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Abstract: 
Utbildningsdepartementets promemoria om en stadieindelad timplan för grundsko-
lan, där teknikämnet skulle garanteras 200 timmar i år 1-9, låg till grund för detta 
examensarbete. I studien undersöktes vilka eventuella utmaningar och möjligheter 
detta skulle innebära genom semistrukturerade intervjuer av fem tekniklärare och 
fyra skolledare. För att få en mer heltäckande bild av teknikundervisningen under-
söktes även informanternas uppfattningar om teknikämnet och målet med dagens 
teknikundervisning. Intervjuerna transkriberades och en innehållsanalys inspirerad 
av fenomenografin genomfördes. Resultatet visade på att det bland tekniklärare 
och skolledare fanns många gemensamma uppfattningar om såväl teknikämnet 
som de möjligheter och utmaningar föreliggande promemoria skulle innebära. 
Uppfattningarna om målet med dagens teknikundervisning uppvisade en större 
variation mellan skolledare och tekniklärare och här avspeglades gruppernas olika 
perspektiv på ett tydligt sätt. De största utmaningarna som både grupper framhäv-
de var bristen på utbildade samt risken för att andra ämnen skulle drabbas negativt. 
Möjligheterna att få mer tid att undervisa utifrån elevernas intressen lyftes fram av 
flera tekniklärare. Gemensamt för både skolledare och lärare var en önskan om en 
debatt om vad som ska åstadkommas med förändringar av denna typ. Med emfas 
tryckte flera informanter på att bilden av läraryrket måste förändras i syfte att 
vända trenden med lärarbrist överlag. 
 
Nyckelord:  
Teknikundervisning, grundskolans senare år, tekniklärare, teknikämnet, skolledare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

Innehåll 
 

Förord ....................................................................................................................... 1 

1.Inledning ............................................................................................................... 1 

2.Syfte och frågeställningar ..................................................................................... 2 

3.Bakgrund ............................................................................................................... 2 

3.1 Vad är teknik? ................................................................................................ 2 

3.1.1 Vad skiljer teknik från andra kunskapsområden? ................................... 3 

3.1.2 Varför ska vi kunna teknik? .................................................................... 4 

3.2 Teknikämnet i den svenska grundskolan ....................................................... 4 

3.2.1 Teknikämnet i Sverige och i världen ...................................................... 4 

3.2.2 Teknikämnet i läroplanerna ..................................................................... 5 

3.3 Tidigare forskning om teknikämnet ............................................................... 8 

3.3.1 Avhandlingar och annan forskning ......................................................... 8 

3.3.2 Kvalitetsgranskningar och utredningar ................................................. 10 

3.3.3 CETIS – Tekniken I Skolan .................................................................. 12 

3.4 Teknik 200 timmar ....................................................................................... 12 

3.4.1 Remissvar Teknik 200 timmar – ett urval ............................................. 13 

3.5 Digitalisering i skolan .................................................................................. 13 

4. Metod och material ............................................................................................ 14 

4.1 Metodologiska utgångspunkter .................................................................... 14 

4.1.1 Fenomenografi ...................................................................................... 14 

4.2 Kvalitativ intervju ........................................................................................ 15 

4.3 Urvalsprocess ............................................................................................... 16 

4.4 Studiens informanter .................................................................................... 16 

4.4.1 Tekniklärare .......................................................................................... 16 

4.4.2 Skolledare .............................................................................................. 17 

4.5 Genomförande .............................................................................................. 17 

4.6 Bearbetning, analys och tolkning ................................................................. 18 

4.7 Etiska överväganden .................................................................................... 20 

4.8 Validitet och reliabilitet ............................................................................... 20 

5.Resultat ................................................................................................................ 20 

5.1 Synen på teknikämnet (Frågeställning 1) ..................................................... 21 

5.1.1 Tekniklärare .......................................................................................... 21 

5.1.2 Skolledare .............................................................................................. 23 

5.1.3 Sammanfattning .................................................................................... 24 

5.2 Målet med dagens teknikundervisning (Frågeställning 2) ........................... 24 



  

5.2.1 Tekniklärare .......................................................................................... 24 

5.2.2 Skolledare .............................................................................................. 26 

5.2.3 Sammanfattning .................................................................................... 28 

5.3 Teknik 200 timmar (Frågeställning 3) ......................................................... 28 

5.3.1 Tekniklärare .......................................................................................... 28 

5.3.2 Skolledare .............................................................................................. 30 

5.3.3 Sammanfattning .................................................................................... 31 

6. Diskussion .......................................................................................................... 31 

6.1 Metoddiskussion .......................................................................................... 31 

6.1.1 Kvalitativa intervjuer ............................................................................ 31 

6.1.2 Bearbetning, analys och tolkning .......................................................... 33 

6.1.3 Reliabilitet och validitet ........................................................................ 33 

6.1.4 Förslag till metodförbättring ................................................................. 34 

6.2 Resultatdiskussion ........................................................................................ 34 

6.2.1 Synen på teknikämnet: Frågeställning 1 ............................................... 34 

6.2.2 Målet med teknikundervisningen : Frågeställning 2 ............................. 37 

6.2.3 Teknik 200 timmar: Frågeställning 3 .................................................... 38 

6.2.4 Variationer - mellan och inom kategorier ............................................. 40 

7. Slutsatser ............................................................................................................ 41 

8. Förslag till fortsatt arbete ................................................................................... 42 

Referenser .............................................................................................................. 43 

Bilagor .................................................................................................................... 46 

 
 
 
 
 
 
 



  

1 
 

Förord 
Detta examensarbete tillkom genom de svårigheter som uppstod vid en från början 
planerad undersökning om elevers upplevelse av återkoppling i teknikundervis-
ningen. Det visade sig vara ett övermäktigt företag att på kort tid hitta skolor och 
lärare där teknikundervisning bedrevs av ämnesbehöriga tekniklärare. Då jag själv 
utbildar mig till lärare i teknik för grundskolans senare år skapade detta ett mo-
ment 22. Ur denna frustration föddes sålunda drivkrafterna till detta examensar-
bete. Jag vill passa på att tacka min handledare Johan Åkerstedt, Högskolan Dalar-
na, lektor Eva Hartell, Haninge kommun och KTH samt Claes Klasander, CETIS1, 
för support och värdefull input på vägen. Ett stort tack vill jag också rikta till min 
handledare, elever och övriga lärare vid min VFU-skola vilka på flera sätt gav mig 
inspiration till examensarbetet. 
 
1.Inledning  
 
Teknik har i drygt 20 år, alltsedan införandet av Lpo94 (Utbildningsdepartementet 
1994), varit ett ämne med en egen kursplan i grundskolan. Skolinspektionens kva-
litetsgranskning från 2014 (Skolinspektionen 2014) vittnade dock om att undervis-
ningen ute på landets grundskolor långt ifrån vare sig var likvärdig eller i sam-
klang med syftet i nuvarande läroplan, Lgr 11 (Skolverket 2011a). Brister åter-
fanns i såväl lokaler, material, tillgången till utbildade lärare som i schemalagd tid 
för teknikämnet. Aktuell statistik för läsåret 2015/16 (Skolverket 2017) redovisade 
att av 4127 tjänstgörande tekniklärare i år 4-9 hade 2361 legitimation i ämnet det 
vill säga 57 procent. Enligt UKÄ:s rapport 2015:17 (UKÄ 2015, s. 22) examinera-
des läsåret 2013/14 totalt 28 lärare i teknik för årskurserna 7-9. Flera tidigare 
undersökningar har visat att teknikämnet minst sagt är ett ämne på undantag (Tek-
nikföretagen 2012; Skolinspektionen 2014). För elevernas skull och framtidens 
krav på teknikkunniga medborgare behöver detta drastiskt förändras. 
 
Idag har teknik tillsammans med de naturorienterande ämnena2, en total minsta 
undervisningstid på 800 timmar för hela grundskolan. Hur tiden fördelas mellan de 
fyra ämnena och årskurserna är idag inte reglerat. Med den promemoria från Ut-
bildningsdepartementet (2016, s. 8) som nu är ute på remiss föreslås att ämnet tek-
nik får en minsta garanterad undervisningstid av 200 timmar varav 88 timmar ska 
förläggas till årskurs 7-9. Den schemalagda tiden på de skolor som granskades av 
Skolinspektionen (2014) varierade mellan 75 och 208 timmar för hela grundskole-
tiden som en jämförelse. 
 
Vad innebär då denna promemoria för den framtida teknikundervisningen, med 
avseende på möjligheter och utmaningar, sett ur skolledares och tekniklärares per-
spektiv?  
 
 
 
 
 

                                                 
1 CETIS Centrum för tekniken i skolan. Linköpings Universitet. 
2 Kemi, fysik och biologi 
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2.Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med detta examensarbetet var att undersöka variationerna i hur några tek-
niklärare och skolledare på olika 7-9 skolor uppfattade och resonerade om tek-
nikämnet, målet med dagens teknikundervisningen och dess framtid i ljuset av 
Utbildningsdepartementets promemoria U2016/03475/S (2016-08-23). 
 
De frågeställningar som användes i avsikt att besvara undersökningens syfte var: 
 

 Hur uppfattas teknikämnet av tekniklärare och skolledare ? 
 Hur uppfattas målet med dagens teknikundervisning av tekniklärare och 

skolledare? 
 Hur uppfattas promemorian, där teknik garanteras 200 timmars undervis-

ningstid i grundskolan, av skolledare och tekniklärare med avseende på 
utmaningar och möjligheter? 

 
Avgränsningar 
I undersökningen valdes medvetet att endast beakta skolledares och tekniklärares 
perspektiv. Elevernas uppfattningar om teknikundervisningen idag och vad de för-
ändringar förslaget skulle kunna medföra för dem är således inte med i detta ar-
bete. Valet gjordes dels på grund av att arbetet annars riskerade att bli alltför om-
fattande men också för att de aspekter som undersökningen behandlar i första hand 
är en fråga för de som planerar för teknikundervisningen på skol- och klassrums-
nivå. 
 
3.Bakgrund 
Olika definitioner av vad teknik är och kan vara samt hur teknik kan jämföras med 
andra kunskapsområden inleder detta kapitel. För att bringa förståelse i hur tek-
nikämnet utvecklats under tid och underlätta resultatdiskussion av insamlad em-
piri, redogörs i avsnitt 3.2 för teknikämnet i läroplanerna från 1962 och fram till 
2011. Den forskning och de undersökningar som tidigare genomförts, med fokus 
på teknikämnet i svensk grundskola, får tjäna både som avstamp till denna under-
sökning och som kunskapsbas inför resultatanalysen och tas upp i avsnitt 3.3. I det 
följande presenteras sedan CETIS, Centrum för Tekniken i Skolan, dess roll och 
möjligheter i utvecklingen av svensk skolas teknikämne samt Utbildningsdeparte-
mentets (2016) promemoria En stadieindelad timplan och närliggande frågor. 
Allra sist beskrivs kortfattat Skolverkets (2016) förslag Digitalisering i skolan. 
 
3.1 Vad är teknik? 
Teknik härstammar från grekiska ordet techne som betyder slöjd eller konst (Matt-
son 2002, s. 3). I vårt svenska språk har orden ”teknik” och ”teknologi” skilda be-
tydelser. Teknologi förstås som läran om teknik, särskilt om industriella tillverk-
ningsmetoder, så ordet härrör från både techne , konst, och från ”logos” som bety-
der lära. I engelska språket finns inte denna skillnad utan där kan technology be-
tyda både teknik eller teknologi (Blomdahl 2007, s. 39) . 
 
Svante Lindqvist (1987), professor emeritus i teknikhistoria vid KTH nämner de 
åtta vanligaste definitionerna av teknik nedan:  
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1. Teknik är användandet av maskiner, redskap och verktyg  
2. Teknik är tillämpad naturvetenskap  
3. Teknik är människans metoder att behärska naturen  
4. Teknik är människans metoder att behärska den fysiska miljön  
5. Teknik är människans metoder att tillfredsställa sina behov genom att använda 
fysiska föremål  
6. Teknik är de metoder som används för att bearbeta råmaterial i syfte att öka deras 
användbarhet  
7. Teknik är människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att an-
vända fysiska föremål  
8. Teknik är all rationell, effektiv verksamhet (Lindqvist 1987, s. 11) 

 
Synen på teknik som tillämpad naturvetenskap (Lindqvist 1987., s.15) menar Lin-
dqvist är en av de vanligaste föreställningarna. Här vill han peka på att teknik och 
vetenskap under den största delen av människans historia haft få beröringspunkter 
med varandra (Ibid., s.16). Ett exempel är tillverkning av verktyg i järn där männi-
skor i tusentals år kunnat tillverka dessa utan kunskap om de bakomliggande me-
tallurgiska processerna (Ibid,.s. 20). Teknikdidaktikern Thomas Ginners definition 
lyder ”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 förval-
tar i denna problemlösande process” (Ginner 1996, s. 22). Forskaren och teknikdi-
daktikern Veronica Bjurulf (2013, s. 17f) menar att teknik kan definieras på olika 
sätt beroende på det perspektiv man intar. Att definiera teknik som ett fysiskt fö-
remål är till exempel en vanlig men alltför snäv definition som inte tar hänsyn till 
vare sig konsekvenser, kunskaper eller processer (Ibid., s. 19). Claes Klasander 
och Maria Svensson, vilka båda forskat om ett systeminriktat innehåll i teknikun-
dervisningen, menar att det starka fokuset på artefakter3 förhindrat att systemper-
spektivet synliggjorts (Klasander 2010, s. 257f; Svensson 2009, s. 220). Exempel-
vis så har tekniska system traditionellt framställts som en samling av åtskilda 
komponenter.  
 
3.1.1 Vad skiljer teknik från andra kunskapsområden? 
Professor Dennis Hershbasch (1995, s. 31) hävdar att teknik har egna kunskapsteo-
retiska karaktärsdrag som skiljer tekniken från formell vetenskap. Teknologisk 
kunskap uppkommer från och är invävd i mänsklig verksamhet (Ibid., s. 33) till 
skillnad mot naturvetenskap vilken är ett uttryck för den fysiska världen och dess 
fenomen. Ett särdrag är att teknisk kunskap definieras genom koppling till aktivi-
tet. Vetenskap och teknik har också olika mål: vetenskapen vill förklara och bidra 
med en grundläggande förståelse medan tekniken vill använda kunskaperna för att 
skapa en verklighet utifrån mänskliga behov eller önskningar (Ibid., s. 33). Tekni-
ken och naturvetenskapen ställer också helt olika frågor. Teknikens huvudfråga är 
istället ”hur få det att fungera?” (Ibid., s. 34).Ytterligare en viktig skillnad som 
Lindqvist (1987, s. 21) lyfter fram mellan naturvetenskap och teknik är att den 
senare är kumulativ det vill säga erfarenheter och försök bidrar till att öka kun-
skapen. Naturvetenskapen är istället dynamisk och teorier kan avlösa varandra då 
paradigmskiften framtvingas beroende på att fenomenen inte längre kan förklaras 

                                                 
3 Artefakt = av människohand fabricerat föremål, produkt eller effekt.(Nationalencyklopedin 
www.ne.se hämtat 2017-02-04) 
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med de teorier man har (Ibid., s. 21). Skillnaderna mellan tekniska och naturveten-
skapliga modeller är att de förra bara behöver kunna ge förutsägelse medan de 
senare också ska kunna förklara (Norström 2014, s. 37). Man kan inte heller göra 
idealiseringar på samma sätt som i naturvetenskapen exempelvis man kan inte 
bortse från friktion eller gravitation. Resultaten måste kunnas omsättas praktiskt 
(Ibid., s. 38). Att då ta bort det som inte kan förklaras med skolans naturvetenskap 
vore som att ta bort ett karaktärsdrag för tekniken. 
 
3.1.2 Varför ska vi kunna teknik? 
Det ställs allt högre krav på teknikkunnande såväl i arbetslivet som i människors 
vardagsliv. För att kunna ta ställning i många samhällsfrågor och politiska beslut 
behöver man kunskaper i teknik (Skolverket 2011a, s.269ff). Teknikföretagen 
(2016) med flera skriver i ”Nya arbeten kräver nya kompetenser” att den snabba 
digitaliseringen påverkar vilka kompetenser som krävs i framtiden. Inom industrin 
är den starkt kopplad till automation och självstyrande produktion. Människans 
roll blir då att samverka med automation (Teknikföretagen 2016,. s. 3). Samtidigt 
pågår en utveckling där man skräddarsyr produkter för mycket specifika kundbe-
hov. Exempel på det är så kallad additiv tillverkning, 3D-printing, där man även i 
liten skala kan producera med bibehållen lönsamhet. Ett annat exempel är från 
handeln där digitaliseringen fått till konsekvens att när kunder besöker de fysiska 
butikerna är de oftast pålästa om de produkter de vill köpa. För att vara konkur-
renskraftig krävs det att medarbetarna har mycket goda produktkunskaper. De 
uppgifter som kommer att utföras av människor i framtiden är de där social för-
måga, problemlösning och kreativt tänkande har en avgörande roll - förmågor da-
torer har svårare för (Ibid., s. 7) 
 

Alla unga behöver teknikkunskaper, både för att hantera tekniken i vår vardag och 
för att kunna ta del av de yrkesmöjligheter som finns inom området. En mycket vik-
tig faktor för att en individ ska intressera sig för till exempel en ingenjörsutbildning 
längre fram är ett intresse för, och kunskaper i, teknik, matematik och naturveten-
skap. Grundskolans teknikundervisning är därför viktig för att stimulera barns och 
ungas intresse för teknik (Teknikföretagen 2012, s. 3) 

 
I en ny enkätstudie där över 500 högstadielever fick besvara frågor om teknikin-
tresse, framkom att det framför allt var den nya digitala tekniken som intresserade 
ungdomarna såsom att tillverka sociala appar, data- eller mobilspel eller att lära sig 
att programmera (Karlsson & Pettersson 2016, s. 10).  
 
3.2 Teknikämnet i den svenska grundskolan 
I följande avsnitt görs en historisk odyssé behandlande teknikämnet i den svenska 
grundskolan. För att skapa bättre förståelse för hur dagens skolledare och tekniklä-
rare uppfattar teknikämnet gjordes valet att gå på djupet med innehåll, tekniksyn 
och mål för elevernas lärande i de olika läroplanerna från 1962 fram till idag. 
  
3.2.1 Teknikämnet i Sverige och i världen 
Det svenska teknikämnet har en bredd som jämfört med andra länder är unik.  
I de flesta andra länder är teknikämnet inriktat på produktion av teknik och inte på 
användningen av teknik eller betydelsen för samhället (Hagberg 2009, s. 42). 
Många gånger är teknikämnet världen över också i det närmaste synonymt med 
problemlösning. Exempelvis så utgör problemlösande processinriktad undervis-
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ning själva kärnan i den engelska teknikkursplanen (Wyndhamn et al 2000, s. 
254). Teknik som skolämne har inte någon tydlig identitet eller tradition och ut-
formningen av undervisningen skiljer sig från land till land (Ginner 1996, s. 36). 
Östra Europa har till exempel haft en stark yrkesteknisk inriktning medan flera 
andra länder har haft ett liknande syfte som Sverige, ”teknisk medborgarutbild-
ning” (Ibid., s. 37). 
 
3.2.2 Teknikämnet i läroplanerna 
 
 Lgr 62 och Lgr 69 
 I både Lgr62 och Lgr69 var teknik ett tillvalsämne med tydlig yrkesinriktning. 
Först i och med Lgr80 blev teknik ett obligatoriskt ämne för alla elever i grundsko-
lan (Bjurulf 2013, s. 30). Teknik som ämne uppstod främst i syfte att det skulle 
göra yrkesområdet mer populärt än gamla, förlegade namn som metallarbetarut-
bildning (Hulten 2013, s. 170). Teknik i Lgr62 var ett tillvalsämne bestående av 
ritteknik, hållfasthetslära och materiallära och kallades teknisk orientering (Ibid., s. 
196). Ämnet valdes av elever i år 7 och 8 som skulle gå den teknisk-praktiska lin-
jen i år 9. Knappt hälften av alla pojkar valde denna men nästan inga flickor. Ele-
verna kunde få ägna hela 25% av undervisningstiden på högstadiet åt tekniskt - 
praktiskt innehåll vilket förberedde dem för yrken inom industri och verkstad (Riis 
1996, s. 42). I Lgr69 fick ämnet namnet teknik (Hulten 2013, s. 196) samtidigt som 
linjerna i år 9 togs bort. Historiska och estetiska kunskaper blev genom denna för-
ändring lika viktiga som tekniska och naturvetenskapliga (Ibid., s. 196). Ämnet 
teknik i Lgr69 hade framförallt ett medborgarperspektiv på teknik. Nedan ses det 
inledande målet för ämnet teknik i Lgr69 för att belysa dess inriktning mot tek-
nisk-industriell verksamhet. 
 

Undervisningen i teknik har till syfte att ge eleverna en överblick över betydelse-
fulla tekniska produkter, tjänster och processer i det nutida samhället och därvid 
förmedla kännedom om valda företeelser som kännetecknar verksamheten inom 
olika industriella områden. Den skall ge eleverna tillfälle att öva motoriska färdig-
heter och att utveckla förmågan till analys, planering och konstruktivt arbete samt 
därigenom skapa förståelse för samhörigheten mellan manuella och intellektuella 
arbetsfunktioner. Undervisningen skall inriktas på att belysa växelverkan mellan 
teknik och andra kunskapsfält samt mellan teknisk—industriell verksamhet och 
andra områden av samhällslivet. Den skall vidare söka förmedla insikt om tekni-
kens betydelse för människornas levnadsförhållanden i vår tid och för den histo-
riska utvecklingen.(Skolöverstyrelsen 1969, s. 211) 

 
Lgr80 
Teknikämnet blev med Lgr80 ett obligatoriskt ämne och orsaken till detta var 
bland annat att alla elever ansågs behöva en teknisk allmänbildning, att skolarbetet 
måste göras mer praktiskt samt att både pojkar och flickor behövde möta och lära 
sig förstå och behärska teknik. Förutom dessa tre skäl angavs även att förändringen 
syftade till att ge en bred rekryteringsbas för framtidens ingenjörer, tekniker och 
naturvetare (Riis 1996, s. 43). Tre lärargrupper visade omgående intresse för det 
obligatoriska teknikämnet: slöjdlärarna, NO4-lärarna samt tekniklärarna. Tekniklä-
rarna såg det som ”sitt” ämne medan NO-lärarna såg tekniken som den tillämpade 
sidan av fysik och kemi. Slöjdlärarna å sin sida hänvisade till det utvecklingsarbete 

                                                 
4 Kemi, fysik, biologi 
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inom slöjd som pågick i syfte att modernisera och anpassa ämnet till ett modernt 
industrisamhälle (Riis 1996, s. 45). Det fanns från början en falang som verkade 
för att integrera teknikämnet i slöjden men till sist kom ämnet att införlivas med 
NO-ämnena. Dessa båda discipliner skilde sig åt statusmässigt. Slöjd hade inte 
någon akademisk motsvarighet och var knutet till en estetisk tradition och till kul-
turarvet. NO-ämnena å sin sida hade hög prestige i skolan med en lång skoltradit-
ion och ett arv som bottnade i den akademiska världens status (Lövheim 2013, s. 
225). Teknikämnet fick i Lgr80 två ”öronmärkta” stadieveckotimmar på högstadiet 
av totalt femton timmar för hela NO-blocket men kunde bli lite vad som helst be-
roende på skola, lärare och intresse (Riis 1996, s. 51). 
 
Hela Lgr80 kom generellt att genomsyras av det undersökande arbetssättet. Detta 
ansågs vara vägen till elevernas egen undersökning av världen och vara allmänt 
personlighetsutvecklande (Klasander 2010, s. 92). Teknikämnet i Lgr80 tog av-
stånd från den industriinriktade teknikundervisningen i Lgr69 men kom istället att 
anamma den naturvetenskapliga vetenskaps- och kunskapssynen (Klasander 2010, 
s. 93). Det var svårt för andra argument att göra sig hörda då lärarnas kunskap och 
utbildning i teknik ofta var bristfällig. Nedan ses utdrag ur målen i Lgr80 förknip-
pade med teknik för att ge en bild av vad syftet med undervisningen var och vad 
eleverna skulle lära sig: 
 

Eleverna ska få kunskaper om den tekniska utvecklingen och om hur tekniken kan 
förändra vår tillvaro, påverka arbetsförhållanden och sysselsättning och inverka på 
vår miljö. Därigenom skall de få bättre förutsättningar att förstå, kritiskt granska 
och aktivt ta ställning till olika problem i det tekniskt komplicerade samhälle vi le-
ver i. 
 
Undervisningen skall leda till att eleverna får en orientering om olika arbetsmiljöer, 
industrier och tillverkningsprocesser. De skall därigenom få insikt i olika yrken och 
människors arbetsförhållanden, så att de lättare kan ta ställning till sin egen framtid 
och arbeta för en förbättrad miljö. Eleverna skall ges möjlighet att träna sådana var-
dagsfärdigheter som är viktiga för dem som konsumenter både då det gäller varor 
och hushållning med naturresurser. De skall i praktiskt arbete och i samverkan med 
hemkunskap lära sig klara göromål i hemmet och skolan, klara av enklare reparat-
ioner och förbättringar. De skall känna till hur vanliga tekniska hjälpmedel är kon-
struerade och praktiskt lära sig hur man använder dem. 
 
Undervisningen skall göra eleverna medvetna om de risker som finns i människans 
verksamhet och omgivning samt om det ansvar och de möjligheter man har att 
handskas med dem. (Skolöverstyrelsen 1980, s. 115) 

 
Lpo94 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet Lpo94 (Ginner 1996, s. 29), fick 
ämnet teknik för första gången en egen kursplan med syfte och uppnåendemål. 
Lpo94 berörde alla årskurser från år 1 till år 9. Teknikämnet utgick i Lpo94 från en 
både bredare och smalare beskrivning än tidigare. Bredare, genom att den vilade 
på kunskaper och erfarenheter från många områden och smalare genom att ämnet 
inte längre betraktades som underordnad naturvetenskapen (Ginner 1996, s. 29).  
 

Undervisningen i teknik skall utveckla en förtrogenhet med teknikens väsen. Syftet 
är att öka förståelsen för hur produktionsförhållanden, samhället, den fysiska miljön 
och därmed våra livsvillkor förändras. (Utbildningsdepartementet 1994, s. 49) 
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Infogandet av Teknik i det naturorienterade ämnesblocket i Lgr80 hade inte funge-
rat fullt ut. I Lpo94 försökte man istället få fram särarten hos ämnet, skild från na-
turvetenskapliga traditioner (Lövheim 2013, s. 230). Klasander(2010) kommente-
rar i sin avhandling det förändrade förhållandet mellan NO och teknik i Lpo94: 
 

Kursplaneförfattarna markerar en vidgning av den kunskapsyta som är relevant för 
behandling när eleverna ska erövra teknisk bildning. De pekar på att teknisk kun-
skap och teknisk förmåga är något eget och att detta har andra rötter än den moder-
na naturvetenskapen. (Klasander 2010, s. 131) 

 
Likheter som fanns mellan Lgr 80 och Lpo94 var att det i båda fall fanns en uttalad 
vardagsemfas5 i läroplanen. Fokus i Lgr80 låg dock på enklare artefakter6 och re-
lationen mellan teknik och vardag framställdes på olika sätt i de båda läroplanerna 
(Ibid., s. 141). Nedan följer exempel från Lpo94 på hur den vardagliga betoningen 
kunde se ut: 
 

Utvecklar förtrogenhet med i hemmet och på arbetsplatser vanligt förekommande 
redskap och arbetsmetoder av skilda slag samt kännedom om den teknik som i öv-
rigt omger oss. 
 
Samhället och våra liv präglas i allt högre grad av tekniska föremål och tekniska sy-
stem. Att så långt som möjligt göra vardagstekniken begriplig och synlig är därför 
viktigt - alltifrån de enklaste redskapen i hemmet till moderna apparater och kom-
plicerade transportsystem. Tekniska kunskaper blir i allt högre grad en förutsättning 
för att kunna bemästra och använda den teknik som omger oss. Eleverna skall er-
övra en grundläggandeteknisk kompetens. (Utbildningsdepartementet 1994, s. 50) 
 

Lgr11 
Lgr11 (Skolverket 2011a), den nuvarande läroplanen, skiljer sig inte nämnvärt från 
Lp94 vad gäller inriktning för teknikämnet. Arbetssätt för att utveckla tekniska 
lösningar är dock mer framträdande i Lgr11 än det var i Lpo94 . Eleverna ska få 
möjligheter att utveckla ett förhållningssätt som främjar kreativitet och entrepre-
nörskap. Förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer är 
också ny i denna läroplan (Skolverket 2011b, s. 6). Det centrala innehållet anger 
det obligatoriska innehåll som ska behandlas i undervisningen men ska inte upp-
fattas att väga lika tungt utan ska mer behandlas som olika ”byggstenar”. Det är 
exempelvis viktigt att välja tekniska lösningar från flera teknikområden så att ele-
verna blir medvetna om mångfalden av tekniker som finns (Ibid., s. 7ff). Lgr 11 
har också förstärkt det problemlösande arbetssättet genom att det nu finns som ett 
centralt innehåll för år 4-6 och år 7-9 (Bjurulf 2013, s. 39; Skolverket 2011b, s.6). 
I teknikutvecklingsarbetets olika faser kan man till exempel använda hela elev-
gruppen som resurs och jämföra olika lösningar med varandra. Även i Lgr11 finns 
det liksom i de övriga läroplanerna kopplingar till det vardagliga men på ett delvis 
annat sätt. En strävan finns att göra tekniken runt omkring oss synlig och begriplig 
genom förmågan att ”identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ända-
målsenlighet och funktion” (Skolverket 2011b, s. 7). Betoning på det vardagliga 

                                                 
5 Vardagsemfas. Betoning på det vardagliga. Kunskaperna kan användas praktiskt i vardagen 
 
6 Artefakt av människohand fabricerat föremål, produkt eller effekt.(Nationalencyklopedin 
www.ne.se hämtat 2017-02-04 
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uttrycks även i det centrala innehållet för de yngre åldrarna där ett centralt innehåll 
för 1-3 exempelvis är ”undersökande av hur några vardagliga föremål är upp-
byggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras” (Skolverket 
2011b, s. 270). 
 
3.2.3 Teknisk bildning och ”technological literacy” 
Målet för teknikämnet i grundskolan, både i Lpo94 och Lgr11, ligger nära tankar-
na om teknisk bildning menar Ahlbom (2011, s. 8). Teknisk bildning kopplas starkt 
till teknikintresse. För ämnet teknik är det viktigt att sammanhangen, problemen 
och processerna har betydelse för eleverna i deras situation och i samhället. Som 
medborgare i ett demokratiskt samhälle behövs bland annat en teknisk allmänbild-
ning för att kunna delta i olika beslut. Grundläggande kunskaper i teknik är också 
en förutsättning för att kunna bemästra vardagstekniken runt om oss. Med teknisk 
bildning eller technological literacy (International technology för Education Asso-
ciation ITEEA 2000) menas förmågan att använda, hantera och förstå teknik. Be-
greppet bör hanteras med viss försiktighet säger Mattson (2002, s. 7) då denna 
förmåga varierar över tid och fält beroende på undervisningsvariationer, kurspla-
ner, intressen med mera. Elevernas tekniska bildning sker också till stor del utan-
för skolan då bildning till skillnad från undervisning inte är bunden till skolans 
kontext (Bjurulf 2013, s. 25). 
 
3.3 Tidigare forskning om teknikämnet 
I följande avsnitt 3.3.1 redovisas forskning och undersökningar om svenska grund-
skolans teknikämne vilka är relevanta för syfte och frågeställningar. Tidigare kva-
litetsgranskningar och utredningar om teknikämnet har också betydelse för under-
sökningen och redogörs för i 3.3.2. Slutligen görs en presentation av CETIS , 
Centrum för Tekniken i Skolan i 3.3.3. 
 
3.3.1 Avhandlingar och annan forskning 
Forskarna Lena Gumaelius, Birgit Fahrman och Per Norström (Gumaelius et al 
2015) intervjuade fyra tekniklärare i årskurs 7-9 med olika bakgrund om deras syn 
på teknikämnet och hur det avspeglade sig i den faktiska undervisningsinnehållet. 
Två av lärarna hade en tidigare yrkeserfarenhet med sig in i rollen som tekniklä-
rare. Den ena av dessa lärare var ingenjör och hade som mål att lära eleverna ett 
ingenjörsmässigt angreppsätt till problemlösning. Den andra läraren hade en lång 
bakgrund som hantverkare och var också väldigt inriktad mot det praktiska inne-
hållet i tekniken. Båda lärarna representerade ytterligheter vad gäller tiden fördelad 
mellan teori och praktik där läraren som tidigare varit ingenjör använde knappt 
halva tiden till praktiska uppgifter. Läraren med bakgrund som hantverkare an-
vände å andra sidan i princip all undervisningstid till praktiskt arbete. Gemensamt 
för alla tekniklärarna var det starka fokuset på att designa, konstruera och bygga. 
Orsaken till detta angavs vara den starka traditionen men också att det var väldigt 
uppskattat bland eleverna. Att få eleverna att tycka att teknik var roligt var något 
samtliga lärare strävade efter. 
 
Eva Blomdahl (Blomdahl 2007) genomförde en studie av teknikämnet i grundsko-
lans yngre år. Hon undersökte teknikundervisningens variationer med avseende på 
innehåll och undervisningsprocess samt hur ramfaktorer påverkade teknikunder-
visningen. Lärarna i hennes studie hade båda 15hp i teknik och undervisade barn i 
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år 1-3 respektive i år 4. Blomdahls studie genomfördes som en etnografisk, tol-
kande fallstudie där två lärare och deras elever undersöktes genom observationer, 
elevarbeten och lärarnas egen dokumentation. Blomdahl studerade hur lärarnas 
egen utbildning och socialisering i förmedlingstraditionen påverkat deras teknik-
undervisning (Blomdahl 2007, s. 138). Det visade sig att trots att båda lärare aktivt 
arbetat med sin roll mot ett mer elevaktivt lärande, hade de svårighet att hitta for-
mer för detta speciellt vid arbete med praktiska uppgifter (Ibid., s. 154). Om fler 
vuxna skulle involveras vid de praktiska momenten var det en förutsättning att de 
var helt insatta annars riskerade arbetet att bli ineffektivt. Klassrummen de arbe-
tade i var också en begränsande faktor då de inte var utformade för praktiska ar-
betsformer. Möbleringen hade här samma form som den hade haft sedan lång till-
baka vilket försvårade organisering av praktiska arbetsuppgifter (Ibid., s. 157). 
Tiden och dess ”uppstyckning” var också en faktor som försvårade arbetet. Upp-
delningen i 40 minuter långa lektioner kan vara en kvarleva från den djupt rotade 
förmedlingspedagogiken där det var praktiskt med denna begränsning för att bar-
nen skulle klara av att sitta still och lyssna på läraren (Ibid., s. 163). 
 
Teknikdidaktikern Veronica Bjurulf (2008) undersökte hur teknikämnet gestalta-
des i fem tekniklärares undervisning i avhandlingen ”Teknikämnets gestaltningar”. 
Gemensamt för samtliga medverkande lärare var deras intresse för teknikundervis-
ning. De skiljde sig däremot i hur de förstod skolämnet teknik. Både den fysiska 
lärmiljön de hade tillgång till och lärarnas bakgrund hade betydelse för utform-
ningen av undervisningen. Ämnessynen skiljde sig till exempel åt mellan den lä-
rare med tidigare slöjdbakgrund och de lärare som även undervisade i matematik 
och NO (Bjurulf 2008, s. 116). Denna skillnad manifesterades i att eleverna som 
undervisades av teknikläraren med slöjdbakgrund fick arbeta med mer verklighets-
trogna material och tillverka modeller som sparades till skillnad från matematik- 
och NO-lärarnas praktiska konstruktionsarbeten. Dessa tillverkades istället av 
”skolmaterial” såsom papper, lim och glasspinnar och sparades sällan eller gick att 
använda (Ibid., s. 117) . Med modeller byggda av ”skolmaterial” finns det en risk 
för att lärarna inte ägnar tid åt att förklara tekniska konstruktionsprinciper.  
 
Avslutningsvis så önskade sig flera av lärarna intressant nog mer innehåll från 
tidigare läroplaner såsom verkstadsteknik eller vardagsteknik för att öka motivat-
ionen framförallt hos pojkarna (Ibid., s. 159). 
 
Claes Klasander, nuvarande föreståndare för CETIS (se 3.3.3), har också genom-
fört en teknikdidaktisk forskningsstudie. I hans avhandling ”På tal om tekniska 
system” var teknikämnets systemperspektiv i fokus och tre arenor studerades med 
avseende på hur systemperspektivet lyftes fram (Klasander 2010, s. 15). Formule-
ringsarenan (läroplaner och dess processer), medieringsarenan (läromedel) och 
realiseringsarenan (lärarna och undervisningen) undersöktes i avhandlingen.  
Klasander undersökte två skolor med avseende på teknikundervisningen. Han fann 
att en ”ryckig” lärarsituation på en av de undersökta skolorna bidrog till att man 
förlitade sig på det som redan fanns ”inlagrat” i tekniksalen och den lokala teknik-
undervisningskanonen (Klasander 2010, s. 215). Tekniklärarna tenderade också att 
ha präglats starkt av den egna skolgångens teknikundervisning snarare än av den 
utbildning de erhållit under lärarutbildningen. En observation som gjordes var att 
de lärare som engagerade sig i teknik hade en tendens att göra det utifrån sina hu-
vudämnen exempelvis slöjd eller NO (Ibid., s. 215). Klasander talade även om en 
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diskursernas materialitet, att teknikundervisningen blev den fysiska lärmiljön och 
det material som fanns att tillgå, i detta fall en traditionell tekniksal med arv från 
teknikundervisningen i tidigare läroplaner. Med diskursens materialitet kan till 
exempel menas att salens utrustning ska användas och att tidigare investerat förbe-
redelsearbete ska löna sig (Klasander 2010, s. 231). När man som lärare inte riktigt 
klarade av att gå vidare med förändringar var det inte konstigt att man istället åter-
gick till det kända och etablerade (Ibid., s. 252). 
 
Gunilla Mattsons (2002) avhandling ”Teknik i ting och tanke” berörde blivande 
tekniklärare i grundskolan Hon undersökte hur 55 lärarstudenter som studerade en 
kurs i teknik såg på teknikämnet. Studenterna betonade vikten av att eleverna ska 
jobba med praktiska moment och studenterna ansåg att detta var viktigast av alla 
aspekter (Mattson 2002, s. 73). Ingen av studenterna talade om teknikämnet som 
ett smalt yrkesinriktat könsbundet ämne eller som ett rent verktygsbundet ämne. 
Många av studenterna förde fram en önskan om att knyta tekniken till menings-
fulla sammanhang som till exempel elevernas vardagsliv. Att exempelvis enbart 
tillverka modeller utan sammanhang gör att eleverna inte förstår varför de arbetar 
med detta,  menade studenterna (Ibid., s. 76). 
 
En annan studie av Gunilla Mattsson (2005), där 10 tekniklärare intervjuades, hade 
som syfte att undersöka vilken teknikdidaktisk kompetens lärarna gav uttryck för i 
sin undervisning (Mattson 2005, s. 46). Fem av lärarna hade en formell utbildning 
i teknik (30hp) och fem lärare saknade utbildning i teknik. På frågan vad skoläm-
net teknik var uttryckte sig lärare i gruppen med utbildning väl i överensstämmelse 
med kursplanen i teknik när det gällde teknikämnets karaktär och identitet (Ibid., s. 
51). De talade om teknikens utveckling, om redskap, konstruktioner och om tekni-
kens plats i vardag och samhälle. Två lärare betonade att tekniken förbättrar och 
förenklar möjligheterna för människans överlevnad. En lärare betonade teknikens 
roll i samhället och nämnde att teknik omfattar både problemlösning och entrepre-
nörskap. Gruppen med formell utbildning såg teknik som ett självständigt område 
som varken lutade sig mot eller var en utveckling av naturvetenskap. Lärarna i 
gruppen som saknade utbildning i teknik kopplade istället tekniken till fysik och 
andra NO-ämnen eller till vardagstekniken. Teknikämnet formades mer till en ut-
ökning av fysikämnet eller som ett komplement till naturorienterande ämnen 
(Ibid., s. 51). Gruppen som saknade utbildning i teknik såg inte teknik som ett 
ämne med egna traditioner, metoder och struktur och eget sätt att tänka till skillnad 
från de utbildade lärarna (Mattson 2005, s. 52).  
 

3.3.2 Kvalitetsgranskningar och utredningar 
1140 lärare i teknik och 330 rektorer deltog läsåret 2011/12 i undersökningen 
”Teknikämnet i Träda ” som CETIS och Teknikföretagen (2012) genomförde. Ma-
joriteten av de högstadierektorer som hade svarat på undersökningen menade att 
man hade flera utbildade tekniklärare på skolan men en av tio högstadierektorer 
hade svarat att man helt saknar behöriga lärare (Teknikföretagen 2012, s. 7). 
Undersökningens resultat visade på att varannan lärare i teknik saknade behörighet 
för att undervisa i ämnet och att var tredje lärare helt saknade ämnesutbildning 
(Ibid., s. 3). Knappt hälften av lärarna i undersökningen bedrev teknikämnet som 
eget schemalagt ämne medan den övriga hälften integrerade det med andra ämnen. 
De som hade svarat att teknikämnet främst var integrerat med andra ämnen inte-
grerade det oftast schemamässigt med NO–ämnen eller slöjd (Ibid., s. 8). 
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En annan utredning som berörde teknikämnet var ”Vändpunkt Sverige” (SOU 
2010). I en ingående enkätundersökning genomförd 2009 låg andelen tekniklärare 
som helt saknade ämnesutbildning på 65%. För de lärare som hade utbildning var 
det vanligast att utbildningen bestod i en 5 veckor lång kurs (motsvarande 7,5hp) i 
teknik ( SOU 2010, s. 98). 
 
Skolinspektionen (2014) genomförde 2013-14 en större kvalitetsgranskning av 
teknikundervisningen i 22 av Sveriges skolor vilket utmynnade i rapporten ”Gör 
det osynliga synligt”. Syftet var att granska om eleverna fick en teknikundervis-
ning som gav dem möjlighet att utveckla sitt tekniska medvetande och kunnande 
samt om den bidrog till deras intresse. Det man tittade på vid granskningen av de 
enskilda skolorna var bland annat följande (Skolinspektionen 2014., s. 40): 
 

 Det finns resurser i form av lärarkompetens, lokaler, läromedel, utrustning 
och material. 

 Undervisningen i teknik sätts in i ett för eleverna relevant sammanhang 
 Undervisningen utgår från kursplanen i teknik 

 
16 kommunala och 6 fristående skolor valdes ut och besöktes under 2-4 dagar. 
Observationer av tekniklektioner och intervjuer av elevgrupper, lärare och rektorer 
genomfördes. Totalt 75 lektioner observerades och 82 lärare och 81 elevgrupper 
intervjuades (Skolinspektionen 2014, s. 41f). Resultatet av granskningen visade att 
många elever inte fick undervisning med relevant och åldersadekvat ämnesinne-
håll. Flera skolor saknade utrustning och materiel för undervisning om styr- och 
reglerteknik och få skolor använde sig av läromedel. 1500 elever i årskurs 5 till 9 
fick besvara en enkät och svaren visade att intresset för teknik avtog med åren sär-
skilt hos flickorna (Skolinspektionen 2014, s. 21). Det som eleverna var nyfikna på 
och intresserade av att lära mer om var bland annat ny teknik och hur tekniken 
kommer att se ut i framtiden (Ibid., s. 21). 
 
13 av 22 skolor utgick från en timplan där det tydliggjordes hur många timmar 
som avsattes för teknik. Genomsnittet låg på 158 timmar med variationer mellan 
75 och 207 timmar. Med så stora skillnader är risken för en icke likvärdig teknik-
undervisning överhängande (Ibid., s. 31). Granskningen visade också att både lä-
rare utan formell kompetens och behöriga lärare uppfattade att de saknade kompe-
tens för att undervisa i ämnet (Ibid., s. 26). Lärarna som intervjuades i studien hade 
olika syn på vad teknikämnet gick ut på alltifrån att bygga olika saker till att prak-
tisera vad man lärt sig i fysiken. Hälften av de lektioner som observerades domine-
rades av ett byggande och görande utan koppling till bakomliggande teorier, ett 
mer eller mindre ”oreflekterat görande” (Ibid., s. 24). Granskningen visade att det 
var vanligt att teknikundervisningen integrerades med undervisning i andra ämnen. 
Det här kan leda till otydlighet för eleverna och att teknikens särart försvinner. 
Vad som skiljer teknik från andra ämnen blir svårt att förstå. När tekniken integre-
rades med naturvetenskapliga ämnen som kemi eller fysik så blev detta mer påta-
lat. Eleverna fick också för lite teknikundervisning. När kursplanen för teknik ut-
formades utgick Skolverket från att eleverna skulle ha ämnet 200 timmar under år 
1-9. Det granskningen sammanfattningsvis visade var att tiden för teknik varierade 
mellan 75 och 207 timmar, att undervisningen ofta genomfördes på för låg nivå 
och att en progression i undervisningen saknades (Skolinspektionen 2014, s. 67). 
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3.3.3 CETIS – Tekniken I Skolan 

 
CETIS är ett nationellt resurscentrum. Vår huvuduppgift är att tillsammans med 
förskolans och grundskolans personal, landets lärarutbildare, näringslivsföreträdare 
och andra intresserade stimulera och utveckla teknikundervisningen. Det yttersta 
målet är en god teknisk allmänbildning hos alla elever. (Hämtat 2017-01-17 från 
https://www.liu.se/cetis/index.shtml) 
 

Centrum för Tekniken i skolan (CETIS) startade 1993 och utnämndes 1996 av 
regeringen till nationellt resurscentrum för teknikundervisningen i förskola och 
grundskola. Det tillhör Linköpings Universitet och är placerat vid Campus Norr-
köping. En av CETIS viktiga roller är att bistå den nationella och internationella 
teknikdidaktiska forskningen. Andra viktiga funktioner är kompetensutveckling. 
CETIS både utvecklar och driver kurser för personal i för- och grundskola samt 
medverkar vid studiedagar och liknande kompetensutveckling i teknik. Alltsedan 
1992 arrangerar CETIS vartannat år konferensen ”Tekniken i skolan” där flera 
externa aktörer bidragit och samverkat exempelvis Skolverket, Teknikföretagen 
och Nobelmuseet. Sedan 1994 distribuerar CETIS också ett nyhetsbrev som ut-
kommer 4 ggr/år. CETIS har vid flera tillfällen genomfört undersökningar av tek-
nikundervisningen vid landets skolor. 2012 genomfördes denna undersökning i 
samarbetet med Demoskop och Teknikföretagen och mynnade ut i rapporten 
”Teknikämnet i träda” (Teknikföretagen 2012). 
 
3.4 Teknik 200 timmar  
 

I dag är ämnet teknik inkluderat i den tid som har avsatts för de naturorienterande 
ämnena. Såväl Skolverket som Skolinspektionen har framhållit att denna lösning 
medför att ämnet teknik inte utnyttjas till sin fulla kapacitet och att ämnet behöver 
synliggöras. (Utbildningsdepartementet 2016, s. 8) 

 
Utbildningsdepartementets (2016) promemoria En stadieindelad timplan och när-
liggande frågor innehåller förslag på förändringar för såväl matematik, teknik som 
moderna språk. Idag har eleverna en garanterad tid under hela grundskolan år 1-9 
om 800 timmar för kemi, fysik, biologi och teknik (Ibid., s. 92) utan inbördes för-
delning. Det nya förslaget skulle innebära att dessa 800 timmar fördelas jämnt 
mellan ämnena, en fjärdedel var, det vill säga 200 timmar för vart och ett av äm-
nena (Ibid., s.67). Utifrån denna lydelse har examensarbetets titel ”Teknik 200 
timmar” hämtats.  
 
Undervisningstiden skulle dessutom delas upp för de olika stadierna i syfte att 
minska spridningen mellan skolor och för att öka likvärdigheten. För teknik skulle 
tiden i år 1-3 uppgå till 47 timmar, i år 4-6 till 65 timmar och i år 7-9 till 88 timmar 
(Utbildningsdepartementet 2016, s. 67). Förslaget har varit ute på remiss till 85 
olika instanser, däribland CETIS, lärarförbunden och skolledarförbundet Ur-
sprungligen var tanken att förslaget skulle i träda i kraft den 1 juli 2017. 
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3.4.1 Remissvar Teknik 200 timmar – ett urval 
 
För att ge ytterligare bakgrund till undersökningen gjordes valet att ta med de re-
missvar som direkt kan kopplas till teknikundervisning i grundskolan och forsk-
ningsfrågorna i syftet. Nedan presenteras svaren från CETIS, Skolledarnas förbund 
och de båda lärarförbundens i korthet. 
 

CETIS (2016) argumenterar bland annat för att förslaget inte är kostnadsneutralt 
varför en längre övergångsperiod behövs för att åstadkomma förändringarna. Den 
trånga sektorn har i tidigare undersökningar (Skolinspektionen 2014) visat sig vara 
tillgången på utbildade tekniklärare. CETIS menar dock att kravet på ett eget och 
reglerat kunskapsutrymme om 200 timmar är en lika angelägen som konsekvent 
reform. Kunskapskrav i år 3 menar CETIS kan vara viktigare för att garantera lik-
värdighet i teknikundervisningen än reglerad undervisningstid per stadium.  
Det krävs lärare med teknikdidaktisk utbildning för att kunna tolka teknikämnets 
syfte, förmågor och centrala innehål 
 

En stadieindelad timplan bör inte införas i grundskolan i dagsläget. Förändringstak-
ten i skolan har varit hög. Innan en stadieindelad timplan införs måste ordentliga 
utvärderingar med anledning av Lgr11, och andra under senare på beslutade föränd-
ringar, göras. Det gäller också t.ex. större kompetensutvecklingsinsatser som Ma-
tematiklyftet och Läslyftet. Det känns därtill tveksamt om en stadieindelad timplan 
verkligen skulle leda till en mer likvärdig skola. Teknik bör anges som ett eget 
ämne. Det har en egen kursplan och det finns goda skäl för att lyfta ut ämnet ur äm-
nesgruppen naturorienterande ämnen. Med hänsyn till det läge teknikämnet befin-
ner sig i, med en låg andel behöriga lärare och därmed ett stort kompetensutveckl-
ingsbehov, bör en längre övergångsperiod övervägas. Det finns även skäl att över-
väga fler timmar i Teknik än de föreslagna 200, med anledning av den nationella 
IT-strategin för skolan. (CETIS 2016) 

 
Lärarförbundet (2016) är skeptiskt till ett snabbt genomförande av förslaget att 
teknik tilldelas 200 egna timmar då det är ett ämne där många behöriga lärare sak-
nas, särskilt för år 1-6. Om undervisningen delas upp med minsta undervisningstid 
för de olika stadierna, krävs det omfattande ekonomiska insatser för huvudmän 
och skolor genom nyanställningar och kompetensutveckling. Det bekym-
mersamma behörighetsläget för tekniklärare gör att det kommer krävas kraftfulla 
och kostsamma insatser, menar Lärarnas Riksförbund (2016). Sveriges Skolledar-
förbund (2016) är positiva till denna skärpning men varnar för att det med stor 
sannolikhet kommer att bli svårt att fullt ut bemanna med behöriga och legitime-
rade lärare i teknikämnet. 
 
3.5 Digitalisering i skolan 
Skolverket har med hjälp av en bred arbetsprocess där såväl elever som lärare 
medverkat, tagit fram ett förslag förändringar i styrdokumenten i syfte att förtyd-
liga och stärka den digitala kompetensen ( Skolverket 2016, s. 1). 
 

Vidare ska skrivningarna bidra till att förstärka och tydliggöra inslag av program-
mering i undervisningen som en del av den digitala kompetensen, framför allt i äm-
nena matematik och teknik i grundskolan och motsvarande skolformer (Skolverket 
2016, s. 1) 
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Skolverket har i arbetet med uppdraget gjort bedömningen att det finns behov av att 
föreslå ytterligare justeringar i styrdokumenten för att stärka skolans uppdrag inom 
området och för att öka likvärdigheten mellan skolor. Även om många lärare har 
digital kompetens, är medie- och informationskunniga och har en medvetenhet om 
hur och varför de använder digitala verktyg i klassrummet, ser det olika ut från 
klassrum till klassrum och från skola till skola. Skolverkets IT-uppföljning (dnr 
2015:00067) från 2016 visar också att det finns ett stort behov av kompetensut-
veckling inom digitaliseringsområdet på alla nivåer inom skolan (Skolverket 2016, 
s. 5) 
 

 
Undervisningsråd Olof Andersson på Skolverket kommenterade dagsläget med att 
säga att Skolverket i juni 2016 skickade sin redovisning till Regeringen för bered-
ning där den nu bereds. När eventuella förändringar i styrdokumenten träder i kraft 
finns idag ingen information om. 
 
4. Metod och material 
Detta avsnitt inleds med att undersökningens syfte och vald metodansats presente-
ras följt av en närmare beskrivning av metodansatsen och den valda metoden för 
att samla empiri. Därefter presenteras urvalsprocess och beskrivning av studiens 
informanter. Slutligen beskrivs genomförande, analys och bearbetning av empiri, 
etiska överväganden samt något om reliabilitet och validitet för denna typ av stu-
die. 
 
4.1 Metodologiska utgångspunkter 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka några skolledares och tekniklä-
rares uppfattningar rörande synen på teknikämnet, mål med dagens teknikunder-
visning samt möjligheter och utmaningar i och med promemorian (Utbildningsde-
partementet 2016) att teknikämnet skulle garanteras 200 timmars undervisningstid 
under grundskolan. Målet med undersökningen var att söka efter variationer i skol-
ledares och tekniklärares uppfattningar. För detta syfte passade en kvalitativ ansats 
med ett induktivt förhållningssätt bra. Med induktivt förhållningssätt menas att 
man utifrån sitt resultat drar generaliserbara slutsatser och till exempel konstruerar 
en teori utifrån en mängd intervjuer (Bryman 2008, s. 28). Den valda metodansat-
sen har inspirerats av fenomenografin (Dahlgren & Johansson 2015, s. 162; Mar-
ton & Booth 2000, s.146) vilken beskrivs i följande avsnitt. 
  
4.1.1 Fenomenografi  
Fenomenografi är ”en ansats för att identifiera, formulera och hantera vissa typer 
av forskningsfrågor” (Marton & Booth 2000, s.147), men det är ingen metod och 
inte eller någon teori (Ibid., s 146). I denna undersökning var det just variationerna 
i hur olika informanter uppfattar exempelvis ”teknik” eller ”målet med dagens 
teknikundervisning” som var av intresse att undersöka och söka förståelse om.  
Marton & Booth (2000, s. 152) skriver att fenomenografins forskningsobjekt är 
variationerna i mänskligt erfarande. Lars-Ove Dahlgren och Kristina Johansson 
(2015, s.162) menar att fenomenografin är riktad mot hur människors olika sätt att 
uppfatta omvärlden. Variationerna är det som uppmärksammas med denna metod-
ansats (Ibid., s. 162). Det fenomenografiska förhållningssättets betydelse för denna 
studie visade sig genom att målet var att söka reda på olika uppfattningar rörande 
mina frågeställningar hos tekniklärare och skoledare. Detta styrde intervjuguiden 
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utformades, hur intervjuerna genomfördes och hur empirin analyserades. Dahlgren 
och Johansson (2015, s. 166) förordar att man vid fenomenografi använder sig av 
intervjuguider utifrån olika teman med ett mindre antal frågor. Vidare förespråkas 
att använda sig av semistrukturerade, kvalitativa intervjuer för att samla empiri 
(Ibid., s 166).Värt att notera är att denna studie endast inspirerats av fenomenogra-
fin och därför kan den inte sägas vara strikt fenomenografisk. 
 
Marton och Booth (2000, s.154) talar också om att i den fenomenografiska ansat-
sen anlägga ett andra ordningens perspektiv. Med det menas att hur människor 
uppfattar och erfar världen beror av deras erfarenheter och den kontext de befinner 
sig i (Ibid., s. 158). I praktiken innebär det att informanterna beskriver de fenomen 
som efterfrågas utifrån sina tidigare erfarenheter och kunskaper. 
 
4.2 Kvalitativ intervju 
Att valet föll på en kvalitativ metodansats har att göra med vad som skulle  under-
sökas i studien. Hade målet varit att i första hand försökt att generalisera exempel-
vis hur stor andel av 7-9 skolorna i Sverige som har tekniksalar, skulle en kvantita-
tiv ansats, där ett stort antal enheter undersöks med exempelvis enkäter, passat 
bättre. Nu var intresset istället riktat mot att söka efter olika uppfattningar hos ett 
antal tekniklärare och skolledare. Då en metodansats inspirerad av fenomenografin 
valts rekommenderades att semistrukturerade, kvalitativa intervjuer användes för 
att samla empiri, se även 4.1.1. Det är särskilt viktigt vid fenomenografiska inter-
vjuer att få ett så uttömmande svar som möjligt, att visa intresse för vad informan-
ten säger och att spela in intervjuerna (Dahlgren & Johansson 2015, s. 166). 
 
Möjligheten att vara följsam och anpassningsbar är större vid en kvalitativ än en 
vid en strukturerad, kvantitativ intervju där frågorna i större utsträckning speglar 
de egna intressena som forskare (Bryman 2008, s.371). En semistrukturerad inter-
vju underlättar också analysen då man redan till viss del har sorterat och strukture-
rat sin empiri. Som stöd för intervjuerna utarbetades intervjuguider med fastställda 
teman vilka intervjuerna sedan cirklade kring se även 4.5. Största svagheten med 
kvalitativa intervjuer är den så kallade intervjueffekten. (Larsen 2008, s. 27). Frå-
gor som man kan ställa sig är om informanterna är helt sanningsenliga mot inter-
vjuaren.. Rädsla för att visa okunskap kan vara ett hinder för detta. Andra aspekter 
att tänka på är att ge akt på om informanten upplevs spänd eller avslappnad, eller 
om finns det en alltför stor obalans mellan parterna under intervjun. Som intervju-
are behöver man vara medveten om hur det egna beteendet kan påverka. Man be-
höver hålla inne med egna åsikter eller förväntningar så att informanterna inte an-
passar sig och försöker ”svara rätt”. För att minska intervjueffekten vid mina inter-
vjuer har jag bland annat anpassat ordningen och i viss utsträckning formuleringen 
av frågorna samt låtit mina informanter få mer tid att fritt beskriva för personen 
engagerande och viktiga områden, se även metoddiskussion 6.1. 
 
Som ett led i att förtydliga hur kunskap skapas vid kvalitativa intervjuer kan två 
metaforer användas, malmletare och resenär (Kvale & Brinkman 2014, s. 69). 
Malmletaren ser kunskapen som begravd metall och intervjuaren är den som ska få 
fram den värdefulla metallen - kunskapen väntar på att bli “upptäckt” (Ibid., s. 71). 
Resenärmetaforen kan istället ses som om man är på väg till ett fjärran land och att 
man vid hemkomsten vill ha en berättelse att berätta om för andra. Intervjuare och 
informant vandrar tillsammans och resan leder kanske inte bara till ny kunskap 
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utan också till att resenären kanske själv förändras. Den egna rollen som intervju-
are har under intervjuerna pendlat mellan dessa roller med en viss övervikt för 
resenären. Det fenomenografiska förhållningssättet har påverkat intervjuerna på 
det sättet att målet hela tiden har varit att ge informanten möjlighet till uttöm-
mande och utvecklade svar. 
 
4.3 Urvalsprocess 
Skolledare och tekniklärare i grundskolans år 7-9 var studiens informanter. Hur 
många intervjuer som kan vara lämpligt att genomföra beror på om resultatet be-
svarar de forskningsfrågor som ställs (Kvale & Brinkmann 2014, s. 156). För att 
erhålla ett tillräckligt antal informanter kontaktades i slutet av november ett 40-tal 
skolledare vid år 7-9 skolor i fyra olika kommuner runtom i mellansverige.  
Både kommunala och fristående skolor kontaktades. Det första informationsbrevet 
sändes ut till skolledare under vecka 48, se bilaga 1. Rektorerna tillfrågades om 
medverkan samt om kontaktuppgifter till de tekniklärare som skulle kunna – och 
vilja - delta. Dessa utskick följdes upp via telefon under vecka 49. En påminnelse 
utgick sedan via mail och telefon till dem som ej svarat i slutet av vecka 50. Slutli-
gen erhölls ett positivt besked om deltagande från nio informanter - fem tekniklä-
rare och fyra skolledare Totalt sju olika skolor är representerade i undersökningen, 
varav tre med fristående huvudmän. Urvalet var av typen självselektion (Larsen 
2009, s. 77), ett icke-sannolikhetsurval, och resultaten är därför inte generaliser-
bara till att gälla för andra än de som deltog i undersökningen. 
 
4.4 Studiens informanter 
 
4.4.1 Tekniklärare 
Totalt intervjuades fem tekniklärare från lika många skolor. Intervjuerna genom-
fördes på plats eller via telefon och pågick i 35-50 minuter. Jag har valt att kalla 
samtliga tekniklärare vid manliga namn Adam, Björn, Carl, Douglas och Erik för 
att på det sättet åstadkomma en avidentifiering. I tabell 1 finns en sammanställning 
över tekniklärarnas bakgrund, erfarenhet och utbildning. Samtliga tekniklärare är 
behöriga i teknik vilket medför att de självständigt bedömer och sätter betyg. 
 
Tabell 1. Tekniklärare, bakgrund. 
 Adam Björn Carl Douglas Erik 
Skola 1 2 3 4 5 
Lärarutbildning Ma/NO/Tk 

 4-9 
NO 1-6 Ma/NO/Tk 

4-9 
NO/SO 1-7 
 

Ma/NO/Tk 
1-7 
Idrott 1-9 

Lärarerfarenhet >15 år 10-15 år  >20 år 10-15 år 10-15 år 
Utbildning/Fort-
bildning i teknik 

15hp* 
NT utveck-
lare 
2013-2016 
 

45 hp år 7-9 
2012/13 
Ämneslärare 
Teknik 

15hp* NTA körkort 15 hp* 

Gällande läroplan 
teknikutbildningen 

Lpo94 Lgr 11 Lgr80  - Lpo94 

Annat yrke  Förskollärare 
12 år 

Skolledare 
Halvtid 
 1 termin 

Dataoperatör 
17 år 
Slöjdlärare 

Elektriker 
10 år 
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Tekniksal Ja(äldre) Ja (ny) Nej Nej Ja (äldre) 
Eget 
ämne/integrerat i 
No 

Del av No Eget ämne Del av No Del av No Eget ämne 

Hel/halvklass - Helklass - - Halvklass 
Antal timmar  
År 7-9 

Ca 1/4 av 
tiden för No 

66 Ca 1/4 av 
tiden för No 

Anpassas 
efter Lgr11 

35  

Tekniklärare 
På skolan 

7  Ensam 9  
 

Ensam 
 

2 i Teknik 
9 i No 

 
4.4.2 Skolledare 
 
Fyra skolledare från fyra olika skolor intervjuades. Intervjuerna genomfördes lik-
som för tekniklärarna på plats eller via telefon och var något kortare, ca 30-40 mi-
nuter. Genom att kalla samtliga skolledare manliga namn Frank, Gustav, Hans och 
Ingvar har de avidentifierats. Intervjun med Ingvar och Douglas, vilka båda arbetar 
på samma skola, genomfördes med båda informanter samtidigt närvarande. Nedan 
i tabell 2 finns en sammanställning över skolledarnas bakgrund, erfarenhet och 
utbildning i teknik. 
 
Tabell 2. Skolledare, bakgrund 
 Frank Gustav Hans Ingvar 
Skola 5 6 7  4 
Lärarutbildning 
Ämnen 

Idrott/GIH SO 4-9 Ma/NO/Tk 
4-9 

Religion/Historia 

Rektorserfarenhet >15 år 5-10 år < 5 år >15 år 
Utbildning Teknik Nej Nej 30 hp Nej 
Läroplan vid ut-
bildningen 

Lgr69 Lpo94 Lgr80 Lgr69 

Övriga yrken    Idrottsledare 
Teolog 

Tekniksal Ja Nej Ja Nej 
Eget 
ämne/integrerat 

Eget Del av NO Eget Del av NO 

Timmar 7-9 35  Integrerat 63 Integrerat 
Antal tekniklärare 2 3 4 1 

 
4.5 Genomförande 
Totalt nio olika informanter intervjuades vid åtta olika intervjuer under perioden 
10-18 januari 2017. Två intervjuer genomfördes på telefon (Adam, Hans) och öv-
riga sex genomfördes på plats i respektive skolas lokaler. Vid en intervju intervju-
ades en skolledare (Ingvar) och en tekniklärare (Douglas) samtidigt på deras eget 
initiativ. Erik och Frank arbetar på samma skola men intervjuades enskilt. Samt-
liga samtal spelades in för att sedan transkriberas. Varje intervju inleddes med lite 
småprat för att erhålla en trygg och avslappnad miljö. För att veta lite om hur man 
kan ställa frågor till informanten behöver man lära känna den man ska intervjua 
lite innan man startar, ta en god kopp te eller kaffe och prata om något vardagligt. 
Därefter berättade jag om bakgrunden till examensarbetet och informerade ytterli-
gare en gång till om vad som gäller angående avidentifiering och deltagande i 
denna typ av mindre forskningsstudie. Jag försäkrade också samtliga deltagare att 
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jag vid citering i min uppsats kontaktar vederbörande för godkännande inför publi-
cering. Till hjälp vid intervjuerna hade intervjuguider utformats, se bilaga 2 och 3. 
Dessa bestod av ett antal hjälpfrågor grupperade under teman som intervjun var 
tänkt att belysa: Bakgrund, Syn på teknikämnet, Dagens teknikundervisning och 
Teknik 200 timmar. Hjälpfrågorna var något olika för tekniklärare och skolledare. 
Dessa följdes inte slaviskt utan en viss grad av anpassning gjordes utifrån infor-
mantens unika perspektiv. Intervjuerna tog ca 35-60 minuter beroende på hur fyl-
ligt informanterna beskrev sina uppfattningar och tankar utifrån intervjuguiden. 
Samtalen spelades in med hjälp av mobiltelefon och transkriberades sedan ord för 
ord med fokus på vad som sades Ursprungligen var intervjuguiderna utformade för 
att belysa dagens teknikundervisning på ett mer omfattande sätt än vad den före-
liggande undersökningens frågeställningar visar på. 
 
4.6 Bearbetning, analys och tolkning 
En utmaning med att analysera kvalitativa data är att ur en stor mängd empiri 
skapa någon form av mening, i detta fall ur utskrifter av transkriberade intervjuer. 
Man behöver kunna skilja det triviala från det för undersökningen betydelsefulla 
och kunna identifiera mönster i sin rådata (Fejes & Thornberg 2015a, s. 35). För att 
bearbeta och analysera min empiri valde jag att göra en innehållsanalys (Larsen 
2009, s.101) inspirerad av fenomenografin (Dahlgren & Johansson 2015, s. 162), 
se även 4.1.1. De intervjuer som genomfördes spelades in och transkriberades, ord 
för ord. Transkriberingen har sedan jämförts med inspelningen för att säkerställa 
korrektheten mellan intervju och transkribering. Ett medvetet val gjordes att inte 
transkribera empiri som låg långt ifrån frågeställningarna, till exempel frågor om 
bedömning eller personliga förhållanden som ej bedömdes vara relevanta. Detta 
kan sägas motsvara det första steget i den fenomenografiska analysen (Dahlgren & 
Johansson 2015, s. 167f). 
 
I nästa steg utfördes en kondensation av all transkriberad rådata där de mest bety-
delsefulla uttalandena ströks under. Därefter grupperades dessa utifrån frågeställ-
ningarna och färgkodades utifrån tillhörighet, exempelvis alla uttalanden som 
kunde härröras till synen på teknikämnet gulmarkerades. Nu började ett arbete med 
att dra gränser mellan olika uppfattningar och konstruera kategorier exempelvis 
”Vad ska eleverna lära sig” som en av fyra kategorier för uttalanden inom forsk-
ningsfråga 2 (Synen på teknikämnet), se figur 1. De i studien sökta variationerna i 
uppfattningar hos informanterna kunde genom denna struktur observeras både mel-
lan kategorier (olika kategorier för tekniklärare och skolledare) och inom kategori-
erna vilket förtydligas i figur 1 där exempel på variationer inom tre kategorier pre-
senteras. Det sista steget i den fenomenografiska analysen, den kontrastiva fasen, 
var att granska allt material återigen för att se om det kunde sorteras in under fler 
än en kategori (Dahlgren 2015 s 167f). I bilaga 4a och 5a visas exempel på hur 
uttalanden placerats in under olika kategorier. Bilaga 4b och 5b presenterar en 
sammanställning över samtliga funna kategorier under varje frågeställning för tek-
niklärare respektive skolledare. 
 
Slutligen så tolkades empirin och här var det viktigt att hitta en balans mellan den 
egna tolkningen och informantens (här tekniklärarens eller skolledarens) uppfatt-
ning av en viss situation. Det var också viktigt att den intervjuade kunde känna 
igen sig i tolkningen (Larsen 2008, s. 107;Bryman 2008, s. 353). 
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Figur 1: Illustration av analysgång, steg 1 till steg 6. 
Exempel: Skolledare, frågeställning 2 
 

Steg 3: Färgmarkering av uttalanden   
FS 1 = Gul, FS 2 = Blå, FS 3 = Grön 

Steg 2: ”Kondensation” =  betydelsefulla uttalanden ströks under 

Steg 1: Grov rensning av irrelevant data utanför frågeställningarna 

Steg 4: Gränser mellan väsenskilda utta-
landen. Kan de sorteras in i flera grupper?  

Utskrifter av transkriberade intervjuer med 9 informanter 
 (skolledare och tekniklärare) = rådata 

131 betydelsefulla uttalanden kopplade till frågeställningarna 

45 betydelsefulla uttalanden kopplade  
till frågeställningarna 
Skolledare 

86 betydelsefulla uttalanden kopplade  
till frågeställningarna 
Tekniklärare 

5 uttalanden gränsfall 
FS 1/FS 2 

40 uttalanden kunde färgmarke-
ras och placeras in under FS 

Exempel :  
13 uttalanden under FS 2 efter att gränsfallen analyserats 

Kategori : Genus 
Uttalanden : 1 

Kategori : Mål enligt 
Lgr11 
Uttalanden : 2 

Gränsfallen sorterades in 
under FS 1 eller FS 2 

Steg 5: Skapa kategorier utifrån grupperingar av 
väsenskilda uttalanden. Vad kan bli samlande 
namn (rubriker) för dessa kategorier? 

Kategori: Vad ska ele-
verna lära sig? 
Uttalanden : 4 

Kategori : Att ge förut-
sättningar 
Uttalanden : 6 (utvecklas 
ej här av utrymmesskäl) 

Variation inom 
kategori: En 
Att tjejer inte 
alltid är teknik-
intresserade 

Variationer inom 
kategori: Två  
Att uppnå kunskaps-
kraven, tydlighet i 
syfte och förvänt-
ningar 

Variation inom kategori: Fyra 
Att klara av det mest elementära 
hemma , att förstå vad teknik är, att 
förstå hur saker och ting hänger 
samman, att våga prova och experi-
mentera 

Steg 6: Kontrastiv fas. Granska allt material på 
nytt. Kan det sorteras in under flera kategorier? 
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4.7 Etiska överväganden 
Frågan som alltid bör ställas är om kunskapstillskottet från en undersökning upp-
väger besväret det medför för deltagarna i studien (Vetenskapsrådet 2002, s. 5). 
Skriftlig information till lärare och skolledare i fyra kommuner gick ut via mail i 
början av vecka 48 med information om de villkor och rättigheter som gällde för 
undersökningen, se bilaga 1. Genom detta uppfylldes informationskravet. Sam-
tyckeskravet (Ibid., s. 9) innebär att en studies informanter har rätt att bestämma 
om sin egen medverkan. De skolledare och lärare som tackade ja till att medverka i 
studien fick förnyad information om samtycke först skriftligt och sedan muntligt i 
samband med intervjuerna. Härigenom är även detta krav vara uppfyllt. Kravet på 
konfidentialitet (Ibid., s. 12) berör frågan om etiskt känslig information. Den typen 
av information skall ej komma obehöriga till del. Konfidentialitetskravet innebär 
också att alla uppgifter ska lagras eller rapporteras på ett sådant sätt att en enskild 
informant inte ska kunna identifieras av en utomstående. Denna studie berörde ej 
information av etiskt känslig karaktär. Uppgifterna rörande informanterna i studien 
har avidentifierats så långt det varit möjligt. Nyttjandekravet handlar om att den 
insamlade informationen endast får användas för forskningsändamål, i detta fall i 
ett examensarbete som publiceras vid Högskolan Dalarna. Inför direkt citering i 
uppsatsen blev också var och en av informanterna skriftligt informerade i början 
av februari med möjlighet till godkännande eller förslag på ändringar. Syftet med 
detta var att informanterna skulle känna igen sig i såväl citat som i den beskrivna 
verkligheten i den föreliggande rapporten. 
 
4.8 Validitet och reliabilitet 
Med validitet menas relevans. Det kan i en kvalitativ undersökning vara lättare att 
uppnå en god relevans än i en kvantitativ undersökning. Det beror på att man kan 
försäkra sig om att informanten förstått frågan, klargöra eller sammanfatta genom 
att ställa följd- eller kontrollfrågor. Informanterna har också möjlighet att lyfta 
fram frågor viktiga för just dem vilket ger en större möjlighet att finna olika för-
klaringar till en viss frågeställning än till exempel i en enkät. (Larsen 2009, s. 80f). 
Reliabiliteten eller tillförlitligheten är inte lika enkel att mäta i en kvalitativ under-
sökning. För en hög reliabilitet krävs det att det går att nå samma resultat om 
undersökningen upprepas i en annan tid och med en annan intervjuare (Ibid., s. 
81). Det är heller inte möjligt att komma fram till en absolut social verklighet eller 
sanning menar forskarna Lincoln och Guba (Bryman 2008, s. 354ff) varför kvalita-
tiva studier bör granskas ur andra aspekter än kvantitativa. Lincoln och Guba före-
slår att istället för att tala om validitet och reliabilitet så kan begreppen tillförlitlig-
het och äkthet användas. Tillförlitlighet kan i sin tur indelas i delkriterierna trovär-
dighet (motsvarar intern validitet), överförbarhet ( extern validitet) samt pålitlighet 
(reliabilitet). 
 
5.Resultat 
I denna del presenteras det analyserade resultatet från intervjuerna Resultaten är 
analyserade utifrån frågeställningarna och sedan grupperade utifrån olika katego-
rier  se även avsnitt 4.6, figur 1 samt bilagorna 4a, 4b, 5a och 5b. Då empirin ana-
lyserats utifrån en kvalitativ metodansats med inspiration från fenomenografin 
noterades de funna variationerna mellan kategorier (tekniklärares och skolledares) 
såväl som inom kategorierna. Studiens frågeställningar var: 
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 Hur uppfattas teknikämnet av tekniklärare respektive av skolledare? 
 Hur uppfattas målet med dagens teknikundervisning av tekniklärare och 

skolledare? 
 Hur uppfattas promemorian, där teknik garanteras 200 timmars undervis-

ningstid i grundskolan, av skolledare och tekniklärare med avseende på 
utmaningar och möjligheter? 

 
5.1 Synen på teknikämnet (Frågeställning 1) 
 
5.1.1 Tekniklärare 
 
Vad är teknik? 
Kategorin uppfattades av tekniklärarna utifrån tre variationer: teknik som något 
som finns överallt (i vardagen eller inom andra ämnen), teknik som ett problem 
som behöver lösas eller något som tillfredsställer människors behov samt teknik 
som något icke-materiellt (exempelvis flöde av information). 
 
När Björn började arbeta som lärare efter sin lärarutbildning var bilden av teknik 
den han bar med sig från sig egen skoltid där han bland annat fick tapetsera en 
vägg. Efter några år bestämde han sig för att läsa in ämnesbehörighet i teknik då 
han upplevde att eleverna blev mer och mer intresserade av ämnet. Det speciella 
med teknikämnet är enligt Björn att han i teknikämnet kunde hitta kopplingar till 
skolans alla ämnen. ”I tekniken tyckte jag att kunde hitta skolans alla ämnen! [..]  
Det här kan bli den röda tråden som knyter ihop alla ämnen” menade Björn. 
 
Teknik är det som utvecklar vardagen för att vi vill ha det bekvämare eller roligare 
menade Adam, som arbetat mer än 15 år som lärare i NO och teknik. För honom 
finns tekniken överallt runt omkring oss. För Carl är teknik ett ämne som ständigt 
utvecklas vilket både är en möjlighet och ett problem, exempelvis blir läromedel 
snabb föråldrade. Samtliga lärare tog upp aspekten av att teknik handlar om vi har 
upplevt ett problem eller svårighet som vi vill komma till rätta med genom pro-
blemlösning. Problemlösning är överhuvudtaget ett centralt begrepp som både 
tekniklärare och skolledare tagit upp när vi talat om teknik. Douglas framhävde 
teknikens roll att tillfredsställa behov hos människan men han såg också förmågan 
att se samband och sammanhang som centrala både i teknik och i teknikämnet. Här 
gav han ett exempel med miljöbilar och om de alltid är miljövänliga. Han påpe-
kade också att teknik kan vara icke-materiell exempelvis som ett flöde av inform-
ation genom datasystem. Erik gav ett annat exempel på samband och lyfte fram 
förmågan att se sammanhang från en ritning till ett objekt. Carl såg ett behov av 
förståelse för den nyare och digitala teknik som kommer, exempelvis hur pro-
grammering kan användas för att styra all teknik omkring oss. 
 
Praktiskt och konkret 
Kategori uppfattades utifrån tre variationer: att konkretisera abstrakta fenomen, att 
ge eleverna chans att visa att de förstått samt att de praktiska momenten står i cent-
rum av teknikundervisningen.  
 
I informanternas berättelser framhävdes tekniken som praktisk och konkret, dels i 
den bemärkelsen att man kunde konkretisera för eleverna vad man menade, men 
också genom att de praktiska momenten ofta stått i centrum av undervisningen. 
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Adam tog upp exempel med elever som tyckte det var jobbigt att läsa och skriva.  
I teknikundervisningen kunde de istället få visa praktiskt att de hade förstått. ”Det 
blir också lättare för eleverna att förstå för man kan gå ut och visar dom några 
broar” och ”det är lite lättare än kemi till exempel, där man pratar om [..] abstrakta 
saker som man inte ser” fortsatte Adam. Björn menade att tekniken blivit lite mer 
"hands-on" genom att teori genomgående blandats med praktiken. I fysiken har det 
varit tyngdpunkt på teori som sedan utmynnat i något praktiskt, till exempel en 
laboration. 
 
Mellan NO och träslöjd – teknikämnets hemvist 
Kategorin uppfattades utifrån tre variationer: praktisk tillämpning av fysiken, stora 
likheter med träslöjd samt ett ämne i sin egen rätt. 
 
Tre av lärarna beskrev teknikämnet som just som den praktiska tillämpningen av 
naturvetenskapen, framförallt av fysiken. Carl gav flera exempel där han har sett 
teknik som praktiska tillämpningar av fysik men även av matematik. Exempel på 
detta kan vara hur olika krafter påverkar hållfastheten. Douglas förtydligade tekni-
kens betydelse genom att tillägga ”fysik, kemi och biologi det kan man ju ha utan 
att det blir nån effekt i världen överhuvudtaget om man inte tillämpar dom på nå-
got sätt”. Erik tyckte sig fortfarande se stora likheter med träslöjden såsom ämnet 
idag praktiseras och jobbade medvetet med att styra undervisningen i en annan 
riktning. Han tyckte också att det var viktigt att man i teknikämnet jobbade med 
det i som inte togs upp i kemi-, fysik- eller biologiundervisningen. Överhuvudtaget 
tyckte han att i samband med att Lpo94 kom så försvann också den centrala styr-
ningen och tydligheten hos teknikämnet. Björn tog upp detta med att många ute på 
skolorna resonerar som så att man jobbar med teknik eftersom det ”ingår i NO:n 
”och att man genom laborationerna jobbar med teknik. Björn var noga med att 
framhålla att teknik är ett alldeles eget ämne. 
 
Teknik i vardagen 
Kategorin uppfattades utifrån tre variationer : att förstå de system man möter i var-
dagen, att kunna hantera verktyg och maskiner och att bryta ned vardagstekniken .  
 
Erik som besitter en bred och lång erfarenhet från ett yrkesliv i el- och byggbran-
schen bidrog med många aspekter av vad teknikämnet var och vad det kan vara 
som skiljde sig från de andra lärarna. Han lyfte fram vikten av att förstå de system 
vi möter i vardagen. För honom är teknikämnets roll att ge en allmän utbildning av 
tekniken i Sverige av idag. ”Teknik det är att kunna förstå [..] hur elen kommer in i 
kabeln, alltså hur man kan förstå kabeln från väggen till en lampa [..] och att kunna 
hantera verktyg och maskiner” sade Erik. Björn menade att det också är av bety-
delse att bryta ned den teknik eleverna använder sig av i vardagen för att både 
väcka intresse och skapa förståelse för vad teknik är. 
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5.1.2 Skolledare 
 
Vad är teknik? 
Teknik uppfattades av skolledarna utifrån tre variationer: att behärska vardagstek-
niken, att få en övergripande förståelse för samhälls- och teknikutvecklingen och 
att teknik finns i allting omkring oss (och handlar om att göra våra liv enklare).  
 
Teknik finns i allting runt omkring oss, till exempel genom att olika ting är utfor-
made för att göra våra liv enklare. Det handlar mycket om att finna lösningar på 
olika situationer, sade flera av skolledarna. Till skillnad från fysiken som förklarar 
olika fenomen runt omkring oss är tekniken just problemlösning, fortsatte Hans 
som även arbetat många år som NO- och tekniklärare innan han blev skolledare för 
ett par år sedan. Två av skolledarna sällade sig till uppfattningen att teknik i första 
hand är att kunna behärska tekniken i vardagen, såsom att kunna byta säkringar, 
skruva i sladdar och byta däck på bilen. En annan definition gavs av Gustav med 
en bakgrund som SO- lärare. Han såg teknik handla om en mer övergipande för-
ståelse för hur saker och ting hängde ihop och hur teknik- och samhällsutveckling-
en löpt sida vid sida. Från sin egen grundskoletid mindes han att ”vi gjorde en 
hammare i teknik och [..] använde olika tekniker [..]med härdning och allt vad det 
var”. 
 
Praktiskt och konkret 
Kategorin uppfattades utifrån två variationer: teknikämnet som något praktiskt 
(som att bygga) och teknikämnet som ett kreativt ämne. 
 
Teknikämnet förknippas framförallt med praktiskt arbete, sade flera av skolledar-
na. Exempelvis nämnde flera skolledare att tekniken är den praktiska delen av NO 
-ämnena där beröringspunkter finns. Det som Gustav spontant kom att tänka på när 
det gäller teknik var detta med att bygga eller testa någonting och hans första tanke 
var broar och vilka brotyper det finns, byggnadsteknik och så vidare. Hans lade till 
aspekten att teknikämnet även är ett väldigt kreativt ämne med många möjligheter. 
 
Mellan NO och slöjd – teknikämnets hemvist 
Kategorin uppfattades utifrån tre variationer: teknik och slöjd som närbesläktade 
ämnen, fysikens beröring med teknikämnet samt skillnader mellan teknik och fysik 
avseende på status och perspektiv. 
 
Finns det en skillnad på teknik och slöjd? frågade sig Ingvar, tidigare lärare i relig-
ion och historia. Han hade för övrigt mycket goda erfarenheter av samarbete mel-
lan teknikämnet och slöjden. Frank, tidigare idrottslärare, tog också upp närheten 
till slöjd för teknikämnet och såg teknikämnet som en brygga mellan NO och 
slöjd. Ur hans synvinkel hade också teknikämnet mest beröring med fysiken av de 
tre NO-ämnena. Hans har i sin tidigare roll som lärare upplevt en känsla av att det 
kan finnas en viss statusskillnad mellan fysik och teknik där kunskaper i fysik har 
ansetts som mer värdefulla än i teknik. Själv såg han ämnena som lika viktiga och 
roliga men med olika perspektiv där kortfattat fysiken förklarade fenomen medan 
tekniken var just problemlösning. ”Jag tror att det kan finnas en statusskillnad mel-
lan teknik- och NO-lärare men inte från något annat håll [..] att tekniken ibland 
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upplevs smutsig, att det har varit verkstadsteknik tidigare [..]. Nu är det mer sy-
stem, finare teknik” fortsatte Hans. 
 
Teknikämnet idag 
Skolledarna uppfattade kategorin utifrån tre variationer: teknikämnet som mer teo-
retiskt och systeminriktat än tidigare , teknikämnet som riskerar få liten plats vid 
integrering i NO-blocket samt frågan om teknikämnet som synonymt med vissa 
(standard) uppgifter. 
 
Hans fortsatte att resonera om att teknikämnet i dag är annorlunda än teknikämnet 
tidigare i historien. Idag är tekniken mer teoretisk än tidigare och har blivit mer 
inriktad på system och mindre på verkstad, sade han. Eleverna tränas på att se 
samhället och de tekniska lösningarna som finns i deras vardag med nya och kri-
tiska ögon. Exempelvis har de ju kunnat följa utvecklingen av sina egna mobiltele-
foner bara under deras egen tid som mobilanvändare, menade han. 
   
Det finns en viss risk att teknikämnet fått en väldigt liten  plats när det integrerats i 
NO-blocket sade Hans av egen erfarenhet. Kemiämnet kan exempelvis ha upplevts 
ha en mer krävande kursplan än tekniken och tillsammans med ofta bristfälliga 
tekniklokaler kan det ha gjort att teknikämnet blivit väldigt litet, menade han. Slut-
ligen undrade han över om det idag finns en ”undervisningskanon” i teknikämnet 
utgående från kurserna i teknik som gavs för blivande NO- och tekniklärare på 
Lärarhögskolan. ”Vissa uppgifter har blivit vanliga i svensk skola [..] i hela Sve-
rige [..] det broar med glasspinnar” sade Hans som med undervisningskanon me-
nade att ”det finns vissa[..] standarduppgifter som eleverna gör”. 

 
5.1.3 Sammanfattning 
Hos både tekniklärare och skolledare återfanns tre gemensamma kategorier: Vad 
är teknik? (vilken behandlade den allmänna uppfattningen av teknik), teknik som 
något Praktiskt och konkret samt Mellan NO och slöjd- teknikämnets hemvist. 
Dessa tre kategorier hänger intimt samman med de i intervjuguiderna ställda frå-
gorna ”Vad är teknik för dig” och ” På vilket sätt skiljer sig teknikämnet från andra 
ämnen?”. I gruppen tekniklärare förekom även kategorin Teknik i vardagen medan  
kategorin Teknikämnet idag förekom i gruppen skolledare. Variationerna inom 
Teknik i vardagen kan sägas spegla ett mer undervisningsnära perspektiv medan 
variationerna inom Teknikämnet idag handlar mer om teknikämnets plats och ut-
rymme i förhållande till NO-ämnena samt om teknikämnet blivit lika med vissa 
standarduppgifter i svensk skola. 
 
5.2 Målet med dagens teknikundervisning (Frågeställning 2) 
 
5.2.1 Tekniklärare 
 
Målet enligt Lgr11 
Kategorin uppfattades utifrån två variationer, det centrala innehållet och den med-
borgerliga aspekten. 
 
Teknikämnet styrs även av nationella styrdokument, i detta fall Lgr11. Samtliga 
lärare styrde sin undervisning mot det centrala innehållet och att eleverna skulle 
ges möjlighet att uppnå kunskapskraven och träna förmågorna. Vad i det centrala 
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innehållet tränar elevernas förmågor på bästa sätt och vad är det som ska utveck-
las? frågade sig flera av lärarna när de resonerade kring målet med teknikunder-
visningen. Douglas som var en av lärarna som integrerade tekniken tillsammans 
med kemi, fysik och biologi tänkte så här: ”Min utgångspunkt är ju det som vi 
jobbar med i NO-ämnena och om jag då ska införa teknik är det ju [..] att försöka 
hitta vilka delar som ska finnas med enligt läroplanen”. Douglas hade liksom 
Adam och Carl teknikundervisningen invävd i NO:n. Douglas lyfte även fram den 
demokratiska och medborgerliga aspekten att eleverna ska bli dugliga medborgare 
som kan fatta beslut i olika frågor, exempelvis ” Ska vi ha kärnkraft eller inte?” 
Här ville han att eleverna skulle grunda sina argument utifrån vetenskap och tek-
niskt kunnande istället för att bara anta. Erik utgick också från Lgr11 men tittade 
också på de praktiska och ekonomiska aspekterna för att få till så bra lösningar för 
elevernas undervisning som möjligt. Flera av lärarna tryckte på att det centrala 
innehållet skulle hinnas med mer eller mindre och att det kunde ge stress med 
tanke på de timmar man har till sitt förfogande. 
 
 
Intresse – att skapa och tillvarata 
Kategorin uppfattades utifrån tre variationer: att skapa ett intresse för teknik, att 
elevernas arbeten har betydelse samt den nya och digitala tekniken. 
 
Det främsta målet med teknikundervisningen var enligt flera av lärarna att skapa 
ett intresse hos eleverna, att få dom att förstå vad teknik är och vad man bli när 
man läser teknik. Det viktigaste är att få dem att förstå att det är kul och att de ser 
fram emot att ha teknik sade Björn. I början kan eleverna vara lite avvaktande mot 
teknikundervisningen men när de genomfört några kurser tycker många istället att 
det är det roligaste ämnet, menade Adam. Björn framhöll att det är viktigt att inte 
begränsa elevernas kreativitet vad gäller vare sig material eller vad som går att 
genomföra i tekniken. Han menade också att om eleverna får arbeta med dom har 
intresse av så blir undervisningen roligare. Här nämnde han några elever som ville 
jobba med design av smycken och där de bland annat kopplade detta till hållbarhet 
då de plockade isär skrotade datorer och tog tillvara det de kunde använda. Det 
som görs behöver ha ett syfte och han underströk ”hur viktigt det är att de får visa 
[..] att det blir på riktigt” och inte ”hamnar i soporna”. Det eleverna arbetar med 
behöver ha ett annat syfte än att de bara ”ska göra det för görandets skull”, avslu-
tade Björn. Carl lyfte ytterligare en aspekt och det var att lärarnas egna intressen 
också påverkar undervisningen på det sättet att det får mer utrymme. Den nya digi-
tala tekniken och vilka möjligheter den har var något han lyfte fram och som han 
också trodde intresserade eleverna i hög utsträckning. Han ville också få eleverna 
att förstå hur allting hänger samman och att det inte är uppdelat i teknik, fysik, 
kemi och biologi utan att man behövde se alla delarna för att kunna lösa (tekniska) 
problem. 
 
Design och konstruktion 
Kategorin uppfattades utifrån två variationer, att pröva igen, testa på nytt och 
komma med idéer samt möjligheten att använda sig av prototyper i designproces-
sen. 
 
Alla lärarna lyfte fram möjligheterna att ”pröva igen och testa, testa på nytt och 
komma med idéer ” som centrala för teknikundervisningen. Här såg de något som 



  

26 
 

skiljde sig från exempelvis fysiken. Björn pratade med eleverna om hur de kan 
tänka om själva designprocessen. Eleverna fick också träning i problemlösning, 
hur löser man ett problem, vad är ett problem? Att de hittade strategier för detta. 
Carl lyfte detta med att använda tekniken som ett verktyg för att tänka kring teknik 

och för att lösa problem. Erik talade om hur eleverna kunde använda sig av minia-
tyrer eller prototyper i processen att designa och konstruera. ”Jag försöker att säga 
så här [..] att om man kommer på nånting, om man gör en bil eller nånting annat så 
bygger man den inte i plåt första gången” eftersom ”det blir dyrt och svårt” 
. 
Erhålla vardagskunskaper 
Kategorin uppfattades utifrån två variationer, att eleverna ska erhålla kunskap de 
behöver i vardagen samt möjligheter att få prova på och lyckas med något de har 
nytta av. 
 
En aspekt som framhölls särskilt av två av lärarna, Douglas och Erik, var möjlig-
heten för eleverna att skaffa sig kunskaper användbara i vardagen. Douglas pekade 
på teknikkunskapernas säkerhetsaspekter som något han vill att eleverna ska få 
med sig från grundskolan. Erik sade att ”man märker att dom är sämre och sämre 
på det [..] man jobbar mindre och mindre med händerna . Han fortsatte på temat 
vardagskunskaper och gav exempel på att ”de vet inte vad en säkring är eller [,,] 
vad man får göra”. Att få se ungdomar han inte trodde hade något intresse alls för 
skolan lyckas att koppla lampor, eller jobba med annan vardaglig teknik, var otro-
ligt kul menade Erik. Ungdomar som har svårt att lyckas i andra ämnen fick här 
ytterligare en chans vilket både Adam och Erik framhöll. Här i tekniken skulle de 
göra så mycket mer än att få en lampa att lysa, de skulle också få den att fungera i 
ett mindre system som när de exempelvis byggde en prototyp av ett hus. Erik 
tyckte att alla ungdomar skulle få möjlighet att testa på att det här med att jobba 
praktiskt med vardagsteknik och skulle gärna se att eleverna fick ännu mer möjlig-
heter till att träna sådant som att rensa ett avlopp och annat man kan behöva i vux-
enlivet. 
 
5.2.2 Skolledare 
 
Målet enligt Lgr11 
Kategorin uppfattades av skolledarna utifrån två variationer, att uppnå kunskaps-
kraven samt tydlighet om vad syftet är och vad eleverna förväntas uppnå. 
 
Först och främst skulle självklart eleverna ges möjlighet att uppnå kunskapskraven 
enligt Lgr11 vilket samtliga skolledare framhöll. Både lärare och elever behövde 
också förstå kunskapskraven och vad syftet med teknikämnet var. Frank, med en 
tidigare bakgrund som idrottslärare, ville här påpeka en fördel som deras teknik-
undervisning har vilket är att den var så tydlig och att eleverna faktiskt förstod vad 
som förväntas av dom. Han gav som ett exempel på detta att eleverna skulle bygga 
ett hus i miniatyr med fungerande belysning med mera. 
 
Vad ska eleverna lära sig? 
Skolledarna uppfattade denna kategori utifrån tre variationer, att klara det mest 
elementära hemma, att ges möjlighet att förstå hur samhället är uppbyggt samt att 
utveckla nyfikenhet och mod att våga prova. 
 



  

27 
 

Ingvar ville att eleverna skulle få de kunskaper de behövde för att de klara av den 
vardagsnära tekniken i första hand. Målet ur hans perspektiv var ”:att medvetande-
göra eleverna [..].så att man klarar av det mest elementära hemma [..]. Jag tycker 
att folk ska kunna lära sig  [..] byta kontakter, skarva sladdar [..] fixa elementära 
saker med bilen och liknande”. Hans ville att eleverna skulle ges möjlighet att för-
stå hur samhället var uppbyggt med tekniska system där eleverna skulle få kun-
skaper om hur olika delar fungerar tillsammans. Han ville också att teknikunder-
visningen skulle ge eleverna en förmåga att ifrågasätta och inte nöja sig med en 
enkel förklaring. Det han också ville var att eleverna skulle ges möjlighet att ut-
veckla nyfikenhet och mod att våga prova och experimentera. Gustav ville att ele-
verna skulle förstå vad teknik är, att det är ett eget ämne och så mycket mer än 
exempelvis sladdar och datorer. 
 
Att ge förutsättningar 
Skolledarna uppfattade kategorin utifrån tre variationer, att bistå med fysiska för-
utsättningar (lokaler, lärare, material) att organisera lärarnas arbete (ge tid för 
samplanering exempelvis) samt att organisera gemensam kompetensutveckling 
(exempelvis datakurser för alla elever). 
 
Vad är då skolledarnas roll för att tekniklärarna ska nå det som de ser som målet 
med sin teknikundervisning? Frank svarade: ”det är så viktigt att jag ser till att de 
har rätt lokal, rätt lärare och rätt material [..] och att vi har valt att lägga halvklass 
på ett praktiskt ämne.[..] När eleverna är uppe och rör på sig så behöver de handle-
das mera”. Ingvar såg möjligheterna med att i framtiden kunna arbeta mer i block-
form med såväl SO- som NO-ämnena (där teknik idag är integrerad). Det skulle 
kunna innebära att arbeta två dagar per vecka med antingen SO eller NO under en 
längre tid vilket skulle möjliggöra mer experimentell undervisning såväl som stu-
diebesök till kraftverk och liknande. Hans insåg att alla elever på hans skola be-
hövde mer kunskaper om hur man använder datorer. De valde därför att göra en 
kurs där eleverna ca 30-40 minuter i veckan har fått lära sig om hur datorer och 
system fungerar samt även enklare programmering. För att tekniklärarna ska få 
möjligheter att vara kreativa behöver jag som skolledare ge förutsättningar för 
detta och se till att det finns material till detta, exempelvis digitala ritprogram, sade 
Hans vidare. Gustav lyfte ytterligare en aspekt av detta med att ge förutsättningar 
nämligen att ge tid till planering, samarbete och att lärarna kan prata med varandra. 
På skolan får alla lärare i SO och NO en gemensam timmes planeringstid för att 
planera gemensamma projekt. Liksom på Ingvars skola är alla NO-ämnen (och 
tekniken) integrerade och tiden för varje ämne är upp till NO-läraren att planera. 
Genom att lärarna verkligen ges tid att prata ihop med sig med varandra så menade 
Gustav att undervisningen också blir bättre för eleverna. 
 
Genus 
Genus uppfattades utifrån en enda variation, att tjejer ibland inte är teknikintresse-
rade.  
 
En av skolledarna, Hans, uppfattade att tjejer ibland inte är teknikintresserade och 
han har tidigare drivit ganska hårt att få både tjejer och killar att förstå att teknik 
faktiskt är nånting alla kan klara av.  
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5.2.3 Sammanfattning 
Endast en kategori var här gemensam för både skolledare och tekniklärare: Mål 
enligt Lgr11. I övrigt var det stora variationer mellan de kategorier som återfanns 
hos tekniklärare respektive skolledare. Kategorin Genus lyftes enbart av en av 
skolledarna. Den dominerade kategorin för tekniklärarna var annars Intresse – 
skapa och tillvarata följt av Att erhålla vardagskunskaper och Design och kon-
struktion. För skolledarna var kategorin Att ge förutsättningar följt av Vad ska 
eleverna lära sig mest framträdande. Detta kan sägas spegla de olika roller som 
tekniklärare och skolledare har vad gäller undervisningen. Lärarna lyfte det elev- 
och undervisningsnära medan skolledarna å sin sida talade om förutsättningar för 
undervisningen. En av skolledarnas kategorier, Vad ska eleverna lära sig, innehöll 
variationer av uppfattningar som även återfanns i tekniklärarnas kategorier Att 
erhålla vardagskunskaper och Design och Konstruktion.  
 
5.3 Teknik 200 timmar (Frågeställning 3) 
 
5.3.1 Tekniklärare 
 
Utveckling av teknikämnet 
Kategorin uppfattades av tekniklärarna utifrån fyra variationer: mer tid till för-
djupning och breddning ( exempelvis programmering, studiebesök eller att träna 
praktiska färdigheter ), ökade möjligheter att utgå från elevernas intressen, genus-
perspektivet (öka intresset bland tjejer) samt större möjlighet till att samarbeta 
kring ämnesutvecklingen.  
 
Om förslaget med 200 timmars garanterad undervisningstid blir verklighet såg 
Adam väldiga möjligheter för ämnets utveckling, elevernas kunskaper och för tek-
nikintresset, hos både tjejer och killar. En förutsättning var dock ”att man får folk 
som brinner för det, har kunskap och orkar ta tag i det”, menade Adam. Till en 
början ”kan det nog bli lite [..] kris för vissa rektorer som ska försöka få nån att ta 
tag i det” fortsatte Adam. För Björns elever skulle förslaget innebära en ökning 
med 22 timmars undervisningstid under år 7 till 9, tid som skulle kunna användas 
på olika sätt. ”Vi kanske kan lägga mer tid på att sitta och grotta ner oss i något 
CAD program och jobba med ritningar [..]. Jag kanske till och med kan åka på 
studiebesök!” sade Björn och betonade att just studiebesöken är något som inte 
hinns med i dagens undervisning. ”Det är en oerhörd källa till kunskap” tillade 
han. Erik såg också många möjligheter med att tiden för undervisning ökar. Han 
såg att man då i högre utsträckning än idag kunna ta tillvara på elevernas intressen 
och exempelvis kunna fördjupa sig i mobiltelefoner. Att kunna gå mer på djupet 
kring energisystem och andra teoretiska avsnitt som kemi eller fysik inte berör, såg 
han också som en utvecklingsmöjlighet för ämnet. Han tyckte också att ämnet 
kanske måste anpassas till dagens ungdomar från ”metall och svarv” till mer fin-
mekanik. För att kunna utveckla ämnet på sikt, fortsatte Erik, behöver man kunna 
hitta en gemensam linje för samarbete och få mer likvärdiga förutsättningar inom 
exempelvis en kommun så att inte brist på material eller andra strukturella faktorer 
hindrar. 
 
Utifrån kommande krav 
Kategorin uppfattades utifrån två variationer, tydlighet om vad beslutsfattare me-
nar samt hur andra ämnen påverkas. 
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Det är svårt att förstå vad som menas med förslaget menar Douglas. Likvärdighet 
mellan skolor, hur ska det kunna uppnås, då det inte ens går att uppnå inom varje 
skola? Frågan som ställs på lite olika sätt av flera av lärarna och riktar sig till be-
slutsfattarna är ”Vart ska vi få dom 200 timmarna ifrån  ? [..] Vad ska stryka på 
foten för att tekniken ska få 200 timmar?”. 
 
Fortbildning 
Kategorin uppfattades utifrån tre variationer, utbildning även för behöriga lärare, 
att lärare breddar sin undervisning, fortbildning som ger lärare tid och utrymme att 
gå på djupet. 
 
Ett ökat krav på fortbildning för lärare och fler tillfällen för fortbildning trodde 
Carl kunde bli en konsekvens av förslaget. Även lärare som är behöriga att under-
visa kan behöva fortbildning då den utbildning som Carl själv gick på 1990-talet 
enligt honom var väldigt tunn och anpassad till kursplanen i Lgr80. Teknikämnet 
har sedan dess förändrats och har man inte fortbildats sig själv efter sin utbildning 
trodde han att man som lärare kunde uppleva stor osäkerhet att undervisa i teknik. 
Att det faktiskt måste vara 200 timmar i teknik kommer också ställa krav på lärar-
na att bredda sin teknikundervisning Den fortbildning som erbjuds behöver också 
vara ” en fortbildning som faktiskt ger en utveckling [..]. Det är väldigt lätt att man  
[..] slänger ut en massa fortbildningar som inte ger någonting. Då behöver det fin-
nas tid och utrymme för lärarna att faktiskt gå på djupet i det här” avslutade Carl. 
 
Lärarbristen 
Kategorin uppfattades utifrån två variationer: ökad andel lektioner som leds av 
outbildade lärare samt en förändrad bild av läraryrket. 
 
När det gäller utmaningar framhöll flera av lärarna svårigheten att hitta utbildade 
tekniklärare men också att återväxten var dålig på grund av att så få utbildas. 
Adam såg en risk med att teknik garanteras 200 timmar och det är att ännu fler 
lektioner kommer att ledas av outbildade lärare. Det Björn såg är en generell brist 
på utbildade lärare och inte bara i teknik och menar att det första man måste göra 
är att titta på helhetsbilden. Vilken bild ges i exempelvis media av läraryrket? ”Hur 
ska vi få människor att förstå vilket fantastiskt yrke det här är?” avslutade han. 
 
Programmering in i kursplanen? 
Kategorin uppfattades utifrån två variationer, behov av annat undervisningsmate-
riel och ökat krav på kunskap i programmering. 
 
Det har pratats om förändringar i kursplanerna där programmering kan komma att 
ta plats i teknikämnet. Här kommer det att behövas både annat material att arbeta 
med anpassat till den nya digitala tekniken liksom annan kompetens, trodde Carl. 
Han fortsatte och förklarade att deras skola redan var lite förberedda inför det ge-
nom att de har anställt pedagogiskt intresserade datatekniker som kan stötta upp de 
lärare som inte känner sig så säkra på programmering. De hade även tagit fram 
kurser i bland annat spelprogrammering och datavetenskap. Även Douglas fram-
höll att mer kunskap i programmering i grundskolan kommer att vara efterfrågad 
framöver. 
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5.3.2 Skolledare 
 
Utveckling av teknikämnet 
Kategorin uppfattades utifrån tre variationer: hur ska tiden användas, helhetsbild 
av teknikämnet (med hänsyn till digitaliseringsarbetet), samt ämnesövergripande 
arbete (i stället för öronmärkta timmar i timplanen). 
 
Flera av skolledarna såg stora möjligheter att utveckla ämnet men att det samtidigt 
behövs ett nationellt beslut om vad man ska använda tiden till. Vad är det man vill 
åstadkomma med de här 200 timmarna? undrade Frank. Hans poängterade att om 
ett ämne utvecklas så behöver även läroplanen hänga med i den utvecklingen. 
Han funderade också på hur det framtida teknikämnet skulle se ut apropå Skolver-
kets rapport om förslag till nationella IT-strategier. Ska programmering ligga i 
kursplanerna i teknik i framtiden? undrade både Frank och Hans.  
 
”Jag tycker fortfarande att det här med ämnesövergripande faktiskt är det bästa [..] 
när man börjar titta på timmar här och där [..] jag är ingen anhängare till det”, av-
slutade Ingvar som därmed bidrog med ett annat perspektiv till detta med” öron-
märkt” tid för teknikämnet. 
 
 
Utifrån kommande krav 
Kategorin uppfattades av skolledarna utifrån fyra variationer: debatt om vad som 
ska åstadkommas, vilka ämnen som drabbas negativt, ökad stress för eleverna samt 
den allmänna förändringstakten (för mycket nytt att sätta sig in i). 
 
Hans såg inte förslaget som något negativt förutsatt att det inte sker på bekostnad 
av något annat ämne. Han funderade också över om det innebär att någonting an-
nat ska plockas bort. Gustav undrade över hur man tänkt över detta med lokaler för 
tekniken samt om man haft elevernas bästa för ögonen särskilt om det innebär 
längre skoldagar. Frank å sin sida saknade framförallt en debatt vad man faktiskt 
vill åstadkomma med de 200 timmarna. ”Det finns promemorior men det framgår 
inga detaljer [..] och i det har det nog drunknat med tekniken” säger han. Överlag 
är ”framförhållningen för kort från myndigheternas sida” anser han. Ingvar som 
har mycket lång erfarenhet av skolans värld efterfrågade stabilitet och arbetsro i 
skolan menar att ”det är så himla mycket nytt hela tiden så man hinner inte sätta 
sig in i allting”. 
 
Fortbildning 
Kategorin uppfattades utifrån två variationer, att lärare behöver förbättra sina kun-
skaper i ny teknik och att Skolverket satsar på olika utbildningar. 
 
Frank tog upp frågan om fortbildning och välkomnade att Skolverket skulle satsa 
på olika utbildningar om de lagstadgade timmarna för teknik blir verklighet. Han 
såg också att lärare överlag troligtvis behövde förbättra sina kunskaper i nyare 
teknik och programmering. 
 
Lärare och lokaler 
Kategorin uppfattades utifrån tre variationer: lokalanpassningar, få utbildade tek-
niklärare samt en förändrad bild av läraryrket. 
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Frank såg att han kommer att behöva använda sig av fler av sina behöriga tekniklä-
rare om tiden utökas. Han tror att det är många som gärna skulle vilja undervisa i 
teknik så det borde inte vara så stora problem. Ingvar såg att det framförallt kan 
behövas en fysisk förändring för att åstadkomma en mer anpassad tekniksal, där 
vatten och avlopp finns indraget exempelvis. Hans kände sig väl rustad för framti-
den då han har möjligheter till samarbete med ett närliggande gymnasium och de-
ras tekniklärare exempelvis vad gäller undervisning om programmering. Överhu-
vudtaget är bristen på utbildade och behöriga tekniklärare ett faktum menade Gus-
tav som också lade till att endast ett fåtal lärare har examinerats de senaste åren, så 
återväxten är inte särskilt god. Men blir vi ålagda att göra en förändring nu med 
garanterad undervisningstid för teknik under grundskolan så är det bara att jobba 
väldigt hårt för att lyckas med det, menade Gustav och drar paralleller till liknande 
situationer med matematiken. Som en slutkläm får Gustavs engagemang för yrket 
träda fram som en möjlighet att locka fler både till yrket men också att stanna i det. 
”Det är många som är otroligt stolta över att jobba i skolan och tycker det är ett 
fantastiskt jobb och där tror jag man måste börja!” menade han. 
 
5.3.3 Sammanfattning 
Gemensamma kategorier för både skolledare och tekniklärare var här Utveckling 
av teknikämnet, Fortbildning, Utifrån kommande krav och Programmering i kurs-
planen. Att alla dessa kategorier var gemensamma kan kanske förklaras med att 
dessa områden låg nära till hands i aktualitet för samtliga informanter med en tyd-
lig koppling till frågeställning 3. Både skolledare och tekniklärare hade också vars-
in kategori som berörde lärare (Lärarbristen respektive Lärare & lokaler). Skill-
naden var att skolledarna tydligare än tekniklärarna lyfte frågan om (anpassade) 
lokaler. I övrig tog både skolledare och tekniklärare exempelvis upp den generella 
lärarbristen och oberoende av varandra föreslogs satsningar på att förändra bilden 
av läraryrket. 
 
6. Diskussion 
 
6.1 Metoddiskussion  
 
6.1.1 Kvalitativa intervjuer 
Något som ofta brister i kvalitativa undersökningar är transparens (Bryman 2008, 
s. 370) i hur urvalet gått till. I denna undersökning är samtliga steg i urvalspro-
vessen beskrivna under 4.3 så långt det är möjligt utan att samtidigt röja identiteten 
hos informanterna. Genom kvalitativa metoder, som här semistrukturerade inter-
vjuer, söks i första hand förståelse och inte förklaringar. I denna undersökning kan 
därför inga generaliserande slutsatser dras bland annat beroende på att urvalet av 
informanter var ett icke-sannolikhetsurval (Larsen 2009, s. 77f) av typen frivillig-
hetsurval. 
 
Två av intervjuerna genomfördes via telefon. Oftast är det inte att rekommendera 
att göra långa intervjuer via telefon (Bryman 2008, s. 433). I detta fall hölls tiden 
för telefonintervjuerna nere till 35-40 minuter. En annan nackdel med att intervju-
erna sker via telefon är man missar informanternas kroppsspråk och inte kan se hur 
de reagerar när de får en viss fråga. Vid en intervju öga-mot-öga kan man vid be-
hov omformulera sin fråga. Glädjande nog har flera undersökningar visat på att 
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studier som använt både telefonintervjuer och intervjuer på plats med informanten 
inte haft några större skillnader vad gäller omfång eller djup i svaren (Bryman 
2008, s. 433). Kostnader för resor och så vidare blir lägre för telefonintervjuer och 
de blir även mer flexibla eftersom de kan ske från vilken plats som helst, vilket är 
en fördel. En intervju gjordes med två informanter närvarande samtidigt, Ingvar 
(skolledare) och Douglas (tekniklärare). Larsen (2009, s. 85) menar att det kan 
vara lättare för personer att svara på frågor om de har stöd av någon annan. e kan 
komplettera varandras  svar och komma på saker utifrån det de hör den andra säga. 
En hämmande faktor kan vara den sociala kontroll informanterna kan utöva på 
varandra som förhindrar att vissa synpunkter inte kommer fram (Ibid., s. 85).  
 
Metaforerna för hur kunskap produceras under intervjuer, malmletare eller resenär 
(Kvale & Brinkman 2014, s. 69) fann jag tillämpbara på min undersökning. Under 
intervjuerna har jag växlat mellan dessa två kunskapssyner. Jag har både varit in-
riktad på att samla given kunskap (malmletaren) men även varit nyfiken på vilken 
kunskap som skulle komma till i samtalen med mina informanter (resenären). Vid 
insamlandet av bakgrundsfakta om mina informanter och de strukturella faktorer 
som var aktuella på respektive skola var min roll ”malmletarens”. De öppnare frå-
gorna ”vad är teknik för dig?” är eller ”vad är målet med dagens teknikundervis-
ning” ledde mig vidare till nya teman och perspektiv och här fann jag mig vara 
mer av en ”resenär”. Då den valda metodansats var inspirerad av fenomenografin 
var det viktigt att informanterna gavs möjlighet att ge så utvecklade svar som möj-
ligt (Dahlgren & Johansson 2015, s.166). Värt att notera är att ledande frågor i 
kvalitativa intervjuer kan öka reliabiliteten om de ställs med syftet att bekräfta 
intervjuarens tolkningar (Kvale & Brinkman 2014, s. 214).  
 
Tre felkällor behöver särskilt uppmärksammas vid kvalitativa intervjuer av denna 
typ (Larsen 2009, s. 108): 1: Intervjueffekter, att man som intervjuare påverkat sin 
informant genom hur man beter sig och att de därifrån anpassar sina svar. Infor-
manternas svar kan ha påverkats av vad de trodde att jag ville höra, att de vill 
framstå i god dager eller att de ville dölja eventuell okunskap om frågorna.  
Här kan den maktasymmetri som finns mellan informant och intervjuare spela in  
(Kvale & Brinkman 2014, s. 52f). För att minska intervjueffekten i denna studie 
var målet att informanten inte skulle uppleva att något svar var fel utan att intresset 
riktades just mot deras perspektiv och erfarenheter. En annan felkälla är att svaren 
kanske blivit annorlunda om intervjuerna genomförts vid andra tillfällen och av en 
annan intervjuare (Larsen 2009, s. 81). 2: Frågeeffekt  det vill säga att man inte 
ska påverka informanten till ett i förväg bestämt svar. 3: Kontexteffekt. Svaren man 
får kan påverkas av de frågor som föregått de nuvarande det vill säga så är ord-
ningsföljden viktig. I undersökningen följde intervjuguide i det stora hela med viss 
anpassning till situationen.  
 
Sist men inte minst så beror kvaliteten på de data som produceras i en kvalitativ 
intervju i allra högsta grad av intervjuarens färdigheter och kunskaper (Kvale & 
Brinkman 2014, s. 87). Det krävs mycket träning för att bli en kvalificerad inter-
vjuare, något som inte ryms under en kurs i vetenskapligt skrivande under lärarut-
bildningen. Här har tidigare erfarenheter av professionella samtal från yrkeslivet 
förhoppningsvis varit till gagn för intervjuernas kvalitet.  
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6.1.2 Bearbetning, analys och tolkning 
Fenomenografins fokus (Dahlgren & Johansson 2015, s. 162; Marton & Booth 
2000, s. 146) är variationer av olika uppfattningar och inte att beskriva informan-
ters livsvärld vilket i stort sett var överensstämmande med undersökningens syfte. 
Den valda analysmetoden var av typen innehållsanalys inspirerad av fenomeno-
grafin. Analysförfarandet, vilket återges i 4.6 samt i bilaga 4a och 5a, följdes inte 
slaviskt utan användes mer som en guide. Under analysprocessen förekom det 
flera kritiska passager där val behövde göras. Först och främst skulle betydelse-
fulla uttalanden väljas ut utifrån frågeställningarna. Dessa uttalanden skulle däref-
ter placeras in under de någon av frågeställningarna. Att skapa kategorier utifrån 
uttalandena under exempelvis frågeställning 1 för tekniklärare var ytterligare en 
kritisk punkt med flera valmöjligheter .Var gick gränserna för de olika kategorier-
na?  Genom att göra processtegen transparenta, grundliga och metodiska ville jag 
öka möjligheten att följa de egna tankebanorna. Målet var också att underlätta för 
den som tar del av studien att förstå hur resultaten kommit till. Syftet och fråge-
ställningarna är det som till sist och syvende styrt hur valet av kategorier gjorts och 
hur uttalanden som gränsar till flera kategorier placerats. Därav har  mycken möda 
lagts på att dokumentera alla steg i analysen. När hela bilden med diskussion och 
slutsats står klar framför en kan man återigen se på sin empiri med nya ögon och 
ställa frågan ”vad svarar mot mitt syfte?” 
 
Vad gäller möjliga felkällor vid en kvalitativ innehållsanalys av denna typ talar 
Fejes och Thornberg (2015b, s. 261f) om några av dessa som kan vara av relevans 
för denna studie. Den första är dataöverlastning vilket är en uppenbar risk om syf-
tet är brett med många frågeställningar. Studiens ursprungliga syfte och framförallt 
frågeställningarna var från början alltför vitt formulerade,. Det resulterade i att det 
empiriska materialet blev mycket omfattande. För att avgränsa uppsatsen till tids-
rymden på 10 veckor så smalnades min andra frågeställning av. Från den ur-
sprungliga lydelsen ”Hur upplevs teknikundervisningen idag (lokaler, material, 
vad, hur, varför) ”till ” Hur uppfattas målet med dagens teknikundervisning?”. Att 
förbise empiri som sticker ut (Ibid., s. 262) i den helhetsbild som växer fram under 
analysen är en annan potentiell fallgrop. Här har jag försökt att motverka detta 
genom att göra om analysen i en iterativ process där gruppering och kategorisering 
utifrån transkriberat material genomfördes i flera steg både under pågående em-
piriinsamling, efter att den slutförts samt under och efter analysfasen. Nya bilder 
av helheten framträdde på detta sätt hela tiden som en ständigt pågående process 
där ny kunskap tillfördes och ställde tankar och mönster på ända och så började det 
om igen. 
 
6.1.3 Reliabilitet och validitet  
I avsnitt 4.8 beskrevs begreppen validitet och reliabilitet kortfattat och på ett gene-
rellt plan. Här vill jag fördjupa denna diskussion och knyta begreppen till den ak-
tuella studien och kommer att då att använda de uttryck Lincoln och Guba (Bry-
man 2008, s. 352f) använde sig av. Trovärdighet eller intern validitet enligt Le-
Compte och Goetz (Ibid., s. 352) är ofta styrkan i kvalitativa undersökningar Den 
handlar om hur acceptabel den beskrivna verkligheten är i andras ögon. I denna 
studie skickade jag ut en sammanfattning till samtliga informanter av de mest be-
tydelsefulla uttalanden respondenten (här: informanten) gjort, valda citat och hur 
bakgrundsfakta uppfattats av mig. Detta kan sägas vara en förenklad form av re-
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spondentvalidering. Syftet var att öka trovärdigheten. Överförbarhet eller extern 
validitet handlar om att se om undersökningen kan generaliseras till andra kontex-
ter. Ofta bedöms den vara låg för kvalitativ forskning om ett litet antal individer, 
så även här (Bryman 2008., s. 355). Pålitligheten eller reliabiliteten innebär att 
man skapar en tillgänglig och grundlig redogörelse av alla faser av forskningspro-
cessen – från problemformulering, urval, beslut rörande analys och så vidare. Syf-
tet är att kollegor ska kunna granska kvaliteten under hela processen. Problemet är 
de mängder empiri som produceras under kvalitativa undersökningar varför denna 
granskning sällan förekommer (Ibid., s. 355). I denna undersökning har jag försökt 
göra de underliggande valen så tillgängliga för andra som möjligt men reliabilitet-
en måste nog ändå bedömas vara relativt låg, åtminstone i relation till motsvarande 
kvantitativ studie. 
 
6.1.4 Förslag till metodförbättring 
Att genomföra pilotintervjuer för att träna på intervjuformen samt möjlighet att få 
feedback på såväl intervjufrågor som intervjuförfarande är en möjlighet för att 
kunna förbättra kvaliteten hos studier av denna typ (Larsen 2009, s. 88). Uppföl-
jande intervjuer med informanterna efter att den preliminära analysen blivit klar 
och de slutliga frågeställningarna mejslats fram skulle kunnat ge ännu mer fylliga 
svar och fler perspektiv till undersökningen. 
 
6.2 Resultatdiskussion 
 I avsnitt 6.2.1-6.2.3 lyfts olika uppfattningar, framkomna vid intervjuerna, och 
diskuteras i relation till forskning, undersökningar och styrdokument. Variationer-
na mellan förekommande kategorier såväl som inom kategorierna diskuteras expli-
cit i avsnitt 6.2.4.  
 
6.2.1 Synen på teknikämnet: Frågeställning 1 
Frågan ”vad är teknik för dig?” ställdes till samtliga informanter. För både skolle-
dare och tekniklärare utkristalliserades detta till egna kategorier inom den första 
frågeställningen (synen på teknikämnet). I figur 1 nedan illustreras en sammanfat-
tande bild av de olika uppfattningar som förekom inom denna kategori. 
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Figur 1.Uppfattningar inom kategorin Vad är teknik?. 
Grön = gemensam uppfattning av majoritet av skolledare och lärare..Blå = endast skolledares upp-
fattning. Gul = endast tekniklärares uppfattning. Vit = Blandat 
. 
 

Många olika uppfattningar av teknik framkom hos informanterna. Informanternas 
definitioner ”teknik som något praktiskt och konkret” ,”teknik som något som till-
fredsställer behov hos människan” samt ”teknik som tillämpad naturvetenskap” 
överensstämmer på ett ungefär med några av definitionerna i Svante Lindqvists 
uppsats ” Vad är teknik?” (Lindqvist 1987, s. 11f) 
 
”Problemlösning eller svårighet vi upplevt som vi vill komma till rätta med genom 
problemlösning” ligger ganska nära Thomas Ginners teknikdefinition med den 
skillnad att Ginners definition elegant även inkluderar ”de kunskaper och färdig-
heter som utvecklas och förvaltas i denna problemlösningsprocess” (Ginner 1996, 
s. 22). Värt att notera här är att det svenska teknikämnet har en väldigt stor bredd 
(Hagberg 2009, s. 42) vid jämförelse med exempelvis Storbritannien där kärnan i 
teknikämnet är problemlösning (Wyndhamn et al 2000, s. 254). I den senaste läro-
planen har det problemlösande arbetssättet förstärkts och finns nu också som ett 
centralt innehåll (Bjurulf 2013, s. 39; Skolverket 2011a, s. 271f). 
 
Intressant nog kom både definitioner av teknik som något icke-materiellt och som 
system i vardagen fram vid intervjuerna vilket skiljer sig från den tidigare domine-
rande synen på teknik som baserad på artefakter. Teknik som system kom in i 
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kursplanen med Lpo94 (Klasander 2010, s. 257; Svensson 2009, s. 220). En av 
lärarna betonade genomgående vikten av förståelse för den nyare och digitala tek-
nik som kommer alltmer och att eleverna får förståelse för hur programmering 
används för att styra all teknik omkring oss. Det är något som definitivt är på väg 
in i framtidens teknikundervisning för att anpassas till den genomgipande digitali-
seringen (Teknikföretagen 2016, s. 3; Skolverket 2016, s. 1) som sker i hela sam-
hället.  
 
Teknik i innebörden att behärska tekniken i vardagen lyftes upp av de två mest 
erfarna skolledarna. Det kan sägas vara en viktig del av det vi kallar teknisk bild-
ning (Ahlbom 2011, s. 8). Betoning av det vardagliga, vardagsemfasen, har  i 
kursplanerna genom åren sett litet olika ut men är tydlig i både Lgr80 (Skolöver-
styrelsen 1980, s. 225) och i Lpo94  (Utbildningsdepartementet 1994, s. 50). I den 
nuvarande läroplanen Lgr11 (Skolverket 2011a, s. 269f) är betoningen på det var-
dagliga mest framträdande i det centrala innehållet för år 1-6. 
 
Ett flertal av både lärare och skolledare svarade att teknik och även teknikämnet 
kan ses som en praktisk tillämpning av NO, företrädesvis av fysiken. Ett sådant 
uttalande menar Klasander vara i linje med det han kallar ”naturvetenskapens he-
gemoni” (Klasander 2010, s. 261). Med det menas att teknikundervisningens syfte 
är att få eleverna mer intresserade av NO och där naturvetenskapen är teknikens 
grund beroende av den förras kulturella styrka och förmåga till förklaringar. 
”Teknikämnet är en brygga mellan gränsen mellan NO och träslöjd” sa en av 
skolledarna. Intressant nog har ordet teknik en etymologisk historisk koppling via 
grekiskans tecnhe som betydde konst eller slöjd (Mattson 2002 s 2). När teknik 
skulle bli ett eget ämne stod dragkampen gällande vilka som skulle undervisa i 
ämnet just mellan slöjdlärare, NO-lärare och tekniklärare (Riis 1996, s. 45ff; Löv-
heim 2013, s. 225) där NO-lärarna, med en stark akademisk tradition, avgick med 
segern. Detta kom att medföra att teknikämnet anammade den naturvetenskapliga 
kunskapssynen (Klasander 2010, s. 93). Värt att notera är att teknikämnet i Lgr80 
fick två öronmärkta stadieveckotimmar av NO-blockets totala 15 timmar (Riis 
1996, s. 51) vilket sedan togs bort i och med Lpo94. 
 
En av skolledarna, Hans, har i sin tidigare roll som lärare upplevt en känsla av att 
det kan finnas en viss statusskillnad mellan fysik och teknik där kunskaper i fysik 
har ansetts som mer värdefulla än i teknik. Själv ser han ämnena som lika viktiga 
men med olika perspektiv där fysiken förklarar fenomen  medan tekniken varit just 
problemlösning. Hersbasch (1995, s. 34) utvecklar resonemanget med att teknik 
och naturvetenskap har olika mål och ställer helt olika frågor där teknikens huvud-
fråga är ”hur får vi det att fungera?” Tekniken är också invävd i mänsklig verk-
samhet på ett annat sätt än naturvetenskapen som handlar om fenomen i den fy-
siska världen (Ibid,. s. 33). En av skolledarna ställer sig också en retorisk fråga om 
det idag finns uppgifter i tekniken som blivit själva undervisningen. Som exempel 
ger han att man i svenska skolor bygger broar med glasspinnar. Klasander talar om 
diskursens materialitet (Klasander 2010, s..231) och menar med det att undervis-
ningen blir det material och den fysiska lärmiljö som finns att tillgå samt det förbe-
redelsearbete som man tidigare investerat i. Är exempelvis lärarsituationen instabil 
med många lärarbyten så finns risken att man förlitar sig på den lokala ”undervis-
ningskanonen” som gäller på den aktuella skolan (Klasander 2010, s. 215, 231, 
252). 
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Att ha tekniken på schemat samt tillgång till anpassad tekniksal hade tidigare visat 
sig ha stor betydelse för om teknikämnet sågs ett eget ämne (Ginner 1996, s. 29; 
Klasander 2010, s. 131; Lövheim 2013, s. 230) eller om det sågs som samman-
kopplat med NO;n, företrädesvis fysiken. I denna studie var det den tekniklärare 
som både hade tillgång till anpassad sal, schemalagd tid och hade en ny och omfat-
tande teknikdidaktisk utbildning (45hp), som också var den som tydligast lyfte 
fram teknikämnet som ett eget ämne. Detta ligger i linje med Gunilla Mattssons 
(2005, s.52) tidigare resultat. I denna undersökning var det tre skolor av sju som 
hade teknik på schemat medan övriga hade integrerat ämnet i NO:n, se tabell 1 och 
2. Det resultatet ligger också  i paritet med vad man funnit  tidigare  (Teknikföre-
tagen 2012, s. 8; Skolinspektionen 2014, s. 31;) där ungefär hälften av skolorna 
hade schemalagd tid för tekniken. Det finns en viss risk att teknikämnet får en väl-
digt liten plats när det integreras i NO-blocket påpekade en av skolledarna. Kom-
binationen av bristfälliga lokaler och att andra ämnen upplevs ha en större kurs-
plan kan göra att teknikens utrymme krymper. Bjurulfs avhandling (2008, s. 154) 
stödjer detta påstående.  
 

6.2.2 Målet med teknikundervisningen : Frågeställning 2 
Det främsta målet med teknikundervisningen var enligt flera av lärarna att skapa 
ett intresse hos eleverna, att få dom att förstå vad teknik är och vad man bli när 
man läser teknik och att de ska ha roligt. Att eleverna får visa vad de har gjort och 
att det inte bara hamnar i soporna är viktigt för teknikintresset, menade en av tek-
niklärarna. Det eleverna gör behöver ha ett syfte och inte bara göras för görandets 
skull vilket även påpekas av andra studier (Bjurulf 2008, s. 164; Skolinspektionen 
2014, s. 26; Matsson 2002, s. 76). Den starka traditionen av att designa, konstruera 
och bygga som finns i teknikämnet menar Gumaelius (2015) hänger samman med 
att eleverna uppskattar det och tycker det är roligt. Den nya digitala tekniken och 
vilka möjligheter den har är något en av skolledarna lyfter fram och som han också 
tror intresserar eleverna i hög utsträckning. Detta ges stöd för i andra undersök-
ningar (Karlsson & Pettersson 2016, s. 10; Skolinspektionen 2014, s. 21). Samtliga läro-
planer betonar att undervisningen ska bidra till att skapa ett tekniskt intresse hos 
eleverna. Nedan ses ett utdrag ur kursplanens syfte för teknik i Lgr11: 
 

Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande 
och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikinten-
siv värld. Undervisningen ska bidra till eleverna utvecklar intresse för teknik och 
förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. (Skol-
verket 2011a, s. 269) 

 
Både skolledare och tekniklärare svarade att i första hand ska eleverna ges möjlig-
het att uppnå kunskapskraven. Lärarna betonade i första hand det centrala innehål-
let hur det tränar förmågorna (Skolverket 2011a s 269ff). Viktigt är också att ele-
verna förstår kunskapskraven vad som förväntas av dem och vad och syftet med 
teknikämnet är menade en av skolledarna. Att bli en duglig medborgare vilket en 
av skolledarna framhöll kan också spegla något av den tekniska bildning som tek-
nikämnet i Lgr11 eftersträvar (Ahlbom 2011, s. 8). .Flera av lärarna tryckte på att 
det centrala innehållet måste hinnas med och att det kan skapa stress i relation till 
(den idag knappa) undervisningstiden. Alla tekniklärare i studien lyfte fram möj-
ligheterna att ”pröva igen och  testa, testa på nytt och komma med på idéer ” som 
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centrala för teknikundervisningen. I läroplanen nämns detta som Arbetssätt för att 
utveckla tekniska lösningar vilket också har fått en mer framträdande plats i Lgr 
11. (Skolverket 2011b, s.6). En av skolledarna framhöll vikten av att eleverna lär 
sig att ifrågasätta, att de utvecklar nyfikenhet och mod och vågar experimentera 
och ville lyfta fram den i ämnet inneboende kreativiteten. I Lgr 11 skulle det kunna 
översättas med” kreativitet och entreprenörskap” (Skolverket 2011b, s. 6). För 
framtidens arbetskraft och medborgare så kommer det kreativa tänkandet, den so-
ciala förmågan och problemlösningsförmågan, områden datorer har svårare att 
klara av. att bli ännu viktigare menar Teknikföretagen (2016, s. 7) i rapporten Nya 
arbeten kräver nya kompetenser. 
 
Två av lärarna och två av skolledarna menade att ett viktigt mål med teknikunder-
visningen är att skaffa sig kunskaper som är användbara i vardagen. Det har tidi-
gare också nämnts som en viktig beståndsdel i teknisk bildning (Ahlbom 2011, s. 
8). En av tekniklärarna tyckte att alla ungdomar ska få möjlighet att testa på att 
jobba praktiskt med vardagsteknik och skulle gärna se att eleverna fick ännu mer 
möjligheter till att träna sådant som man kan behöva i vuxenlivet. Detta var även 
något som framkom i Bjurulfs (2008, s.159) studie där lärarna ville använda sig av 
mer innehåll av typen vardagsteknik eller mer industriellt inriktad teknik från äldre 
läroplaner (Skolöverstyrelsen 1969; Skolöverstyrelsen 1980) i syfte att få teoretiskt 
svaga eller omotiverade elever mer intresserade av teknik. 
 
Skolledarna tillhandahöll förutsättningarna för teknikundervisningen såsom loka-
ler, material, lärare och schema. Det kunde även innebära att schemalägga tid för 
samplanering eller att organisera teknikundervisningen i halvklass. Att teknikun-
dervisningen bör ske i lokaler lämpliga för praktiskt arbete har bland annat Blom-
dahls (2007, s. 157) studie visat. En av skolledarna uppfattade att tjejer ibland inte 
är så teknikintresserade och han har tidigare bedrivit arbete med att få både tjejer 
och killar att förstå att teknik faktiskt är nånting alla kan klara av. Jämställdhets-
perspektivet där man ville få fler flickor intresserade av teknik, var en gång i tiden 
en av de viktigaste anledningarna till att teknikämnet gjordes obligatoriskt i Lgr 80 
(Riis 1996, s. 45ff). 
  
6.2.3 Teknik 200 timmar: Frågeställning 3 
Både lärare och skolledare såg stora möjligheter att utveckla teknikämnet om för-
slaget blir verklighet. Men det kommer att krävas både folk som brinner för detta 
och kan ta tag i detta samt en diskussion om vad man vill åstadkomma med dessa 
timmar. Att få möjlighet att ägna mer tid åt bland annat programmering och stu-
diebesök, vilket idag prioriteras bort, sågs som en stor fördel. Stressen att hinna 
med allt centralt innehåll skulle också bli mindre med fler timmar menar samma 
lärare. Mer tid innebär också möjlighet att ta tillvara på elevernas intressen inom 
områden som intresserar dem som exempelvis mobiltelefoner (Karlsson& Petters-
son 2016, s. 10). En av lärarna uttryckte tankar om behovet att hitta en gemensam 
linje med samarbete och mer likvärdiga förutsättningar för att kunna utveckla äm-
net på sikt inom en kommun exempelvis. Brist på lämpliga lokaler, material eller 
andra strukturella faktorer har tidigare varit ett hinder för att få till stånd ett stabilt 
utvecklingsarbete av ämnet menade han. 
 
Skolverket och andra myndigheter behöver förbättra sin tydlighet vad gäller för-
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slag och promemorior vilket både lärare och skolledare gav uttryck för. Överlag 
var flera av skolledarna allmänt kritiska till att framförhållningen var för kort när 
något skulle genomföras och att en debatt om innehåll många gånger saknades. 
Hur har man tänkt på detta med ökat behov av lokaler eller vilka konsekvenser för 
eleverna kan bli? Det måste också bli tydligare hur digitaliseringen kommer på-
verka kursplanen i teknik (Skolverket 2016, s. 1) för att en helhetsbild av ämnet 
ska träda fram, menade flera av både skolledare och tekniklärare. Bland de re-
missvar soom inkommit menar CETIS(2016) dock att det är angelägnare att införa 
kunskapskrav i år 3 istället för en stadieindelad timplan i syfte att erhålla likvärdig 
teknikundervisning. Invändningar finns mot ett krav på alltför snabbt genomfö-
rande då tillgången på utbildade tekniklärare är skriande Även övriga i denna stu-
die beskrivna remissinstanser (Skolledarförbundet 2016; Lärarnas Riksförbund 
2016; Lärarförbundet 2016) pekade på de svårigheter ett snabbt genomförande 
skulle medföra. 
 
Bristen på utbildade och behöriga tekniklärare är stor men även återväxten av nya 
lärare är svag (Skolverket 2017;UKÄ2015, s.22). En av skolledarna ser att föränd-
ringen främst kommer att bestå i att få till stånd en mer anpassad tekniksal. En av 
tekniklärarna framhöll risken med att fler lektioner kommer att ledas av outbildade 
lärare. Detta kan få konsekvenser på synen på teknikämnet som ett eget ämne eller 
som exempelvis enbart en tillämpning av naturvetenskapen vilket bekräftas av 
Matsson (2005 s. 46). I denna undersökning var det fyra skolor av sju som hade en 
egen tekniksal varav tre av dessa hade anor från 1960-talet med maskiner och bän-
kar anpassade till ett teknikämne med industri/verkstadsteknisk inriktning. En av 
tekniklärarna befarade att den som utbildats likt han själv på 1990-talet erhöll en 
ganska tunn utbildning som i värsta fall var anpassad till kursplanen i Lgr80. 
Denna kursplan (Skolöverstyrelsen 1980) skiljer sig markant vad gäller innehåll 
och kunskapssyn markant skiljer sig från både Lpo94 och Lgr11. Om man inte 
fortbildats efter sin utbildning kan det finnas osäkerhet i att undervisa i teknik vil-
ket också är vad Skolinspektionen fann (Skolinspektionen 2014, s. 26). En studie 
från 2010 visade att bland de som hade någon form av teknikutbildning var en 
utbildning på 7,5 hp den vanligast förekommande (SOU2010, s. 98).  
 
Flera av skolledarna ville veta hur kommande förändringar (Skolverket 2016, s.1f) 
vad gäller digitalisering skulle påverkar kursplanen i teknik med avseende på såväl 
typ av material som på den lärarkompetens som i så fall erfordras. Det som ge-
mensamt framkom från både skolledare och lärare här var att man önskar mer 
framförhållning och debatt om vad som ska åstadkommas med en förändring av 
denna typ. Både tekniklärare och skolledare hade förväntningar på att Skolverket 
satsar på fortbildning för att förändringen ska ge resultat. Sist men inte minst så 
fanns det från flera håll en önskan om att det ska börja förmedlas en annan bild av 
läraryrket i medier i syfte att vända (teknik)lärarbristen. 
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6.2.4 Variationer - mellan och inom kategorier  
 
Variationerna mellan kategorierna för skolledare och tekniklärare var små för både 
frågeställning 1 (Synen på teknikämnet) och frågeställning 3 (Teknik 200 timmar – 
möjligheter och utmaningar). Frågeställning 1 hade tre av fyra kategorier gemen-
samma för båda yrkesgrupperna och för frågeställning 3 var fyra av fem kategorier 
gemensamma. För frågeställning 2 (Målet med dagens teknikundervisning) var 
situationen det motsatta med endast en gemensam kategori.  
 
I den första frågeställningen var de kategorier som varierade mellan yrkesgrupper-
na, Teknik i vardagen för tekniklärare och Teknikämnet idag för skolledare. Dessa 
kategorier rörde sig på olika plan med olika avstånd till eleverna och undervis-
ningen och kan sägas avspegla skolledarens respektive tekniklärarens fokus. In-
tressant nog var variationerna inom kategorierna Vad är teknik (se figur 2) och 
Mellan NO och slöjd större än mellan yrkesgruppernas variationer för respektive 
av dessa kategorier. Detta pekade på att det även var andra faktorer än yrkesrollen 
som styrde uppfattningarna. Inom gruppen tekniklärare fanns variationer i utbild-
ning och erfarenheter såväl som i tillgång till anpassade lokaler och egen tid för 
teknik på schemat(se tabell 1). Variationerna i uppfattningar hos både skolledare 
och tekniklärare återfanns i hela spektrat från slöjd, tillämpning av NO till teknik 
som eget ämne. I kategorin Praktiskt och konkret lyfte tekniklärarna fram det 
undervisningsnära perspektivet genom att peka på möjligheterna att göra abstrakta 
fenomen konkreta. 
 
Den andra frågeställningen (Målet med dagens teknikundervisning) hade endast en 
kategori gemensam för både skolledare och tekniklärare: Mål enligt Lgr11. I övrigt 
var det stora variationer mellan de kategorier som återfanns hos tekniklärare re-
spektive skolledare. Tekniklärarna lyfte fram det elev- och undervisningsnära me-
dan skolledarnas kategorier speglade ett mer övergripande perspektiv. Kategorin 
Intresse – skapa och tillvarata var den för tekniklärarna dominerande med många 
olika uppfattningar. Design och konstruktion och Att erhålla vardagskunskaper var 
också områden som syntes vara av vikt för tekniklärarna. Skolledarnas belyste sin 
egen specifika roll i kategorin Att ge förutsättningar. Även skolledarna hade dock 
många uppfattningar om undervisningen i Vad ska eleverna lära sig där variation-
er liknande tekniklärarnas återfanns. Kategorin genus härrörde från en av skolle-
darna. Att skillnaderna mellan kategorierna i denna frågeställning blev så stora kan 
ha påverkats av att den explicit rörde dagens teknikundervisning där lärare och 
skolledare har skilda erfarenheter och perspektiv av organisatoriska skäl. Dessa 
olika perspektiv bidrog i denna frågeställning till att skapa en fylligare bild med ett 
större antal unika kategorier. 
 
Liksom i den första frågeställningen var majoriteten av kategorierna gemensamma 
för frågeställning 3 (Teknik 200 timmar). De två skillnader mellan kategorierna 
var dels kategori som samlade olika uppfattningar om lärare. Denna benämndes 
för tekniklärare som Lärarbristen och för skolledare Lärare & lokaler. Gemen-
samt för båda grupper var att den generella bristen på lärare lyftes och att infor-
manter ur båda grupper föreslog satsningar på att framhäva läraryrkets fördelar. 
Den andra skillnaden mellan kategorier var Programmering in i kursplanen vilken 
ej var en egen kategori för skolledarna. De variationer som förekom inom katego-
rierna, exempelvis Utveckling av teknikämnet berörde olika perspektiv (undervis-
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ningsnära respektive organisatoriskt) vilket gav en mer komplett bild än om endast 
lärare eller skolledare hade intervjuats. 
 
7. Slutsatser 
Teknikämnet har förändrats till både innehåll och kunskapssyn sedan det blev ett 
obligatoriskt ämne i och med Lgr 80. Från vardagsteknik och fokus på hållbarhet 
till ett alltmer framträdande systemperspektiv där kreativitet och entreprenörskap 
är det som eleverna förväntas utveckla. Ämnets hemvist och därmed tillhörande 
kunskapssyn har även den förändrats från att se tekniken som tillämpning av na-
turvetenskap till ett eget ämne som istället för att förklara och generalisera feno-
men i omvärlden ställer frågan ”Hur får vi det att fungera?” 
 
De slutsatser som kunnat dras från undersökningen var för det första att få av mina 
informanter var insatta i promemorian ”En Stadieindelad timplan och närliggande 
frågor” vilket kan tolkas på flera sätt. Hur har den kommunicerats ut till berörda? 
En av skolledarna poängterade just detta med att teknikämnet riskerar att drunkna 
och komma bort bland allt annat. 
 
I undersökningens syfte ställdes frågan om hur variationerna i skolledares och tek-
niklärares uppfattningar av teknikämnet, målet med teknikundervisningen samt 
200 timmars undervisningstid för tekniken, såg ut och tedde sig. Variationerna 
mellan tekniklärares och skolledares uppfattningar var störst i frågeställningen  
” Hur uppfattas målet med dagens teknikundervisning?”. Här var spridningen i 
kategorierna av uttalanden som störst. I denna frågeställning bidrog tekniklärare 
och skolledare på ett mer kompletterande sätt till en gemensam bild av frågan då 
endast en av fyra funna kategorier i det analyserade materialet överlappade 
varandra. För de övriga två frågeställningarna var majoriteten av kategorierna för 
både skolledare och tekniklärare desamma, det vill säga här var variationen mellan 
kategorierna liten. Desto större var variationen inom kategorierna särskilt för den 
första frågeställningen (synen på teknikämnet) vilket även illustreras i figur 2 där 
kategorin ”Vad är teknik” presenteras. 
 
De slutsatser som kan dras utifrån frågeställningarna och de funna variationerna 
kan formuleras enligt följande: 

 
 Synen på teknikämnet bland både tekniklärare och skolledare kan samman-

fattas med: Ett praktisk och konkret ämne, besläktat med slöjd eller som är 
en tillämpning av NO, främst fysik. Uppfattningen att teknikämnet var ett 
helt eget ämne förekom bland några av informanterna. 
 

 Målet med dagens teknikundervisning uppfattades ur skilda perspektiv av 
skolledare och tekniklärare Flertalet av tekniklärarna framhöll att skapa ett 
intresse hos eleverna som ett viktigt mål. Både skolledare och tekniklärare 
ansåg att det var viktigt för eleverna att erhålla vardagskunskaper i teknik-
undervisningen. 

 
Den sista frågeställningen, vilket samtidigt är titeln på examensarbetet, handlade 
om de möjligheter och utmaningar skolledare och tekniklärare uppfattade med en 
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garanterad undervisningstid för teknik omfattande 200 timmar i grundskolan. 
Dessa kan sammanfattas som: 

 
 En helhetsbild av teknikämnets utveckling efterfrågades av både tekniklä-

rare och skolledare 
 

 Bristen på utbildade tekniklärare lyftes av både skolledare och tekniklärare. 
Värt att notera är att även behöriga lärare kan komma att behöva fortbild-
ning i teknik. 

 
 Möjligheter att öka och fördjupa kunskap samt öka intresse för teknikäm-

net på bred front. Mer tid för studiebesök och undervisning efter elevernas 
egna intressen lyftes särskilt fram. 

 
 Vikten av att förmedla en positiv bild av (teknik)läraryrket i media  

 
 
8. Förslag till fortsatt arbete 
En större kvantitativ undersökning, där skolledare i år 1-9 väljs ut utifrån ett repre-
sentativt sannolikhetsurval, skulle kunna vara en väg till ytterligare förståelse och 
kunskap på området. De frågor som exempelvis kunde vara intressanta att få svar 
på utifrån ett bredare underlag är hur skolledares syn på teknik, kunskap och in-
tresse för teknikämnet påverkar undervisningens bredd, omfattning och innehåll.  
Det är mycket glädjande att flera av informanterna på eget bevåg lyfte detta med 
det som gör läraryrket fantastiskt roligt och hur de ville förändra bilden som ges i 
olika sammanhang. 
 
Resultaten skulle då också kunna bli generaliserbara. Teknikundervisningen har i 
såväl denna som tidigare undersökningar (Skolinspektion 2014;Teknikföretagen 
2012) visat sig vara behäftad med olikheter vad gäller anpassade lokaler, schema-
lagd tid såväl som tillgång till behöriga lärare. 
 
Sista ordet går till Adam, en av tekniklärarna i studien, som genom detta visar vad 
det till sist och syvende handlar om: 
 
”Det är hur kul som helst, det är det man måste få folk att förstå” 
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Bilaga 1. Informationsbrev 
 

 
Information om examensarbete: 
”Teknik 200 timmar – möjligheter och utmaningar för teknikundervis-
ningen” 
 
Den undersökning du som lärare i teknik härmed tillfrågas att delta i ingår i examensarbetet som 
avslutar min  kompletterande pedagogiska utbildning till vid Högskolan Dalarna.  
 
Syfte och innehåll 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning av grundskolans teknikundervisning (2014) visade på bris-
tande likvärdighet mellan skolor vad gäller utbildning hos tekniklärare, timmar som avsatts för 
teknikundervisningen, material, lokaler mm. Med den promemoria från Utbildningsdepartementet 
(2016-08-23) som nu är ute på remiss föreslås att Teknik får en minsta garanterad undervisningstid 
om 200 timmar varav 88 timmar under högstadiet.   
 
Hur ser det ut på er skola idag och hur skulle det kunna se ut om och när detta förslag realiseras? 
Finns det skillnader i rektorers respektive tekniklärares sätt att se på teknikämnet och dess förut-
sättningar? Vilka utmaningar står man inför och vilka förslag på lösningar finns?  
Syftet med examensarbetet är att undersöka rektorers och tekniklärares perspektiv på vad förslaget 
skulle innebära för teknikundervisningen.  
 
Urval 
Denna förfrågan har ställts till tekniklärare vid högstadieskolor i fyra av Stockholms läns kommu-
ner i syfte att erhålla tillräckligt antal respondenter. 
 
Praktiskt genomförande 
Semistrukturerade intervjuer kommer att genomföras på skolor där både  rektorer och tekniklärare 
anmäler sitt intresse till undersökningen. Intervjuerna kommer att ske under perioden 5 december 
till 13 januari. Du som deltar i undersökningen kommer i förväg att få ta del av den intervjuguide 
som kommer vara grund för intervjun. Samtalen beräknas ta maximalt en timme i anspråk och 
kommer att spelas in som ljudfiler. 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering.  

           
Bearbetning av material 
Insamlat  material kommer att analyseras och behandlas konfidentiellt och avidentifierat. Under-
sökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna, vilken du är väl-
kommen att ta del av. Allt analysmaterial, såsom anteckningar och ljudinspelningar kommer att 
makuleras efter studiens avslutande.  
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 
 
Ytterligare upplysningar kan lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
 
Falun 2016-11-30 
 
Ulrika Persson Johan Åkerstedt (Handledare) 
e-post: xxxxxx e-post: jar@du.se 
Tel: xxxxxxxx Tel: 023-77 82 31 
  
Underskrift Underskrift 
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Bilaga 2. Intervjuguide  
 
Skolledare 
 
Bakgrund 
Vilken utbildning och ämnesbehörighet har du? När gick du lärarutbildningen?  
Hur länge arbetade du som lärare?  
Utbildning i Teknik? Fortbildning? 
 
Uppfattning om teknikämnet 
Vad är teknik för dig?  
Vad skiljer teknik ifrån andra ämnen? 
Vad ser du som målet med teknikundervisningen? 

Strukturella faktorer för dagens teknikundervisning  

Fysiska förutsättningar (material, lokaler) 
Schemalagd tid för eleverna (total tid år 7-9) 
Integrerat i andra ämnen (vilka, hur, omfattning) 
Lärarresurser – vilken utbildning, behörighet, erfarenhet har tekniklärarna 
Bedömning – vem sätter betyg?  
Vilka möjligheter till kompetensutveckling inom teknik finns för lärarna?   
Planer för 2017? 
 Hur bidrar du som skolledare till att eleverna får bästa möjliga teknikundervis-
ning? 

Teknikämnet 200 timmar i grundskolan  

Känner du  till förslaget om Teknik 200 timmar? Hur fick du informationen? 

Vilka möjligheter att utveckla teknikundervisningen ser Du med detta förslag ? 
Vilka utmaningar? Ge exempel ! 
 Följdfrågor  utifrån möjligheter och utmaningar! 
 

 
 
 
Din egna fråga som inte fanns med här? 
 
 
 
 
Svarta frågor – faktafrågor 
Röda frågor – frågor för att söka förståelse och olika uppfattningar 
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Bilaga 3. Intervjuguide  

Tekniklärare 

 

Bakgrund  

Berätta om dig själv! Behörighet, erfarenhet, utbildning, bakgrund, intresse att 
undervisa i teknik!   

Påbyggnadsutbildningar sedan du började arbeta som tekniklärare?  
Planerade kurser under 2017? Önskad fortbildning?  

Uppfattning om teknikämnet  

Vad är teknik för dig? Vad skiljer teknik ifrån andra ämnen? 
Vad ser du som målet med teknikundervisningen? 

Teknikundervisningen idag  

Hur ser dina materiella förutsättningar ut (material, lokaler, läromedel)  
Schemalagd tid för eleverna?  
Integrerat i andra ämnen (vilka, hur, omfattning) ?  
Bedömning – vem sätter betyg?  

Vilket innehåll (Vad) väljer du i din undervisning?  

Vad utgår du ifrån i undervisningen? (Syfte, Arbetsområden, förmågor, centralt 
innehåll, egna intressen, elevernas intressen) 

Teknikämnet 200 timmar   

Känner du  till om förslaget om Teknik 200 timmar? 

Vilka möjligheter ser du att utveckla teknikundervisningen (Vad, Hur) ? Exempel ! 

Vilka utmaningar innebär förslaget som du ser det? Exempel! 

Följdfrågor ! 

 

Egen fråga du vill ha med? 

 
 
 
 
Svarta frågor – faktafrågor 
Röda frågor – frågor för att söka förståelse och olika uppfattningar 
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Bilaga 4a. Analys av empiri (tekniklärare)  
Analysmetoden är inspirerad av fenomenografin (Dahlgren & Johansson 2015, s 
167f). 
 
Steg 1: Allt tydligt irrelevant material rensas för att få en mer renodlad text att börja analysen med. 
(Bedömning, privata förhållanden frikopplade från frågeställningarna  togs ej med). Grov reduktion 
av rådata.  
Steg 2: Materialet kondenserades sedan det vill  säga de mest betydelsefulla uttalanden lyftes 
fram(Här genom att strykas under). 
Steg 3: Materialet grupperades sedan grovt utifrån frågeställningarna och färgmarkerades. Uttalan-
den kopplat till  synen på teknikämnet markerades med gult och så vidare. 
Steg 4: Dra gränser mellan uttalanden . Kan det sorteras in under fler grupper? Var uppmärksam på 
variationer. Observera att flera uttalanden kan motsvara en och samma variation om de är snarlika i 
sin natur.. 
Steg 5: Skapa kategorier som tillsammans med frågeställningarna ger strukturen för hur resultatet 
presenteras.  
Steg 6: Granska materialet – kan data sorteras in under flera underkategorier? (Konstrativ fas) 
Den använda analysmetoden är en innehållsanalys inspirerad av fenomenografin. 
 
 
Kategorier Uttalanden inom kategorierna 
Mellan NO och 
träslöjd 

Tillämpning av fysiken 
i första hand 

Tillämpning som ger 
effekt i världen  

Tillämpning av fysik, 
kemi, biologi 

Förståelse för den nya 
tekniken 

En påbyggnad på 
träslöjden  

Ämnet lite likt 
träslöjden 

Lgr94 ingen central 
styrning av tekniken 

Nu är det ett eget 
ämne 

   

Praktisk och konkret Lättare för eleverna att 
förstå 

Större vikt på den 
praktiska tillämpning-
en 

Hands-on 

    
Teknik i vardagen Förstå ellampor kunna  

hantera maskiner och 
verktyg 

Bryta ner och titta på 
den teknik eleverna 
använder sig av  

Teknik är att få en 
allmän utbildning av 
Sverige idag 

    
Vad är teknik ? Förstå sammanhang 

och samband 
Teknik finns överallt Teknik finns i skolans 

alla ämnen 
 Lösa problem Behov som måste 

uppfyllas 
Utveckling av varda-
gen 

Problem med  att det 
utvecklas hela tiden 

Det man inte tar upp i 
kemi, fysik, biologi 
 

Vi har upplevt en 
svårighet eller ett 
problem eller att vi 
har velat göra nånting 
lättare 

Roligaste ämnet för 
eleverna ! 

Teknik kan vara icke-
materiell 
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Bilaga 4b. Sammanställning av kategorier - tekniklärare 

 
  

 
Bakgrund 

FS 1 Synen på teknikäm-
net 

FS 2 Mål med dagens 
teknikundervisning 

FS 3 Teknik 200 tim-
mar 

Teknik i 
vardagen 

Praktiskt 
och kon-

Mellan No 
och 
träslöjd

Intresse – skapa och 
tillvarata 

Erhålla vardags-
kunskaper 

Programmering 
i kursplanen ? 

Fortbildning 

Lärarbristen 

Mål enligt 
Lgr11 

Vad är teknik? 

Design och 
konstruktion 

Utveckling av 
teknikämnet 

Utifrån 
kommande
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Bilaga 5a. Analys av empiri (Skolledare) 
Analysmetoden är inspirerad av fenomenografin (Dahlgren & Johansson 2015, s 
167f). 
 
Steg 1: Allt tydligt irrelevant material rensas för att få en mer renodlad text att börja analysen med. 
(Bedömning, privata förhållanden frikopplade från frågeställningarna  togs ej med). Grov reduktion 
av rådata.  
Steg 2: Materialet kondenserades sedan det vill  säga de mest betydelsefulla uttalanden lyftes 
fram(Här genom att strykas under). 
Steg 3: Materialet grupperades sedan grovt utifrån frågeställningarna och färgmarkerades. Uttalan-
den kopplat till  synen på teknikämnet markerades med gult och så vidare. 
Steg 4: Dra gränser mellan uttalanden . Kan det sorteras in under fler grupper? Var uppmärksam på 
variationer. Observera att flera uttalanden kan motsvara en och samma variation om de är snarlika i 
sin natur.. 
Steg 5: Skapa kategorier som tillsammans med frågeställningarna ger strukturen för hur resultatet 
presenteras.  
Steg 6: Granska materialet – kan data sorteras in under flera underkategorier? (Konstrativ fas) 
 
 

Kategorier Uttalanden inom kategorierna 
Fortbildning  Om Skolverket ska 

utöka timmarna behö-
ver man satsa på olika 
utbildningar 

Förbättra kunskaperna 
i ny teknik, program-
mering  osv 

 

Lärare &  lokaler Ökad tid – fler av de 
andra lärarna behöver 
plockas in. Många vill 
nog undervisa i ämnet! 

Väldigt få utbildade 
tekniklärare.  
Få både utbildas och 
examineras 

Läraryrket är   ett 
fantastiskt jobb ! 

Samarbete med gym-
nasieskolor för 
undervisning i pro-
grammering kan vara 
en lösning  

Det är ju framförallt en 
fysisk förändring som 
behövs , lokaler anpas-
sade för ämnet  
 

  

Utifrån kommande 
krav 

Teknik 200 timmar  
riskerar att komma 
bort bland all annan 
information 

Vad vill man åstad-
komma med de 200 
timmarna? 

Har man tänkt på hur 
det blir för eleverna 
med längre skoldagar? 

Är vi ålagda att göra 
nånting så gör vi det! 
Det är bara att jobba 
hårt.  

Bara negativt om det 
sker på bekostnad av 
något annat ämne 

Det är så mycket nytt 
hela tiden så man 
hinner inte sätta sig in 
i allting.  

Kort framförhållning 
Från myndigheter 

Utveckling av tek-
nikämnet 

Oändliga möjligheter 
då vi har så väldigt 
duktiga lärare!  

Utvecklas ett ämne så 
behöver läroplanen 
hänga.  Möjligheterna 
är ju obegränsade 

Ämnesövergripande är 
det bästa sättet att 
arbeta på. Är ingen 
anhängare av att titta 
på enskilda timmar. 

 Teknikämnet i helhet -  
om man lägger till 
programmeringen ska 
nånting bort?  

Ska programmering 
ligga i teknikämnet ?  
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Bilaga 5b. Sammanställning av kategorier - skolledare 

 
 

 
Bakgrund 

FS 1  Synen på teknikäm-
net 

FS 2 Mål med dagens 
teknikundervisning 

FS 3 Teknik 200 tim-
mar 

Teknikämnet i 
dag 

Praktiskt! 

Mellan No och 
slöjd 

Vad ska elever-
na lära sig? 

Att ge förut-
sättningar 

Fortbildning 

Lärare & 
lokaler 

Mål enligt 
Lgr11 

Utifrån kom-
mande krav 

Vad är teknik? 

Genus 

Utveckling av 
teknikämnet 


