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1 Sammanfattning
Syftet med arbetet är att beskriva och jämföra teknikämnet i Sverige och England. Syftet har varit
att ta reda på varför teknik blev ett obligatoriskt ämne i de båda länderna, hur teknikämnets
bakgrund ser ut, samt hur teknikämnet ser ut idag i de båda ländernas kursplan.

Orsakerna till att teknikämnet blev obligatoriskt var ungefär samma i Sverige och England, men
olika skäl var olika viktiga. I Sverige var det huvudsakliga skälet att öka den tekniska
allmänbildningen. I England var det viktigast att öka teknikämnets status. Teknikämnet i England
har sina rötter i olika praktiska ämnen som t.ex. slöjd. Det svenska teknikämnet räknades till ett av
de naturvetenskapliga ämnena i Lgr 80. Det var först med Lpo 94 teknik blev ett helt eget ämne.
Idag är teknikämnet i Sverige ett ämne med stor frihet för lärarna medan det engelska teknikämnet
är mer detaljstyrt.
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2 Bakgrund
Jag blev intresserad av hur teknikämnet vuxit fram i olika länder efter att ha läst Thomas Ginners
”Teknik som skolämne”( Teknik i skolan Ginner m.fl. 1996). Vad jag framförallt funderade över
var varför teknikämnet blev ett obligatoriskt ämne och hur teknikämnet ser ut i olika länder. Jag
valde att rikta in mig på Englands läroplan eftersom England var tidiga med att införa teknik som
ett obligatoriskt skolämne.

3 Syfte och frågeställningar
Mitt syfte har varit att utifrån några perspektiv beskriva teknikämnets framväxt och rötter till det
skolämne vi har i dag i både England och Sverige. Vad jag tänker ta reda på är varför teknik blev
ett obligatoriskt skolämne i både England och Sverige och hur teknikämnet ser ut idag i
kursplanerna.
Mina frågeställningar är:
• • Vilka var de huvudsakliga skälen för att introducera ett obligatoriskt teknikämne i

Sverige och England?
• Vilka likheter och skillnader finns mellan dagens teknikämne (så som det är beskrivet i

kursplaner och andra dokument) i Sverige respektive England?

4 Metod
Mitt arbete är en jämförande studie av teknikämnet i England och Sverige. Jag har valt att i mitt
arbete använda tryckta källor så som kursplaner, artiklar och böcker. Ett annat alternativ hade
varit att göra intervjuer med lärare på olika skolor eller besöka olika skolor för att se hur
teknikämnet ser ut i praktiken. Kanske hade jag med dessa metoder kommit fram till ett annat
resultat. Men eftersom jag inte hade någon möjlighet att åka till England bestämde jag mig för att
göra en ren litteraturstudie.

Min sökmetodik har varit en öppen sökning efter litteratur som handlar om skolämnet teknik och
om svensk och engelsk skola. Urval har sedan skett genom att först göra en grov utsortering av de
böcker som från början såg ut att kunna besvara frågeställningarna. Sedan har ytterligare urval
gjorts allteftersom arbetet har fortskridit.
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5 Teknikämnet i Sverige

5.1 Historisk tillbakablick

5.1.1 Den icke obligatoriska tiden
Redan på 40-talet fanns ett intresse för att unga skulle lära sig mer om teknik och
teknikanvändning1. De gamla klassiska bildningsidealen räckte inte längre, i det moderna samhället
behövdes kunskaper om naturen, människan, samhället och om samspelet mellan natur och
människa.

I Skolkommissionens betänkande 1948 betonades vikten av att förstärka den naturvetenskapliga
undervisningen i skolan för att främja den tekniska utvecklingen i samhället2. På 50-talet infördes
försöksverksamhet med en nioårig enhetsskola i många kommuner3. I sista årskursen (årskurs 9)
kunde eleverna välja en yrkesförberedande linje. Drygt hälften av alla elever i en årskurs valde den
yrkesförberedande linjen och de var de eleverna som fick någon form av teknikundervisning. Det
var en stark uppdelning mellan könen. Flickorna valde oftast Husligt arbete eller Handel och
kontor och pojkarna valde oftast Jord- och skogsbruk, Träteknisk och -kemisk eller
Allmänpraktisk gren. Den teknikundervisning som de eleverna fick var yrkesinriktad.

Lgr 62
Med Lgr 62 ändrades linjestrukturen men ungefär hälften av alla elever läste de praktiska ämnena
där. Teknik fanns som ”teknisk orientering” i tillvalssystemet för årskurs 7 och 8 och linjesystemet
för årskurs 9. Det fanns fyra tekniskt inriktade linjer nämligen: teknisk linje, allmän praktisk linje,
teknisk-praktisk linje och hushållsteknisk linje. Yvonne Andersson skriver att teknik blev ett ämne
med negativ klang, det blev ett ämne för ”icke-teoretiskt inriktade elever”4. Den teknisk-praktiska
linjen förberedde eleverna för arbeten inom industri och verkstad5.

Lgr 69
Linjestrukturen försvann med Lgr 69 och teknikämnet blev ett tillvalsämne för årskurs 7-9.
Teknikämnet var yrkesförberedande med inriktning på industriarbete6. Teknik fanns även i ämnet
hemkunskap under rubriken ”teknik i vardagslivet” 7. Eleverna skulle samtala om iakttagelser och
erfarenheter och utföra enkla försök i naturliga sammanhang.

                                               
1 Riis Ulla (1989) Teknik - för alla? Om introduktion av obligatorisk teknikundervisning i grundskolan  sid 8
2 Andersson Yvonne (1988), Teknikämnet på grundskolans mellanstadium sid. 18
3 Riis Ulla (1989) Teknik - för alla? Om introduktion av obligatorisk teknikundervisning i grundskolan  sid 12
4 Andersson Yvonne (1988), Teknikämnet på grundskolans mellanstadium sid 18-19
5 Riis Ulla ”Kan man äga ett skolämne - dragkampen om tekniken” ur Teknik i skolan  Ginner & Mattson (red.)
(1996) sid.42-43.
6 Ibid. sid.43.
7 Andersson Yvonne (1988), Teknikämnet på grundskolans mellanstadium sid. 18
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5.1.2 Vägen fram mot ett obligatoriskt teknikämne
1976 gjordes en översyn av Lgr 69. Skolöverstyrelsen skulle bl a överväga om det dåvarande
tillvalsämnet teknik kunde bli obligatoriskt för alla elever och på alla stadier. Ulla Riis hävdar att
motiven för att införa ett obligatoriskt teknikämne för alla pojkar och flickor i grundskolan var8:

1. Att bredda allmänbildningens innehåll i vårt tekniskt komplicerade samhälle.
2. Att öka de praktiska inslagen i skolarbetet.
3. Att främja jämställdhet mellan könen.
4. Att bredda rekryteringsbasen för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar.

I arbetet med den nya läroplanen var det framför allt den andra punkten som poängterades.
Tanken var att teknikämnet skulle bli ett bra sätt att introducera ett undersökande arbetssätt
eftersom det var ett praktiskt ämne och för att ämnet var nytt för klasslärarna9.

När frågan ifall tillvalsämnet teknik skulle göras obligatoriskt kom upp i mitten av 1970-talet, var
det tre lärarkategorier som ville undervisa i det nya teknikämnet10. De olika lärarkategorierna var
NO-lärarna, tekniklärarna (de som hade tillvalsämnet teknik) och slöjdlärarna. Tekniklärarnas
motiv var att det var de som hade det nuvarande teknikämnet. Slöjdlärarnas motiv var att de höll
på med ett utvecklingsarbete inom ämnet för att försöka modernisera ämnet för att bättre anpassa
det till ett modernt industrisamhälle. NO-lärarna menade att teknik var den tillämpade delen av
naturvetenskap och därför var de bäst på att undervisa i det nya ämnet.

Våren 1976 tillsattes en arbetsgrupp som kom att kallas slöjd-teknikgruppen. Namnet irriterade
både NO-lärarna och tekniklärarna och ett intensivt lobbyarbete satte fart. Efter sommaruppehållet
bytte gruppen namn till NO-teknik. Det var NO-lärarna som ‘vunnit’ kampen om teknikämnet.
Motiveringen var att NO-ämnena var nära besläktade med teknikämnet. Andra motiv var
tjänsteunderlaget - det fanns lagom många NO-lärare, tekniklärarna var för få. Ett ytterligare
motiv till att NO-lärarna ansågs bäst låg i ett av skälen för införandet av teknik, nämligen att öka
rekryteringen för de naturvetenskapliga och tekniska utbildningarna. Att teknik blev ett av de
naturvetenskapliga ämnena är något som inte bara märks i kursplanen i Lgr 80 utan även (i ett av)
inledningskapitlen.

”Internationella studier har framhävt betydelsen av att naturvetenskap och teknik behandlas som
en enhet vid undervisningen. Denna enhet måste framstå tydlig för eleverna både i början och vid
slutet av ett avsnitt.” 11

                                               
8 Riis Ulla ”Kan man äga ett skolämne - dragkampen om tekniken” ur Teknik i skolan  Ginner & Mattson (red.)
(1996) sid.42-44.
9 Ibid sid. 44.
10 Ibid sid. 45
11 Läroplan för grundskolan Lgr 80. Allmän del. (1980) sid. 42
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5.1.3 Det obligatoriska teknikämnet i Lgr 80
Med Lgr 80 blev således teknikämnet obligatoriskt, inte som ett enskilt ämne utan som ett av de
naturorienterade ämnena. Teknikämnet var då inte nytt eftersom det förekommit tidigare som
tillval (och i till en viss del i ämnet hemkunskap), men det var första gången teknikämnet förekom
på alla stadier för alla elever. I timplanen fick det nya ämnet enbart två stadieveckotimmar på
högstadiet för att garantera att ämnet inte kunde glömmas bort.

De naturorienterade ämnena i Lgr 80 är biologi, fysik, kemi och teknik. Inget av ämnena beskrivs
separat utan det finns en gemensam målbeskrivning12. Istället för att dela upp i olika ämnen är de
naturorienterade ämnena uppdelade olika huvudmoment nämligen: Människan, Naturen och
människan och Människans verksamhet. I varje huvudmoment står det vad eleverna ska läsa på
lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. I huvudmomenten går det lätt att hitta vad som är kemi,
fysik och biologi men det är svårt att hitta teknikämnet eftersom det inte finns någon tydlig
definition av teknikämnet13. Men det går att hitta 6 delaspekter av teknikämnet utspritt i Lgr 8014.
De olika delaspekterna av teknikämnet är:
• Kunskap om och färdigheter i vardagslivets teknik.
• Kunskap om arbetslivets teknik.
• Kunskapsfördjupning och intresseprofilering.
• Kunskap om naturvetenskapens och teknikens roll för samhällsutvecklingen.
• Kunskaper om och färdighet i användning av teknik man möter på fritiden.
• Ett undersökande arbetssätt (Den här punkten gäller inte bara teknikämnet, utan det

undersökande arbetssättet betonades i alla ämnen i Lgr 80.).

På lågstadiet ingår teknik även i ämnet bild och delar av ämnena slöjd och hemkunskap. På alla
stadier gäller att: ”Miljöfrågor och konsumentfrågor kan också med fördel belysas i
ämnesövergripande arbetsområden som omfattar slöjd, hemkunskap och teknik.” 15

Förutom det obligatoriska teknikämnet i Lgr 80 finns teknik även med som tillval på högstadiet.
Tillvalskurserna ”… skall vara så inriktade att de inte kan förutses få en mycket sned
könsfördelning. Skulle detta ändå bli fallet och utökad information inte ger resultat skall
kursplanen omarbetas.” 16

För att lärarna skulle klara av det nya ämnet kom fortbildningsbyrån med förslag om fortbildning
av klasslärare och högstadielärare17. Klasslärare föreslogs få en fem veckor lång fortbildning som
skulle kompletteras med ett 30-tal halva studiedagar under läsåret. Högstadielärarna skulle få
sådan utbildning att de kunde vara resurspersoner för låg och mellanstadielärarna. Men förslaget

                                               
12 Läroplan för grundskolan Lgr 80. Allmän del. (1980)
13 Riis Ulla ”Kan man äga ett skolämne - dragkampen om tekniken” ur Teknik i skolan  Ginner & Mattson (red.)
(1996) sid. 49
14 Riis Ulla (1989) Teknik - för alla? Om introduktion av obligatorisk teknikundervisning i grundskolan sid 16-19
15 Läroplan för grundskolan Lgr 80. Allmän del. (1980) sid 113
16 Ibid sid. 35
17 Riis Ulla ”Kan man äga ett skolämne - dragkampen om tekniken” ur Teknik i skolan  Ginner & Mattson (red.)
(1996) sid. 50
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blev för dyrt och istället blev det i slutändan endast fem dagars fortbildning för låg- och
mellanstadielärare.

Även om målsättningen med detta inte var att teknik enbart skulle vara tillämpad naturvetenskap
så blev det ofta så i praktiken. Ulla Riis menar att kombinationen av att ämnet aldrig fick en tydlig
definition och att det blev för lite fortbildning gjorde att teknikämnet i Lgr 80 aldrig blev särskilt
bra18.

5.1.4 Teknik som eget obligatoriskt ämne
Med Lpo 94 blev teknikämnet för första gången ett eget ämne skilt från naturvetenskapen.
Thomas Ginner, som var huvudansvarig för kursplanen i teknik i Lpo 94, skriver om varför teknik
inte är tillämpad naturvetenskap19. För det första har människan i alla tider planerat, konstruerat
och byggt utan att fundera över vilka naturvetenskapliga teorier man borde tillämpa. För det andra
har tekniken och naturvetenskapen olika sätt att se på samma fenomen. Naturvetenskapen vill
förklara och ställa upp teorier om hur allt hänger samman, frågeställningen är: varför är det så här?
Tekniken arbetar med att lösa praktiska problem och där är huvudfrågan: hur få det här att
fungera? Tekniken kan ta hjälp av och tillämpa naturvetenskap utan att tekniken skulle vara en del
av naturvetenskapen.

Det här anser Thomas Ginner vara skälen till att vi behöver engagerande teknikundervisning i
grundskolan20:
1.  Bredda allmänbildningen

 medborgarperspektiv
 teknik i vardagen

2.  Bredda rekryteringen till tekniska och naturvetenskapliga yrkesutbildningarna.
3.  Pedagogiskt argument.

 Teknik handlar ofta om att lösa problem. I teknikämnet får eleverna träna på att
kombinera teoretisk och praktiskt kunskap.

Det allra viktigaste skälet till att vi behöver obligatorisk teknikundervisning i grundskolan är, enligt
Thomas Ginner, ett medborgarperspektiv. För att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare idag
behövs en viss teknisk allmänbildning. Det behövs teknisk kunskap för att klara av att vara med
och fatta beslut som rör olika frågor inom politik och näringsliv. Teknik är något som finns
överallt idag. För att våga handskas med all ny teknik som omger oss i vardagen behövs en viss
vana vid att lösa olika tekniska problem.

5.1.5 Från kursplanerna i Lpo 94 till dagens kursplaner
Med den nya läroplanen Lpo 94 kom kursplaner som gällde fram till och med vårterminen år 2000.
I mars år 2000 fattade regeringen beslut om nya kursplaner. De nya kurplanerna som skolverket
fastställt trädde i kraft från och med höstterminen år 200021. Orsakerna till att kursplanerna

                                               
18 Riis Ulla ”Kan man äga ett skolämne - dragkampen om tekniken” ur Teknik i skolan  Ginner & Mattson (red.)
(1996) sid. 51
19 Ginner T ”Teknik som skolämne” ur Teknik i skolan Ginner & Mattson (red.) (1996) sid. 26
20 Ibid sid 17 - 18
21 Kommentarer till kursplaner och betygskriterier 2000. Skolverket & Fritzes, (2000) sid 5-8
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behövde revideras var bl a de snabba samhällsförändringarna som skett under 90-talet. En annan
orsak är att det har varit en stor skillnad på hur kursplaner och betygskriterier har uppfattats på
olika skolor.

1998 var det fortfarande många lärare som var osäkra om vad teknikämnet innebar22. Dessutom
fanns verkstadstraditionen från det gamla tillvalsämnet teknik i Lgr 69 fortfarande kvar på många
skolor. Syftet med revideringen har varit att göra kursplanen tydligare, samtidigt som det skulle
finnas kvar en öppenhet för lärare och elever att välja ut lämpligt stoff. Ett annat syfte var att
omarbeta språket.

De gamla kursplanerna har enligt Claes Klasander haft ett undervisningsperspektiv medan den nya
kursplanen istället har ett utbildningsperspektiv23. Med det menas att de gamla kursplanerna
fokuserat sig på vad som skulle läras ut och på vilket sätt istället för att som i den nya kursplanen
fokusera sig på vad utbildningen har för syfte.

5.2 Den nuvarande kursplanen i teknik

5.2.1 Hur kursplanerna är uppbyggda
Kursplanerna för alla ämnen är uppbyggda på samma sätt med ett antal underrubriker24:
Ämnets syfte och roll i utbildningen
Den här delen beskriver varför ämnet finns i utbildningen och på vilket sätt ämnet bidrar till att
förverkliga läroplanen.
Mål att sträva mot
Vad skolan ska sträva efter att alla elever utvecklar. Det är även en utgångspunkt för planering av
undervisningen.
Ämnets karaktär och uppbyggnad
Ämnets kärna - vad innehåller ämnet? Vilka begrepp?
Mål att uppnå
Minimikrav för år 5 och år 9.
Bedömning
Bedömningens inriktning och betygskriterier för VG och MVG.

5.2.2 Kursplanen i teknik år 2000
Ämnets syfte och roll i utbildningen
För att kunna undervisa i teknik behövs en definition om vad teknik är för något. I kursplanen för
teknik står det att: ”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” 25

De olika syftena med teknikämnet är:
• Att öka förståelsen för vilka konsekvenser teknisk verksamhet har för människa, samhälle och

natur.

                                               
22 Kommentarer till kursplaner och betygskriterier 2000. Skolverket & Fritzes, (2000) sid 54
23 Claes Klasander är adjunkt vid Linköpings Universitet där han bl.a. undervisar lärarstudenter i ämnet teknik.
24 Kommentarer till kursplaner och betygskriterier 2000. Skolverket & Fritzes, (2000) sid 14-16
25 Kursplaner och betygskriterier 2000. Skolverket & Fritzes, (2000). Sid. 112
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• Att göra vardagstekniken begriplig och synlig.
• Att eleverna ska få en teknisk allmänbildning som krävs för att bli en aktiv medborgare i dagens

samhälle. De behöver ”kunskap om den tekniska utvecklingens roll i ett historiskt perspektiv
(...)” och ”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.”26.

• • Att ge alla elever, både pojkar och flickor, tillfälle till ett ”medvetet och allsidigt
kunskapssökande i utbildningen”27.

Det finns i kursplanen mål att sträva mot. Dessa mål anger vad skolan ska sträva efter att alla
elever uppnår. Målen att sträva mot ska även användas som utgångspunkt för diskussioner med
eleverna om undervisningens innehåll.

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

praktiskt handling,
− utvecklar intresset för teknik och sin förmåga och sitt omdöme vad gäller att hantera

tekniska frågor. 28

Ämnets karaktär och uppbyggnad
Under rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad finns en beskrivning av teknikämnet och vad
som ska finnas med i undervisningen. Det går att hitta ett antal viktiga komponenter i teknikämnet
nämligen:
  Teknikens historia

 Hur teknik utvecklats genom årtusenden av arbetande kvinnor och män i olika sammanhang.
 Sambanden mellan teknikutvecklingen och den övriga samhällsutvecklingen.

  Det praktiska arbetet
 Att själv få pröva, observera och konstruera.
 Att följa den tekniska utvecklingsprocessen problemidentifiering - idé - planering -

konstruktion - utprövning och modifiering.

Det finns även ett antal centrala frågeställningar och perspektiv inom teknikämnet:

                                               
26 Kursplaner och betygskriterier 2000. Skolverket & Fritzes, (2000). Sid. 112
27 Ibid Sid. 112
28 Kursplaner och betygskriterier 2000. Skolverket & Fritzes, (2000). Sid. 113
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Utveckling - Teknikens olika drivkrafter, varför har olika tekniker utvecklats? Eleverna ska
studera den tekniska utvecklingens olika drivkrafter t.ex. plötsliga förändringar i naturen och
samhälleliga omvandlingar.

Vad tekniken gör - Undervisningen ska tydliggöra och systematisera teknikens grundläggande
funktioner: omvandla, lagra, transportera och styra.

Konstruktion och verkningssätt - Eleven ska pröva olika tekniker och tekniska lösningar inom
t.ex. material och form, rörliga delar, elteknik och styrning.

Komponenter och system - Eleverna ska förstå hur olika tekniska komponenter tillsammans
bildar ett större system. Eleverna studerar de enskilda komponenterna och dess plats i det
större tekniska systemet.

Tekniken, naturen och samhället - Eleverna ska förstå växelspelet mellan mänskliga behov och
tekniken. De ska förstå vilka konsekvenser en viss teknikanvändning har för individ,
samhälle och natur.

Det finns också mål för vad eleverna ska uppnått i slutet av femte och nionde skolåret. Dessa mål
anger en miniminivå för alla elever. Det står inte i kursplanen när eleverna ska läsa vad utan det är
upp till varje skola att utveckla sina egna lokala kursplaner.

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 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. 29

Bedömning
En stor förändring i den omarbetade kursplanen är att det i kursplanen för år 2000 finns kriterier
även för Mycket väl godkänd. I kursplanen från 94 fanns det mål eleverna skulle ha uppnått i år
nio samt kriterier för väl godkänt vad eleverna skulle uppnå för att få mycket väl godkänt var upp
till varje skola eller lärare att bestämma.

                                               
29 Ibid sid 115
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6 Englands sk olsystem
Det är näst intill omöjligt att förstå uppbyggnaden av den engelska läroplanen utan en förståelse
för hur skolsystemet är uppbyggt. Därför tänkte jag börja med en liten kort genomgång om
Englands skolsystem och hur examinationen fungerar.

I England börjar barnen skolan vid fem års ålder30. Skolplikten är 11-årig, men många 16-åringar
fortsätter att studera på heltid efter den obligatoriska skolan. Den obligatoriska skolan är uppdelad
i två nivåer; primary school och secondary school.

Primary School
Primary School är den första nivån av den obligatoriska grundskolan. Den består av 6 årskurser
och börjar vid fem års ålder. Primary School är ofta uppdelat i två nivåer, för nybörjare upp till 7
år och för juniorer 7-11 år. I vissa områden är skolan istället uppdelad i tre nivåer, First, Middle
och High.

Secondary School
Den andra nivån av den obligatoriska skolan är secondary school som består av fem årskurser från
11-16 år. Det finns två varianter av secondary school - comprehensive schools och grammar
schools. De flesta eleverna går vidare till comprehensive schools som är öppna för alla.
Intagningen till grammar schools sker genom urvalstest. Grammar schools ger en mer teoretiskt
utbildning som kan pågå upp till 18 eller 19 års ålder.

Examination
Eleverna bedöms i varje ämne utefter kriterier som är bestämda i kursplanen. Utöver lärarnas egna
prov finns Standard Assessment Tasks (SAT)31 som hjälper lärarna att bedöma eleverna vid 7, 11
och 14 års ålder. Den obligatoriska skolan avslutas med en stor examen, The General Certificate
of Secondary Education(GCSE), som ger behörighet till vidare teoretiska studier.

                                               
30 Det följande är hämtat från skolverket: ”http://www.skolverket.se/inter/studera/storbr.shtml”
31 Informationen är hämtad från ”http://www.britishcouncil.org/”
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7 Teknikämnet i England

7.1 Historisk tillbakablick
För att få en förståelse för hur teknikämnet ser ut i England tänker jag börja med en historisk
tillbakablick där jag beskriver vilka ämnen som ligger till grund för dagens teknikämne. De olika
ämnena som bidragit till att Design and Technology ser ut som det gör idag är32: craft (ungefär
som trä och metallslöjd), art and design, science (naturvetenskap), home economics (syslöjd,
hemkunskap och barnkunskap) och science, technology and society .

Alla dessa ämnen har på olika sätt bidragit till ämnet ”design and technology”. Science och Art
and Design är fortfarande egna ämnen i kursplanen medan craft, home economics och science,
technology and society numera är en del av teknikämnet.

Craft
Det fanns två inriktningar på trä och metallslöjd. Den ena inriktningen härstammade från 1800-
talets och tidiga 1900-talets yrkesträning. Den inriktningen betonade övningar för att bli skicklig
med att hantera olika verktyg och material. Den andra inriktningen härstammade från det svenska
slöjdämnet som är lite mer konstbetonat33. Yrkestraditionen utvecklades från trä till metall, från
enkla handverktyg till maskiner, men stannade av i utvecklingen eftersom det finns gränser för vad
som kan göras i skolorna34. Robert McCormick menar att det yrkestraditionen bidragit med till
teknikämnet är kunskaper i hur man lär ut färdigheter, använder material och klarar av individuella
projektarbeten.

Science
Teknik har funnits i naturvetenskapen i form av tillämpad naturvetenskap. Det har varit ett sätt att
studera naturvetenskap i ett meningsfullt sammanhang för att öka intresset. Engelsmännen menar
att naturvetenskapen ger teknikundervisningen vetenskapliga undersökningar och
experimentmetoder och inte minst kunskaper som är viktiga för att förstå tekniken.

Home economics
Traditionellt sätt har pojkarna haft trä och metallslöjd och flickorna ”home economics” vilket är en
blandning av hemkunskap, barnkunskap och textilslöjd.

Science technology and society (STS)
STS var ett naturvetenskapligt ämne som betonade värdefrågor.35 Istället för att studera ren
naturvetenskap studerades ämnet i sitt sammanhang. Värdefrågor togs upp bl a med hjälp av

                                               
32 McCormick R. The coming of technology education in England and Wales ed. Banks F. ”Teaching Technology”
sid 42
33 Ibid. sid. 42
34 Ibid. sid. 43
35 Det har varit svårt att hitta information om detta ämne vilket gör att jag tyvärr inte vet när detta ämne kom till
och för vilka elever.
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rollspel. Det här ämnet har enligt Robert McCormick bidragit till andra aspekter av teknikämnet än
”göra och designa” nämligen frågor som rör t.ex. beslut om var ett kraftverk ska placeras.36

7.1.1 Vägen fram till ett obligatoriskt teknikämne i skolan
Under 60-talet blev det klart att det behövdes en förnyelse av läroplanen37. Aldrig mer kunde
skolan lära eleverna allt de behövde veta under en livstid eftersom kunskapen förändrades och det
kom ny kunskap hela tiden. De gamla läroplanerna betonade vikten av passiv utantillärning medan
de nya läroplanerna skulle betona förändringsbenägenhet, originalitet och delaktighet eftersom
kunskapen förändras hela tiden.

Förändringarna av kursplanerna i teknik påskyndades av två projekt på 70-talet38. Det ena var
Project Technology som försökte introducera teknik i skolan som ett nytt ämne vid sidan av de
övriga ämnena. Det andra projektet var Design and Craft Education Project som ville omvandla de
gamla praktiska skolämnena till ett nytt tekniskt skolämne med design som en viktig del. Projekten
var statligt finansierade av the School Council. Meningen var att starta två separata rörelser för att
förändra skolorna. Båda projekten publicerade tidningar och böcker av lärare för lärare för att
påskynda utvecklingen i skolorna. Mot slutet av 70-talet hade många skolor lyckats koppla ihop
de gamla praktiska skolämnena till ett nytt teknikämne. Det nya ämnet kom att kallas Craft,
Design and Technology (CDT). Home Economics, Business Studies39 samt Art and Design var
fortfarande egna ämnen.

1982 startade the Department of Employment ett projekt som hette ”The Technical and
Vocational Education Initiative (TVEI)40, det började i en liten skala på några få provskolor.
Syftet var att erbjuda en kurs med yrkesinriktade tekniska studier för en liten grupp elever. Det var
allt från datorstudier till elektronisk musik och foto. Så småningom spreds projektet till alla
secondary schools och flera skolor för fortsatta studier. TVEI pumpade in resurser till skolorna för
att utveckla den tekniska utbildningen. Pengarna gick till utrustning, materiel och personal vilket
gjorde att förutsättningarna för skolorna att bedriva teknisk undervisning avsevärt förbättrades41.

På slutet av 80-talet var det en allmän åsikt42 att det var osäkert vad eleverna egentligen lärde sig
och att det skilde sig mycket mellan olika lärares arbetsinsats. Det var en politisk önskan att
kontrollera lärarnas arbete mera, och att göra lärare och skolor mer ansvariga för sina klienter -
föräldrarna och samhället. Därför genomfördes en stor utbildningsreform 1988 (Education Reform
Act 1988). Lagstiftningen för den nationella läroplanen (National Curriculum) var en stor del av
utbildningsreformen. Utbildningsreformen innebar stora förändringar inte bara inom teknikämnet
utan i hela skolväsendet.

                                               
36 McCormick R. The coming of technology education in England and Wales ed. Banks F. ”Teaching Technology”
sid 45
37 Eggleston, Teaching Design and technology(1992) sid 5
38 Ibid sid. 7
39 Jag har tyvärr inte hittat någon information om vad ämnet ”business studies” var för ett ämne och för vilka elever
det riktade sig.
40 Ibid sid. 9
41 Ibid sid. 9
42 Ibid sid 10
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7.1.2 Varför obligatorisk teknik i skolan?
En av de främsta anledningarna till att teknik infördes i skolan var att det ansågs behövas fler
tekniker och teknologer43, att läsa yrkesinriktade tekniska kurser i skolan sågs som ett sätt att lösa
problemet44. Massor av pengar satsades på TVEI-projektet för att utveckla en teknikundervisning
i skolan. Men dessa kurser hjälpte inte mot den låga status som teknikeryrken har haft45.Det har
varit de skoltrötta eleverna som misslyckats med de teoretiska ämnena som blivit tekniker. Vissa
elever har slutat skolan så tidigt som möjligt och tagit okvalificerade jobb för att sedan kanske bli
tekniker. Andra gick speciella yrkesklasser vilket såg som ett sätt för mindre lyckade elever att lära
sig ett yrke. Teknikämnet i kursplanen försökte ändra dessa gamla synsätt och öka teknikämnets
status. Det var ett försök att visa att teknik är ett viktigt ämne för alla barn, inte bara för de som
har svårt i skolan.

Ytterligare ett mål med teknikämnet var att öka den tekniska allmänbildningen.46 Alla
samhällsmedborgare behöver förstå och kunna handskas med en mängd teknik för att klara av
vardagen i dagens samhälle. För att vara med och påverka olika beslut som rör individen behövs
också en viss teknisk kunskap.

7.1.3 Skapandet av kursplanen i teknik
Teknikämnet blev ett av tio obligatoriska ämnen i den nya läroplanen. Ämnet kallades enbart
teknik (technology) i lagstiftningen. Enligt Eggleston47 var anledningen till det att ämnet skulle
innefatta mer än bara design och teknik, nämligen även informationsteknik (information
technology). Kort därefter sattes arbetsgrupper för de olika ämnena upp. De första
arbetsgrupperna var matematik, naturvetenskap och engelska.

Det tog ett tag innan det skapades någon arbetsgrupp för teknik. Några tekniska experter lades till
i arbetsgruppen för naturvetenskap för att de även skulle arbeta fram teknikämnet. Det gjorde att
många fruktade att lobbyn för naturvetenskap hade lyckats ta över teknikämnet så att det skulle bli
mer kopplat till naturvetenskap. Men en teknikarbetsgrupp tillsattes till slut. Den bytte namn till
the Design and Technology Working group vilket även slutrapporten kom att kallas. Det var ett
ambitiöst dokument som inte bara innefattade CDT utan även Home Economics, Business studies,
Information Technology och vissa aspekter av Art and Design.

McCormick48 menar att anledningen till att arbetsgruppen bytte namn var på grund av
designlobbyn. McCormick anser att det nu blev en oklarhet om det nya ämnet skulle innefatta
enbart design och teknikaktiviteter eller om det skulle finnas rena teknikaktiviteter och
designaktiviteter. Det nya ämnet skulle undervisas av en mängd olika lärare i olika ämnen49. Det
var lärare i design, business studies, CDT, home economics och Information Technology. Flera av
                                               
43 Med tekniker menas i det här sammanhanget personer som arbetar praktiskt med teknik. Teknolog betyder
personer som har en teoretisk utbildning som t.ex. ingenjörer, arkitekter och ekonomer.
44 Eggleston, Teaching Design and technology(1992) sid 7
45 Ibid sid 16-17.
46 Ibid sid 16-17.
47 Ibid sid 10-11
48 McCormick R. The coming of technology education in England and Wales ed. Banks F. ”Teaching Technology”
sid 46
49 Ibid sid 48-49
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dessa lärare hade nu inget eget ämne utan de skulle arbeta tillsammans för att forma det nya ämnet
Design and Technology.

7.2 Kursplanen i teknik
Den första versionen av kursplanen i teknik var krånglig, i studieplanen fanns det för varje etapp
16 huvudrubriker med 10 nivåer. Betygskriterierna var indelade i fyra delar som vardera var
indelade i 10 nivåer50.

7.2.1 Hur kursplanen är uppbyggd
Den nationella kursplanen har gjorts om sedan den första versionen kom 1990, här kommer en
allmän beskrivning av den senaste versionen som är från 199951.

Vad eleverna ska läsa
Det finns fyra olika etapper (keystages) som eleverna ska läsa.

• etapp 1   5 -   7 år
• etapp 2   7 - 11 år
• etapp 3 11 - 14 år
• etapp 4 14 - 16 år

Det finns tre huvudämnen (core subjects) som alla ska läsa i alla etapper:
• engelska
• matematik
• naturvetenskap

Förutom huvudämnena finns det ytterligare ett antal ämnen:
• teknik (design and technology)
• informationsteknik (information technology)
• historia
• geografi
• bild (art and design)
• musik
• idrott (physical education)
• främmande språk (modern foreign languages)
• medborgarskap (citizenship)52

Av dessa är de första sju obligatoriska för etapp ett till tre53, i etapp tre måste eleverna även läsa
ett främmande språk och från och med augusti 2002 även medborgarskap. I etapp fyra läser
eleverna alla ämnen utom bild och musik och de får välja om de vill läsa historia eller geografi eller
kortare kurser i båda ämnena. Språk, informationsteknik och hälsa och säkerhet hör till ämnen som
ska ingå som stråk i alla ämnen i läroplanen54.

                                               
50 McCormick R. The coming of technology education in England and Wales ed. Banks F. ”Teaching Technology”
sid 48
51 The National Curriculum for England finns att hämta hem från ”http://www.nc.uk.net/”
52 Från augusti 2002.
53 Informationen är hämtad från ”http://www.britishcouncil.org/”
54 National Curriculum



18

Hur de olika kursplanerna är uppbyggda
Varje ämne består av en studieplan (programmes of study) som beskriver vad eleverna ska läsa i
varje etapp och uppnåendemål (attainment targets). Uppnåendemålen är uppdelade i olika
nivåbeskrivningar (levels) av ökande svårighetsgrad. Läraren ska bedöma vilken beskrivning som
passar bäst på eleven i slutet av etapp ett till tre. Det finns även med några sidor med allmänna
riktlinjer om andra ämnen och aspekter som läraren ska inkludera i undervisningen.

7.2.2 Design and technology i läroplanen

Varför design and technology är viktigt
Design and technology anses viktigt för att ämnet förbereder eleverna inför framtidens teknik55.
Ämnet gör att eleverna blir självständiga och kreativa problemlösare både som individer och i
grupp. Eleverna kan kombinera praktiska färdigheter med kunskap om funktion, estetik,
miljöfrågor och sociala frågor. De kan reflektera över gammal och ny teknik, vilka
användningsområden de har och vilken effekt de har.

Studieplanen
Varje etapp i studieplanen är uppdelad i olika delar56. Den största delen har rubriken kunskap,
färdighet och förståelse (Knowledge, skills and understanding) som beskriver vad eleverna ska
lära sig. I slutet av varje etapp finns ämnets kärna (Breadth of study) som beskriver hur eleverna
ska undervisas för att de ska utveckla kunskap, färdigheter och förståelse för teknikämnets olika
delar. I marginalen finns även en kort sammanfattning av vad eleverna ska lära sig på den
etappen. Studieplanen nämner också vilka kopplingar som kan göras till andra ämnen i läroplanen.

Under rubriken kunskap, färdighet och förståelse i studieplanen finns det olika uppnåendemål
som finns listade under ett antal kategorier. Kategorierna i alla etapperna är:
• Utveckla, planera och uttrycka idéer.
• Arbeta med verktyg, utrustning, material och komponenter för att tillverka kvalitetsprodukter.
• Utvärdera process och produkt
• Kunskap och förståelse för material och komponenter.

I etapp tre dessutom:
• Kunskap och förståelse för strukturer.

I etapp tre och fyra
• Kunskap och förståelse för system och kontroll.

                                               
55 National Curriculum for England Design and technology sid.15
56 National Curriculum for England Design and technology
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Sammanfattningen
Sammanfattning av vad eleverna ska lära sig i olika etapper57:

Etapp 1

Eleverna lär sig kreativt tänkande och de ska prata om vad de tycker om och inte tycker om när de
designar och tillverkar något. Arbetet bygger på deras tidiga barndomserfarenheter av
undersökning av saker runt dem. De undersöker hur välkända saker fungerar samt ritar och pratar
om sina idéer. De lär sig hur man gör en design och tillverkar saker med säkerhet och de kan börja
använda IT som en del av sin design och tillverkning.

Etapp 2.

Eleverna arbetar självständigt och som en del av en grupp på en mängd av design och
tillverkningsaktiviteter. De tänker på vad produkter används till och behoven hos dem som ska
använda dem. De planerar vad som måste göras och kommer fram till vad som fungerar bra och
vad som kan bli bättre, både på sin egen och andras design. De kan utnyttja kunskap från andra
skolämnen och använder datorer på många sätt.

Etapp 3.

Eleverna använder många olika sorters material för att göra en design och tillverka produkter. De
arbetar fram sina idéer med tanke på vem som ska använda dem, hur mycket det kommer att kosta
och utseendet. De utvecklar en förståelse för design och tillverkning genom att; undersöka
produkter, ta reda på vad professionella designers gör samt hur tillverkningsindustrin fungerar. De
använder datorer som en integrerad del av design och tillverkningsprocessen. De använder sig av
kunskap från andra ämnen.

Etapp 4

Eleven tar del i en design och tillverkningsprocess som passar med deras egna intressen,
industripraktiken och samhället. Projekt kan involvera företagsamhet där eleven gör en design för
att fylla ett behov eller  tillverkar produkter och utvärderar hela design och tillverkningsprocessen.
Eleverna använder IT som hjälp i arbetet, även CAD/CAM mjukvara, kontrollprogram och IT-
baserade källor för undersökningen. De överväger hur tekniken påverkar samhället och deras egna
liv. De lär sig att nya tekniker har både för och nackdelar.

                                               
57 Fritt översatt från kursplanen i teknik National Curriculum



20

Ämnets kärna (Breadth of study)
Ämnets kärna ser nästan likadan ut i alla fyra etapperna, som tabellen nedan visar går det att märka
en liten gradskillnad i progression. Innehållet är dock ungefär detsamma.

Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4
Undersökning och
utvärdering av ett antal
välkända produkter.

Undersökning och
utvärdering av ett antal
välkända produkter.

Produktanalys Produktanalys

Utvalda praktiska
uppgifter som
utvecklar tekniker,
färdigheter, processer
och kunskap.

Utvalda praktiska
uppgifter som
utvecklar tekniker,
färdigheter, processer
och kunskap.

Utvalda praktiska
uppgifter som
utvecklar tekniker,
färdigheter, processer
och kunskap.

Utvalda praktiska
uppgifter som
utvecklar tekniker,
färdigheter, processer
och kunskap.

Designa och göra
uppgifter med olika
material; även
livsmedel; saker som
kan kopplas samman
för att göra produkter,
samt textil.

Designa och göra
uppgifter med olika
material, även
elektriska och
mekaniska
komponenter,
livsmedel,
förändringsbara
material, plåt och
textiler.

Designa och göra
uppgifter i olika
sammanhang.
Uppgifterna inkluderar
kontrollsystem, arbete
med en mängd olika
material även hårda
och mjuka material
och/eller livsmedel.

Designa och göra
uppgifter som
inkluderar aktiviteter
relaterade till
industripraktik och
mjukvara för system
och kontroll.

Uppnåendemål och nivåbeskrivningarna
Uppnåendemålen beskriver vilken kunskap, färdighet och förståelse elever med olika
förutsättningar förväntas uppnå vid slutet av varje etapp. De olika nivåbeskrivningarna visar på en
utveckling inom tre olika aspekter av studieplanen, nämligen;

• utveckla, planera och uttrycka idéer
• arbete med verktyg, utrustning, material och komponenter för att göra kvalitetsprodukter
• utvärdering av process och produkt.

Kunskap och förståelse finns inblandat i dessa tre aspekter. Det finns 8 olika nivåbeskrivningar och
en extra för exceptionell prestation.

I tabellen ovan visas vilka nivåer eleverna förväntas arbeta med, vid vilken ålder de är klara med
etappen, och vilket resultat majoriteten ska uppnå vid varje etapp. Etapp fyra avslutas med GCSE-
examen.

Nivåer som de flesta eleverna
förväntas arbeta med

Förväntat resultat för majoriteten av
eleverna vid varje etapp

Etapp 1 1-3 7 år 2
Etapp 2 2-5 11 år 4
Etapp 3 3-7 14 år 5/6
Etapp 4 16 år GCSE
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8 Jämförelse mellan teknikämnet i Sverige och England

8.1 Jämförelse mellan teknikämnets bakgrund

8.1.1 Vilka ämnen bygger teknikämnet på?
Som jag skrev tidigare har det engelska teknikämnet sina rötter i slöjd, hemkunskap, barnkunskap,
”business studies” och tillämpad naturvetenskap. Alla dessa delar finns kvar i dagens teknikämne. I
Sverige ser inte teknikämnet likadant ut eftersom slöjd och hemkunskap fortfarande är egna ämnen
med sina egna kursplaner. Barnkunskap finns inte med alls i den nuvarande läroplanen. Vad det
gäller tillämpad naturvetenskap så framgår det mycket tydligt i den svenska läroplanen att teknik
inte är tillämpad naturvetenskap men att vissa delar av tekniken kan ta hjälp av naturvetenskaplig
kunskap. Det svenska teknikämnet är som det ser ut idag ett nytt ämne. Det har funnits ett
tillvalsämne teknik sedan grundskolans införande 1962, men det ämnet var från början ett mer
yrkesinriktat ämne. Med Lgr 80 blev teknik obligatoriskt för alla barn på alla stadier.

Figuren ovan visar de olika skolämnenas utveckling i de båda länderna. I England har det skett en
stor förändring, flera separata skolämnen har slagits ihop för att bilda ett nytt ämne ”Design and
Technology”. I Sverige har vi fortfarande kvar ungefär samma ämnen, men teknikämnet har
förändrats mycket. Från början var teknik ett valbart ämne med en tydlig industriinriktning. Med
Lgr 80 blev ämnet obligatoriskt och ett av de naturvetenskapliga ämnena. Tillvalsämnet teknik
fanns fortfarande kvar. Med Lpo 94 skildes teknikämnet från de naturvetenskapliga ämnena igen
och blev ett helt eget obligatoriskt skolämne.
I Sverige är det främst NO-lärarna och klasslärarna som undervisar i teknikämnet. I dagens
grundskollärarutbildning ingår teknik i utbildningen för de som läser till NO-lärare både i år 1-7

Figur 1
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och 4-958. När teknikämnet skulle införas i Lgr 80 var det en kamp mellan olika lärarkategorier om
vilka som skulle ”ta hand om” det nya teknikämnet. Det var NO-lärarna, slöjdlärarna och
tekniklärarna. Som jag tidigare skrivit var det NO-lärarna som ”vann” kampen. Kanske hade det
svenska teknikämnet sett mer ut som Englands teknikämne om det istället varit slöjdlärarna som
”vunnit”?

Även i England går det att se teknikämnet som en kamp mellan olika lärarkategorier. Det är idag
många olika lärarkategorier som undervisar i teknik. Det är lärare i design, business studies, CDT,
home economics och Information Technology. Flera av dessa lärarkategorier har inte något eget
ämne utan de ska samsas om teknikämnet. De ska även tillsammans betygsätta eleverna.

8.2 Varför obligatorisk teknikundervisning i skolan?
Vid en jämförelse mellan de olika skälen att införa teknikämnet som ett obligatoriskt skolämne i
Sverige och England hittar jag både likheter och skillnader. Båda länderna har oroats av det
minskande intresset för de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna och båda länderna vill
öka den tekniska allmänbildningen. Men det är en stor skillnad på vilken tonvikt som läggs på
vilket skäl.

Det viktigaste skälet för att införa teknikämnet som obligatoriskt i den svenska skolan var som jag
tidigare visat ett medborgarperspektiv. För att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare idag krävs
en viss teknisk och naturvetenskaplig kunskap. Många beslut grundar sig på teknisk expertis och
för att kunna ta ställning i många frågor behövs kunskap. För att t.ex. kunna värdera olika
miljöfrågor och ta beslut krävs en viss teknisk allmänbildning.

För att klara vardagen behövs också en praktisk kunskap och vana att lösa olika typer av problem.
Det tredje skälet till att införa ett obligatoriskt teknikämne är att öka jämställdheten mellan könen.
Flickor och pojkar tänker olika när det gäller teknik och det är något som inte får glömmas bort i
skolan. I England är det inte jämställdheten ett lika tydligt mål. Men det står ändå klart och tydligt
lagstiftningen om den nya läroplanen att teknikämnet ska vara ett ämne för alla59: ”Technology
should be taugth to all children, black or white, male or female”.

Det fjärde och sista skälet för att införa teknikämnet i Sverige är det skäl som anses vara den
absolut viktigaste anledningen i England, nämligen att öka teknikämnets status och att bredda
rekryteringen till de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna. Först i andra hand kommer
medborgarperspektivet, att öka den tekniska allmänbildningen hos alla barn.

8.2.1 När blev teknikämnet obligatoriskt?
Här finns det relativt stora skillnader mellan England och Sverige eftersom Sverige haft en
nationell läroplan med obligatoriska ämnen (dock inte teknik) sedan Lgr 62. I England fanns ingen
nationell läroplan innan 1988. Innan dess bestämdes kursplanerna lokalt på olika håll i landet. I
England blev alltså teknikämnet obligatoriskt samtidigt som den nationella läroplanen kom 1990.
Teknikämnet hade funnits tidigare i en annan form som CDT i secondary school. Med den
nationella läroplanen kom ämnet för första gången i primary school. I Sverige blev teknikämnet
                                               
58 Grundskollärarutbildningen 1-7 och 4-9 vid Linköpings Universitet med start år 1988-1998.
59 Eggleston, Teaching Design and technology(1992) sid. 59



23

obligatoriskt med Lgr 80. Innan dess fanns teknik som ett tillvalsämne på högstadiet. Som jag
skrivit tidigare blev det inte så mycket bevänt med teknikämnet i Lgr 80, det skulle vara ett ämne
för alla på alla stadier men i realiteten blev det två timmar i veckan på högstadiet. Med det i åtanke
är det inte så stor skillnad på teknikämnets införande för alla barn på alla stadier i England och
Sverige.

8.3 Jämförelse mellan kursplanerna i teknik

8.3.1 Kursplanens form
Vid första anblicken av den engelska kursplanen ser den väldigt rörig ut. Men orkar man sätta sig
in i hur kursplanen är uppbyggd visar det sig att den i själva verket är den ganska logiskt uppbyggd
med återkommande rubriker och punkter i varje etapp. Det finns en tydlig progression i den
engelska kursplanen, det står vad eleverna ska lära sig i etapp 1, etapp 2, etapp 3 och etapp 4.
Men det är mycket information att ta till sig för lärarna, sammanlagt finns det 84 punkter som talar
om vad eleverna ska lära sig i ämnet och enbart kursplanen för Design and Technology är ett häfte
på 45 sidor.

Allt detta gör att den engelska kursplanen i teknik är väldigt styrd. Det står exakt vad eleverna ska
lära sig och till viss mån även hur. Men lärarna har själva friheten att välja arbetsområden uppfyller
kriterierna. För den som har ont om idéer finns det exempel på vad man kan göra för att uppnå de
olika målen i kursplanen att hämta hem från Internet60.

Den svenska kursplanen är med sina 6 sidor mer lättöverskådlig. Den innehåller en mycket
tydligare bild av vad teknikämnet egentligen innebär och en översiktlig beskrivning av vilka
perspektiv som är viktiga inom skolämnet. Strävansmålen har ingen egentlig motsvarighet i den
engelska kursplanen. Uppnåendemålen motsvaras bäst av de olika målen som finns listade under
ett antal huvudrubriker i studieplanen. Det finns i den svenska kursplanen 7 mål (12 om man
räknar med strävansmålen) att jämföra med den engelska kursplanens 84. Den svenska kursplanen
erbjuder lärarna mycket stor frihet, det står vad eleverna minst ska uppnå i år fem och nio, hur
eleverna ska nå målen är upp till den undervisande läraren.

8.3.2 Kursplanens innehåll
Eftersom teknikämnet i Sverige och England har så olika bakgrund finns det även stora
innehållsmässiga skillnader. Den engelska kursplanen betonar vikten av designprocessen och att
sedan tillverka en kvalitetsprodukt. Ämnet går ut på att följa produktionen hela vägen från den
ursprungliga idén, skissarbetet, modellbygge och till en färdig produkt.

Det svenska teknikämnet är ett mycket mindre ämne eftersom trä och metall slöjd, textilslöjd och
hemkunskap är egna ämnen. Därför behöver det inte finnas någon betoning på
hantverksskicklighet och färdiga produkter eftersom de finns på andra platser i läroplanen. Vad
teknikämnet kan göra är att koncentrera sig på de tekniska aspekterna av en mängd olika saker.
Det gör att den svenska kursplanen i teknik är mer översiktlig. Teknikämnet är inte ett lika
praktiskt ämne, eleverna ska arbeta praktiskt men det behöver inte bli några färdiga

                                               
60 http://www.qca.org.uk/
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kvalitetsprodukter, det kan räcka med att göra en prototyp istället. Vad som istället är viktigt i den
svenska kursplanen är teknikens historia och relationerna mellan tekniken, individen, samhället och
naturen. Det som ses som allra viktigast i den engelska kursplanen nämligen att följa tillverkningen
av en produkt från den ursprungliga idén till produkten är bara en aspekt av det svenska
teknikämnet.

Tabellen nedan visar antalet mål i kursplanerna som handlar om olika aspekter av teknikämnet. De
olika aspekterna har jag valt för att alla mål i både den svenska och engelska kursplanen går att
sammanfatta under någon eller några av dessa kategorier. Eftersom de svenska strävansmålen inte
har någon motsvarighet i den engelska kursplanen har jag valt att inte räkna med dessa. Siffrorna i
parentes anger procenten av det totala antalet mål61.

Teknikens
historia och
drivkrafterna till
teknikens
utveckling

Relationen
mellan tekniken
samhället
människan och
miljön

Tillverknings-
processen,
materialkunskap
och hantverks-
skicklighet

Tekniska
system

Mål i Englands
kursplan

0 (0 %) 4 (5%) 73 (87 %) 8 (9 %)

Mål Sveriges
kursplan

2 (29 %) 2 (29 %) 3 (43 %) 1 (14 %)

Som tabellen visar är det engelska teknikämnet som det ser ut in kursplanen nästan enbart ett
praktiskt ämne. Det svenska teknikämnet är mer varierat, de praktiska delarna är viktiga men de
andra aspekterna är också viktiga.

9 Slutligen
Mitt arbete visar att det är ganska mycket som skiljer teknikämnena i England och Sverige åt. Bara
för att ett ämne heter teknik behöver det inte betyda att det handlar om samma saker. De
bakomliggande orsakerna till att införa teknikämnet som obligatoriskt i skolan är ganska lika i
Sverige och England men resultatet är helt olika.

I England har flera olika ämnen med sina egna starka traditioner slagits ihop till ett nytt
teknikämne. Detta har gjort att vissa aspekter av ämnet teknik nästan helt glömts bort. I Sverige
däremot har vi ett teknikämne som i sin nya skepnad med Lpo 94 inte har lika starka traditioner
som ett rent praktiskt ämne. För att tillgodose den praktiska delen av elevernas utbildning finns
istället ämnena slöjd och hemkunskap. Dessa olika faktorer gör att det svenska teknikämnet är ett
mycket mindre ämne men mer mångfacetterat. Om allt, eller åtminstone nästan allt, av det som står
i kursplanen efterlevs i praktiken har teknikämnet i Sverige mycket goda förutsättningar att bli ett
mycket bra ämne.
Förslag till vidare studier är att undersöka hur teknikundervisningen genomförs i olika
klassrumssituationer. Ett sätt att utveckla denna analys skulle kunna vara att besöka olika skolor i

                                               
61 Några mål hamnade under fler än en kategori vilket gör att det till synes inte stämmer när man räknar ihop de
olika procentsatserna.
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både England och Sverige för att på så sätt fördjupa sig i de båda ländernas teknikundervisning.
Ytterligare perspektiv på teknikundervisningen i Sverige kunde fås genom att jämföra flera olika
länders teknikundervisning.
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