne. Man
måste ställa sig frågan hur det är tänkt att ett ämne ska kunna fungera när endast
5 av 33 lärare har lämplig utbildning i ämnet.

2. Syftet med denna andra del av granskningen är att få fram lärarnas attityder
till ämnet och vilka faktorer som påverka dem. Jag har tittat på svaren från
fråga 4, Tycker du att det är roligt att undervisa i teknik? Därefter har jag
valt ut den grupp som i sina svar ligger över medelvärdet. Det är alltså de
som svarat med en sjua och uppåt som ligger till grund för detta resonemang,
det var 14 stycken.

• Först jämförde jag med vad de svarat på fråga 5 , Hur viktigt är teknikämnet i
jämförelse med basämnena Sv, Ma och Eng? Detta för att se om det är av
betydelse att man upplever sitt ämne som viktigt för att uppskatta det. Det
visade sig att medelvärdet för denna grupp var 6,0 att jämföras med den
totala gruppens 6,1. Jag väljer att betrakta dessa värden som likvärdiga
eftersom det statistiska underlaget inte ger större säkerhet. Det är inte helt
korrekt att säga att detta är en mätning på om ämnet är viktigt eftersom det
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egentligen är en jämförelse mot basämnena. Det visar ändå att i denna
undersökning var inte hur viktigt ämnet uppfattas avgörande för varför vissa
lärare uppskattar ämnet mer än andra.

• Nästa koppling jag var intresserad av att försöka se var vilken roll
utbildningen spelar för hur man uppfattar sitt ämne. För att se det tittade jag
på svaren från fråga 2, Vad är din utbildning och hade du i den någon teknik?
Det visade sig att alla de fem som jag i den tidigare granskningen av
utbildningarna tyckte hade godkänd utbildning fanns med i den här gruppen.
Av det kan man dra slutsatsen att en god utbildning gör att man känner glädje
och förmodligen trygghet i det man gör. Det som ändå säger att detta inte är
ett måste är de övriga 9 i gruppen som svarade med 7 eller mer. Där fanns
nämligen representanter för alla de övriga utbildningskategorierna, allt ifrån
de som helt saknade utbildning till de som hade lite mer.

• Den sista jämförelsen jag gjorde här var att titta på svaren i fråga 7, Vad är
teknikämnet för dig, vilka delar, moment innehåller det? Detta för att se om
det fanns ett samband mellan vad dessa lärare anser att teknik är i jämförelse
med de som inte uppskattar ämnet. Det som var kännetecknande för alla de
14 som uppskattar ämnet var att de pekade på att detta är ett brett ämne.
Hälften angav vikten av den historiska aspekten. Nästan alla betonade att det
är viktigt att låta eleverna tänka själva och lösa problem utan att styras. Det
är viktigt att eleverna får tid att jobba med att efter ritningar och instruktioner
kunna lösa de problem som de ställts inför. Ämnet är också en kombination
av praktiskt arbete och fördjupningar i teorin.

Lite förvånad kan jag alltså konstatera att min undersökning inte visade något
samband mellan betydelsen av ett ämne och glädjen att arbeta med det. En
förklaring kan vara att två av svaren på fråga fem, som låg till grund för
uträkningen, skiljde sig från övriga. De flesta svarade att det var viktigt, men två
svarade 1 och 2 och det sänkte medelvärdet. Det verkar istället som att en god
utbildning är viktig. Att bredden på ämnet var stort för alla visar också att de
övriga lärarna som saknar fullgod utbildning tagit till sig vad teknikämnet
egentligen är. Det är ett gott tecken att de som förstått ämnet uppskattar det.

3. Denna del granskar de lärare som svarat att de inte tyckte att teknikämnet var
viktigt i jämförelse med basämnena. Här vill jag visa vilken utbildning dessa
lärare har och för vilken ålderskategori de undervisar. Till denna grupp tog
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jag de som svarat 4 och lägre på fråga 5, Hur viktigt är teknikämnet i
jämförelse med basämnena Sv, Ma, Eng?

• I denna grupp blev det sammanlagt elva personer. Det visade sig att endast en
hade någon grundutbildning i teknik samt någon form av fortbildning. De
övriga saknade helt utbildning eller hade en väldigt liten sådan.

• När det gällde för vilken ålder de undervisade så fördelade det sig så att:

- 4 stycken undervisade år 1 - 3
- 7 stycken undervisade år 4 – 6

Urvalet här blir självklart för litet för att man ska kunna göra någon djupare
analys. Men en möjlig hypotes är att man i åren 4-6 känner pressen av att börja
täppa till de luckor som man ser i basämnena. Andra ämnen får då stå tillbaka.
Den pressen upplever man nog inte lika tydligt i år 1-3. Det är en möjlig
förklaring till att siffrorna ser ut som de gör.

Det är i alla fall intressant att det i denna grupp är så övervägande med lärare
som saknar eller har låg utbildning i ämnet. Saknar man kunskapen och
definitionen av vad ett ämne är så ser man tydligen inte heller betydelsen med
det.

4. Fjärde delen i granskningen behandlar fråga 8, Om du erbjöds fortbildning,
vilket arbetssätt skulle passa dig bäst? Det gällde att svara på vilken typ av
fortbildning som man upplevde intressant. Det var då 5 som skrev att de inte
önskade det alls. Jag vill redovisa vilken typ av lärare det var för att
förtydliga deras ståndpunkt.

• En av lärarna arbetar inte i en klass utan går runt och undervisar. Hon arbetar
som extra resurs och undervisar inte i teknik. Två andra har valt att lägga
teknikundervisningen hos annan lärare. De övriga två bedriver teknikunder-
visningen i sin egen klass. De upplever båda att de är förtrogna med målen
men medan den ene upplever att hon når fram med eleverna så känner den
andre att hon inte gör det.

• Ingen av dessa fem lärare har sedan tidigare någon nämnvärd utbildning i
ämnet, en av dem hade deltagit på en studiedag.
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Jag kan förstå de lärare som med säkerhet vet att de inte kommer att undervisa i
teknik, att de inte söker fortbildning utan lägger kraften på någonting annat. Men
saknar man utbildning och ska undervisa i ett obligatoriskt skolämne tycker jag
att det är märkligt att man inte är mer intresserad. Jag tycker även att man kan
ifrågasätta skolledarnas inställning som låter den typen av lärare undervisa i
ämnet. Detta gäller för övrigt inte bara teknikämnet.

5. I denna avslutande del av granskningen av enkäten har jag tittat på
kopplingen mellan fråga 9, Känner du till och är förtrogen med
uppnåendemålen i teknik för år 5? och fråga 10, Upplever du att din
undervisning leder eleverna fram till målet?

• 7 stycken upplever att de är förtrogna med målen och att de lyckas nå
dem.

• 1 är förtrogen med målen men får inte med sig klassen dit.

• 10 stycken når målen men känner bara till dem lite grann.

• 3 stycken känner till målen lite grann men vet inte om de når fram.

• 2 når inte målen men känner till dem lite grann.

• 6 stycken känner inte alls till målen. Av dessa sex är det två som bedriver
teknikundervisning. De saknar utbildning men är positiva till att skaffa sig
det.

På denna fråga svarade inte alla lärare, därför stämmer inte antalet personer.

Här är det glädjande att det i alla fall är 17 stycken som upplever att de når de
uppsatta målen. I övrigt tycker jag att det här var ett intressant svar som kom
fram. Det visar tydligt på hur osäkra lärarna känner sig i detta ämne. Jag vill inte
misstro någon, men en nackdel med en anonym undersökning är att den
svarande inte behöver stå för sina svar. Jag sätter ett stort frågetecken för hur
man som lärare först säger att man enbart känner till målen lite grann och sedan
säkert redovisar att barnen i alla fall når fram. Jag är inte säker på att siffran 17
är en sann spegling av verkligheten.

Jag tycker också att det är konstigt att så få är förtrogna med målen. Ska vi vara
professionella lärare måste vi se till att vi vet vad vi arbetar mot. Det måste bli
en skärpning på detta område. En lärare ska veta de uppsatta målen och genom
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pedagogiskt arbete leda eleverna dit. Självklart finns det undantagsfall när detta
inte fungerar och då ska speciella resurser sättas in.

Detta var det avsnitt där jag ville granska enkäten lite närmare. Det går att vända
och vrida på de olika frågorna på ytterligare sätt, men detta var vad jag fann
relevant för mitt syfte. En del av de övriga frågorna som jag inte berört talar för
sig själva utan att man behöver göra jämförande analyser.

Svar på frågeställningarna i problemformuleringen

Vilken attityd har dagens lärare gentemot teknikämnet?
Det går inte att svara generellt på denna fråga. Jag vill istället peka på de
faktorer som gör att olika attityder uppstår. Ska man ändå göra någon sorts
allmän bedömning av hur lärarkåren ställer sig i frågan, får man med denna
undersökning som underlag säga att det är klart skiftande. Det påtagliga är ändå
att det är ett ganska ljummet intresse till ämnet.

I punkt 2 under rubriken ”Granskning av enkätundersökningen” på sidan 30,
kommer lite av svaret på denna fråga upp. Det visade sig att de med god
utbildning i ämnet visar upp en positiv attityd. Av de som saknade utbildning
men ändå ställde sig positiva kunde man tydligt se att de tagit till sig vad ämnet
egentligen handlar om. Enkäten visade även att de som tycker att ämnet är
diffust och enbart ser en smal nisch i ämnet ställer sig negativa till ämnet eller
nonchalerar det helt. Förtrogenhet med ämnet är en nyckel för en positiv attityd
till det.

Litteraturgenomgången visar också att det finns en koppling mellan vilket stöd
skolledningen ger och hur lärarna reagerar. På de skolor som arbetat fram en
lokal arbetsplan i teknik och där rektorn på ett aktivt sätt visar att han/hon är
intresserad av lärarens situation, där är lärarna positiva och ämnet fungerar i
jämförelse riktigt bra. Tyvärr visar det sig att dessa skolor är ovanliga.

Jag upplever här situationen som brukar beskrivas som Moment 22. Utbildning
leder till en positiv attityd och ett fungerande ämne. De som har en negativ
inställning ser däremot inget behov av utbildning i ett för dem oviktigt ämne.
För att vända de negativas attityd krävs utbildning, vilket de inte vill ha p g a sin
attityd.
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Vilka faktorer har enligt lärarna själva varit främsta orsaken till teknikämnets
utveckling?
När motsvarande fråga ställdes i enkäten fick jag många olika förslag på vilka
dessa faktorer är. Det är ändå tre som förekommer ofta och är tydligast. Det
främsta är att lärarna själva upplever sin brist på kompetens. Många upplever att
de har en vag bild av vad ämnet egentligen står för och tycker då att det är svårt
att undervisa i det. Även om man sedan vet vad man ska göra, vet man inte hur
det praktiskt ska genomföras. De lärare som praktiserar en god teknikunder-
visning pekar också på denna brist. Många av dessa längtar efter att kunna få
jobba mer i arbetslag och för det krävs att kompetensen höjs hos kollegorna.

En annan viktig faktor är att ämnets relevans ifrågasätts. Många lärare pekar på
att när man upplever ett ökat behov av att satsa på basämnena finns det inte plats
för ett ämne som teknik. Det här resonemanget är tydligt i de två intervjuerna
med lärare som finns med i arbetet. Detta har en tydlig koppling till att
kompetensnivån i ämnet är låg. De lärare som ser vad ämnet verkligen
innehåller gör inte samma bedömning av ämnet som de som saknar denna insikt.
Under denna punkt tycker jag att den intervjuade rektorn har en mycket bra
inställning.

Den tredje av de större faktorerna i detta sammanhang är lärarnas brist på
material. Det gäller även läromedel men framförallt material att arbeta med.
Många lärare förklarar att om eleverna ska ha något material att arbeta med så
får läraren ta med det hemifrån. Till det påståendet ställer sig den intervjuade
rektorn frågande. Hon tycker att lärarna är dåliga på att använda det som
verkligen finns. Även här finns en skillnad hos lärarna beroende på
kompetensnivå. De som känner sig osäkra vill ha ett pedagogiskt färdigt
material som nästan är självgående. Den typen av material är inte vanlig på
skolorna och därför upplevs materialbristen. De som däremot ser bredden i
ämnet ser större möjligheter med att arbeta med det som verkligen finns. Även
de påtalar dock ett behov av material.

Bland de övriga anledningarna som nämns pekar en del på praktiska hinder. Det
är för stora klasser för att kunna arbeta praktiskt. Lokalerna är inte anpassade för
denna typ av undervisning. Andra väljer att ge en historisk förklaring, ämnet har
ingen tradition  i de lägre åldrarna.

En sammanfattande kommentar till detta är att det mesta bottnar i en för låg
kompetens. Är man som lärare duktig i sitt ämne kan man ibland gå utanför
ramarna och ta situationen sådan som den är. De lärare som pekar på en massa
olika förklaringar saknar ofta denna kompetens och ser därför hinder i allt. Detta
har gjort att teknikämnets utveckling inte nått fram dit läroplanen tänkt att ämnet
ska befinna sig.
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Hur upplever de som arbetar i skolan att en framtida satsning på ämnet borde
se ut?
De tydligaste svaren på frågan känns igen från resonemanget på förra frågan.
Lärarna vill att satsningarna ska göras på kompetensutveckling och att tillsätta
resurser för material. För att se vad lärarna i övrigt önskar, se redovisningen av
enkäten sidan 24.

De allra flesta lärare ställer sig positiva till fortbildning. Jag vill då bara påpeka
att det är en väldig skillnad på vad olika lärare menar med detta. Vissa pratar om
att man borde ha en studiedag, medan andra vill gå en kurs på universitetet.
Enligt mig är inte en studiedag detsamma som fortbildning. Rent praktiskt
hinner man inte med så mycket på en dag. Den kan mera fungera som en
intressehöjare och innehålla några enkla och praktiska tips. Är det djupare
kunskap i ämnet som söks behöver man, som vissa önskar, gå en längre kurs. En
studiedag kräver heller inte någon respons från läraren medan en
universitetskurs ställer stora krav på deltagaren.

Lärarna önskar också att man skulle satsa mer pengar på material. Detta är ett
problem som förekommer i många ämnen. Eftersom skolan varit satt under
besparingar menar flera att det finns ett behov av att man går in med resurser på
materialsidan. Förhoppningsvis ökas satsningen på skolan snart och gör det hela
bättre. Som det fungerar idag på många skolor är det arbetslagen själva som
fördelar sina tilldelade pengar. Eftersom detta arbete visat att teknikämnet inte är
ett högprioriterat ämne har lärarna själva bidragit till materialbristen inom
ämnet. Det finns i alla fall en önskan av att en del av de pengar som regeringen
avsatt  för teknikämnets utveckling ska gå till detta.

Kan man dra någon lärdom av satsningar som gjorts inom annat ämne och
använda den på tekniken?
Denna fråga är kopplad till den undersökning jag gjorde av matematiksatsningen
på 80-talet. Förutsättningarna för matematiken då och teknikämnet nu är
likartade. Undervisningen höll inte måttet och eleverna nådde inte den kunskap
som var önskvärd.

De ansvariga för matematiken valde att satsa sina resurser på fortbildning av
lärare. Pedagogerna kom fram till att man måste förändra synen på ämnet och
dessa två faktorer tillsammans ledde till ett förändrat förhållningssätt till ämnet.
Detta är i huvudsak vad som skedde i denna satsning och hur kan man tillämpa
detta på teknikämnet?

När det gäller fortbildning är det helt klart att man behöver göra en kraftig
satsning även inom tekniken. Det är egentligen konstigt att det 1980 kunde



38

införas ett nytt obligatoriskt skolämne utan att det på något sätt satsades på
kompetensutveckling inom det redan från början. En fördel som matematiken
hade här var lärarnas attityd till ämnet. De insåg att detta var ett viktigt ämne
och var beredda på att avsätta tid för fortbildning. För teknikämnet upplever jag
att det ligger ett problem i att det stora flertalet lärare inte är beredda att avsätta
denna tid för ämnet. Även om man placerar fortbildningen på arbetstid krävs det
ett stort arbete även utanför denna. När lärarna inte ser ämnets relevans är det
svårt att få dem motiverade. Sedan tillkommer problemet med att tillsätta
utbildade vikarier.

När det gäller en förändrad pedagogik ser jag inte samma behov för det inom
tekniken. Ämnet i sin nuvarande form är ganska nytt och de mål som kursplanen
sätter upp följer den pågående debatten och ligger i tiden. Problemet för detta
ämne är nog snarare att presentera de pedagogiska tankar som finns i
teknikämnet för de lärare som har en felaktig bild av ämnet. Ett förändrat
förhållningssätt till ämnet är en nödvändighet.

Det allra första som behöver göras är alltså, enligt min mening, att på något sätt
höja statusen på ämnet, ge det en större relevans i lärarnas ögon. Jag har under
arbetets gång  känt att skolledarna har en nyckelroll i sammanhanget. Kan man
få dessa engagerade i ämnet och även övertygade om att det är ett viktigt ämne
skulle det sätta spår. De har det pedagogiska ansvaret på skolan och så länge de
ser ämnet som utfyllnad upplever de att de inte behöver engagera sig. Kan man
få dem att förstå ämnet blir de motiverade och tvungna att sätta fart på sin
lärarkår. Det är en möjlig väg att påverka ämnets utveckling i en positiv
riktning.

Upprepade gånger har det i mina undersökningar kommit fram ett behov av att
man utbildar lärarna i grupper. För att kunna förändra förhållningssättet till
ämnet krävs att flera kollegor gör det tillsammans. Systemet med en brinnande
eldsjäl på skolan som ska tända de andra leder tyvärr ofta till att den personen
också släcks och tappar gnistan. För att det ska vara möjligt att plocka ut ett helt
arbetslag för fortbildning är det även här viktigt att få med skolledaren på
idéerna. De ansvariga för teknikämnets utveckling bör alltså jobba inriktat mot
hela skolor och inte mot enskilda individer.

En variant att på den lokala skolan ändå skaffa sig en viss kompetenshöjning är
det system som den intervjuade rektorn talade om. Hon tyckte att det brukar
fungera bra att satsa på olika projekt och söka bidrag för det. För att se hur hon
mer ingående beskrev situationen så titta i intervjun på sidan 27. Det är ingen
ersättning för att gå fortbildningskurser i teknik, men en god komplettering.
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Avslutningsvis vill jag åter igen belysa behovet av utbildning. De flesta av de
faktorer som påverkar ämnet går att överbrygga om de hamnar i händerna på
kompetent folk. Kompetenta människor löser problem tillsammans. Jag tror
ändå inte att det är så enkelt som att bara erbjuda kurser i teknik. Lärarnas attityd
till ämnet gör att de inte är motagliga för den nödvändiga fortbildningen, inte i
den utsträckning som krävs.

Hur gör man då för att lösa detta problem? Jag har tyvärr inte svaret på denna
fråga och syftet med detta arbete var heller inte att komma fram till det. Jag
tycker mig ändå funnit, med detta arbete som grund, att skolledarna har en viktig
roll i sammanhanget. Det vore intressant om någon skulle fortsätta vidare på
denna undersökning med en sådan fråga som utgångspunkt. Möjliga frågeställ-
ningar för ett sådant arbete kunde vara:

- Hur förändrar man en attityd till ett ämne?
- Vilka skyldigheter har en skolledare att fortbilda sina lärare?
- Hur mycket kan man nonchalera ett ämne utan att begå tjänstefel?
- Hur ska man praktiskt lösa en större satsning på utbildning?
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Bilaga 1

Enkätundersökning gällande Teknikämnet i skolan

Som jag skrev i den allmänna informationen är denna enkät helt anonym. Vissa
frågor innehåller svarsalternativ, medan andra är mer öppna.  Jag ber dig att
fundera på frågorna och svara precis så som du ser på saken. På de frågor som
har svarsalternativ så svara genom att ringa in det alternativ som passar bäst.

1. I vilken typ av klass bedriver du undervisning?
___________________________________________________

  2. Vad är din utbildning och hade du i den någon utbildning i teknik? 
 ___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________

  3. Har du någon form av fortbildning i teknik? Om ja, hur gick den till?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

  4. Tycker du att det är roligt att undervisa i teknik? Svara var i graderingen du
  befinner dig.

     Inte alls 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Väldigt roligt

  5. Hur viktigt är teknikämnet i jämförelse med basämnena Sv, Ma, Eng?

   Oviktigt 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Lika viktigt

  6. Tycker du att det är svårt att veta vad som egentligen ingår i teknikämnet?
 

•   Ja
•   Nej
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7. Vad är teknikämnet för dig, vilka delar, moment innehåller det?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

  8. Om du erbjöds fortbildning, vilket arbetssätt skulle passa dig bäst?

•   5-poängskurs på universitetet med tjänstledigt
•   5-poängskurs på universitetet som kvällskurs
•   Studiedag, studiedagar
•   Annat t ex _______________________
•   Önskar ingen fortbildning i teknik

  9. Känner du till och är förtrogen med uppnåendemålen i teknik för år 5?

•   Ja, jag är förtrogen med dem
•   Nej, inte alls
•   Känner till dem lite grann

10. Svara endast på denna fråga om du på föregående fråga svarade ja eller att
du känner till dem lite grann. Upplever du att din undervisning leder 
eleverna fram till målen?

•   Ja
•   Nej

11. Som jag skrev i den allmänna informationen så finns det  pengar avsatta för     
teknikämnets utveckling. Hur anser du att de bör användas på bästa sätt, för
att göra mest nytta? (Svara hur du tycker att de behövs för dig och din skola).
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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12. Vad ser du för förklaringar till att teknikundervisningen inte ser ut som
Lpo-94 tänkt att den skulle göra? ______________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Jag tror att du förstått vad det är jag är ute efter med denna enkät. Var brister det
och vad behöver vi lärare för hjälp för att göra någonting bra av det här? Om du
har någonting att tillägga som jag inte fått med i mina frågor så får du väldigt
gärna komma med egna funderingar här.
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Bilaga 2

Kort genomgång av teknikämnet

”Det finns två skäl till att vi måste bli fler som bryr oss om teknik och
naturvetenskap: det ena är ett enkelt demokratiskt överlevnadskrav: människor i
en tekniskt utvecklad demokrati måste ha ett större mått av tekniskt kunnande än
dagens. Det andra är ett utvecklingskrav: tekniken är för viktig för att lämnas i
händerna på ett fåtal, som idag är de enda som kan”.
(Bodil Jönsson: ”Tankar om teknik”, SÖ informerar 1986:13, s.48)

”Teknik som kunskapsområde framstår som allt väsentligare i grundskolan, inte
minst för att en stor och viktig del av omvärlden numera utgörs av tekniska
system. Dessutom sker det hela tiden en teknisk utveckling, som på olika sätt
påverkar människa, samhälle och natur. Eleverna bör, som en del av sin
omvärldsorientering, ha en viss förståelse för detta skeende.”
(SOU 1992:4 Skola för bildning s. 253)

Dessa citat har jag plockat från den CETIS-rapport som finns med i
litteraturgenomgången.

De belyser det faktum att det är viktigt att dagens elever får en kompetens inom
teknikämnet. För att eleverna ska kunna få ett genuint intresse och även för att
se att förståelsen för det tekniska är viktig har man insett att teknikämnet måste
föras in tidigt i skolarbetet. Detta ska förhoppningsvis leda till att den brist på
folk inom den naturvetenskapliga och tekniska sektorn som nu råder får en
vändning.

”…Teknik är allt det människan sätter mellan sig själv och sin omgivning för att
uppfylla olika behov samt de kunskaper och färdigheter hon utvecklar och
förvaltar i denna problemlösande process.” (Ginner, Teknik i skolan,1996)

”…sammanfattande benämning på alla människans metoder att tillfredsställa
sina önskningar genom att använda fysiska föremål.”
(Nationalencyklopedin,1995)

De två sista citaten är hämtade från rapporten Tekniktankar skriven av Gunilla
Mattsson, 2000.
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Här följer de mål som skolan både ska uppnå och sträva mot. Dessa mål är
hämtade från kursplanen för teknik, reviderad 2000-05-19.

Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven

- utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och
utveckling och om hur tekniken påverkat och påverkar människan,
samhället och naturen,

- 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,

- utvecklar förmågan att reflektera över, bedöma och värdera
konsekvenserna av olika teknikval,

- utvecklar förmågan att omsätta sin tekniska kunskap i egna
ställningstaganden och praktisk handling,

- utvecklar intresset för teknik och sin förmåga och sitt omdöme vad gäller
att hantera tekniska frågor.

Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Eleven skall

- kunna redogöra för, inom några väl bekanta teknikområden, viktiga
aspekter på utvecklingen och teknikens betydelse för natur, samhälle och
individ,

- kunna använda vanligt förekommande redskap och tekniska hjälpmedel
och beskriva deras funktioner,

- kunna med handledning planera och utföra enklare konstruktioner.
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Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret

Eleven skall

- kunna redogöra för viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen, både förr
och nu, och ange några tänkbara drivkrafter bakom denna,

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

- kunna göra en teknisk konstruktion med hjälp av en egen skiss, ritning,
eller liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och
fungerar,

- kunna identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska
system genom att ange de ingående komponenternas funktioner och
inbördes relationer.


