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Sammanfattning

I samband med Lgr 80:s införande blev teknik ett obligatoriskt ämne i grundskolan.
När Lpo 94 kom fick ämnet en egen kursplan och uppnående mål för år 5 och år 9.
Det ställde krav på att man måste arbeta med teknik även i de lägre åren för att nå
målen i år 5. Rapporter som är skrivna efter Lpo 94:s införande visar på dåligt
resultat för teknikämnet.

Dansäterskolan i Borensberg har i höst gjort en satsning på teknikämnet.
Mitt arbete, som till stor del bygger på en empirisk undersökning i form av studier
av lektioner, samtal med undervisande lärare och frågor till elever, beskriver skolans
utveckling av teknikämnet. Teknik är på Dansäterskolan ett, av eleverna, uppskattat
ämne på schemat.

Tidigare forskning visar att ämnets innehåll och form till viss del stämmer överens
med den nationella kursplanens intentioner, men att ämnet på många skolor tilldelas
för lite utrymme i undervisningen.
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Bakgrund

Jag har valt att skriva mitt examensarbete inom ämnet teknik. Jag är intresserad av
ämnet och som blivande MaNo lärare kommer teknik att bli en del av min
undervisning. Jag har själv gått teknisk linje på gymnasiet och arbetat som
byggnadsingenjör i fem år.

I samband med Lgr 80:s införande blev teknik ett obligatoriskt ämne i grundskolan.
När Lpo 94 kom fick ämnet en egen kursplan och uppnående mål för år 5 och år 9.
Det ställde krav på att man måste arbeta med teknik även i de lägre åren för att nå
målen i år 5. Rapporter som är skrivna efter Lpo 94:s införande visar på dåligt
resultat för teknikämnet. Ämnet hade då (1998) ännu inte blivit det man hoppats på.
Undersökningarna tydde på att man inte kommit igång med att arbeta med
teknikundervisningen enligt Lpo 94. Min erfarenhet från praktiken är att teknik ofta
är integrerad i no-undervisningen  under en begränsad tid, oftast i samband med
något tema. Av vad jag har sett, har ämnet inte haft någon plats på schemat som ett
eget ämne. Men, det finns skolor som regelbundet jobbar med teknik och skolor
som visar på bra resultat för teknikämnet.

Nu har det gått 6 år sedan Lpo 94 kom. På många skolor har man fortfarande inte
kommit igång med ämnet teknik för de yngre eleverna. Det skrivs rapporter om
situationen och det är tydligt att något måste göras, eftersom alla elever ska och har
rätt att nå upp till de mål som finns angivna i kursplanen.

Syfte

Jag vill med mitt arbete ge en bild av teknikämnets situation i landet och inspirera till
att komma igång med teknikundervisningen och teknikämnets utvecklande, genom
att så nyanserat som möjligt beskriva en skolas arbete med ämnet teknik i år 1-6.
Arbetet kan vara en utgångspunkt eller modell över hur teknikämnet skulle kunna
gestalta sig, alltifrån förslag på en lokal kursplan till konkreta klassrumssituationer.
Skolan som presenteras i mitt arbete befinner sig själv i ett utvecklingsskede där
man provar sig fram för bästa resultat, men som har många idéer och kan ge goda
erfarenheter av teknikundervisningen.

Frågeställningar

1. Hur ser teknikundervisningen ut i år 1-6 på en enskild skola?
2. Vad är det som gör att man på denna skola fått undervisningen till det den är?
3. Vad är skolans mål med undervisningen?
4. Hur uppfattar eleverna sin teknikundervisning?
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Metod

Mitt arbete består till största delen av en empirisk undersökning i form av fem olika
lektionsbesök i olika åldersgrupper, intervju med den lärare som undervisar eleverna
i år 3 - 6, samt en enkätundersökning bland elever i år 3 - 6. Arbetet bygger också
på en litteraturgenomgång av tidigare aktuell forskning på området.

Med litteraturgenomgången vill jag först och främst klargöra vad tekniken i skolan
ska stå för, vad teknikämnet egentligen är och vilka krav och riktlinjer som gäller för
ämnet. Jag har valt att ta med uppnåendemål för både år 5 och år 9 för att få en klar
bild av den kunskapsprogression som är tänkt med teknikämnet. Mitt arbete är i
övrigt mest fokuserat på åren 3-6. Jag har också tagit med forskning om hur läget är
i våra svenska skolor vad gäller teknikämnet, sedan Lpo 94 kom. Det är för att ge en
lägesbild  av situationen på många av våra skolor och för att stärka de kommentarer
i min bakgrund, om ämnets generellt dåliga utveckling. Med rapporterna vill jag
också styrka hur angelägen utvecklingen av teknikämnet är .

Jag har valt att utföra  samtliga studier på en och samma skola. Det har gjort att jag
har kunnat satt mig in väl i skolans förutsättningar och gjort en undersökning där
många idéer och konkreta exempel på teknikämnets gestaltning har kommit fram,
vilket är mitt syfte med arbetet. Mitt val av skola blev klart tidigt i höstas då jag fick
kännedom om Dansäterskolans arbete med teknikämnet. Värt att notera är att av de
fyra skolor jag kontaktade var det endast Dansäterskolan som skulle arbeta
regelbundet med teknik nu i höst.

Resultatet bygger helt på en empirisk undersökning. Min strävan har varit att komma
så nära verkligheten som möjligt för att få den helhetssyn som är nödvändig.
Teknikämnet har inga starka traditioner i grundskolans lägre år och det är svårt att
utan goda erfarenheter få en bild av hur undervisningen egentligen skulle kunna
gestalta sig. Den metod som jag valt, för att få en bild av teknikundervisningen, är
att studera undervisningen på plats.

Satsningen på teknikämnet på Dansäterskolan är riktat till år 3-6. Jag har intervjuat
den lärare som arbetar med teknik i denna åldersgrupp. Intervjun delades upp och
genomfördes vid tre olika tillfällen, i samband med mina lektionsbesök. Intervjuns
utgångspunkt var de frågor1 som läraren fick några dagar innan vårt första samtal.
Jag dokumenterade intervjun skriftligt. I år 1-2 ligger teknikundervisningen på
elevens val och det finns ingen direkt ansvarig lärare där. Satsningen och arbetet
med teknik på Dansäterskolan är just från år 3 -6 och det är det som är intressant.

                                                                
1 Se s. 15
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Jag har dock valt att vara med på en lektion i år 1-2 för att få en bättre helhetsbild av
skolans arbete och viss förståelse för elevernas förkunskaper.

Tanken var att deltaga på lektioner i samtliga åldersgrupper år 1-6. Under den här
perioden som jag gjort mina besök på skolan har hela skolan arbetat med ett
gemensamt tema, vilket har medfört att den ordinarie teknikundervisningen uteblivit
för år 6 och jag därmed tyvärr inte fått till något lektionsbesök (de har dock deltagit
i enkätundersökningen ).Genom att titta på det som eleverna byggt och genom
samtal med läraren har jag ändå lyckats få en inblick i år 6 arbete. När jag i resultatet
redovisar om besöken på lektionerna, har jag valt att ta med lite om vad man arbetat
med tidigare i de olika grupperna, för att få en så nyanserad bild av undervisningen
som möjligt, en bättre förståelse av situationen och även för att få med fler tips på
vad teknikämnet kan innehålla.

Totalt deltog 97 elever från år 3-6 i enkätundersökningen. Frågorna jag ställt till
eleverna är tänkt att de kan vara till hjälp vid planeringen av teknikundervisningen.
Elevernas intresse och behov är en viktig utgångspunkt vid just valet av
undervisningens innehåll och form, liksom elevernas attityder och syn på arbetssätt.
För att ta reda på hur elever uppfattar teknikämnet valde jag att genomföra en
enkätundersökning, som är en bra metod då man vill få fram kvantitativa resultat.
Göran Ejlertsson skriver:

Inom sjukvård, skola, företag etc har man blivit allt mer medveten om behovet av och
kraven på dels att ha en bra kvalitet i sin verksamhet och på sina produkter, dels att
ständigt utveckla kvaliteten. Enkäten har där varit ett givet instrument.

2

I samband med att jag delade ut enkäten förtydligade jag varje fråga muntligt, för att
undvika missförstånd och för att få så givande svar som möjligt. Jag tyckte också
det var viktigt att inte frågeställningarna blev för långa och därmed kanske upplevas
krångliga. Därför valde jag att förklara frågorna muntligt. Resultatet av enkäten har
jag valt att redovisa åldersvis för att få fram eventuella skillnader med tanke på att de
arbetar med olika arbetsområden. För att få med så många åsikter som möjligt har
jag tagit med kommentarer från elevernas svar och som jag bedömt vara
representativa för gruppen.

                                                                
2 Ejlertsson, Göran. (1996).Enkäten i praktiken En handbok i enkätmetodik. Lund: Studentlitteratur.
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Litteraturgenomgång

Vad är teknik?

I kursplanen beskrivs teknik så här:

 Människan har alltid strävat efter att trygga och förbättra sina livsvillkor      genom att på
olika sätt förändra sin fysiska omgivning. De metoder hon då använt är i vidaste mening
teknik.3

Thomas Ginner har det här förslaget på en definition:

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.

4

”Teknik” kan ha olika betydelse för olika människor och ingen definition behöver
egentligen vara fel. Teknik är ett stort område. Vi i skolan måste dock vara överens
om vad vi menar med teknikämnet.

I och med Lpo 94 fick teknikämnet en egen kursplan och uppnåendemål för år 5
och år 9. Målen som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret är:

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.

Mål som eleverna 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,
                                                                
3 Skolverket. (2000). Grundskolans kursplaner och betygskriterier.
4 Ginner, Thomas. Mattsson, Gunilla. (red.). (1996). Teknik i skolan. Lund: Studentlitteratur.
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- kunna göra en teknisk konstruktion med hjälp av 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.

Mål att sträva mot:

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.5

Sammanfattningsvis ska alltså skolämnet teknik inte bara innehålla konstruktion. Det
handlar också om att förstå teknikens betydelse nu och genom tiderna, skapa ett
historiskt perspektiv. Dagens hela samhälle är uppbyggt och beroende av teknik.
Teknikämnet kan handla om att göra vardagstekniken begriplig och att kunna
använda sig av den, men också om att skapa förståelse för varför den ser ut som
den gör och vilka konsekvenser det får.

Bodil Jönsson skriver:

”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 det fåtal, som idag är
de enda som kan”.6

                                                                
5 Skolverket. (2000). Grundskolans kursplaner och betygskriterier.
6 Bodil Jönsson. CETIS. (1998).”Tankar om tekniken”, SÖ informerar 1986: 13, s. 48
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I mitt arbete redovisar jag två rapporter som är aktuella och angelägna för mitt
arbete och som belyser teknikämnets situation i våra svenska skolor. För att få en
bättre överblick av rapporternas resultat presenterar jag dem parallellt där de tar upp
samma innehåll. Jag inleder dock med att kort presentera rapporternas syfte och
metod.

”Hur står det till med tekniken i skolan?” Lägesbeskrivning av undervisningen i
ämnet teknik i Sverige våren 1998. En rapport gjord av CETIS på uppdrag av
Skolverket

CETIS, Centrum för tekniken i skolan, är ett nationellt resurscenter stött av
regeringen, som 1998 på uppdrag av Skolverket genomförde en enkät på 100 skolor
över hela landet år 1-9. Med enkäten ville man få fram ett slags närmevärde på
situationen i skolan och undersöka hur teknikundervisningen genomförs i
förhållande till kursplanens uppnåendemål år 5 och år 9. Man fick in enkäter från
samtliga 100 skolledare och från 94 lärare.

”Arbetsplan i teknik har vi inte hunnit med” av Linda Andersson

Detta examensarbete är gjort 1996 och bygger till stor del på en empirisk
undersökning i form av en enkätundersökning bland lärare och skolledare på sex
skolor i en och samma kommun. Arbetet behandlar undervisningen i år 3-6 i ämnet
teknik.

Syftet med studien var bland annat att undersöka om de sex skolorna undervisade
enligt Lpo 94 i ämnet teknik, om de hade gjort någon lokal arbetsplan i teknik och
hur teknikundervisningen såg ut på just dessa skolor. Andersson tittade också på
om lärarnas och skolledarnas bakgrund hade någon betydelse för satsningen på
teknikämnet och vad lärarna tyckte om att undervisa i teknik.

Lärarnas grund- och fortbildning

CETIS rapport:
Resultatet visar att drygt 30% av lärarna i studien har teknik i sin grundutbildning.
Det är främst ämneslärare och lärare som gått den ”nya” utbildningen (1-7 och
4-9). Av de totalt 94 lärarna anger 58 att de har fått någon form av fortbildning.
51% av lärarna har högst en veckas teknikfortbildning i form av studiedagar
och/eller fortbildningskurser som grund för sin undervisning. Cirka 20% av lärarna
uppgav att de saknar både grund- och fortbildning i teknik. Hälften av dessa lärare
arbetade i åren 1-6. I svaren framkom tydligt att de flesta av lärarna önskade sig mer
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fortbildning i teknik, men 15% angav att de inte vill ha eller är osäkra på om de vill
ha fortbildning i teknik.

Anderssons arbete:
Av de 14 lärare som deltog i enkätundersökningen hade 12 någon form av
fortbildning i teknik. För 3 av dessa 12 ingick teknik i deras lärarutbildning.
Lärarnas och skolledarnas bakgrund hade dock på dessa skolor ingen betydelse för
satsandet på ämnet. Däremot visade det sig att lärarnas intresse och stöd från
omgivningen var viktigt för ämnets utvecklande.

Förekomsten av lokala arbetsplaner

CETIS rapport:
I läroplan föreskrivs att det på varje skola skall finnas en lokal arbetsplan.
Dokumentet kan vara mer eller mindre detaljerat och innehålla alltifrån övergripande
mål och strategier för skolans arbete till mer detaljerade ambitioner. En lokal
kursplan beskriver mer ämnet och kan ange ämnets mål, innehåll och form. Lokala
kursplaner är dock inte obligatoriska. Enkätsvaren visade att på hälften av skolorna
saknades teknikämnet i den lokala arbetsplanen. Däremot har två tredjedelar av
skolorna en lokal kursplan i teknik.

Anderssons arbete:
Resultatet visade att endast två av de sex skolorna hade gjort en arbetsplan i teknik.
Andra ämnen hade prioriterats.

Resurser och satsningar

CETIS rapport:
44% av lärarna angav att det inte fanns särskilda resurser avsedda för
teknikundervisningen. Det förekom lärare som helt saknade medel till denna
undervisning. Andra lärare angav att medel togs från den allmänna
läromedelstilldelningen. Nästan 60% av lärarna uppgav att det varken pågick eller
planerades någon särskild satsning på teknikämnet.

Anderssons arbete:
På två av skolorna kände lärarna stöd från skolledningen för sin teknikundervisning
och satsade medel på material för att underlätta arbetet.

Undervisningslokaler
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CETIS rapport:
Enligt studien bedrevs undervisningen i vanliga klassrum, slöjdsal, tekniksal och
annan lokal (grupprum, korridor, utomhus m.m.). I 1-6 skolor dominerade vanliga
klassrum. Slöjdsalen kom som andra alternativ. Endast en rektor angav att
undervisningen bedrevs i tekniksal. I skolor som sträcker sig upp till år 9 var
tekniksalar vanligast.

Anderssons arbete:
Samtliga lärare bedrev sin teknikundervisning mest i vanliga klassrum.

Organisationen i klassrummet

CETIS rapport:
Vanligast var att teknikundervisningen bedrevs i helklass. Många lärare angav att
undervisningen både bedrevs i hel- och halvklass. Det förekom i viss utsträckning
att eleverna delades upp i pojk- och flickgrupper. Nästan hälften av lärarna angav att
de samarbetade med kollegor ofta eller alltid.

Anderssons arbete:
Samtliga lärare i studien bedrev undervisningen i helklass.

Arbetsområden

CETIS rapport:
Vanligast var att man arbetade med konstruktioner. I år 1-5 arbetade man också
mycket med miljö och energi och ellära/elektronik. I år 6-9 angav lärarna
ellära/elektronik och teknikhistoria som vanliga arbetsområden. ”Vardagsteknik”,
ritteknik, verktyg och kraft/rörelse mekanik hörde också till de mest frekventa
arbetsområdena i år 1-9.

Anderssons arbete:
Många av lärarna svarade att de arbetade med konstruktioner och flera av lärarna
tog också upp tekniken i ett historiskt perspektiv.

Teknikämnets utrymme i undervisningen

CETIS rapport:
Teknik har tillsammans med de naturvetenskapliga ämnena, 800 klocktimmar som
ska fördelas från år 1 till år 9 och mellan de fyra ämnena. Det avgörs lokalt när och
hur undervisningen ska ske. Cirka 40% av skolorna uppger att ämnet teknik inte har
ett fastställt utrymme i undervisningen. 33 av de 100 skolledarna i undersökningen
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avstod från att svara på frågan där de skulle uppskatta hur stort utrymme (i
klocktimmar) teknikämnet får i de olika årskurserna. 26 av dessa var skolledare på
1-6 skolor. 16 av de 34 rektorer som svarat och som ansvarar för uppnåendemålen i
år 5, har uppgett att den utlagda tiden för teknikundervisningen uppgår till mellan 1
och 10 timmar per läsår.

Majoriteten av lärarna i år 1-5 integrerar teknikämnet i den övriga undervisningen. En
del lärare svarar att de undervisar teknik både som eget ämne och med tekniken
integrerad i den övriga undervisningen. Endast i något enstaka fall undervisas teknik
som ett eget ämne i åren 1-5. Vid integrering i andra ämnen i åren 1-5, är
kombinationen teknik/oä vanligast, framför teknik/slöjd och teknik/matematik. I åren
6-9 undervisas teknikämnet i lika stor utsträckning som ett eget ämne som
integrering med andra ämnen. Här dominerar kombinationen teknik/no.

Läromedel

CETIS rapport:
18 av de 50 lärare som undervisade i år 1-5 använde inget läromedel alls. 19 lärare
använde sig av traditionella läromedel och 8 av eget material eller
fortbildningsmaterial.

Vad som styr ämnets innehåll

CETIS rapport:
Det som enligt enkätsvaren styrde undervisningens innehåll var kursplan, både
nationell och lokal, elevernas frågor och förslag samt lärarnas egna intressen.

Arbetssätt

Anderssons arbete:
Arbetssättet i teknik på de sex skolorna var laborativt, undersökande och praktiskt.

Attityder

CETIS rapport:
De flesta lärarna tyckte att det är bra att teknik är ett obligatoriskt ämne i hela
grundskolan och att teknik är ett viktigt skolämne. De tyckte också att teknik passar
alla elever oavsett ålder. De flesta lärarna var överens om att ämnets betydelse
kommer att öka i framtiden och att eleverna tycker att teknik är roligt.
Anderssons arbete:
Samtliga lärare var överens om att det var mycket lätt att få eleverna intresserade
och delaktiga i undervisningen
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Sammanfattning

Båda rapporterna visar att den obligatoriska lokala arbetsplanen inte har prioriterats.
Däremot har många av skolorna i CETIS rapport utarbetat en lokal kursplan för
ämnet teknik. Rapporterna tyder också på att över hälften av skolorna inte har
planerat någon satsning på ämnet. Undervisningens innehåll och form stämmer
däremot till viss del med läroplanens intentioner enligt båda rapporterna, men
tilldelas enligt CETIS rapport mycket lite utrymme i undervisningen.
Teknikundervisningen i år 1-6 bedrivs enligt rapporterna mest i helklass i vanliga
klassrum och integrerat med andra ämnen.

I Anderssons undersökning var det bara en av de sex skolorna som hade en väl
fungerande teknikundervisning. Det visade sig också att alla skolor i Anderssons
undersökning inte arbetade efter Lpo 94 eller nådde upp till kursplanens mål för år
5. Båda rapporterna visar dock att teknikämnet är ett uppskattat ämne hos eleverna.

 Andersson avslutar sitt arbete med att påpeka att det vore intressant om någon
fortsatte denna forskning med att intervjua lärare om deras undervisning och att
studera den. Hon tycker också att det är angeläget att ta reda på hur det kom sig att
den skolan i hennes undersökning, som arbetade tillfredsställande med teknikämnet,
kommit dit den kommit.

Resultat
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Skolans bakgrund / förutsättningar

Skolan är belägen i ett litet samhälle. På skolan går det drygt 160 elever från
förskoleklass till år 6. Eleverna bor i villaområden nära skolan. Man har både
åldersblandade och åldershomogena klasser på skolan. År 5 och år 6 är
åldershomogena med en klass av varje. År F - 4 är åldersblandade och består av två
klasser med år F - 2 och två klasser med år 3 - 4.

Nytt för den här höstterminen är att alla elever i år 3 - 6 regelbundet har teknik på
schemat. Slöjdläraren på skolan har från och med denna höst fått en hel tjänst på
skolan och därmed också blivit ansvarig för teknikundervisningen i år 3 - 6. Tidigare
har teknikundervisningen varit integrerad i no-undervisningen som respektive
klassföreståndare har haft. Det är alltså första terminen, för samtliga elever på
skolan, som teknikämnet gestaltar sig som det gör och har därmed blivit synligt för
eleverna på ett nytt sätt. Skolan har i samarbete med den 7-9 skola, som eleverna
hamnar på efter år 6, utarbetat en lokal kursplan i ämnet teknik för år 1-9. Detta
arbete har skett på gemensamma studiedagar och i samtliga ämnen.

Intervju med teknikläraren i år 3-6

De frågor som legat till grund för intervjun är följande:
1.  Vilken bakgrund / utbildning har du ?
2.  Har du någon utbildning / fortbildning inom ämnet teknik ?
3.  Använder du någon lärobok i ämnet ?
4.  Använder du speciellt anpassat material i din undervisning ( ex. Lego ) ?
5.  Använder du återanvändbart material i din undervisning ( ex. mjölkpaket ) ?
6.  Övrig utrustning / verktyg ?
7.  Vilken tillgång på lokaler har ni ?
8.  Hur är undervisningen organiserad, helklass / halvklass eller annan gruppindelning

?
9.  Tycker du att det är lätt att undervisa i ämnet teknik ?
10.  Har ni en arbetsplan för ämnet teknik ?
11.  Vad styr ditt val av innehåll i undervisningen ( ex. kursplan, tillgång på

material, intresse ) ?
12.  Exempel på arbetsområden ?
13.  Vilka arbetssätt använder du dig av i din undervisning ?
14.  Hur många veckotimmar teknik har dina elever ?
15.  Når eleverna kursplanens mål för år 5 ?
16.  Känner du stöd från skolledaren / övrig personal för din undervisning i   teknik ?
Bakgrund/fortbildning
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Roger som är trä och metallslöjdlärare har från och med i höst fått en heltidstjänst
på skolan. Detta har inneburit att han förutom slöjden blivit ansvarig för
teknikundervisningen i år 3-6 på skolan. Teknikundervisningen har varit eftersatt på
skolan och då Roger fick mer tid på Dansäterskolan såg man möjligheten att kunna
satsa på teknikämnet. Roger har 20 poäng i teknik. 1996 anordnade institutionen för
slöjd en fortbildning, över tre terminer, för slöjdlärare och hemkunskapslärare i just
ämnet teknik, som Roger då fick möjlighet att gå.

Lokal kursplan
Det finns en lokal kursplan7 på skolan i ämnet teknik för år 1-9 som man arbetar
efter. Ett led i teknikämnets utveckling på skolan är att nästa år utarbeta planen så att
den anpassar sig från förskoleklass och uppåt.

Kursplanen bygger mycket på den nationella kursplanen i teknik. Roger anser att det
är viktigt att väcka och bibehålla intresset för tekniken hos eleverna. På skolan
strävar man också efter att eleverna ska få ett varierat innehåll och en vidd i ämnet
och att ämnet ska leda till någon form av djupare förståelse för teknik.

Teknikämnets nya upplägg och organisation befinner sig i ett utvecklingsskede
liksom kursplanen som revideras efter behov. I skolans lokala arbetsplan preciseras
inte teknikämnet enskilt.

Uppnåendemålen för år 5
I och med att det här är första terminen som man arbetar på det här sättet med
tekniken i skolan, vet man inte hur långt eleverna kommer att nå kunskapsmässigt.
Men man hoppas och tror att satsningen på ämnet, med de tankar och idéer som
man har, ska ge goda resultat. Man tror att eleverna kommer att nå målen för år 5.
Eleverna får i år 3 en målbok där samtliga minimimål8 för år 5 presenteras.

Resurser och tillgång på material
Roger använder inget speciellt anpassat material i sin undervisning (såsom Lego
eller Knex ). Däremot använder han sig av återanvändbart material, ”gratismaterial”
och tar tillvara på det som går. Han tillverkar mycket eget material i slöjden, såsom
speciella bitar av trä. Nu till hösten har Roger köpt in lite el- och elektroniksaker
samt lödkolvar. Behöver han köpa in något till sin teknikundervisning så finns det
utrymme för det. Tillgången på material är hittills ingen styrande faktor eller
begränsning i hans undervisningen.

                                                                
7  Se bilaga 1
8  Se bilaga 2
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Vad gäller verktyg, finns det som behövs i slöjdsalen. Han ser kombinationen
slöjdlärare, tekniklärare som en stor fördel just vad gäller materialtillgången ( att till
viss del själv tillverka det som behövs), verktyg och utnyttjandet av slöjdlokalen.

Undervisningslokaler
För att bedriva den undervisning som Roger gör är slöjdlokalen en förutsättning.
Generellt gäller att andra lärare också har tillgång till skolans slöjdlokal men inte till
maskinerna. På skolan håller man också på med att iordningställa en tekniksal.
Tekniksalen som är rymlig fungerar också som ett grupprum i annan undervisning.

Organisationen i klassrummet
All undervisning i teknik, förutom år 5, sker i halvklass. År 5 har 22 elever och för
dem gick det inte att ordna så att de fick halvklass på tekniken. Det är inte tillsatt fler
grupptimmar för teknikens skull, utan man har prioriterat om och tagit grupptiden
från något annat ämne. I år 3 har man till exempel valt att ha matematik ihop med
den andra trean, alltså i helklass, för att kunna ha halvklass i teknik. På de
matematiklektionerna har man dock fått en fritidspedagog som extra resurs i
klassen. Man har försökt fördela resurserna på bästa sätt.

Arbetsområden
I min redovisning över de besök jag har gjort på lektioner beskriver jag mer
ingående de olika arbetsområdena som man arbetat med hittills under hösten. Några
av de exemplen är ”Vår bostad”, ”Teknik i luften”, ”Tvådimensionella
konstruktioner” och ”Mekaniska köksredskap”. Till våren planeras ett tema på
skolan som handlar om ”Bronsåldern”. I tekniken är det då tänkt att man ska bygga
en boplats med verkstäder och dylikt från den tiden i skolans ”skolskog”. Man
kommer också att jobba mycket med utomhusteknik ( hävstångsteknik, göra eld
utan tändstickor m.m.).

Teknikämnets utrymme i undervisningen
År tre har 50 minuter teknik varannan vecka, alltså 25 minuter i veckan. År 4 har 60
minuter i veckan och år 5 och år 6 har 80 minuter teknik i veckan. År 5 integrerar
tekniken med svenskan.

Läromedel
I sin undervisning använder sig inte Roger av någon direkt lärobok. Böcker i teknik
har Roger mest som en inspirationskälla för sin egen del. Det händer att eleverna får
en kopia på utdrag ur någon bok. AB Svensk Byggtjänst har i höst gett ut en bok
som heter ”Så byggdes staden”9 med fina bilder och även en lärarhandledning till,
med förslag på arbetsuppgifter. I år 5 och år 6 har den varit användbar då de tittat

                                                                
9Björk, Cecilia. Reppen, Laila. AB Svensk Byggtjänst. (2000). Så byggdes staden. Västervik: AB Co Ekblad & Co.



18

på konstruktioner av hus och diskuterat hur bostäder är byggda i olika delar av
världen. Flera av arbetsuppgifterna till år 3 och år 4 är hämtade från boken ”Försök
med teknik”10.

Vad som styr ämnets innehåll
Det som styr innehållet i undervisningen är just det egna intresset, elevernas intresse
och till viss del tillgången på material. För Roger är det också viktigt att det inte blir
slentrianmässiga lektioner utan att han också känner att han utvecklas och därmed
kan utveckla sin undervisning, hitta nya arbetsområden och vara lyhörd för
elevernas intressen och behov. Jag skrev tidigare att Roger inte tyckte att tillgången
på material var en begränsning eller styrande faktor, men det finns givetvis en gräns
där också. Vad som helst är inte genomförbart.

Arbetssätt
Arbetssättet i teknik är mycket praktiskt och undersökande, varvat med
diskussioner och teori. Utgångspunkten är ofta ett eller flera problem som
presenteras och som eleverna ska lösa. De mindre grupperna i undervisningen är en
stor fördel i och med att det är så mycket praktiskt arbete. Det är lätt att lektionerna
annars blir ”röriga” för eleverna och trångt i lokalen, då detta  arbetssätt kräver
större utrymme.

Planering av undervisningen
Undervisningen i teknik kräver mycket förberedelser. Både vad gäller organiseringen
av det praktiska arbetet och framplockning av material. Det är också viktigt att
undervisningen har en kunskapsprogression med meningsfullt innehåll. Det är alltså
ganska krävande tidsmässigt. I övrigt är det ett mycket roligt och tacksamt ämne att
ha då det är uppskattat av eleverna.

Stöd från övrig personal
Övrig personal på skolan tycker att det är bra att man satsat på teknikämnet och att
det är Roger som undervisar i det. Något speciellt stöd förutom det kan inte Roger
känna. Skolämnet teknik i år 3-6 har blivit hans ansvar.

                                                                
10Norkvist, Hans. Powell, David. (1997). Försök med teknik. Stockholm: Liber AB.
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Redovisning av lektionsbesök

Lektion 1
Eleverna i den här gruppen går i femman och består vanligtvis av 22 elever, 8 flickor
och 14 pojkar. Vid det här tillfället var de bara 20, 7 flickor och 13 pojkar. Tekniken
i år 5 är integrerad med svenskan. Eleverna skriver berättelser om det som de gör i
tekniken, men proportionerna är 80minuter teknik och 70 minuter svenska. Den här
lektionen var det dock teknik hela eftermiddagen 2,5 timme, alltså 150 minuter.

Tidigare under hösten har de här eleverna pratat om olika sätt att bo.
Undervisningen bygger alltid på något i elevernas omgivning. De har tittat på hur
sina egna hus fungerar vad gäller elektricitet, vatten och avlopp. De har tittat på
Nääs kraftstation i Borensberg och vattenreningsverket. En pojke i klassen har under
några år nyligen bott i Mozambique och det har varit en utgångspunkt. Eleverna har
bland annat undersökt förbrukningen av el och vatten hemma hos sig och elsäkerhet
har varit ett viktigt inslag i undervisningen. Eleverna har byggt modeller i skala 1:50
över sina egna bostäder och till modellen har de skrivit en berättelse. Berättelsen kan
vara en fantasiberättelse om något som utspelar sig i huset eller vara en redogörelse
över hur man gått tillväga när man byggt huset. Det hela ska resultera i en utställning
av husen med tillhörande bok i A5 format innehållande själva berättelsen.

Vid mitt besök introducerades ett nytt arbetsområde, nämligen ”Luft”. Läraren
började med att diskutera tekniken i allmänhet och gav en historisk tillbakablick från
det första verktyget ”stenen” och hur vi har det idag. Sedan gick läraren över till det
nya arbetsområdet ”luft” och berättade om teknikens utveckling i luften. Allt från det
hur människan förr försökte bygga vingar för att kunna flyga, fram till dagens
imponerande flygplan. En flicka i klassen hade nyligen varit på semester, så hon fick
berätta om flygplanet som hon hade åkt med. Människorna förr hade nog inte i sin
vildaste fantasi kunnat föreställa sig att flygplan idag kan flyga i många timmar utan
att tanka och med flera hundra passagerare! Läraren berättade att de den här
eftermiddagen skulle börja arbetsområdet med att bygga tre olika saker, nämligen en
släddrake, en propeller och en luftballong. Läraren frågade om någon byggt någon
drake tidigare och det hade flera stycken. De fick berätta hur de hade gjort och om
de hade kunnat flyga med dem. En pojke i klassen hade tidigare byggt en sådan
propeller som läraren visade upp och som de skulle få tillverka. Läraren jämförde
propellern med lindens frön som liknar en propeller och visade på att det är samma
teknik de använder för att flyga. De diskuterade också hur man kan få luftballongen
att flyga. Efter detta förflyttade sig undervisningen till träslöjdsalen. Innan själva
tillverkningen av de olika sakerna gick läraren steg för steg igenom hur man skulle gå
till väga vid byggandet. De som ville fick skriva minnesanteckningar. Vid samtliga
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konstruktioner användes så lätta material som möjligt. Läraren påpekade att detta
var viktigt för att få goda flygegenskaper. Han berättade att fåglarnas ben är ihåliga
för att de ska bli ännu lättare och om olika träslag och varför de är olika tunga.
Draken skulle byggas av en soppåse, propellern av ett lätt träslag och luftballongen
av silkespapper. Efter genomgången var det rast och sedan började eleverna på de
olika konstruktionerna. De fick själva bestämma vad de ville börja med, men alla
skulle tillverka alla sakerna. Fyra elever gick in och började bygga på luftballonger i
teknikrummet. Övriga elever stannade kvar i slöjdsalen. Eleverna var entusiastiska
och ivriga att komma igång. Fyra elever började på draken, 10 på propellern och 6
på luftballongen. Flickorna som jobbade med propellern var noga med vad de
gjorde. Ett par av pojkarna blev så ivriga att de handlade innan de tänkte och det
blev fel. Vissa moment tyckte en del var svåra och krävde att man var både
tålmodig och noggrann. När man blev klar med en konstruktion fick man börja på
en ny. Två pojkar gick ut på skolgården och provflög sina drakar. De blev nöjda då
drakarna flög bra. Propellrarna provades också med blandade resultat.
Luftballongerna kunde inte provflygas denna gång på grund av vädret.

Eleverna samlades och läraren berömde dem för deras insats. Han påpekade hur
viktigt det är att man har en plan när man arbetar och att man inte ska ha för
bråttom. Vi är alla olika och vi är bra på olika saker. För en del fungerar hand och
tanke bra medan andra måste träna mer. Efter samlingen fick de fem minuter till
innan det var dags att städa och plocka ordning på alla saker.

Lektion 2
År 4, 14 elever
Den här gruppen består av 8 flickor och 6 pojkar och har teknik 60 minuter i
veckan. Tidigare under hösten har de bland annat tittat på Polhems mekaniska
alfabet och mekaniska hjälpmedel. Eleverna har fått ta med mekaniska köksredskap
hemifrån som de har fått satt sig in i och demonstrera för sina kamrater. De har
pratat om lufttryck och tittat på teknik som bygger på det. Eleverna har byggt
figurer11 i kartong som kan öppna munnen med hjälp av lufttryck ( en konstruktion
av sugrör och ballong ).

Nu arbetar man med den slutna kretsen och elektriska konstruktioner.
Den här lektionen skulle eleverna få prova på att löda. Lektionen hölls i
träslöjdsalen. Läraren hade först en kort genomgång på hur man löder och vad man
ska tänka på då. Efter det fick eleverna jobba vidare med det som de höll på med.
Två pojkar och en flicka byggde på ”Stora ballongdjuret”, ( figuren i papp ). Resten
av gruppen byggde elektriska konstruktioner. De skulle få en lampa att lysa, bygga
en strömbrytare ( av aluminiumfolie )och konstruera tjuvlarm där de använde sig av

                                                                
11 ”Stora ballongdjuret”  ur Norkvist, Hans. Powell, David. (1997).
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den trampkontakt som de själva byggt. För att det inte skulle glappa, lödde de ihop
tråden med de gem som ingick i kretsen. De arbetade på bra. Några tyckte dock att
det var pillrigt och svårt. Läraren gick runt och hjälpte till där så behövdes. På slutet
hjälptes alla åt med att städa.

Lektion 3
År 4, 11 elever
I den här gruppen var de 6 flickor och 5 pojkar. År 4 har som jag tidigare skrev 60
minuter teknik i veckan. Tidigare under hösten har den här gruppen också arbetat
med Polhems mekaniska alfabet, mekaniska hjälpmedel och byggt ”Stora
ballongdjuret”12. Veckan innan mitt besök, hade de hjälpt till med att förflytta ett
förråd på skolgården med hjälp av stockar.

Liksom den andra gruppen med elever i år 4 arbetade man nu med elektriska
konstruktioner och eleverna fick prova på att löda. Lektionen var i slöjdsalen.
Läraren hade först en kort genomgång. Efter det fick eleverna fortsätta med det som
de höll på med. Två pojkar jobbade med ”Stora ballongdjuret”, två flickor och en
pojke slutförde en tvådimensionell bild som de skrivit en berättelse om. Övriga
elever jobbade med den slutna kretsen och byggde strömbrytare och tjuvlarm. De
provade på att löda vid behov. Två flickor kopplade så de fick en lampa att lysa.
 Arbetsron i klassrummet var god och alla visste vad de skulle göra. De var
entusiastiska och hade bra tålamod även med de pillriga momenten. I slutet städade
alla upp efter sig.

Lektion 4
År 3, 14 elever
År 3 har 50 minuter teknik varannan vecka, alltså i snitt 25 minuter per veckan. Även
treorna har teknik i halvklass. I den här gruppen är det 4 flickor och 10 pojkar.
Tidigare i höst har man jobbat med tvådimensionella konstruktioner. Eleverna har
tillverkat djur eller någon annan figur i papp, som exempelvis rör på benen när man
drar i svansen. En krokodil öppnade munnen när man vickade på svansen. Innan
man får ta hem de olika skapelserna finns samtliga att beskåda på en vägg i skolan.

Den här lektionen skulle de börja bygga bilar (15x25 cm.). Det hela ska avslutas
med en tävling om vilken bil som kan åka längst. Lektionen var i slöjdsalen. Läraren
gick igenom hur själva stommen (av trä) skulle byggas. Utseendet på chassit är fritt
och likaså vilken slags ”motor” man väljer för att få fordonet framåt. Läraren gav
förslag på att använda en ballong eller en gummisnodd spänd på en propeller eller
på hjulaxeln. Andra idéer var också välkomna. En variant av bil som liknar denna

                                                                
12 ”Stora ballongdjuret”  ur Norkvist, Hans. Powell, David. (1997).
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finns beskriven i boken ”Försök med teknik”13. De som inte var klara med sina
”spratteldjur” gjorde klart dem först ( 2 flickor och 1 pojke ). Övriga kom igång
med bilbyggandet. Några ritade först en ritning på hur bilen skulle se ut. Eleverna
var entusiastiska och arbetsron god. Några tyckte det var lite svårt att mäta och rita
ut de delar som behövdes till bilen. Läraren gick runt och hjälpte till och gav tips där
så behövdes. I slutet av lektionen plockade alla ihop sina saker och städade på sina
arbetsplatser.

Lektion 5
År 1-2, 9 elever
I år 1 och år 2 ligger teknikundervisningen på elevens val och kallas då ”bygg”.
Eleverna får välja tre aktiviteter på en lista med förslag som lärarna tagit fram. Den
här hösten blev det ”Bygg”, ”Idrott”, ”Träslöjd” och ”Baka och laga”. Bygg är
omtyckt hos eleverna och kommer ofta med bland de framröstade alternativen.
Sättet att organisera elevens val på kan variera från år till år, men den här gången
bestämde man sig för att alla elever skulle genomföra samma aktiviteter (de av
eleverna framröstade) på ett rullande schema. Eleverna har delats in i grupper med
cirka 9 elever i varje, från två olika klasser. Varje grupp är sedan fyra gånger på
varje ”station” innan man byter.

Läraren i den här gruppen är klassföreståndare i en av F-2:orna. Vem som är
ansvarig för stationen ”Bygg” varierar dock från termin till termin. När jag besöker
den här elevgruppen har de haft Bygg en gång innan. Lektionen är 60 minuter lång.
Läraren samlade gruppen och berättade vad de skulle få göra. Två flickor fick efter
önskemål fortsätta med att bygga med Technic Lego som de hade gjort gången
innan. De byggde en lyftkran efter en beskrivning. Övriga elever byggde också efter
beskrivningar men med ett material som ser ut som sugrör och heter ”Construct o
straws”. Eleverna jobbade parvis eller enskilt. Läraren poängterade att de skulle följa
beskrivningen men de fick själva välja modell. När de byggt en modell efter
beskrivning fick de bygga fritt de som föredrog det. Läraren tyckte inte att man lär
sig lika mycket om man bygger fritt hela tiden. Arbetsron var god och alla kom
igång med att bygga. Läraren fanns till hands och gav tips där så behövdes.

Beskrivningen på ”Construct o straws” består endast av en bild på den färdiga
produkten. En flicka tyckte det var svårt att bygga för beskrivningen ( bilden ) var
så liten och det var svårt att se på bilden hur det såg ut. Technic Lego beskrivningen
är tydligare och uppbyggd på hur man steg för steg ska gå till väga.

Eleverna var entusiastiska och ägnade sig åt uppgiften hela timmen. Av sugrören
byggde de blommor, cykel, bil m.m. I slutet av lektionen fick flickorna som byggt

                                                                
13Norkvist, Hans. Powell, David. (1997).
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med Lego demonstrera sin lyftkran. Läraren ställde frågor och de diskuterade var
och varför man använder lyftkranar i samhället. De diskuterade också varför den ser
ut som den gör. Alla hjälptes sedan åt med att städa och få ordning på allt material.

År 6
Hela skolan arbetade under den här perioden med ett tema om Alfred Nobel. Detta
innebar att år 6 inte hade någon teknikundervisning under den här tiden jag var på
skolan. Jag har därmed inte haft möjlighet att vara med på någon av deras lektioner.
Jag har dock tittat på det som de har byggt i tekniken och pratat med läraren om
vad de har arbetat med och hur. År 6 arbete har handlat om ”Hus”. Alla har byggt
modeller av sina egna hus i skala 1:50. I samband med detta har de diskuterat olika
konstruktioner och energiformer och eleverna har hela tiden fått titta på det hus de
själva bor i, hur det är byggt vad gäller exempelvis fönster och takstolar, hur det
värms upp m.m. De har också tittat på hur elen är dragen och varifrån den kommer.
Det samma gäller vattnet och avloppet. På sina modeller har de sedan dragit in el
med riktiga glödlampor och likaså dragit in vatten till de rum i huset som har det.
Eleverna har också fått en del undersökande uppgifter i hemmet såsom att ta reda
på vatten- och elförbrukning. Det hela ska avslutas med en utställning av samtliga
hus, med tillhörande byggbeskrivning där eleven skrivit ner aktuell fakta om sitt hus.
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Enkätundersökningen

Innan eleverna fyllde i enkäten förtydligade jag frågorna muntligt ungefär så
här(kortfattat):

1.  Vad tycker du om ämnet teknik i skolan ? Berätta
”Då vill jag veta om du tycker att teknik är ett roligt eller kanske tråkigt ämne. Om
du tycker det är intressant. Vad du tycker är bra eller dåligt m.m.”

2.  Är teknik ett viktigt ämne ?
”Med tanke på den teknikutveckling vi har i vårt samhälle vill jag veta om du tycker
att teknik är ett viktigt skolämne.”

3.  Har du någon nytta av det du får lära dig ?
”Fundera över om du tycker att du har nytta av det du får lära dig nu när du är i den
här åldern och om du tror att du har nytta av det när du blir äldre.”

4.  Tycker du om arbetssättet i teknik ?
”Med arbetssätt menar jag på det sätt ni arbetar. När ni har teknik med Roger får ni
”göra” mycket saker. Ni bygger, undersöker och experimenterar. Tycker du att det
är ett bra sätt att lära sig på?”

5.  Vad skulle du vilja lära dig mer om i ämnet teknik ?
”Ni har jobbat och lärt er en massa i tekniken. Om du fick bestämma, vad skulle du
då vilja arbeta med framöver? Vad är du intresserad av?”

Sammanställning av enkät
Jag har valt att redovisa enkätsvaren åldersvis och fråga för fråga, för att få fram
eventuella skillnader. Jag vill också se om de olika arbetsområdena har påverkat
elevernas svar. Svaren har jag till viss del generaliserat, dock inte lika för alla
åldersgrupper. Min strävan har varit att få fram elevernas åsikter så nyanserat  som
möjligt. Därför har jag också valt att ta med kommentarer som förtydligar gruppens
svar.
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1.  Vad tycker du om ämnet teknik i skolan ? Berätta

År 3, 24 elever    Roligt                  Roligt ibland
23 1

År 4, 25 elever    Roligt, bra       Ganska bra          Tråkigt
                  19                       3                       3

År 5, 20 elever   Roligt               Ganska roligt
                             13                        7

År 6, 28 elever   Roligt/intressant      Roligt ibland/tråkigt ibland    Tråkigt
                         24                                      3                              1

Kommentarer:
    År 3
    ”Jag tycker att teknik är ett lärorikt ämne och att det är roligt.”
    ”Det är roligt för man lär sig mycket.”
    ”Det är kul och intressant.”
    ”Det är ett intressant ämne.”

    År 4
     ”Jag tycker det är kul!!”
     ”Jag tycker det är bra att ha teknik för man får lära sig hur man ska
     lösa saker.”
     ”Det är roligt och jag tycker man lär sig mycket.”
     ”Det är roligt att jobba med elsladdar.”
     ”Jag tycker det är kul, fast ibland är det lite svårt.”
     ”Det är ett av de roligaste ämnena i skolan.”
     ”Det är det tråkigaste ämnet i skolan.”
     ”Jag tycker det är tråkigt, för jag har inte hunnit längre.”
     ”Det kan vara mycket intressant ibland, men jag tycker inte om det
     så mycket.”
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    År 5
     ”Jag tycker att det är det roligaste ämnet.”
     ”Det är roligt och man får arbeta så fritt med det mesta.”
     ”Det är jättebra!!”
     ”Jag tycker att vi ska få ha mer fritt när vi har teknik. Annars är andra
     saker okej.”
     ”Det är ganska kul och man lär sig mycket.”

    År 6
     ”Det är kul för man får experimentera”
     ”Det är kul att bygga husmodeller. Teknik är roligt.”
     ”Det är roligt att jobba med teknik speciellt att bygga hus”
     ”Det är jätteroligt och intressant!”
     ”Det är tråkigt med teknik för man får så svåra uppgifter”
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2. Är teknik ett viktigt ämne ?

År 3, 24 elever      Ja            Ganska viktigt           Nej
          20                      3                       1

År 4, 25 elever      Ja            Ganska viktigt           Nej
          16                     4                        5

År 5, 20 elever      Ja           Ganska viktigt            Nej
          16                    3                         1

År 6, 28 elever      Ja           Ganska viktigt            Nej
          20                    7                         1

   Kommentarer:
    År 3
     ”Ja, jag har lärt mig väldigt mycket så jag tycker att det är viktigt.”
     ”Ja, man lär sig tekniska saker.”
     ”För mig är det ett viktigt ämne.”
     ”Ja, ett ganska så viktigt ämne.”

    År 4
     ”Ja, man får ju lära sig om energi.”
     ”Ja!!”
     ”Ja, det kan man ha nytta av när man blir äldre.”
     ”Jag tycker teknik är kul, men inte speciellt viktigt.”

     År 5
     ”Det är viktigt för man lär sig saker.”
     ”Ja i framtiden.”
     ”Ja, jag tror det eftersom det är så många saker i vår natur som är teknik.”
     ”Det är ganska viktigt. Man kanske vill göra något hemma och så kan
     man inte.”
     ”Jag vet inte riktigt, men för mig känns det inte speciellt viktigt.”

     År 6
     ”Ja, för man kan ha nytta av det sen”
     ”Ja, det är bra att lära sig sånt”
     ”Ja, teknik är väldigt viktigt att veta tycker jag!”
     ”Det är nog mycket man måste lära sig, till exempel el”
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3. Har du någon nytta av det du får lära dig ?

År 3, 24 elever      Ja                    Ibland
21  3

År 4, 25 elever     Ja          Ja, lite         Ja, senare          Nej
          13             7                   3                    2

År 5, 20 elever     Ja                Nej
17   3

År 6, 28 elever     Ja             Inte än          Nej
         26                  1               1

     Kommentarer:
     År 3
     ”Ja absolut !”
     ”Ja absolut, det är viktigt att lära sig saker.”
     ”Ja, det som är intressant.”
     ”Ja, hur man använder el.”

     År 4
     ”Ja, det tycker jag!!”
     ”Jag har en väldig nytta av teknik.”
     ”Att föra det vidare till små.”
     ”Ja lite, när man får lära sig om elektricitet.”
     ”Jag har nog mer nytta av det när jag blir äldre.”
     ”Mer sen än nu.”
     ”Nej, inte just nu.”

     År 5
     ”Ja, jag kan bygga saker.”
     ”Ja, man får lära sig om vad som är farligt!”
     ”Jag kommer säkert att ha nytta av allt som vi lärt oss.”
     ”Ja, om man får något jobb i teknik.”
     ”Nej, inte så mycket. Bara lite. Jag ska ändå inte utbilda mig i det ämnet.”

     År 6
     ”Ja, jag har lärt mig lite nya grejer”
     ”Ja, jag tycker absolut att jag har nytta av teknik”
     ”Ja, mycket t ex datorer, spel, kopplingar”
     ”Ja, jag kommer nog att ha nytta av det i framtiden också”
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4. Tycker du om arbetssättet i teknik ?

År 3, 24 elever         Ja                   Ibland
                                23                      1

År 4, 25 elever        Bra                Ganska bra              Inte bra
              21                        3                            1

År 5, 20 elever         Ja                  Bra ibland                  Nej
             14                        5                            1

År 6, 28 elever       Bra arbetssätt              Ganska bra arbetssätt
                     27                                      1

   Kommentarer:
     År 3
     ”Mycket bra!”
     ”Bra!!”
     ”Ja, fast det kan vara lite svårt.”

     År 4
     ”Ja, det är kul!”
     ”Det är roligt, men jag tycker mer om att skriva.”

     År 5
     ”Ja, det är bra!”
     ”Det är för det mesta kul och man samarbetar rätt ofta.”
     ”Jag tycker att vi har för långa genomgångar!”

     År 6
     ”Ja! Man utforskar på ett annat sätt”
     ”Det är roligt. Roligast är att jobba med el”
     ”Ja, det är roligt att bygga saker och ett jobba med elektricitet”
     ”Roger är jätteduktig och det är ett bra sätt att lära sig det!”
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5. Vad skulle du vilja lära dig mer om i ämnet teknik ?

År 3, 24 elever       Har önskemål         ”Allt”            Vet ej
                             8                        3                  13

År 4, 25 elever       Har önskemål             Vet ej
                         10                           15

År 5, 20 elever      Har önskemål              Vet ej
                            6                            14

År 6, 28 elever     Har önskemål         ”Allt”            Vet ej
                 11        2                  15

    Kommentarer:
     År 3
     ”Hur lampor fungerar”
     ”Motorer” (4 st )
     ”Att uppfinna saker”
     ”Mer om plåt”
     ”Hus”
     ”Jag lär mig allt jag vill lära mig.”

     År 4
     ”Riktiga larm”
     ”Hur man ska göra om man vill uppfinna”
     ”Jag skulle vilja kunna bygga en koja.”
     ”Koppla”
     ”Koppla och löda”
     ”Att bygga en robot.”
     ”De saker jag inte kan.”

     År 5
     ”Bygga stall i miniatyr ( 100 x 50 )”
     ”Om hur bilen fungerar.”
     ”Om järnsaker”
     ”Hur man gör en hockeyklubba”
     ”Husen”
     ”Jag vet inte, jag har lärt mig tillräckligt ändå.”
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Sammanfattning
Teknikämnet är enligt enkätsvaren ett uppskattat ämne i alla fyra åldersgrupperna.
Det är endast 2 av 97 elever som inte tycker att arbetssättet i teknik är bra. Den
stora majoriteten av positiva svar tolkar jag som att både undervisningens innehåll
och upplägg är intressant och angeläget för eleverna. De har en positiv inställning till
teknikämnet. Den sista frågan visar att majoriteten av eleverna inte vet vad de vill
arbeta med framöver på tekniken. Elevernas kommentarer visar dock att
undervisningen inspirerar en del elever att lära sig mer om det som man för tillfället
arbetar med på lektionerna.

Diskussion

     År 6
     ”Elektronik” (5 st)
     ”Jag skulle vilja jobba med egna modeller som man hittar på!”
     ”Vet inte, men det är kul att koppla ihop sladdar, batterier och glödlampor”
     ”Koppling!”
     ”En grej som rör sig”
     ”Fysik”



32

Det har varit mycket givande och intressant att fördjupa mig inom ämnet teknik i
mitt examensarbete. Många idéer och tankar har dykt upp och det känns värdefullt
att ha fått se ett praktiskt exempel på hur man kan arbeta med ämnet.

Hur ser teknikundervisningen ut i år 1-6 på en enskild skola?

Det tog Dansäterskolan 6 år innan man på allvar satsade på teknikämnet. Det är
intressant att se att man kommit så långt i utvecklandet av ämnet på skolan, med
tanke på att man först i höst satsat på teknik. Bara man bestämmer sig och någon
tar tag i situationen behöver inte processen bli så trög och utdragen.

På skolan är man väl insatt i gällande styrdokument och undervisningen präglas av
de intentioner och riktlinjer som finns angivna där. Teknikämnet omnämns inte
speciellt i skolans lokala arbetsplan, men man har däremot arbetat fram en lokal
kursplan för ämnet. I intervjun med Roger framkom att skolan strävar efter att skapa
intresse för ämnet men det omnämns dock inte i den lokala kursplanen14. Den lokala
kursplanen anger tydligt vilket innehåll undervisningen ska ha. Flera av de
arbetsområden jag har sett vid mina besök på skolan, omnämns dock inte i den
lokala kursplanen. Roger tryckte i intervjun på att skolans lokala kursplan ständigt
revideras allt eftersom arbetet fortskrider och man ser vad som är gångbart hos
eleverna. Det kan vara en förklaring eller orsak till varför vissa arbetsområden inte
står angivna i den lokala kursplanen. Ett arbetsområde som återkom både i år 3 och
år 4 under mina besök och som också står angivet i den lokala kursplanen är
”tillverkning av leksaker”. År 3 konstruerade ”tvådimensionella spratteldjur” och år
4 ”stora ballongdjuret”. Både den nationella och den lokala kursplanen, som tar upp
många arbetsområden, kräver ett ganska stort utrymme i undervisningen, vilket
ämnet också gör på Dansäterskolan. Eftersom detta arbetsätt är nytt på skolan från
och med i höst vet man dock inte vilka resultat arbetet kommer att ge. Man är dock
positiv och av vad jag har sett vid mina besök, tror jag inte att man behöver vara
orolig. Elevernas målbok15, där skolans uppnåendemål för år 5 presenteras,
stämmer väl överens med den nationella kursplanens16 intentioner och även med det
jag har sett under mina klassrumsbesök. Målboken tar också upp ”rörliga leksaker”
men även ”en sluten strömkrets”, ”redskap för matlagningsteknik” och  ”modeller i
skala” ,vilket alla är områden som man har ägnat sig åt nu i höst.

I Anderssons17 arbete var det bara en av sex skolor som arbetade tillfredsställande
med teknikämnet och två skolor som hade gjort en lokal arbetsplan. I CETIS
                                                                
14  se bilaga 1
15  se bilaga 2
16  se bilaga 3
17 s. 11
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rapport18 saknade hälften av skolorna teknikämnet i den lokala arbetsplanen men
däremot fanns det en lokal kursplan för ämnet på två tredjedelar av de undersökta
skolorna. Trots att det är den lokala arbetsplanen som är obligatorisk, prioriterar
många skolor den lokala kursplanen först. Det är den som är mest användbar för
undervisningen.

Organisationen i klassrummet, med halvklass i alla klasser utom år 5, har prioriterats
på Dansäterskolan, på viss bekostnad av andra ämnen. År 3 har istället sin
matematikundervisning i helklass (dock med en extra resurs ). Frågan är vilka ämnen
som är viktigast i skolan. Man ansåg att för en meningsfull teknikundervisning med
de ambitioner som finns för ämnet är halvklass i år 3 nödvändigt. En viktig aspekt
på situationen är också att ämnet under sex år varit eftersatt på skolan och man nu
fick möjligheten att göra något åt situationen. Tydligt är i alla fall att
teknikundervisningen fått en positiv utveckling i smågrupperna. Intrycket från mina
lektionsbesök är att arbetsron är god i samtliga smågrupper. Enligt CETIS rapport19

och Anderssons20 arbete bedrevs stor del av undervisningen i helklass.

Flera av de arbetsområden som jag har tagit del av på Dansäterskolan innehåller ett
helhetsperspektiv och man kan se utvecklingen i ett historiskt perspektiv. Eleverna
har konstruerat och arbetat mycket praktiskt. Mina observationer på lektionerna
stämmer väl överens med Rogers tankar om ämnet. Det praktiska arbetet har varit
en utgångspunkt för diskussioner. CETIS21 rapport och Anderssons22 arbete pekar
också på att konstruktioner är ett vanligt inslag i undervisningen.  Ett uppnåendemål
för år 5 i den nationella kursplanen är just att eleven skall ”- kunna med handledning
planera och utföra enklare konstruktioner.”23 Det finns dock fler tankar med
teknikämnet angivna i kursplanen.

Roger anser att slöjdsalen, rustad med verktyg, är en förutsättning för att bedriva
den undervisning som han gör. Lokalen kan alltså vara av avgörande betydelse för
att kunna använda sig av det arbetssätt som är tänkt med ämnet. Både CETIS24

rapport och Anderssons25 arbete pekar däremot på att undervisningen i teknik mest
bedrivs i vanliga klassrum, men slöjdsal och tekniksal nämns också i CETIS
rapport.

                                                                
18 s. 11
19 s.12
20 s.12
21 s. 12
22 s. 12
23 s. 8
24 s. 12
25 s. 12
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Av elevenkäten framgår att arbetssättet i teknik är uppskattat av eleverna. 85 elever
tycker om arbetssättet i teknik,10 elever tycker det är ganska bra och endast två
elever tycker det är dåligt. På de skolor i Anderssons undersökning arbetade man
också mycket praktiskt, undersökande och laborativt.

I år 5 på Dansäterskolan integrerar man teknikämnet med svenskan. Teknikarbetet
inspirerar eleverna till själva skrivandet och svenskan i sin tur, bidrar till att låta
tekniken bli begriplig, vardagsnära och angelägen på det sätt att man sätter tekniken i
ett sammanhang och sätter ord på det man gör. Majoriteten av lärarna i CETIS26

rapport integrerar teknikämnet i den övriga undervisningen. Endast i något enstaka
fall undervisades teknik som ett eget ämne i år 1-5. Det kan tolkas som att
Dansäterskolan är ganska unik med sitt arbete med tekniken som särskilt ämne på
schemat. Det behöver inte vara någon nackdel att integrera ämnen, men man måste
ha kontroll på hur timmarna fördelas, så att eleverna får den undervisning de har rätt
till.

Cirka 20% av de lärare som deltog i CETIS undersökning saknade både grund- och
fortbildning i teknik27. De flesta av lärarna önskade sig mer fortbildning, men
anmärkningsvärt är att 15% inte ville ha mer. Hur ser egentligen intresset för
teknikämnet ut på skolorna? Roger på Dansäterskolan har 20 poäng i teknik. Han
har kunskaper och intresse i teknik och har också utvecklat ämnet positivt.

Vad är det som gör att man på denna skola fått undervisningen till det den är?

I och med den omorganisation som trädde i kraft på skolan nu i höst fick en kunnig
och intresserad lärare möjlighet att utveckla ämnet. Därmed inte sagt att tidigare
lärare inte varit det, det vet jag inget om. Av vad jag har sett tidigare på skolor och
även nu på Dansäterskolan är lärarens intresse för ämnet av avgörande betydelse.
Finns inte intresset kan ämnet lätt bli ett ”måste” och i slutänden ett ämne med lite
utrymme i undervisningen.

En viktig faktor på Dansäterskolan, som inte funnits tidigare, är att ämnet har blivit
tilldelat ”synliga” lektionstimmar. Det är ett ämne på schemat och som man nu ägnar
sig åt regelbundet. I CETIS28 rapport framgår att teknikämnet ägnas mycket lite tid.
Ska man nå de mål som finns angivna i den nationella kursplanen måste man också
arbeta med ämnet mer än 1-10 timmar per läsår! Cirka 40% av skolorna i rapporten
uppger att teknikämnet inte har ett fastställt utrymme i undervisningen. Innehåll och
arbetssätt däremot verkar till viss del stämma på flertalet skolor, men man kanske
inte arbetar tillräckligt med det.
                                                                
26 s. 13
27 s. 10
28 s. 13
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Tillgången på slöjdlokal och tekniksal har underlättat själva genomförandet av
undervisningen på Dansäterskolan. Likaså Rogers möjlighet att tillverka och
införskaffa material. Ämnet är resurskrävande och det är nog lätt att tappa
inspirationen om man hela tiden stöter på motgångar i form av materialbrist. Det kan
vara besvärligt att bedriva meningsfull undervisning om man inte har de resurser
som krävs. Det gäller att vara uppfinningsrik och spara på sig ”gratismaterial”. Enligt
CETIS29 rapport uppgav 44% av lärarna att inga särskilda resurser fanns avsedda
för teknikundervisningen.

De två viktigaste faktorerna för att kunna utveckla teknikämnet anser jag är lärarens
intresse och engagemang för ämnet, samt att göra ämnet synligt genom att tilldela
ämnet teknik de lektionstimmar som faktiskt krävs. Ett stöd som läraren kan behöva
för att få detta intresse, kan vara fortbildning som ofta också är en inspirationskälla.

Vad är skolans mål med undervisningen?
Hur uppfattar eleverna sin teknikundervisning?

Dansäterskolans mål och ambitioner med teknikundervisningen bygger mycket på
den nationella kursplanen30 i teknik. Elevenkäten visar att 79 elever tycker att
teknikämnet är roligt och intressant, 14 elever tycker att det är ganska roligt och 4
elever tycker att det är tråkigt. Ett av skolans mål ( som dock inte står preciserat i
den lokala kursplanen ) är att väcka och bibehålla intresset för teknikämnet. Hos de
flesta eleverna har man lyckats med detta men några återstår dock. Det är intressant
att se på de kommentarer som eleverna ger. I år 6 har man bland annat arbetat med
el i hus och flera elever har önskemål om att få lära sig mer om just detta. Det kan
ses som ett intresseskapande hos eleverna. Enligt intervjun med Roger strävar
skolan efter att ge en vidd på innehållet, vilket också syns i den lokala kursplanen på
skolan, och att eleverna ska uppnå en djupare förståelse av ämnet.

Den lokala kursplanen inkluderar även år 1-2 trots att arbetet här inte har samma
struktur och tankar. Först nästa år räknar man med att hinna anpassa och utveckla
planen så att den blir användbar även från år F,1. Tanken med undervisningen för
de yngsta eleverna är, liksom för de äldre eleverna, att skapa ett intresse, men också
att träna det logiska tänkandet och finmotoriken samt att få en inblick i teknikens
värld. Progressionen i ämnet ställer olika mål.
Det är alltid intressant att få reda på vad elever tycker. 72 av eleverna på
Dansäterskolan tycker att teknik är ett viktigt skolämne. 17 elever tycker att det är
ganska viktigt och 8 elever tycker inte att det är ett viktigt ämne. De flesta lärarna i

                                                                
29 s. 11
30 se bilaga 3
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CETIS31 rapport ansåg också att teknik är ett viktigt skolämne. Alla elever utom 6
tycker att de har nytta av det de får lära sig i undervisningen. Innehållet i
undervisningen är alltså relevant och angeläget för nästan alla elever.

Jag har fått många idéer från Dansäterskolan som jag hoppas att fler kan ha nytta
och glädje av i utvecklandet av teknikämnet. Dansäterskolans främsta förutsättningar
för den lyckade utvecklingen har varit en intresserad och kunnig lärare, ett ämne
som blivit tilldelad lektionstimmar, tillgång till fungerande lokaler och även viss
satsning på material. Det har varit mycket inspirerande och lärorikt att observera
teknikundervisningen i de olika åldersgrupperna. Jag nämnde fortbildning som en
inspirationskälla för arbetet med teknikämnet, men studiebesök på en skola med
goda erfarenheter av teknikundervisning är också att rekommendera.  Det skulle vara
intressant att följa utvecklingen på  Dansäterskolan och se vilka resultat arbetet
kommer att ge. Det skulle också vara intressant att undersöka andra skolors arbete
med teknikämnet och titta på vilka resultat man får av teknikundervisning när den
integreras i andra ämnen i jämförelse med att ha teknik som ett eget ämne.

Litteraturförteckning
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Bilaga 1

LOKAL TILLÄMPNING AV KURSPLAN I TEKNIK 2000-09-18

Kursplanen i teknik uppfyller mål och riktlinjer som är fastställda i 1994 års läroplan samt kursplan och betygskriterier
år 2000 för grundskolan

Årskurs 1 – 5 Att mäta tid Konstruktion av vattenur, solur och liknande.

Verktyg Tillverkning av leksaker m m efter egen skiss
m h a verktyg.

Teknik under en Mala, ull och linberedning, göra eld, göra
Tidsålder, t ex sten- lerkrukor. Använda hävstång och talja.
Åldern Uppvärmn ingens utveckling.

Jämföra med nutiden.

Vatten i samhället Miljöaspekter. Hur vatten använts genom
tiderna. Göta kanal. Tillverka vattenhjul,
slussar m m.

Jordbruk Jordbruksredskapens användning. Besök på
jordbruk.

Skogsbruk Skogsbrukets utveckling. Papper – tillverkning
- historik. Tillverka drakar – svalor.

Årskurs 6 Kommunikation Från röksignal till dator. Tillverka enkel ljud-
Bärare.

Cykeln Hur sköter jag min cykel. Reparationer.

Uppfinnare Svenska uppfinnare.

Årskurs 7 – 9 Teknikens utveckling Vad driver teknisk utveckling? Teknikhistoria
Från den kupade handen till dagens teknik.
Hur påverkar tekniken människan, natur och
samhälle?

Tekniken i hemmet Verktyg i hemmet och deras användning. Till-
och på arbetsplatsen verkning av enkel produkt. Från råmaterial till

färdig produkt. Maskiner i industrin.

Kommunikation Från dagens till morgondagens kommunik-
Ationssystem.

Elektronik Elektronikens utveckling. Tillverkning av
pulsgivare. Lödningsteknik.

Teknisk konstruktion Använda egen skiss eller ritning, tolka upp-
byggnaden.

Energi och miljö Problematiken kring energiproduktion lokalt
och globalt.

Tillämpning Förmåga att omsätta teknisk kunskap till
ställningstagande och praktisk handling.

Under samtliga årskurser skall det historiska perspektivet beaktas.
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Bilaga 2

Utdrag ur Dansäterskolans målbok för elever i år 5 för ämnet teknik:

TEKNIK

Du ska kunna förstå:
• Lite av vår vardagsteknik.
• Några tekniska system i samhället: El-, vatten- och energiförsörjningssystem,

transport- och kommunikationssystem.

Du ska kunna konstruera:
• Rörliga leksaker.
• Solur och andra tidmätare.
• Modeller i skala.
• Redskap för matlagningsteknik.
• Vattenhjul och vindsnurror.
• Varmluftsballonger och drakar.
• En sluten strömkrets.
• Primitiva redskap och verktyg.



Bilaga 3
grundskola

Ämne: TEKNIK

TEKNIK
Ämnets syfte och roll i utbildningen
Människan har alltid strävat efter att trygga och förbättra sina livsvillkor
genom att på olika sätt förändra sin fysiska omgivning. De metoder hon
då använt är i vidaste mening teknik. Utbildningen i ämnet teknik
utvecklar en förtrogenhet med teknikens väsen. Syftet är att öka
förståelsen av hur produktionsförhållanden, samhället, den fysiska
miljön och därmed våra livsvillkor förändras. Teknisk verksamhet har
påtagliga konsekvenser för människa, samhälle och natur. Särskilt
tydligt blir detta när tekniken är stadd i snabb utveckling.

Samhället och våra livsmönster präglas i allt högre grad av användandet
av tekniska föremål, som i sin tur ofta ingår i tekniska system. Att så
långt som möjligt göra vardagstekniken begriplig och synlig är därför
ytterligare ett syfte. Detta innefattar alltifrån de enklaste redskapen i
hemmet till moderna apparater och komplicerade transportsystem.
Tekniska kunskaper blir i allt högre grad en förutsättning för att kunna
bemästra och använda den teknik som omger oss. Som medborgare i
ett modernt samhälle behöver man en grundläggande teknisk
kompetens, som man dessutom ständigt måste kunna utvidga och
anpassa. I denna kompetens ingår såväl kunskap om den tekniska
utvecklingens roll i ett historiskt perspektiv som viss vana att reflektera
över och praktiskt lösa tekniska problem. Därutöver krävs förmåga att
analysera och värdera samspelet mellan människan, tekniken och våra
möjligheter att existera. Nyttjandet av teknik reser nämligen en rad
etiska spörsmål som berör grundläggande värderingar, till exempel vad
gäller teknikens konsekvenser för miljön. Också många andra sidor av
tillvaron, som arbetsliv, boende och fritid, påverkas av tekniken.
Individers och gruppers möjligheter att utöva inflytande och makt är i
stor utsträckning beroende av hur tekniken utformas och utnyttjas i
samhället.

Flickors och pojkars förhållningssätt till teknik skiljer sig ofta åt – så
också omgivningens syn på flickors respektive pojkars roller i tekniska
sammanhang. Ett syfte med teknikämnet är att alla ges tillfälle till ett
medvetet och allsidigt kunskapssökande i utbildningen.
Mål att sträva mot
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,
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– 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.
Ämnets karaktär och uppbyggnad
Människans tekniska förmåga har under årtusenden förvaltats och
utvecklats av praktiskt verksamma kvinnor och män. Denna process
vilar på tradition och praxis, observationsförmåga, nyfikenhet,
uppslagsrikedom, företagsamhet, inflytande från andra kulturer – och
lärorika misslyckanden. Enkel och ofta snillrik teknik är ett viktigt inslag
i våra liv och utgör därför en viktig del av teknikundervisningen. En allt
större del av den nya tekniken är resultatet av naturvetenskaplig
forskning och ett systematiskt utvecklingsarbete.

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

Sådana aktiviteter tillför också en känslomässig dimension som knyter
an till andra former av kreativ verksamhet.

För att man skall kunna förstå tekniken och dess betydelse måste den
också relateras till kunskap från andra områden, såsom naturvetenskap
och samhällsvetenskap. Samtidigt finns tydliga skillnader.
Naturvetarens drivkraft är nyfikenhet på naturen och samhällsvetarens är
nyfikenhet på samhället, medan teknikerns utmaning är människors
olösta praktiska problem. Teknikens historia öppnar vägen till en djupare
förståelse såväl av teknikens villkor som – ibland på ett mycket påtagligt
sätt – av många skeden i den övriga historien. Teknik utvecklas också i
samspel med de sköna konsterna. Överhuvudtaget är tekniken en
mötesplats för idéer och kunskaper av de mest skiftande ursprung,
något som har karakteriserat den sedan äldsta tider.

Utifrån ett praktiskt och undersökande arbete åskådliggörs både den
tekniska utvecklingsprocessen – problemidentifiering, idé, planering,
konstruktion, utprövning och modifiering – och hur den teknik som
omger oss är länkad till olika och ofta inbördes beroende system.

Några centrala frågeställningar och perspektiv inom ämnet teknik lyfter
fram vad som är specifikt för tekniken:

Utveckling

Den tekniska utvecklingen har olika drivkrafter. Förändringar i naturen,
som t.ex. torka och översvämningar, och de ofta oförutsedda effekterna
av tekniska metoder, har ställt människan inför utmaningar som hon
sökt hantera. På samma sätt har samhälleliga omvandlingar och behov
av skilda slag påverkat den tekniska utvecklingen. Det kan t.ex. gälla
förändringar i befolkningssammansättningen, värderingsmönster,
ekonomi, politik och miljökrav. Men teknisk utveckling drivs inte bara av
nyttosträvanden utan också av människors nyfikenhet och skaparglädje.

Vad tekniken gör
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Tekniska problem och lösningar kan kategoriseras på olika sätt. Det
gäller bl. a. vad man önskar uträtta. Man kan identifiera följande
grundläggande funktioner: omvandla, lagra, transportera och styra.
Genom att dessa tydliggörs och systematiseras får eleven verktyg att
själv kunna analysera teknikens roll och funktion.

Exempel på teknikens omvandlande funktion är bearbetningen av sten
till yxor, sammansättningen av fibrer till tyg, uppförandet av ett tegelhus
och krypteringen av ett hemligt meddelande. Tidiga exempel på
lagringsteknik är lerkrukan och hieroglyferna; betydligt senare är
kylskåpet och datorns hårddisk. Transporttekniken kan illustreras med
fordonstrafik men också med kraftledningar och fiberoptik. Slussar,
pacemakers och termostater är exempel på hur teknik utnyttjas vid
olika slag av styrning.

Konstruktion och verkningssätt

I ämnet ingår att pröva olika tekniker och tekniska lösningar för att
bygga upp en teknisk repertoar, såväl praktiskt som begreppsmässigt.
Grundläggande och vanliga lösningar inom centrala områden,
exempelvis material och form, rörliga delar, elteknik och styrning, intar
en särskild plats i ämnet.

Komponenter och system

Föremål med teknisk funktion ingår nästan alltid, mer eller mindre nära
sammanlänkade, som komponenter i större system. Exempel på stora
system är de nät som förmedlar gods, energi eller information medan
vagnar, kraftledningar och datorer är komponenter i dessa system.
Ibland är det också meningsfullt att definiera delsystem, dvs.
mellannivåer i systemhierarkin. 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

För att förstå teknikens roll och betydelse måste växelspelet mellan
mänskliga behov och teknik behandlas. Detta perspektiv belyser
konsekvenser och effekter för individ, samhälle och natur av en viss
teknikanvändning. Ämnet tar också upp värderingsfrågor,
intressekonflikter, förändrade livsvillkor och ekonomiska konsekvenser
som kan uppkomma i samband med olika typer av teknikanvändning.
Mål som eleverna 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.
Mål som eleverna 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



43

natur, samhälle och individens livsvillkor,

– kunna göra en teknisk konstruktion med hjälp av 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.


