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Abstract: 

Syftet med denna studie är att undersöka hur teknikundervisningen i grundskolan 
kan planeras och genomföras för att eleverna skall ges möjlighet att utveckla 
förmågorna inom teknikämnet. För besvarandet av detta syfte har en systematisk 
litteraturstudie genomförts där tidigare forskning har använts. Genom sökning i 
databaserna NorDiNa, Avhandlingar.se, Summon och ERIC (Ebsco) har relevant 
forskning valts ut som sedan kritiskt granskats, sammanställts och diskuterats. 
Forskning visar att lärarna har både en ämnesdidaktisk kunskapsbrist och en 
bristande förståelse för tekniken som ämne vilket påverkar deras förmåga att koppla 
teknikämnet till kursplanen. Detta påverkar även tiden de lägger på att planera sin 
undervisning samt hur de använder materialet i sin teknikundervisning, samtidigt 
visar forskningen att det finns för lite material tillgängligt inom 
teknikundervisningen. Forskningen visar att läromedel har ett begränsat språk med 
en inkonsekvent begreppshantering och att språket inte främjar problematiserande 
diskussioner samt att de tekniska systemen inte är synbara i läromedelstexterna. 
Forskningen indikerar även att en speciellt utformad tekniksal kan främja att en 
fördjupad lärsituation skapas i det praktiska arbetet.     
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Inledning 

Teknikkunskaper behövs för att stärka den svenska samhällsekonomin och 
konkurrenskraften i en globaliserad värld.  Det är också varje individs demokratiska 
rättighet med teknikkunskaper för att kunna vara en del av samhället. Samtidigt 
sjunker allmänbildningen inom teknikområdet och skolsystemet brister i att kunna 
ge elever en likvärdig utbildningsgrund inom tekniken (Teknikdelegationen, 
2010:26–29).  

Eleverna skall förberedas till att bli aktiva samhällsmedborgare och skolan har ett 
ansvar att elevers tekniska kunskaper grundlägger för vidare studier inom 
teknikområdet (Skolverket, 2016:8, 13). Vidare i Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklass och fritidshemmet 2011 Reviderad 2016 (Lgr 11) anges det i syftet för 
teknik att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla intresse och 
kunnande om teknik. Samtidigt skall de utmanas och utveckla egna tekniska 
lösningar (Skolverket, 2016:278). För att samhället skall ha aktiva medborgare är 
det således viktigt att stimulera elevernas teknikintresse och göra dem medvetna om 
att tekniken även bör betraktas i ett större sammanhang (Ahlbom, 2011:20).  

En kvalitetsgranskning gjord av Skolinspektionen 2014 undersökte hur 
grundskolans undervisning inom teknikämnet ser ut. Resultatet visar på en bred 
variation men att det fortsatt finns kvalitativa brister (Skolinspektionen, 2014:6). 
Flera av bristerna inom undervisningen kopplas till hur planering och 
genomförandet av teknikämnet sker. Elever upplevde att undervisningen skedde på 
för låg nivå och att de saknade utmaningar som stimulerade till ett intresse för 
tekniken. Detta ledde till att eleverna hade svårt att se det relevanta med 
undervisningen. Det var vanligt att lärarna inte utgick från de erfarenheter, intressen 
och förväntningar som fanns hos eleverna gällande teknikämnet vilket försvårade 
planeringen (Skolinspektionen, 2014:6–7, 15–20). Samtidigt finns brister vad gäller 
tillgången på material, utrustning och läromedel inom teknikundervisningen. Detta 
lägger ett större ansvar på lärarna som får ägna mycket tid till planering samt att de 
saknar inspiration och stöd genom adekvata läromedel (Skolinspektionen, 2014:29–
30). Ytterligare framkommer det att lärarna känner en osäkerhet gällande kursplanen 
och vad som definierar tekniken som ämne, vilket leder till att elever har svårigheter 
att skapa ett intresse och en förståelse för teknikämnet (Skolinspektionen, 
2014:7,26). 

Sammanfattningsvis torde det vara uppenbart att vi alla är beroende av kunskaper 
inom teknik och att vi behöver den kunskapen för att vara en del av samhället. Den 
bild som framträder genom Skolinspektionens (2014) granskning känns bekant där 
bristen på adekvata läromedel inom teknik är tydlig. Tillika är erfarenheten att det 
finns en osäkerhet kring ämnet teknik i grundskolan, vilket leder till att frågor 
uppstår kring vilka faktorer som påverkar teknikundervisningen. Detta har föranlett 
till att intresse väckts för att ta del av vad forskningen säger kring en del av dessa 
faktorer och hur de påverkar planeringen och genomförandet av 
teknikundervisningen i grundskolan samt elevers lärande i teknik.  
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Bakgrund 
I nedanstående avsnitt ges en kort beskrivning av teknikämnets historiska bakgrund 
i skolan. Vidare presenteras teknikämnet i läroplanen och de förmågor elever skall 
erhålla. Därefter följer en allmän beskrivning av lärares planering och 
genomförande inom teknikundervisningen. Bakgrunden avslutas med definiering av 
några centrala begrepp för denna studie.    

Teknikämnet historiskt 
Historiskt har tekniken som ämne en kort bakgrund i den svenska grundskolans 
läroplan. Inledande var teknik ett tillvalsämne i läroplanerna, Lgr62 och Lgr69. 
Teknikämnet hade då ett fokus på den praktiska undervisningen som var 
yrkesinriktad mot exempelvis verkstadsarbete. I läroplanen, Lgr80, blev 
teknikämnet obligatoriskt men var utskrivet under kursplanen för de 
naturorienterande ämnena. Därmed upphörde den yrkesförberedande praktik som 
undervisningen haft och teknikundervisningen fick ett bredare samhällsperspektiv 
(Hagberg & Hultén, 2005:7). I den nästkommande läroplanen, Lpo94, fick slutligen 
teknikämnet en egen kursplan och lärare fortbildades inom teknikämnet. Dock kom 
undervisningen av tekniken mestadels att fortsatt sammanfalla med de 
naturorienterande ämnena (Hagberg & Hultén, 2005:7–8). Teknikämnet i den 
aktuella läroplanen Lgr 11 har inte förändrats i någon större omfattning jämfört med 
Lpo94, det som skiljer är strukturen med tre centrala aspekter och att Skolverket i 
skriften försökt tydliggöra vad teknikämnet innebär då det finns en osäkerhet kring 
teknikämnet som sådant (Skolinspektionen, 2014:6).     

Teknikämnet i den aktuella läroplanen  
Skolinspektionen (2014:11) betonar att tekniken som ämne i grundskolan skall ge 
eleverna tillfälle att tillgodogöra sig kunskap och en medvetenhet kring tekniken för 
att möta det teknikintensiva samhället som råder idag. Teknikämnet ska ge elever 
kunskaper att se användningen av tekniken i en bredare kontext, hur tekniken 
påverkar miljön, människa och samhälle (Bjelksäter, 2011:50). Genom att redogöra 
för teknikämnet i läroplanen ges en bild av hur tekniken som ämne i skolan bör se 
ut enligt Skollagen (SFS 2010:800 kap. 1, 11§). 

Den aktuella läroplanen, Lgr 11, inleds med två kapitel där värdegrund, uppdrag 
samt övergripande mål och riktlinjer för skolan anges. Inledande kapitel börjar med 
att ”[s]kolväsendet vilar på demokratins grund” (Skolverket, 2016:7). Detta relaterar 
till Skollagens (SFS 2010:800 kap. 1, 4§) statuerande av att skolans undervisning 
skall förmedla och befästa samhällets demokratiska värderingar. Vidare i läroplanen 
beskrivs i andra kapitlet skolans ansvar av att förmedla kunskap som varje individ 
behöver som samhällsmedborgare. Teknik är en av de kunskaper som individen 
erfordrar för att vara en del av samhället samt för sina vidare studier (Skolverket, 
2016:13).   

Kursplanen för skolämnet teknik 
Inledande i kursplanen för teknikämnet beskrivs betydelsen av tekniken för 
utvecklingen av samhället och ett tillgodogörande av människans behov. Dessutom 
redogörs för betydelsen av det tekniska kunnandet för individens medverkan och 
tillgodogörande i dagens tekniksamhälle (Skolverket, 2016:278). Redan innan den 
idag aktuella kursplanen (Lgr 11) kommenterade Hagberg och Hultén (2005:9) 
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betydelsen av teknikkunskaper för individen och utvecklingen för att möta behov 
inom samhället.  

Skolverket (2011a:6) redogör i Kommentarmaterial till kursplanen i teknik att de 
skrivningar som formulerats i kursplanen för Lgr 11 skall bidra till en säkrare 
uppfattning kring teknikämnets innehåll. Övergripande är kursplanen strukturerad 
utifrån tre aspekter som anses vara centrala för ämnet (Skolverket, 2011a:6). Dessa 
tre centrala aspekter är de tre kunskapsområden vilka undervisningen skall beröra. 
Kunskapsområdena är Tekniska lösningar, Arbetssätt för utveckling av tekniska 
lösningar samt Teknik, människa, samhälle och miljö (Skolverket, 2011a:10). 
Kunskapsområdena ger en inre struktur för det centrala innehållet och är därav de 
samma oavsett vilken årskurs de riktar sig mot inom grundskolan även om innehållet 
inom kunskapsområdena fördjupas i de högre årskurserna (Skolverket, 2011a:4). I 
undervisningen bör kunskapsområdena behandlas i relation till varandra och de 
innehållspunkter som är angivna under varje kunskapsområde fungera som 
byggelement (Skolverket, 2011:10). Kunskapsområdena och innehållspunkterna 
kopplat till de olika förmågorna ser ut enligt följande: 

Tekniska lösningar […] De innehållspunkter som ingår är mekanismer, 
hållbara och stabila konstruktioner, ellära och elektronik, kemi-och bioteknik 
(endast i årskurserna 7–9), material, komponenter och system samt begrepp. 
Det här kunskapsområdet är knutet till förmågorna att identifiera och 
analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion och att 
använda teknikområdets begrepp (Skolverket, 2011a:11). 
 
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar […] De innehållspunkter som 
ingår är teknikutvecklingsarbete, konstruktionsarbete och dokumentation. Det 
här kunskapsområdet är knutet till förmågorna att identifiera problem och 
behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar och att 
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer (Skolverket, 2011a:14) 
 
Teknik, människa, samhälle och miljö […] Det innehåll som ingår här är 
tekniska lösningars användbarhet, tekniska förändringar och deras orsaker, hur 
teknik kan kopplas till hållbar utveckling och vilka konsekvenser olika 
teknikval kan få. Kunskapsområdet är knutet till förmågorna att värdera 
konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö och förmågan 
att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har 
förändrats över tid i de långsiktiga målen (Skolverket, 2011a:17). 
 

Förmågorna inom teknikämnet 
I anslutning till kursplanens syftesbeskrivning finns angivet de förmågor som 
eleverna skall utveckla inom ämnet teknik. Förmågorna utgörs av långsiktiga 
lärandemål som är kopplade till kunskapskraven vilket skapar en röd tråd genom 
hela kursplanen. Förmågorna är dynamiska i den mening att kunskapsutvecklingen 
för eleverna är obegränsad (Skolverket, 2011a:4). Förmågorna inom teknik är:  

• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,  

• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till 
lösningar,  

• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,  

• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och  
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• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över 
tid (Skolverket 2016:278). 

Att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och 
funktion innebär att elever skall undersöka och förstå tekniska lösningar som nyttjas 
i vardagen (Skolverket, 2011:7). Teknik är en del av människans vardag då den 
tillfredsställer behov genom dess funktion. Undervisningen skall ge eleven en 
förståelse för dessa behov och funktioner och hur dessa kan identifieras i vardagens 
teknik. Likväl skall elever tillägna sig förståelsen av att tekniska artefakters funktion 
bygger på olika tekniska principer. Sammantaget innebär detta att elever behöver 
identifiera och undersöka tekniken på praktisk och teoretisk nivå. Således kan eleven 
ges en djupare innebörd av vad en teknisk lösning representerar (Skolverket, 
2011a:7–8).  

Att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag 
till lösningar relaterar till utvecklandet av elevers förmåga att se de 
utvecklingsprocesser som skapar tekniska lösningar med hjälp av 
konstruktionsarbete. Eleven skall ha en förståelse för den utvecklingsprocess som 
definierar en teknisk lösnings livscykel (Skolverket, 2011a:8). Vidare beskriver 
Skolverket (2011a:8) livscykeln för en teknisk lösning med projektering, 
produktion, distribution och avveckling. Huvudfokus för elevens förståelse av 
teknikutveckling ligger på projekteringsnivån. Eleven ges där möjlighet att utveckla 
förmågan att identifiera och problematisera det tekniska behovet. Detta kräver en 
analytisk förmåga och ger eleven ett friställande från befintliga principer där elevens 
kreativitet utvecklas genom idébildning och skisseringsarbete. Konkret innebär 
detta ett visualiserande genom olika media och material vilka eleven kan redogöra 
för med olika presentationsformer. Dessa presentationsformer kan utgöras av 
ritningar, skriftliga underlag och modeller. Sammantaget ger det eleven möjlighet 
att praktisera att konstruera tekniska lösningar. Detta konstruktionsarbete främjar 
utveckling av elevens manuella förmåga att arbeta med lösningar av teknisk karaktär 
(Skolverket, 2011a:8).   

Att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer innebär att eleven ska 
kunna interagera med hjälp av tekniska termer i den allmänna samhällsdebatten. 
Undervisningen ska främja för att eleven fördjupar och breddar sin förståelse av 
begrepp och uttryck som redan är kända för eleven samt att begrepp specifika för 
ämnet teknik tillgodogörs eleven. Detta för att ge eleven verktyg att kunna ta till sig 
lärdomar om tekniken och att kunna föra diskussioner om tekniken. Genom arbete 
med området teknikutveckling och konstruktion av tekniska lösningar kan elever 
erhålla en djupare begreppsförståelse (Skolverket, 2011a:8–9).  

Att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö innebär 
elevens förmåga att utifrån olika förhållningssätt se hur teknikens funktion utifrån 
människans nyttjande relaterar till hållbar utveckling. Teknikens snabba utveckling 
leder till skilda värderingar och ekonomiska intressen vilket kan leda till frågor kring 
kretsloppet av de tekniska lösningarna. Genom studier av deponi av tekniska 
artefakter och utsläpp från den tekniska verksamheten ges elever en möjlighet att 
värdera konsekvenserna. Elever har därav en möjlighet att se en helhetsbild av den 
tekniska verksamheten och behovet hos människan för tekniken relaterat till miljö 
och samhälle. Dessutom ger detta förhållningssätt eleven en möjlighet att utveckla 
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en tilltro för att diskutera och skapa en uppfattning kring hur individers behov kan 
styras utifrån olika genus samt etiska- och estetiska villkor (Skolverket, 2011a:9).   

Att analysera drivkraften bakom teknikutvecklingen och hur tekniken har förändrats 
över tid innefattar elevernas förmåga att sätta den tekniska utvecklingen i en kontext 
som inbegriper mänskliga behov och samhällets påverkan. Den historiska 
inramningen ger eleverna möjlighet att se drivkraften bakom hur människans 
intressesfär och skaparanda påverkar teknikens utformning. Likväl ger den 
historiska kontexten eleverna tillfälle att studera hur samhällsomvandlingar 
genererar behov av teknisk utveckling (Skolverket, 2011a:9).  

Planering och genomförande av teknikundervisning 
Huvudmän för utbildning inom det svenska skolväsendet har ett ansvar att utbilda 
enligt den av riksdagen stiftade Skollagen (SFS 2010:800 kap. 2, 8§). Detta betyder 
att alla har rätt till samma utbildning inom skolan (SFS 2010:800 kap. 1 8§). Vidare 
föreskriver Skollagen (SFS 2010:800 kap. 10, 5§) att teknikämnet tillsammans med 
de naturorienterandeämnena i grundskolan skall omfattas av totalt 800 timmar, 
varav 200 timmar skall vara teknikundervisning. En undersökning gjord av 
Skolinspektionen (2014:31) visar att undervisningen inom teknik varierar från 75 
timmar upp till 207 timmar. Samtidigt föreskriver Skollagen (SFS 2010:800 kap. 2, 
13§ & 15§) att den undervisning som bedrivs skall verkställas av legitimerad lärare 
som också har ett ansvar för sin undervisning. I Skolverkets (2017:14–18) PM – 
Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2016/17 visar statistiken 
att ca 50% av tjänstgörande lärare inom teknik har behörighet att undervisa inom 
teknikämnet i grundskolan årskurs 1 till 9.  

Planeringen skall vara en yttre struktur för läraren i undervisningen och därigenom 
fungera som ett stöd. Genom att läraren har en klar bild av syftet med lektionen kan 
hen i högre grad säkerställa sig om att undervisningen ger eleverna en möjlighet att 
utvecklas inom det aktuella arbetsområdet (Skolverket, 2011b:13). Det är lärarens 
ämnesdidaktiska kunskap som gör det möjligt att skapa lärsituationer som ger elever 
möjlighet att ta till sig undervisningens innehåll och nå de förmågor som finns 
föreskrivna i kursplanen (Svensson, 2011:114; Björkholm, 2015:19, 37). Läraren 
behöver således kursplanens syfte, förmågorna, det centrala innehållet och 
kunskapskraven som utgångspunkt vid planeringen. Med hjälp av kursplanens olika 
delar behöver läraren konkretisera hur dessa kopplas till varandra inom 
undervisningsmomentet (Skolverket, 2011b:12).  

Den generella utformningen av det centrala innehållet inom teknikämnet ger läraren 
möjlighet att utifrån den egna kunskapen välja tekniska lösningar att arbeta med i 
sin undervisning. Lärare bör dock beakta att flera teknikområden skall beröras inom 
teknikundervisningen så att eleverna ges en bild av den mångfald av tekniska 
lösningar som finns i samhället (Skolverket, 2011a:11). Genom en variation i 
undervisningen kan denna mångfald av tekniska lösningar synliggöras för eleven 
vilket också fördjupar elevens lärande (Svensson, 2011:121). Valen av 
teknikområden kan bero på tillgång av material och närheten till andra 
företagsverksamheter där tekniken kan studeras (Skolverket, 2011a:11). 
Huvudmannen för skolväsendet har dock ett ansvar att lokaler och utrustning finns 
tillgängligt så att utbildningens syfte kan uppnås (SFS 2010:800 kap. 2, 35§). Vid 
planeringen skall läraren identifiera vilka arbetssätt och bedömningsformer som 
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ämnas användas i undervisningsmomentet (Skolverket, 2011b:14). Läraren har 
också ett ansvar att genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete såtillvida att 
planering, uppföljning och utveckling av utbildningen sker samtidigt som den skall 
följa styrdokumenten (SFS 2010:800 kap. 4, 4§ & 5§). Samtidigt är den lokala 
arbetsplanen ett medel för lärare att kollegialt arbeta med att definiera och planera 
innehåll och arbetssätt i undervisningen (Bjelksäter, 2011:51). Vid genomförandet 
av undervisningen antas läraren ha en överblick av pågående arbetsprocesser och 
hur de olika momenten inom lektionerna ger eleverna förutsättning att utveckla sina 
kunskaper. Vid genomförandet behöver läraren ge kontinuerlig återkoppling där 
eleven får en bild av vad de utvecklat och hur de kan utvecklas vidare inom 
undervisningen (Skolverket, 2011b:18–19).  

Definition av begrepp 
I nedanstående avsnitt ges en definition av begrepp centrala för denna 
litteraturstudie.  

Lokal 
Nationalencyklopedin (2017a) beskriver substantivet lokal som en byggnad eller ett 
rum avsett för ett bestämt syfte med en kollektiv funktion. I denna litteraturstudie 
kommer begreppet lokal omfatta samtliga utrymmen inom skolans väggar.  

Läromedel 
Läromedel definieras som hjälpmedel vilka nyttjas inom lärsituationer. Dessa 
hjälpmedel kan innefattas av läroböcker, arbetsböcker, textböcker, digitala källor 
men även fysiska artefakter såsom kulramar och artificiella modeller för studier 
(Nationalencyklopedin, 2017b). Begreppet läromedel kommer i denna 
litteraturstudie endast hänsyfta till tryckta källor så som läroböcker, arbetsböcker 
och textböcker. Studien kommer således inte definiera digitala källor som 
läromedel. De fysiska artefakterna anses inte heller motsvara läromedel då de 
definieras som material inom denna studie.  

Material och Utrustning  
Material beskrivs som ett råämne som genom bearbetning används för tillverkning 
av fysiska ting. Vanligen beskrivs material ha en fast form och utesluter således 
ämnen som ger kemiska reaktioner. Material kan dock ha en mer abstrakt betydelse 
likt insamlande av material, exempelvis textmaterial för en studie som denna. 
Synonymt med material är materiel vilket beskrivs som utrustning som används 
inom en verksamhet (Nationalencyklopedin, 2017c). För denna studie kommer 
material och utrustning enbart att benämnas som material på grund av att den 
studerade litteraturen inte gör någon åtskillnad på dessa två begrepp. Material för 
studier inom teknikämnet kan innefatta material i den fasta form som beskrivs. 
Samtidigt kan utrustning med en teknisk funktion i sig själv vara ett studieobjekt 
inom teknikämnet. Därigenom kan utrustningen likställas med ett material inom 
skolans teknikämne. I de fall studerad litteratur använder begreppet verktyg som ett 
fysiskt ting kommer det inom denna studie att definieras som material.  

Teknik 
Definitionen av begreppet teknik kan variera utifrån vilket perspektiv-  och kontext 
det används, detta leder till att begreppet teknik kan innefatta flera definitionssätt 
Teknik som begrepp förändras också utifrån att den tekniska utvecklingen fortlöper 
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vilket ger en dynamisk bild av begreppet (Adiels, 2011:168). Nationalencyklopedin 
(2017d) definierar teknik som en ”sammanfattande benämning på alla människans 
metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål”. Då 
denna litteraturstudie inte har en filosofisk utgångspunkt kommer begreppet teknik 
definieras genom det som de officiella styrdokumenten gör gällande för ämnet. 
Teknik kommer därigenom att ses som ett brett begrepp från den enskilda artefakten 
till det större tekniska systemet. Vidare kommer tekniken definieras med både de 
fysiska tingen och den mer abstrakta tekniken som vi inte direkt kan ta på som 
exempelvis datorers programvara (Skolverket, 2011a:6–7). Teknikbegreppet 
kommer innefatta både praktiska och teoretiska delar. Där de praktiska ”handlar om 
att lösa problem, tillfredsställa behov eller uppfylla önskningar” (Skolverket, 
2011a:7) medan den teoretiska handlar om ”vetande[t] om de skapade föremålen 
och människans utveckling och användning av dem” (Skolverket, 2011a:7).  

Problemställning 
Människan idag behöver tekniska kunskaper för att vara en del av samhället och de 
kunskaper eleverna ska erhålla i skolan ska förbereda dem att möta den tekniska 
mångfald som finns. Elever skall få kunskap om hur teknikens artefakter relaterar 
till den vidare omgivningen och deras vardag samt vilka syften och orsaker som 
driver utvecklingen framåt i tekniken. Detta ställer krav på att läraren har ett tydligt 
syfte och innehåll med sin undervisning och att läraren har stöd i läromedel och 
material för att kunna ge en kvalitativ teknikundervisning. Det är därför av intresse 
att undersöka lärares förståelse för teknikämnet och hur de planerar och genomför 
undervisning samt vilket stöd de har tillgängligt i sin teknikundervisning. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur teknikundervisningen i 
grundskolan, enligt forskningen, kan planeras och genomföras för att eleverna skall 
ges möjlighet att utveckla förmågorna inom teknikämnet. Studien syftar till att svara 
på följande frågeställningar: 

 Hur påverkar de tre faktorerna material, lokaler och läromedel lärares 
planering och genomförande samt elever möjlighet att utveckla sina 
förmågor inom teknikämnet, enligt tidigare forskning?  

 Hur relaterar lärares förståelse av tekniken som ämne till planeringen och 
genomförandet av teknikundervisningen, enligt forskningen?  

Metod 
Detta metodavsnitt inleder med en beskrivning av studiens design efterföljt av de 
etiska övervägandena. Därefter presenteras de databaser som använts vid sökning 
av litteratur för studien. Vidare redogörs för sök- och urvalsprocessen samt en 
beskrivning av kvalitetsgranskningen. Avslutningsvis presenteras 
innehållsanalysen.   

Studiens design 
Designen för denna studie är en systematisk litteraturstudie. Detta innebär ett 
systematiskt sökande och ett kritiskt granskande av empiriska studier vilka sedan 
sammanställs i form av en litteraturstudie inom det valda ämnesområdet. Underlaget 
av experimentella studier är begränsat inom utbildningsvetenskapen varvid andra 
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studier kan användas vid en litteraturstudie (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström, 2013:31–32). I denna systematiska litteraturstudie kommer således 
både kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga studier användas, för att uppnå en 
högre evidens (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:21, 23).   

Kännetecknande för den systematiska litteraturstudien är att den är tillgänglig för 
granskning och redovisar använda metoder. Detta innebär att varje arbetsprocess 
inom den systematiska litteraturstudien skall vara tydligt återgiven. Tillika 
möjliggörs för andra forskare att genom granskning verifiera studien och bygga 
vidare på egna undersökningar (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 
2013:27–28, 31).   

Etiska överväganden  
Vid genomförande av en systematisk litteraturstudie bör etiska överväganden tas 
gällande den forskning som kommer att granskas i studien. Detta grundlägger för en 
god forskning såtillvida att forskning baserar på de forskningsetiska principerna om 
att skydda individen. Därav bör det framgå att författarna till de granskade studierna 
har företagit aktuella etiska övervägandena. Samtidigt skall resultat som stödjer 
respektive inte stödjer litteraturstudiens antagande presenteras i det avseendet att det 
anses oetiskt att endast påvisa en sida av resultatet (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström, 2013:69–70).      

Vid forskning ställs krav av en etisk kommitté om vilka etiska principer som ska 
följas. Orsaken till de etiska principerna är att skydda individen. De fyra huvudkrav 
som bör följas när en studie genomförs är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjande kravet (Björkdahl Ordell, 2007:26–27). Dessa 
fyra huvudkrav har sammanställts av Vetenskapsrådet (2002:7–14) i rapporten 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning enligt 
följande sammanfattning: 

Informationskravet: Samtliga informanter som deltar inom studien skall vara 
informerade om deras medverkan och att de har rätt att avsluta sin medverkan utan 
vidare motivering. Tillika har informanterna rätt att ha kännedom om studiens syfte. 
(Vetenskapsrådet, 2002:7). 

Samtyckeskravet: Detta innebär att informanterna skall ha gett sitt samtycke till att 
medverka i forskningen samt i vilken utsträckning denne väljer att deltaga. 
Vårdnadshavares samtycke skall erhållas om informanten är under 15 år 
(Vetenskapsrådet, 2002:9–10).  

Konfidentialitetskravet: Informanternas identitet skall vara konfidentiell såtillvida 
att inga härledande inom studien kan göras till dennes person. Samtliga uppgifter 
gällande informanterna skall förvaras så att ingen obehörig kan få tillgång till dessa 
(Vetenskapsrådet, 2002:12). 

Nyttjandekravet: Forskarens insamlade uppgifter om informanterna får ej spridas 
utan enbart användas för det ändamål som studien syftar till (Vetenskapsrådet, 
2002:14). 
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I denna studie har en granskning utförts av utvald litteratur så att de uppfyller 
ovanstående etiska huvudkrav. Denna granskning redovisas under rubriken 
Kvalitetsgranskning.  

Databaser 
Nedan presenteras de databaser som nyttjats för sökning av teknikdidaktisk litteratur 
relevanta för denna systematiska litteraturstudie. Valet av databaserna grundar sig i 
att de innehåller forskning i teknikämnets didaktik och forskning som genomgått en 
kritisk granskning. Denna kritiska granskning innebär att artiklar genomgått peer-
review och avhandlingar granskats vid opponering. 

NorDiNa (Nordic Studies in Science Education) är en tidskrift utgiven i 
elektroniskt- och tryckt format. Tidskriften publicerar vetenskapliga artiklar inom 
naturvetenskapernas didaktik, teknikdidaktik och geografins didaktik. Samtliga 
artiklar innehåller titel och abstrakt på engelska oavsett vilket språk resten av 
artikeln är skriven på. Giltiga språk för publicering i tidskriften är: svenska, norska 
och danska. Vidare har samtliga artiklar genomgått peer-review. Tillika följer 
tidskriften de etiska riktlinjerna enligt Journal of Internet and Information Security 
(NorDiNa, 2017).  

Databasen Avhandlingar.se innehåller doktors- och licentiatavhandlingar från 
svenska högskolor och universitet. Databasen är framtagen i samråd med Kungliga 
bibliotekets nationella söktjänst LIBRIS (Avhandlingar.se, 2017). 

Sökmotorn Summon är en söktjänst via Högskolan Dalarnas bibliotek. Söktjänsten 
innehåller bibliotekets hela katalog såväl tryckt som elektroniskt samt publikationer 
och uppsatser från DiVA. Därutöver innehåller sökmotorn artiklar och en del 
databaser som Högskolan Dalarna prenumerera på samt söktjänsten SwePub som 
innehåller vetenskapligt material publicerat vid svenska lärosäten. Summon är en 
bred sökmotor men innehåller en varierande grad av funktioner för att göra 
begräsningar i sökningen bland annat publikationstyp, år och peer-review 
(Högskolan Dalarna, 2017b).   

ERIC (Education Resourses Information Centre) Ebsco är en internationell databas 
som innehåller litteratur inom ämnesområdet pedagogik (Högskolan Dalarna, 
2017a). Databasens material består bland annat av böcker, avhandlingar och 
tidskriftsartiklar. Språket är huvudsakligen engelska men andra språk förekommer 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:75).  

Sökprocessen 
I nedanstående avsnitt redovisas de relevanta sökorden för denna studie. Därefter 
sökstrategin och avgränsningen för sökprocessen. Avslutningsvis visas 
sökresultatet.  

Sökord 
Sökorden för denna systematiska litteraturstudie har utarbetats efter PICO-C-
metoden med grundfokus utifrån denna studies syfte och frågeställningar. PICO-C 
metoden är ett sätt att genom en strukturerad form utarbeta sökorden utifrån syfte 
och frågeställningar. P (population) talar om vem studien gäller, I (Intervention) vad 
studien handlar om, C (Control) eventuell kontrollgrupp (ej aktuellt för denna 
litteraturstudie), O (Outcome) utfallet för studien samt C (Context) sammanhanget 
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för studien (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:71). Med hjälp av 
denna strukturerade metod arbetades både svenska och engelska sökord fram, enligt 
följande: 

P- Vem:         Grundskola, Primary-, Elementary- och Compulsory school 
I- Vad:  Undervisa, klassrum, läromedel, material, teach, planning, lesson,                        

teaching material, classroom 
C- Ej relevant 
O- Utfall: Förmågor, ability, teknik, technology, teknik didaktik och 

didactic 
C- Sammanhang: Teknikundervisning, technology education 

Engelska sökord var relevant att använda då de svenska studierna likväl som andra 
internationella studier ofta är skrivna på engelska. Tillika förutsätter databasen ERIC 
(Ebsco) engelska sökord då det är en internationell databas. Genom inbegripandet 
av engelska sökord med internationella studier har en bredare sökprocess kunnat 
genomföras vilket därigenom öppnat för att fler studier kunnat analyseras. 

De svenska sökorden som användes var: teknik, teknikundervisning, teknikdidaktik, 
grundskola, förmågor, läromedel, material, undervisning, skola, klass*, undervis*, 
teknikämnet, klassrum. De engelska sökorden som användes var: technology, 
technology education, primary school, compulsory school, elementary school, 
didactic, ability, planning, lesson, teach*, study resources, teaching material, 
textbook, education literature, coursebook, classroom, environment, classroom 
environment, equipment, available equipment.  

Sökstrategi 
Initialt förelåg en intention att använda samma sökord och kombinationer i 
databaserna för att ge sökningen en tydlig struktur. Databasernas funktion och 
innehåll visades dock skilja sig åt vilket ledde till att hur och vilka sökord och 
kombinationer som användes kom att variera.  Inledande sökning skedde i NorDiNa 
där endast sökorden teknik och technology användes vilket gav en bred sökning men 
en hanterlig mängd träffar. I vidare sökning i Avhandlingar.se användes både 
svenska och engelska sökord. Databasens funktion gjorde det dock inte möjligt att 
använda booleska operatorer för att bredda eller begränsa sökningarna (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:78), varvid databasens mer avancerade 
sökning med alla fält och nyckelord kom att användas. I Summon och ERIC 
användes operatorn AND för att begränsa sökningen (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström, 2013:79) då de engelska sökorden technology och ”technology 
education” enskilt gav en ohanterlig mängd träffar. Samtidigt blev det tydligt att 
operatorn NOT inte kunde användas för att begränsa antalet träffar (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:79). Sökorden technology eller ”technology 
education” med operatorn NOT computer gav fortsatt alltför många träffar (mellan 
ca 5500–7000 träffar) för att vara analyserbart inom denna litteraturstudie. Vid en 
del av sökningarna där antalet träffar var över 200 lästes de hundra första titlarna då 
databaserna sorterar utfallet efter relevans i förhållande till sökningen. I de båda 
databaserna Summon och ERIC användes engelska sökord men i Summon användes 
också svenska sökord. 
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Vidare inom sökprocessen användes citationstecken kring sammanhörande ord för 
att begränsa sökningen av begrepp som annars gett för stort antal sökträffar, 
exempelvis ”primary school”. Detta begränsade sökningen genom att hitta litteratur 
innehållande hela begreppet primary school. Ytterligare en sökstrategi blev att 
inkludera flera begrepp för grundskolan inom de engelska sökorden med primary 
school, elementary school och compulsory school. Ytterligare en sökstrategi i form 
av trunkering (*) kom att användas för att flera böjningar och former av begreppen 
skulle ge utfall i sökprocessen. Trunkering användes i samband med svenska sökord 
inom Summon för att ge en bredare sökning av de specifika orden klass* och 
undervis* därtill användes trunkering i Avhandlingar.se genom det engelska 
sökordet teach* detta för en bredare sökning inom nyckelfältet. 

Avgränsningar 
För denna systematiska litteraturstudie har avhandlingar och vetenskapliga 
tidskrifter använts. Texter som publiceras i vetenskapliga tidskrifter har genomgått 
en kritisk granskning i form av peer review. Denna typ av granskning sker genom 
att minst två oberoende experter granskar artikeln utifrån kvalitet och relevans 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:61–62). Avgränsningarna 
presenteras huvudsakligen enskilt för varje databas då möjligheten till 
avgränsningarna kom att variera.   

NorDiNa är en vetenskaplig tidskrift och inga avgränsningar gällande peer review i 
sökningen var därmed nödvändig. Inte heller några andra avgränsningar blev 
aktuella då sökord med möjlighet till en bred sökning gav ett lågt antal sökträffar. 

I Avhandlingar.se saknades möjlighet att avgränsa för peer review dock har 
avhandlingarna vid opponering genomgått en kritisk granskning för att säkerställa 
vetenskaplig kvalitét. I databasen gav sökordet ”technology education” många 
träffar, vilket ledde till databasens avancerade sökning användes för att avgränsa 
med nyckelord vid följande två sökningar: "technology education" (alla fält) teach* 
(nyckelord) och technology (alla fält) technology education (nyckelord). Vid denna 
sista sökningen återkom flertalet av de texter som redan hade hittats vid de andra 
sökningarna.  

Avgränsningen inom Summon skiljde mellan de svenska och engelska sökorden. 
För samtliga sökningar med engelska sökord, undantaget en sökning, användes 
avgränsningen peer review och fulltext. Orsaken till att denna avgränsning användes 
var att endast sökordet ”technology education” i kombination med avgränsningarna 
peer review och fulltext gav hela 15 610 träffar. Avgränsningen för de svenska 
sökorden var mer varierad och ibland skedde ingen avgränsning. Avgränsningar 
som användes var peer review, avhandling, fulltext och tidskriftsartikel. Exempelvis 
gav teknikundervisning 355 träffar vilket ledde till att avgränsningar som peer 
review och avhandlingar gjordes för att antalet träffar skulle bli färre.  

I databasen ERIC (Ebsco) avgränsades första sökningen ”technology education” 
med peer-review och publiceringsår 2000 – 2017. Denna sökning gav 3479 träffar 
och gav därmed ett stort antal träffar vilket föranledde till att alla vidare sökningar 
inkluderade dessa avgränsningar. 
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Sökresultat 
En sammanställning av sökresultaten redovisas efter gällande databas (Tabell 1). 
Varje sökning redovisar databas, sökord, eventuell avgränsning, antal träffar, lästa 
titlar och lästa abstract samt i de fall sökningen är öppnad i fulltext (i detta fall lästes 
kortare delar av fulltexten). Hur denna läsning skedde redogörs i urvalskriterierna 
för denna studie. Då syfte och frågeställning i denna studie visade sig relativt 
specifikt särskilt i fråga om material, läromedel och lokal blev det relevant att öppna 
sökningar i fulltext för att göra en översiktlig läsning av litteraturen.  

NorDiNa: Här gjordes endast två sökningar som var breda men gav ett hanterbart 
utfall. Inledningsvis valdes fem artiklar ut för vidare analys. En notering gjordes om 
en intressant avhandling av Eva Blomdahl vilken ej var möjlig att öppna i fulltext. 

Avhandlingar.se: Sökningarna resulterade i att sju avhandlingar valdes ut för 
vidare analys. Återigen kom Eva Blomdahls avhandling upp men ej i fulltext. Här 
gjordes sökningar med sökorden teknik och technology i kombination med flera 
andra sökord ej presenterade i sammanställningen (Tabell 1). Orsaken var att dessa 
sökningar resulterade i endera redan funna avhandlingar eller avhandlingar som ej 
var relevanta. Det fanns också sökningar som gav många träffar, sökningen 
technology, planning gav 1032 träffar samt tidigare nämnda sökningen ”technology 
education” vilken gav 598 träffar. 

Summon: Första sökningen var en manuell sökning på avhandlingen av Eva 
Blomdahl vilken här gick att öppna i fulltext. Här gjordes sökningar med sökordet 
teknik i kombination med en eller flera sökord med hjälp av operatorn AND. Tillika 
kombinerades sökordet ”technology education” med både enskilda och flera andra 
sökord och även här användes operatorn AND. Sammantaget gav dessa 
kombinationer flera relevanta träffar samtidigt som det gav ett stort antal träffar som 
redan hittats eller som saknade relevans. En del kombinationer gav ett för brett 
utfall. Två sökningar med sökordet technology i kombination med andra sökord 
gjordes men gav ett stort antal träffar. Totalt resulterade sökningarna i att 25 artiklar 
och en avhandling valdes ut för vidare analys.  

ERIC (Ebsco): Här resulterade sökningar med sökordet ”technology education” 
kombinerat med andra sökord i att sex artiklar valdes ut. Flera av sökningarna 
resulterade i att samma artiklar som tidigare valts kom upp men även sökningar som 
saknade relevans förekom. En manuell sökning på artikeln How technology teachers 
understand technological knowledge gjordes senare då den ansågs relevant för 
studien.  

För databaserna Avhandlingar.se, Summon och ERIC söktes det strukturerat med 
de olika engelska begreppen för grundskola: primary-, compulsory-, och elementary 
school. En komplett sammanställning av samtliga sökningar inom denna 
litteraturstudie är presenterad i Bilaga 1.   
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Tabell 1. Sökresultat av utförda sökningar, en förkortad sammanställning. 
   

Databas Sökord Avgränsningar  
Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Öppna 
fulltext 
(kortare 

delar lästa) 

Nordina teknik - 10 10 6 4 

Nordina techology - 46 46 16 6 

Avhandlingar.se teknikundervisning - 5 5 5 2 

Avhandlingar.se teknikdidaktik - 5 5 2 1 

Avhandlingar.se teknik, läromedel - 7 7 1 1 

Avhandlingar.se 
technology education, compulsory 
school - 31 31 2 1 

Avhandlingar.se "technology education", didactics - 71 71 3 1 

Avhandlingar.se "technology education", ability - 65 65 2 - 

Avhandlingar.se technology, planning, lesson - 2 2 - - 

Avhandlingar.se 
technology (alla fält) technology 
education (nyckelord) - 77 77 4 2 

Summon  teknikundervisning peer-review 18 18 2 2 

Summon  teknikdidaktik - 50 50 10 2 

Summon  teknik AND undervisning peer-review 101 101 2 1 

Summon  teknik AND material AND skola peer-review 56 56 5 2 

Summon  teknikämnet avhandling 15 15 - - 

Summon  
"technology education" AND "teaching 
material" AND "Primary school"   

peer-review, 
fulltext 161 161 19 9 

Summon  
"technology education" AND "teaching 
material" AND "Elementary school"   

peer-review, 
fulltext 2656 100 12 6 

Summon  

"technology education" AND "teaching 
material" AND "Primary school" AND 
planning 

peer-review, 
fulltext 80 80 9 4 

Summon  

"technology education" AND "teaching 
material" AND "elementary school" 
AND planning 

peer-review, 
fulltext 71 71 5 2 

Summon  

"technology education" AND "teaching 
material" AND "Compulsory school" 
AND planning 

peer-review, 
fulltext 408 100 3 1 

Summon  
"technology education" AND didactics 
AND planning AND "primary school" 

peer-review, 
fulltext 90 90 8 2 

Summon  
"technology education" AND textbook 
AND ability AND "primary school" 

peer-review, 
fulltext 307 100 7 1 

Summon  
"technology education" AND "education 
literature" AND ability 

peer-review, 
fulltext 263 100 2 1 

Summon  
"technology education" AND classroom 
AND didactic AND "elementary school" 

peer-review, 
fulltext 135 135 5 1 

Summon  
"technology education" AND "classroom 
environment" AND"elementary school" 

peer-review, 
fulltext 193 100 8 1 

Eric (via Ebsco) 
"technology education" AND teaching 
AND material AND "elementary school" 

peer-review, 
publ 2000–
2017 25 25 6 2 

Eric (via Ebsco) 
"technology education" AND teaching 
AND material AND "primary school" 

peer-review, 
publ 2000–
2017 9 9 4 2 
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Urvalsprocess 
Detta avsnitt redogör inledande för vilka urvalskriterier som gällt vid urvalet av 
litteratur för denna studie. Efter detta presenteras den litteratur som valts ut att 
analyseras.  

Urvalskriterier 
Initialt låg fokus på grundskolans årskurs 1–6 för denna studie, dock blev det redan 
vid inläsning inför bakgrund och i de första sökningarna tydligt att syftet med denna 
studie gav begränsat med träffar. Detta föranledde till att urvalet vid sökningarna 
breddades till att även innefatta grundskolan årskurs 7–9. Ytterligare orsak var att 
en del av den valda litteraturens urvalsgrupper överlappade mellan årskurserna 1–6 
och 7–9. Sammanlagt resulterade sökresultaten för denna systematiska 
litteraturstudie till att totalt 2812 titlar lästes samt 193 abstract. Utav dessa öppnades 
65 artiklar och avhandlingar i fulltext och utifrån dessa valdes 45 artiklar och 
avhandlingar ut för vidare analys. 

Kriterierna för urvalet av litteratur baserades inledande på titlars och abstracts 
relevans i förhållande till syfte och frågeställning (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström, 2013:83). Titlar som inbegrep teknik, ämnet teknik, undervisning, 
planering, lärare och didaktik betraktades som relevanta varvid abstracts för dessa 
titlar lästes. Framkom det i abstracts att det handlade om undervisning inom teknik 
med någon form av koppling till lärare, klassrum och lärares förståelse av tekniken 
som ämne valdes litteraturen att läsas översiktligt i fulltext. Frågeställningen 
gällande material, läromedel och lokal stod sällan med i titel eller abstracts varvid 
65 avhandlingar och artiklar lästes översiktligt för att få en bild av om dessa faktorer 
fanns representerade i texten.  

Urvalet av litteraturen skedde i flera steg genom att de texter som öppnats i fulltext 
inledande scannades igenom med sökverktyget inom PDF-filen. Först lästes 
innehållsförteckning igenom, i de fall det rörde sig om en avhandling. Därefter 
gjordes en sökning inom texten på lokal, material, läromedel om de fanns med i 
resultat och diskussionsdel. Pekade den valda textens abstracts på att det handlade 
om lärares förståelse av ämnet, planering och undervisning lästes först endast 
rubriker och kort ur diskussionsavsnitten. Utifrån dessa kriterier valdes 45 artiklar 
och avhandlingar ut för vidare analys (Bilaga 2). I ett andra steg lästes syfte och 

Tabell 1 forts. Sökresultat av utförda sökningar, en förkortad sammanställning. 
 

Databas Sökord Avgränsningar  
Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Öppna 
fulltext 

 (kortare 
delar lästa) 

Eric (via Ebsco) 
"technology education" AND teaching 
AND material AND planning 

peer-review, 
publ 2000–

2017 32 32 4 1 

Eric (via Ebsco) 
"technology education" AND "education 
literature"  

peer-review, 
publ 2000–

2017 10 10 2 1 

Eric (via Ebsco) 
"technology education" AND classroom 
AND environment 

peer-review, 
publ 2000–

2017 155 155 12 4 

Eric (via Ebsco) 

“How technology teachers understand 
technological knowledge” (manuell 
sökning) -    1 
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frågeställning igenom och avsnitt ur metoddelen samt översiktligt ur resultatdelen. 
Sökningarna på lokal, material och läromedel gjordes igen och nu lästes i vilket 
sammanhang dessa var presenterade. Totalt kom 25 artiklar och avhandlingar att 
väljas för ytterligare ett analyssteg. De som valdes bort var i regel studier utifrån 
elevers perspektiv och deras lärande men även två studier som saknade en tydlig 
framställning av använda metoder valdes bort. De resterande 25 artiklarna och 
avhandlingarna kom att läsas lite närmare genom att metod, resultat och 
diskussionsdelar lästes. En studie valdes bort då den utgick från samma empiriska 
material som en redan vald artikel. Ytterligare texter som valdes bort hade följande 
utformning och innehåll: en var en litterär studie, en var jämförelser av läroplaner, 
flera hade elevers lärande i fokus, flera berörde lärares utveckling utifrån ett lär 
moment (learning study) samt en avhandling där endast en av artiklarna valdes ut 
för denna studie. En del av dessa studier som valdes bort nämnde vid vissa tillfällen 
kort om material, lokal, läromedel eller lärares undervisning, planering eller lärares 
syn på teknikämnet, dock i kortare meningar. Grunden till att dessa valdes bort var 
den begränsade tiden för denna studie.  

Utvald litteratur 
Den litteratur som valdes ut för denna litteraturstudie presenteras efter författare i 
en översikt (Tabell 2). Sammanlagt valdes fyra artiklar och tre avhandlingar ut. 
Varje utvald studie presenteras med författare, årtal, titel, typ, databas samt de 
sökord som var gällande. Efter översikten ges en närmare beskrivning av varje 
utvald litteratur med en sammanfattning och vilken relevans den har för denna 
studie.  

Tabell 2. Sammanställning av vald litteratur för denna studie. 
 

 

Författare (Årtal) Titel Typ Databas Sökord 

Blomdahl, Eva 

(2007) 

Teknik i skolan. En studie av 

teknikundervisning för yngre 

skolbarn 

Avhandling Summon Manuell sökning ”Eva 

Blomdahl” 

Bjurulf, Veronica 

(2008) 

Teknikämnets gestaltningar. 

En studie av lärares arbete 

med skolämnet teknik 

Avhandling Avhandlingar.se teknikundervisning 

Klasander, Claes 

(2010) 

Talet om tekniska system – 

förväntningar, traditioner och 

skolverkligheter 

Avhandling Avhandlingar.se technology education, 
compulsory school 

 

Mattsson, Gunilla 

(2005) 

Lärares teknikdidaktiska 

kompetens och dess betydelse 

för elevers teknikintresse 

Artikel NorDiNa technology 

Newton D.P. &  

Newton L. D. 

(2007) 

An analysis of primary 

technology textbooks: can they 

support cause and purpose 

explanations? 

Artikel Summon "technology education" 
AND "teaching 
material" AND 
"Elementary school"   

Norström, Per  

(2014) 

How technology teachers 

understand technological 

knowledge 

Artikel ERIC  Manuell sökning på 

hela titeln 

Rohaan, J. Ellen, 
Taconis, Ruurd, 
Jochems, M. G. 
Wim  

(2012) 

Analysing teacher knowledge 

for technology education in 

primary schools 

Artikel Summon "technology education" 
AND "teaching 
material" AND 
"Elementary school"   
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Titel: Teknik i skolan. En studie av teknikundervisning för yngre skolbarn 
Författare: Eva Blomdahl 
Publicering: 2007 
Typ av text: Avhandling 
Sammanfattning: Denna avhandling bygger på en empirisk studie med en 
kvalitativ metod genom observationer, intervjuer, videoinspelning och 
dokumentationer av lärares noteringar och elevarbeten.  Författaren har inom 
studien följt två lärares teknikundervisning och diskuterar sedan deras innehåll och 
undervisningsprocesser ur ett teknikfilosofiskt perspektiv. Den filosofiska 
utgångspunktens diskussion bygger på de två skapade begreppen platsen och 
teknikgestaltningen vilka har ytterligare indelats i fyra olika faser. Därefter belyser 
författaren ett antal ramfaktorer som påverkar den studerade teknikundervisningen. 
Bland annat diskuteras lärarens roll, planeringstid, material, verktyg, lokaler och 
rent organisatoriska frågor både ekonomiska och kollegiala. Tillika lyfts hur sociala 
interaktioner och konstellationer ser ut inom klassrummets sfär. Avhandlingen utgår 
från elever och utbildade lärare i årskurs 1–4. 
Relevans: Avhandlingen lyfter fram faktorerna material och verktyg samt lokaler 
vilket är relevant för denna studie. Det ges också en bild av lärares planering och 
genomförande. Dock ges begränsad bild av informanternas syn på tekniken som 
skolämne.  
 
Titel: Teknikämnets gestaltningar. En studie av lärares arbete med skolämnet teknik 
Författare: Veronica Bjurulf 
Publicering: 2008 
Typ av text: Avhandling 
Sammanfattning: Genom ett empiriskt material utifrån inspelningar, intervjuer och 
viss dokumentation har denna avhandling fokuserat på lärares undervisningspraktik. 
De medverkande lärarna undervisar i årskurs 7–9 och har olika perspektiv på hur 
det ser på sin undervisning inom teknikämnet. Författarens intention var att välja en 
homogen grupp av lärare där intresse och mest möjliga utbildningspoäng inom 
teknik fungerade som urvalskriterier. Resultaten beskrivs utifrån två skilda analyser. 
Det första analyssteget presenteras utifrån varje lärare med dennes sätt att undervisa, 
förutsättningar som lokal och lärarens egna bakgrund samt hur läraren själv ser på 
sin undervisning. Det andra analyssteget struktureras efter en kategorisering av sju 
förmågor som tränades inom teknikämnet. Här presenteras syfte för lektion och hur 
läraren praktiserar sin undervisning. Diskussionsdelen redogör för olika 
påverkansfaktorer inom undervisningen och hur ämnet teknik framträder såväl hos 
läraren som inom styrdokument.   
Relevans: Här ges en beskrivning av teknikundervisningen och flera av de faktorer 
och processer som förkommer utifrån ett lärarperspektiv. Lokaler och material är 
tydligt redovisade.  
 
Titel: Talet om tekniska system – förväntningar, traditioner och skolverkligheter 
Författare: Claes Klasander 
Publicering: 2010 
Typ av text: Avhandling 
Sammanfattning: Avhandlingen har en utgångspunkt med fokus på hur tekniska 
system behandlas inom undervisningen utifrån tre olika arenor. Enligt den 
framställning författaren huvudsakligen gör, berör dessa tre arenor: läroplanerna, 
läromedel samt lärarna. Empirin i avhandlingen bygger på studier av styrdokument, 
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dokumentation utifrån en interaktiv forskning med fem olika lärare samt läromedel 
för grundskolans årskurs 4–9, dock utgörs det huvudsakligen av läromedel från 
årskurs 7–9. Analysen och efterföljande diskussion bygger på en mångfacetterad 
struktur där tre regelkategorier som svarar på de didaktiska frågorna vad, hur och 
varför har förgrenats till olika systemsignifikanter. Dessa signifikanter för system 
har fungerat som en sortering av det empiriska materialet och utkristalliserats under 
de tre regelkategorierna. Varje signifikant har haft en följemening där 
karaktäristiska drag för tekniska system har genererats av författaren. Resultat och 
diskussioner redovisas strukturerat efter strukturen med arenor, regelkategorier, 
systemsignifikanter och följemeningar om hur tekniska system syns i läroplanerna 
och lärares planering och undervisning. Läromedelsanalysen belyste både text och 
bilder där en diskussion visade på hur tekniska system tog sig till uttryck samt även 
andra faktorer som framkom inom läromedlen. Medverkande lärare undervisade på 
högstadiet men saknade behörighet inom teknikämnet.  
Relevans: Avhandlingen berör samtliga teman för denna studie dock är den 
begränsad av att huvudfokus är att studera förekomsten av tekniska system i 
undervisning, läromedel och styrdokument. Relevant för denna studie är de två 
arenorna för läromedel och lärarna, dock begränsas relevansen i arenan för lärarna 
då det är ett interaktivt forskningsprojekt som företas. 
 
Titel: Lärares teknikdidaktiska kompetens och dess betydelse för elevers 
teknikintresse 
Författare: Gunilla Mattsson 
Publicering: 2005, NorDiNa 
Typ av text: Artikel 
Sammanfattning: Denna artikel presenterar en empirisk studie där fokus är om det 
finns ett samband mellan elevers teknikintresse och lärares ämnesdidaktiska 
kompetens inom tekniken. Till grund för studien ligger elev- och lärarenkäter samt 
lärarintervjuer. Totalt medverkade 10 lärare (vara 5 har formell 
tekniklärarutbildning) och 214 elever från årskurs 5–9.  Studien redovisar elevers 
uppfattningar kring tekniken som ämne, vad som praktiseras inom ämnet, deras egna 
delaktighet samt medvetenheten kring det egna lärandet. Studien visar även på om 
eleverna anser att undervisningen gett dem ett ökat intresse för tekniken samt viljan 
att söka fortsatta studier inom teknikämnet.  Fortsatt i studien redogörs för lärares 
kompetens, hur de själva definierar tekniken som ämne, deras praktiska arbete och 
hur de kopplar teknikämnet till styrdokument. Tillika visas på lärares syn på tillgång 
av material, användande av läromedel, hur de ansåg elevpåverkan vara samt sina 
strategier kring undervisningen.  
Relevans: Artikeln berör lärares förståelse av teknikämnet samt delar av hur de ser 
på genomförande och planering av teknikundervisningen. Det visar även på tillgång 
av material och användandet av läromedel.  
 
Titel: An analysis of primary technology textbooks: can they support cause and 
purpose explanations? 
Författare: D.P. Newton och L. D. Newton 
Publicering: 2007, Research in Science & Technological Education 
Typ av text: Artikel 
Sammanfattning: Artikel redogör för en studie av 24 textböcker (läromedel) inom 
design och teknikundervisningen i England. Läromedlet riktade sig till elever i 
åldern 7–11 år. Angreppssättet i studien var att analysera satsen och satsdelarna i 
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läromedlet med dess orsak och syfte. Denna satsindelning kategoriserades sedan till 
olika områden inom teknikämnets fält. Resultaten visar procentuellt hur orsak och 
syfte var fördelat inom läromedlet samt redovisar en tabell med kategoriseringen 
med konkreta exempel.  
Relevans: Relevant då det ger en bild av läromedlens utformning sett till hur 
teknikkunskapen förmedlas i texten.  
 
Titel: How technology teachers understand technological knowledge 
Författare: Per Norström 
Publicering: 2014, International Journal of Technology and Design Education 
Typ av text: Artikel 
Sammanfattning: Artikeln syftar till att belysa vilken förståelse lärare inom 
teknikämnet har av teknikkunskapen. Underlaget för studien bygger på empiriskt 
material genom frågeformulär och intervjuer. Frågeformuläret baserades på frågor 
med olika scenarion besvarade med ett påstående, vilka baserades på fyra kategorier 
utifrån hur teknik lärs. Utifrån detta gavs respondenterna möjligheten att besvara 
frågan genom en skala från att samtycka till att inte samtycka. Formuläret 
besvarades av 651 personer som arbetade med elever mellan 6–16 år, av dessa 
identifierade 166 personer sig som tekniklärare. Fyra lärare inom årskurs 7–9 
intervjuades varav två spelades in.  
Relevans: Visar tydligt lärarens uppfattning om begreppen teoretisk och praktisk 
samt ger en bild av hur lärare uppfattar teknikämnet.  
 
Titel: Analysing teacher knowledge for technology education in primary school 
Författare: Rohaan, J. Ellen, Taconis, Ruurd & Jochems, M. G. Wim 
Publicering: 2012, International Journal of Technology and Design Education 
Typ av text: Artikel 
Sammanfattning: Artikeln bygger på en empirisk studie med statistisk mätning av 
samverkan mellan olika områden gällande lärares PCK (Pedagogical content 
knowledge), SMK (subject matter knowledge) samt de två mer känslomässigt 
baserade områdena: självförmåga (self-efficancy) och attityd. I modellen som 
användes för studien var lärares PCK centralt och sattes i samband med de andra 
områdena där SMK relaterade till lärarens kunskap om teknikämnet och vad som 
skall läras ut. Samverkandeförhållandena mellan områdena var rent statistiska och 
mättes med olika numeriska modeller för varje område. I studien medverkade 354 
holländska grundskolelärare varav övervägande del undervisade i grundskolans 
mellanstadium.  
Relevans: Visar statistiskt på lärares förståelse av ämnet samt undervisningen inom 
teknikämnet.  
 
Kvalitetsgranskning 
Avsnittet beskriver den kvalitetsgranskning som företagits på utvald litteratur för att 
bedöma dess vetenskapliga förfarande samt huruvida etiska överväganden gjorts 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:69). Detta har skett genom att 
litteraturen har granskats gällande de fyra etiska kriterierna (Björkdahl Ordell, 
2007:26–27) och deras validitet och trovärdighet (Eliasson, 2013:17). Det 
kvalitativa utfallet för den systematiska litteraturstudien berörs av att relevansen hos 
utvald litteratur identifieras och bedöms (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 
2013:114). Följaktligen har urvalet av litteraturen för denna studie prioriterats 
utifrån dess relevans gentemot studiens frågeställningar.  
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Den utvalda litteraturen har kvalitativt granskats utifrån de sju kriterierna: Etiska 
överväganden, tydligt syfte, beskriven metod, beskrivet resultat, verifierbara källor, 
lärares förståelse och grundskolan vilka presenteras i en sammanställning (Tabell 
4). Rubriken grundskolan innebär att litteraturen har ett fokus mot grundskolan. 
Medan rubriken lärares förståelse innebär att de resultat kring lärares förståelse av 
teknikämnet och deras genomförande och planering av undervisningen inte har 
påverkats nämnvärt av de forskare som genomfört studien i interaktion med lärarna. 
Kriterierna har utarbetats med stöd av de vetenskapliga kännetecknen som Eriksson 
Barajas, Forsberg och Wengström (2013:49–51) beskriver.  

Tabell 4. Sammanställning av kvalitetsgranskningen av vald litteratur. 
 

  

Författare 

(Årtal) 

Etiska  
överväganden 

Tydligt 
syfte  

Beskriven  
metod 

Beskrivet 
resultat 

Verifierbara   
källor 

Lärares 
förståelse 

Grundskolan 

Blomdahl, 

Eva 

(2007) 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

Bjurulf, 

Veronica 

(2008) 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

Klasander, 

Claes 

(2010) 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

Mattsson, 

Gunilla 

(2005) 

 
Ej utskrivet  

 
ja 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

Newton 

D.P. &  

Newton L. 

D. 

(2007) 

 
Ej utskrivet 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

Norström, 

Per  

(2014) 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

Rohaan, J. 
Ellen, 
Taconis, 
Ruurd, 
Jochems, 
M. G. 
Wim. 

(2012) 

 
Ej utskrivet 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

 
ja 

De vetenskapliga artiklarna för denna studie har alla genomgått peer-review. 
Avhandlingarna och Per Nordströms artikel skriver tydligt fram de etiska 
övervägandena. Däremot framkommer det inte tydligt i resterande tre artiklar, dock 
föreligger det möjliga orsaker till att dessa inte är direkt utskrivna. Artikeln av 
Newton och Newton är en kvalitativ textanalys (Widen, 2015:176) och behandlar 
således inte personer. Artikeln med Rohaan, Taconis och Jochems är en studie med 
statistiska mätningar presenterade numeriskt och visar på en anonymitet genom att 
ett online-baserat frågeformulär nyttjats och att inga namn på deltagare finns 
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utskrivna. Gunilla Mattssons artikel utgår ursprungligen från den empiriska studien 
i hennes avhandling Teknikämnet i skolan. Elevers uppfattningar och intresse av 
teknikämnet och lärares teknikdidaktiska kompetens. I avhandlingen presenteras 
aldrig lärarna vid namn utan diskuteras kollektivt. Artikeln som är vald utgår således 
från samma lärare, dock är de här presenterade med namn. Trots att det uttryckligen 
står namn i artikeln kan det med stor säkerhet antas att dessa är fiktiva. Detta grundar 
sig i att avhandlingen inte nämner några namn och att artikeln presenterar namn som 
är rent alfabetiska från A till J. Därtill omnämns inte skola eller område för studien 
vid namn. Det framkommer endast att studien är genomförd vid både förorts- och 
cityskolor (Mattsson, 2005:46–47). Då artikeln är publicerad i NorDiNa ges 
ytterligare belägg till att artikeln är etiskt granskad då tidskriften följer Journal of 
Internet and Information Security etiska råd (NorDiNa, 2017). Därav har 
övervägandet gjorts att dessa att artikeln av Mattson svarar mot de etiska aspekterna 
och att de etiska övervägandena inte är relevanta för de två artiklarna av Newton 
och Newton samt Rohaan, Taconis och Jochems.  

Resterande kriterier kan anses uppfyllda då syfte, metod och resultat är tydliga. 
Likväl är den utvalda litteraturen kopplad till studier inom grundskolan och den 
uppvisar en objektivitet genom att forskare som genomfört studierna inte nämnvärt 
påverkat lärarnas förståelse av teknikämnet eller lärarnas planering och 
genomförande. Detta innebär att studier som bygger på learning study har valts bort. 
Detta har skett med åtanke på frågeställningen om lärares förståelse av ämne och 
teknikundervisningens genomförande och planering. Den utvalda litteraturen har 
också verifierbara källor och granskning har gjorts gällande att primärkällor ligger 
till grund för resultaten samt att de inte är tendentiösa (Thurén, 2013:45, 63).  

Innehållsanalys 
I detta avsnitt förevisas innehållsanalysen som redogör för hur resultat och slutsatser 
från den utvalda litteraturen relaterar till studiens frågeställningar (Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström 2013:163–164). Genom upprepande genomläsningar av 
litteraturens resultat- och diskussionsdelar sammanställdes de mönster och teman 
som identifierades för att besvara studiens frågeställningar (Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström 2013:147). I denna litteraturstudie indelades, gentemot 
den första frågeställningen teman efter de tre faktorerna material, lokal och 
läromedel och gentemot frågeställning två identifierades teman: Lärares förståelse 
för teknik och att knyta samman teori och praktik, där den sista rubriken visar på 
lärarnas planering och genomförande samt hur det relaterar till lärarnas 
ämneskunskaper och didaktiska kunskaper, men även hur det påverkar elevers 
lärande (Tabell 3).  

Den utvalda litteraturen har lästs i relation till frågeställningarna och det resultat 
som forskarna i litteraturen har kommit fram till. Vid läsningen har fokus varit att 
se till vad teknikundervisningen visar i skolan utan att ha påverkats av en forskare. 
Därav har läsningen för Klasanders (2010:60) avhandling varit begränsad då delar 
av avhandlingen bygger på en interaktivforskning mellan forskare och deltagande 
lärare vilket har påverkat hur lärarna ser på teknikämnet och hur de planerar och 
genomför undervisningen. Vidare har även ett urskiljande skett vid läsningen av 
läromedelsanalysen genom att Klasander (2010:149) delat in resultatet om 
läromedlen i äldre och yngre publikationer. Detta har föranlett till att de delar som 
tydligt visat utfallet för de äldre publikationerna har förbisetts vid läsningen då dessa 
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läromedel sträcker sig från år 1980 till 1996. Läsningen har då fokuserat på den 
yngre publiceringen av läromedel mellan åren 1994 till 2008 (Klasander, 2010:149). 

Tabell 3. Sammanställning av genom innehållsanalysen identifierade teman och aktuella 
faktorer av vald litteratur 
 

Författare (Årtal) Litteratur Teman Frågeställning 

Blomdahl, Eva 

(2007) 

Teknik i skolan. En studie av 

teknikundervisning för yngre 

skolbarn 

 Material 

 Lokal 

 Lärares förståelse för 

teknik 

 Att knyta samman teori 

och praktik 

1 

1 

2 

 

2 

Bjurulf, Veronica 

(2008) 

Teknikämnets gestaltningar. En 

studie av lärares arbete med 

skolämnet teknik 

 Material 

 Lokal 

 Läromedel 

 Lärares förståelse för 

teknik 

 Att knyta samman teori 

och praktik 

1 

1 

1 

2 

 

2 

Klasander, Claes 

(2010) 

Talet om tekniska system – 

förväntningar, traditioner och 

skolverkligheter 

 Material 

 Lokal 

 Läromedel 

 Lärares förståelse för 

teknik 

 Att knyta samman teori 

och praktik 

1 

1 

1 

2 

 

2 

Mattsson, Gunilla 

(2005) 

Lärares teknikdidaktiska 

kompetens och dess betydelse 

för elevers teknikintresse 

 Material 

 Läromedel  

 Lärares förståelse för 

teknik 

 Att knyta samman teori 

och praktik 

1 

1 

2 
 
 

2 

Newton D.P. &  

Newton L. D. 

(2007) 

An analysis of primary 

technology textbooks: can they 

support cause and purpose 

explanations? 

 Läromedel 1 
 

Norström, Per  

(2014) 

How technology teachers 

understand technological 

knowledge 

 Läromedel 

 Lärares förståelse för 

teknik 

 Att knyta samman teori 

och praktik 

1 

2 

 

2 

Rohaan, J. Ellen, 
Taconis, Ruurd, 
Jochems, M. G. 
Wim  

(2012) 

Analysing teacher knowledge 

for technology education in 

primary schools 

 Lärares förståelse för 

teknik 

 Att knyta samman teori 

och praktik 

2 
 
 

2 

 
Resultat 
I detta avsnitt redogörs för de resultat som framkommit i den utvalda litteraturen 
utifrån deras koppling till denna studies frågeställningar. Syftet med studien 
litteraturstudie var att undersöka hur teknikundervisningen i grundskolan, enligt 
forskningen, kan planeras och genomföras för att eleverna skall ges möjlighet att 



 

22 
 

utveckla förmågorna inom teknikämnet. Studien fokuserar på följande 
frågeställningar: 

 Hur påverkar de tre faktorerna material, lokaler och läromedel lärares 
planering och genomförande samt elever möjlighet att utveckla sina 
förmågor inom teknikämnet, enligt tidigare forskning?  

 Hur relaterar lärares förståelse av tekniken som ämne till planeringen och 
genomförandet av teknikundervisningen, enligt forskningen?  

Resultatet presenteras utifrån de två frågeställningarna där underrubrikerna utgörs 
av de tre faktorerna material, lokal, läromedel samt två teman lärares förståelse för 
teknik och att knyta samman teori och praktik.  

Faktorerna material, lokal och läromedel inom teknikundervisningen 
I denna del redogörs för det resultat som kan kopplas till frågeställning ett under 
rubrikerna material, lokal och läromedel. Avslutningsvis ges en kort 
sammanfattning av resultatet för dessa tre faktorer.  

Material 
Enligt Blomdahls (2007:166, 181) studie är materialtillgången inom 
teknikundervisningen begränsad och påverkar undervisningens innehåll. Detta 
menar Blomdahl (2007:181) försvårar lärares möjlighet att bedriva en 
teknikundervisning som möter kursplanen. Bjurulf (2008:164) instämmer med att 
material är en bristvara men poängterar att praktiska moment förekommer inom alla 
lärares teknikundervisning i hennes studie. Bjurulfs (2008:94) studie visar dock att 
en av lärarnas undervisning påverkas av materialtillgången genom huruvida 
elevernas praktiska arbete kan ske enskilt eller i grupp. Trots begränsade 
materialtillgång, av återvunna eller enklare förbrukningsmaterial, visar resultat att 
elever löser uppgifter kreativ med det material som finns tillgängligt (Blomdahl, 
2007:157). En av lärarna i Bjurulfs (2008:83) studie ser det dock som viktigt att 
mycket material finns tillgängligt för att elevernas kreativitet inte skall hämmas. 
Läraren spenderar därav mycket tid på att införskaffa material och tar också med 
material från hemmet (Bjurulf, 2008:83). Klasander (2010:215) beskriver att lärarna 
även vid kollegiala möten lägger mycket tid på att diskutera materialanskaffningen 
vilket ger mindre tid till diskussioner kring undervisningens innehåll i förhållande 
till kursplanen. Vidare framför Klasander (2010:217, 231) att det material som är 
befintligt styr undervisningens innehåll då materialet är lättillgängligt för eleverna 
men även att arbetsmoment kan utebli beroende på materialtillgången. Bjurulf 
(2008:81) nämner att materialtillgången påverkat arbetsordningen hos en av lärarna, 
genom att två arbetsområden kom i omvänd ordning mot vad läraren planerat. 
Vidare menar Bjurulf (2008:164) att material måste finnas tillgängligt för lärarna så 
att de kan bedriva en undervisning som uppfyller de mål som finns i kursplanen för 
teknik.  

Blomdahl (2007:172) beskriver att lärarna i studien strävar efter att eleverna ska få 
arbeta varierat med olika representationsformer utifrån tillgängligt material. Även 
Bjurulf (2008:164) lyfter att lärarna strävar efter att variera de praktiska uppgifterna 
genom att elever ges möjlighet att undersöka samma material ur olika infallsvinklar 
och ställa dessa mot varandra för att lösa konstruktionsuppgifter. Bjurulf (2008:164) 
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menar dock att elevernas undervisning hade kunnat vara ännu mer varierad och ge 
eleverna en mer fördjupad förståelse genom att olika material nyttjats för olika 
elevgrupper inom samma uppgift, vilket också skulle vara kostnadsbesparande. De 
ekonomiska medlen för inköp av material påverkar både arbetssätt (Blomdahl, 
2007:158) och lärarnas inställning till under vilka omständigheter de ålades att 
undervisa (Mattsson, 2005:53).  

Genom att arbeta med modellkonstruktioner, som raketbyggen, där materialet 
bearbetas och sätts ihop ges eleverna möjlighet att lära via ett undersökande 
arbetssätt (Blomdahl, 2007:132). Blomdahl (2007:132) beskriver detta praktiska 
arbete med att eleverna testar och undersöker hur materialet kan sättas samman, 
bearbetas och hur det påverkar hållbarheten i en konstruktion och materialets fysiska 
form. Bjurulfs (2008:119, 121, 123, 126) analyser av några praktiska moment visade 
att eleverna lärde sig se behovet av tekniken i vardagen, att koppla begreppet teknik 
till olika artefakter, se artefakters funktion i historiskkontext och hur samma typ av 
artefakt kan utformas för att ge olika lösningar. Både Blomdahls (2007:176–177) 
och Bjurulfs (2008:165) studier visar dock att lärarnas syfte med uppgifterna 
begränsar elevernas möjlighet till en djupare förståelse. Blomdahl (2007:176–177) 
beskriver detta med att eleverna bör ges förutsättning till en djupare analys och 
värdering av teknikuppgifterna ur olika synvinklar så att eleverna kan upptäcka 
orsaker till varför en teknisk lösning ser ut som den gör och hur detta påverkar både 
”människan och samhället” (Blomdahl, 2007:177). Tillika beskriver Bjurulf 
(2008:165) att teknikundervisningen, trots ett enkelt basmaterial, inte gav eleverna 
möjlighet att analysera och värdera hur deras olika tekniska konstruktioner med 
skilda lösningar och utformning kunde ge samma funktion. Funktioner som enligt 
Bjurulf (2008:165) visade på att elevernas konstruktioner hade olika effektivitet 
vilket, om detta hade uppmärksammats, hade gett eleverna en mer varierad och 
fördjupad förståelse av den tekniska konstruktionslösningen. Dock lyfter båda 
författarna några få tillfällen där elever getts möjlighet att fördjupa sin förståelse 
inom tekniken. Blomdahl (2007:132) lyfter detta vid ett tillfälle där elever gavs 
möjlighet till djupare förståelse vid en djupare diskussion kring ett materials 
egenskaper. Medan Bjurulf (2008:138–139) beskriver två fall inom studien där 
eleverna gavs möjlighet att värdera och prova funktionen i de tekniska lösningarna 
eleverna arbetat med.  

Lokal 
Bjurulf (2008:116) beskriver att tekniklektionerna inom studien huvudsakligen 
bedrivs i de naturorienterande ämnenas salar (NO-salar) men att en av lärarna har 
tillgång till en tekniksal. Vid undervisningen i tekniksalen beskriver Bjurulf 
(2008:69, 72) att eleverna arbetar praktiskt med skilda vardagsnära projekt där 
lösningars funktion och människans behov av dessa lösningar styrde 
undervisningens upplägg, samtidigt möjliggjorde lokalens utformning att större 
arbeten kunde företas. Vidare beskriver Bjurulf (2008:116) en fördel med 
tekniksalen genom att material för teknikundervisningen alltid fanns synligt då det 
inte behövde plockas bort efter varje lektion. Även Klasander (2010:211–212) 
beskriver att lärarna i hans studie har tillgång till en tekniksal vars utformning 
främjar ett praktiskt arbete då tillgänglighet av material och inventarier möjliggjorde 
projektarbeten i full skala. Författaren menar att lokalens utformning är ”avsedd för 
konstruktionsarbete” (Klasander, 2010:212).  
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Bjurulf (2008:156) beskriver att de lärare som undervisade i NO-salarna var 
hänvisade till att allt material behövde tas fram inför lektionen och att innehållet i 
undervisningen anpassades efter lokalens utformning, vilket ledde till att det 
praktiska arbetet enbart bestod av modellbyggen. Vidare lyfter Bjurulf (2008:157) 
att lärarna gärna hade valt annat material och andra arbetssätt i sin 
teknikundervisning men att de begränsades av att NO-salarna var utformade för 
arbete kring de naturorienterande ämnena. En av lärarna i Bjurulfs (2008:156–157) 
studie har dock en avvikande mening där läraren ser teknikämnet som mer teoretiskt 
och att det därav saknas behov av en lokal för mer praktiskt arbete inom 
teknikundervisningen. Blomdahl (2007:160) visar, i likhet med Bjurulf (2008) på 
svårigheter med att genomföra praktiskt arbete i teknik, beroende på lokalens 
utformning. Undervisningen skedde här i klassrummet vilket ledde till att material 
behövde tas in i lokalen vid de praktiska arbetsmomenten, samtidigt gjorde 
möbleringen i rummet det svårt att få plats (Blomdahl, 2007:157). Blomdahl 
(2007:180–181) beskriver också att lokalens utformning bidrar till att teknikämnet 
undervisas i mindre omfattning inom skolan.  

Läromedel 
Inom teknikundervisningen används läromedel i begränsad omfattning enligt 
Norström (2014:27). Även Bjurulf (2008:71) kommenterar kort vid en observation 
av undervisningen i teknik att teknikboken inte används i någon större omfattning. 
Klasander (2010:212, 220) beskriver att läromedlen används i praktiska 
arbetssituationer för att ge en teoretisk bakgrund och styr vad eleverna testar för att 
lösa uppgifter. I Mattssons (2005:53) studie framkommer en delad bild där 
tekniklärare utan formell utbildning visade på ett bristande intresse för att både 
använda och införskaffa läromedel inom teknikämnet. Samtidigt visar studien att 
lärare med formell utbildning nyttjade läromedlen i sin undervisning och ansåg att 
innehållet var väl anpassat för teknikstudierna (Mattsson, 2005:53).  

Övergripande beskriver Klasander (2010:175) läromedlens utformning med att det 
finns ett fokus på artefakter och sambandet mellan ingående delar i en artefakt, dock 
menar Klasander (2010:158) att vad som karaktäriserar dessa samband utelämnas. 
Klasander (2010:158, 166–167, 170) beskriver vidare att tekniska system ofta 
beskrivs linjärt med fokus på komponenter och historiskt hur systemen förändrats, 
men att orsaken till systemets uppbyggnad, historiska utveckling och systemets 
funktion i sin helhet saknas. Detta kan kopplas till Newton och Newtons (2007:206) 
studie av engelska teknikläromedel där texternas innehåll oftast inte återgav orsaker 
utan endast såg till syftet med tekniken. Vidare menar Klasander (2010:156) att 
språket i läromedlen förutsätter att läsaren vet vad som karaktäriserar och utgör 
själva systemet. Därmed påvisas den brist Klasander (2010:156, 158, 160) beskriver 
finns i läromedlen gällande en entydig begreppshantering av system och tekniska 
system. Detta menar Klasander (2010:156) begränsar diskussioner kring funktion, 
styrning och utveckling av systemen. Även Newton och Newton (2007:206) lyfter 
begreppshanteringen i läromedlen och menar att begrepp som kopplas till syfte och 
orsaker förekommer i meningar som förklarar produkter och lösningar som en helhet 
samt hur en artefakt fungerar i detalj, vilket indikerar vikten av att eleverna utvecklar 
en begreppsförståelse för att kunna ta till sig detta innehåll (Newton & Newton, 
2007:207).  
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Enligt textanalyser av Newton och Newton (2007:207) förekommer ibland 
meningar som visar på syfte och orsaker med tekniken, men då kopplat till texter i 
samband med instruktioner om vad läsaren skall göra i praktiska moment samt vid 
text om produktionstillverkning. Newton och Newton (2007:207) menade att 
texterna i samband med instruktioner saknade uppgifter med en problemlösande 
karaktär som satte fokus på orsaken till tekniken. Vid beskrivningar av 
produktionstillverkning hänvisades ofta till industritillverkningen vilket Newton 
och Newton (2007:207) ansåg inte gav eleven något lärande då 
tillverkningsprocesser av detta slag inte kan genomföras i klassrummet där eleverna 
själva kan se syftet och orsaken till tekniken.  Även Klasander (2010:171) visar att 
läromedlen ofta tar upp produktionssystem och visar historiskt hur produktionen 
förbättrats och blivit mer miljövänlig. Klasander (2010:172, 200) menar att det i 
läromedel ges bristfälliga förklaringar kring teknikens miljöpåverkan genom att 
fokus ligger vid hur tekniken påverkar naturen och inte hur tekniken kan användas 
i ett hållbarhetsperspektiv.  

Enligt Klasander (2010:173) visar läromedlen ett fokus på hur uppfinningar inverkat 
på samhällets utveckling, men att orsak till denna utveckling utelämnas. Vidare 
menar Klasander (2010:161, 164) att människan beskrivs ha vetskap om system och 
är den som utvecklar system, men att hur människan interagerar och påverkar 
tekniska system inte syns och problematiseras i bilderna och läromedelstexterna, 
även om frågor kring denna problematisering ställs. Orsaken till att tekniska system 
inte syns i läromedelstexterna förklarar Klasander (2010:175) beror på att artefakter 
står i centrum. Klasander (2010:177, 180) menar att det inom transportsystemet 
finns ett fokus på bilen som artefakt i texter där den diskuteras i samband med 
hållbar utveckling samt i uppgifter där elever ska designa och konstruera bilar. 
Vidare menar Klasander (2010:180, 184) att artefakter inom telegrafin är i fokus i 
läromedlen och att de beskrivs utifrån sin funktion, men att det finns en indikation 
på att systemet som funktion börjat framträda i nyare läromedel. Orsaken till detta 
menar Klasander (2010:184) är intresset för dagens kommunikationsteknik med 
bland annat SMS och MMS. Annat innehåll som framkommer i läromedlen är 
beskrivningar av mekanismer, elektronik och energiförsörjning (Klasander, 
2010:156, 161, 184).   

Sammanfattning 
Materialtillgången inom teknikundervisningen påverkar innehållet, variationen på 
uppgifter, arbetsordningen för olika projekt och leder även till att hela arbetsmoment 
uteblir (Blomdahl, 2007:166, 181, 172; Bjurulf, 2008:81, 164; Klasander, 2010:215, 
217, 231). I de praktiska momenten syns ett innehåll med kreativa lösningar i 
elevernas arbeten och lärarna försöker arbeta varierat med olika 
representationsformer (Blomdahl, 2007:157, 172; Bjurulf, 2008:164).  
Teknikundervisningen som sker i NO-salar påverkar innehåll, val av material och 
arbetssätt inom teknikundervisningen, samtidigt måste materialet alltid plockas 
undan vilket påverkar tillgängligheten på material (Bjurulf, 2008:116, 156–157). 
När undervisningen sker i klassrummet finns svårigheter att få tillräckligt med plats 
för det praktiska arbetet och det påverkar tiden som läggs på teknikundervisningen 
på ett negativt sätt (Blomdahl, 2007:157, 180–181). I de fall teknikundervisningen 
sker i speciellt utformade tekniksalar arbetas det mer i full skala och materialet är 
mer synligt och tillgängligt för eleven (Bjurulf, 2008:69, 72, 116; Klasander, 
2010:212). Läromedlens utformning visar på att artefakten är i centrum och att när 
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tekniska system presenteras sker det oftast linjärt och att sambanden med 
omgivningen uteblir (Klasander, 2010:158, 173, 175).  Det saknas entydiga 
definitioner av begreppen system och tekniska system och tekniken i ett 
hållbarhetsperspektiv berörs i mindre utsträckning i läromedlen (Klasander, 
2010:156, 158, 160, 172). Läromedlen innehåller ofta beskrivningar av 
produktionssystem, hur tekniken påverkar naturen, energiförsörjning och artefakten 
bilen, samtidigt som texter och bilder där människan är synlig saknas (Klasander, 
2010:171–172, 184, 200). 

Tekniken som ämne relaterat till planering och genomförande av 
teknikundervisningen 
Denna del redogör för det resultat som framkommit i den valda litteraturen med 
koppling till frågeställning två. Resultatet presenteras under två rubriker: Lärares 
förståelse för teknik och att knyta samman teori och praktik. Avslutningsvis sker en 
sammanfattning av dessa två teman. 

Lärares förståelse för teknik  
I Mattssons (2005:51) studie framkommer att lärare med utbildning i teknikdidaktik 
ser tekniken som ett eget ämne och uppvisar en förståelse för teknikämnets typiska 
drag som sammanfaller med vad som beskrivs i kursplanen i teknik. Lärarna ”talade 
om teknikens utveckling, om redskap, om konstruktioner och om teknikens plats i 
vardag och samhälle” och hade en tydligare koppling till kursplanen i sin 
teknikundervisning (Mattsson, 2005:51–52). Detta skilde sig mot lärare utan 
utbildning i teknikdidaktik där teknikämnet ansågs sakna de typiska särdragen och 
sågs som en förlängning av de naturorienterande ämnena samtidigt hade lärarna en 
svag koppling till kursplanen i sin teknikundervisning (Mattsson, 2005:51–52). 
Även i Klasanders (2010:217) studie råder en osäkerhet hos lärarna kring vad 
teknikämnet innefattar och rent konkret innebär, vilket gör det svårt för lärarna att 
se kopplingen mellan de teoretiska och praktiska delarna inom ämnet. Lärarna har 
också svårt att relatera sin didaktiska praktik till kursplanen (Klasander, 2010:269). 
Även Bjurulf (2008:94) beskriver att det vid en av skolorna som undersöktes i 
hennes studie, finns en känsla av osäkerhet kring teknikämnet där lärarna försöker 
möta det som står i kursplanen men där de har svårt att se hur de skall realisera 
kursplanens innehåll i praktiken. Även Norström (2014:27) lyfter hur lärare 
kunskapsteoretiskt har svårt att koppla till kursplanen och förståelsen av 
teknikämnet. Rohaan, Taconis och Jochems (2012:277) instämmer delvis då deras 
studie visar att grundskolelärare i Nederländerna har ett otillräckligt pedagogiskt 
kunskapsinnehåll men att lärarna har grundläggande ämneskunskaper i teknik. 
Samtidigt menar Rohaan, Taconis och Jochems (2012:278) att ämneskunskaper 
tillsammans med positiv attityd och tilltro på den egna förmågan lyfter det 
pedagogiska kunskapsinnehållet och att det leder till en mer kvalitativ 
teknikutbildning. Rohaan, Taconis och Jochems (2012:277–278) anser det dock inte 
överraskande att lärarna har ett otillräckligt pedagogiskt kunskapsinnehåll, då 
teknikämnet även här har en kort historia som eget ämne i skolorna. Klasander 
(2010:215) menar att teknikundervisningens innehåll påverkas av lärarens bakgrund 
i andra ämnen. Bjurulf (2008:115) instämmer och beskriver att lärarens bakgrund i 
andra ämnen och intressen formade teknikundervisningen. 

Norström (2014:27) lyfter vikten av att lärare tar del av forskningens 
teknikfilosofiska diskussioner för att stärka sin förståelse av ämnet, dock menar han 
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att lärare verkar vara omedvetna om denna sida av teknikämnet samt vilka 
forskningsresultat som finns tillgängliga. I relation till detta lyfter Klasander 
(2010:222) att lärare visar svårigheter med att definiera begrepp som hör till 
tekniken. Även lärarna i Norström (2014:28,32) studie har svårt att sätta ord på vad 
det är för kunskap och förmågor som framkommer i olika praktiska situationer i 
teknikundervisningen. Norström (2014:33) nämner också att det kollegiala samtalet 
kring förståelsen av tekniken som ämne är begränsat. I motsats till detta pekar 
Blomdahl (2007:159) på att det förekommer kollegiala samtal som hjälper lärarna 
att utveckla sin undervisning i praktiken.   

Att knyta samman teori och praktik  
Blomdahl (2007:167) beskriver att kursplanen används av lärare för att utarbeta 
innehållet i teknikundervisningen och för att planera för vad som kan diskuteras 
teoretiskt inom teknikämnet. Samtidigt belyser Blomdahl (2007:183) att lärarna 
behöver fler redskap för teknikundervisningens planering och genomförande så att 
inte samma teknikprojekt genomförs flera gånger i olika årskurser. Återkommande 
teknikprojekt beskrivs även av Bjurulf (2008:67, 109, 159) där skolorna ofta saknar 
lokala arbetsplaner och i de fall de finns är de utarbetade utifrån kursplanen (Lpo 
94) men sedan inte nämnvärt förändrade. Klasander (2010:215) menar dock att 
befintliga arbetsplaner används för teknikundervisningens innehåll dock utan att 
reflektioner finns kring hur undervisningen skall möta kursplanen. Bjurulf (2008:79, 
88, 99) beskriver dock att det förekommer muntliga planeringar mellan kollegiet om 
vilka praktiska moment som ska behandlas inom teknikämnet.  

Norström (2014:33–34) belyser synen på att det i skolans sfär talas om praktiska 
och teoretiska ämnen och att huruvida kunskapen inom teknikämnet skall förmedlas 
praktiskt eller teoretiskt debatteras samtidigt som teknikämnet ska utgöras av både 
praktik och teori enligt dagens kursplan (Lgr 11). Enligt Mattsson (2005:52) ser 
lärarna den praktiska undervisningen som huvudfokus för teknikundervisningen, 
dock utan att de kunde klarlägga för eleverna hur och vad de praktiska momenten 
innebar för elevens lärande. Även Blomdahl (2007:180) visar på att lärarna har 
svårigheter med att se hur de skall få eleverna aktiva i sitt lärande under praktiska 
moment. Studien av Mattsson (2005:53, 47–48) visar att elevernas praktiska arbeten 
bestod av projektarbeten och tematiska arbeten med konstruktioner som testades, 
byggnationer, elektriska kopplingar, ritningar och skisser. Samma praktiska arbeten 
förekommer i de andra studierna dock med ytterligare tillägg av skriftliga 
dokumentationer (Bjurulf, 2008:150–151; Blomdahl, 2007:168, 171). 

Mattsson (2005:52) visar att det hos lärarna finns en inställning att teorin inom 
tekniken behandlas och görs tillgänglig för eleverna vid det praktiska arbetet, 
samtidigt visar lärare utan utbildning i teknikdidaktik en osäkerhet kring det 
praktiska genomförandet av teknikundervisningen.  Även Blomdahl (2007:127) 
visar att en av lärarna i hennes studie har samma inställning om att praktisk 
undervisning anses ge det teoretiska lärandet. Ett annat upplägg ses hos den andra 
läraren i studien som arbetar både praktiskt och teoretiskt för att skapa en helhetsbild 
och att placera konstruktionsarbetena i en omvärldskontext (Blomdahl, 2007:129). 
Även Klasanders (2010:251–252) menar att lärarna har en ambition att sätta 
artefakter i samband med omgivande system men att deras osäkerhet kring vad som 
är teori och praktik lätt gör att de faller tillbaka på inövade praktiska moment. 
Mattsson (2005:54) beskriver även att en övervägande del av lärarna, oavsett 
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utbildning, känner en förvissning om att innehållet mötte villkoren för teknikämnet, 
vilket Mattsson (2005:54) lyfter som oroande då det kan stagnera utvecklingen inom 
teknikundervisningen.  

Mattssons (2005:55) menar att det teoretiska arbetet inom teknikundervisningen 
innehåller få diskussioner där eleverna får bedöma och värdera sina arbeten. 
Blomdahl (2007:163) påvisar detsamma då det finns en antydan till 
förmedlingspedagogik hos de två lärarna i hennes studie.  Blomdahl (2007:166, 168) 
hävdar dock att det finns en ambition hos lärarna att väva samman de teoretiska och 
praktiska momenten i ett undersökande arbetssätt och att det förekommer 
diskussioner med reflektioner som möjliggör en djupare förståelse av teknikämnet. 
Eleverna ges därmed möjlighet till att lära sig begrepp och utveckla språket inom 
teknikämnet (Blomdahl, 2007:170). Samtidigt ställer detta ”stora krav på både 
ämneskunskaper samt didaktiska kunskaper” hos läraren (Blomdahl, 2007:173). 
Bjurulf (2008:155–156) menar att arbetssättet med olika praktiska uppgifter som 
företas samtidigt av olika elevgrupper förhindrar fördjupade diskussioner, men 
påvisar samtidigt att även då samma praktiska uppgifter genomfördes uppstår inga 
helklassdiskussioner. Helklassdiskussioner förekom däremot i högre grad inom 
teoretiska uppgifter, detta menar Bjurulf visar på en konsekvens av det praktiska 
arbetssättet: 

En didaktisk konsekvens som kan följa härav är att arbetsuppgifter av praktisk 
karaktär stannar vid ett oreflekterat görande, utan vidare möjligheter till en 
fördjupad förståelse av det avsedda lärandeobjektet (Bjurulf, 2008:156). 

En liknande bild förmedlar Klasander (2010:222) där lärarna försöker sammanbinda 
det praktiska momentet med teoretiska diskussioner utifrån skriftliga frågor där 
eleven skall svara genom att sätta enskilda delar i ett vidare perspektiv. Dessa frågor 
skall besvaras med hjälp av några givna sidor i ett läromedel. Dock menar Klasander 
(2010:249) att trots lärarnas ambition att sätta in artefakter i ett större sammanhang 
saknas fördjupade diskussioner i teknikundervisningen. Andra teoretiska inslag var 
diskussioner där konsekvenser av teknikanvändningen värderades, vilket endast 
förkom hos en av lärarna (Bjurulf, 2008:151).  

Sammanfattning 
Lärare känner en osäkerhet kring teknikämnets väsen och hur det praktiskt skall 
realiseras (Bjurulf, 2008:94; Klasander, 2010:217, 269; Mattsson, 2005:52; 
Norström, 2014:27) samtidigt har lärare med ämnesdidaktisk utbildning i större 
utsträckning en syn på teknikämnet som möter kursplanen (Blomdahl, 2007:167; 
Mattsson, 2005:52). Skolorna saknar ofta en lokal arbetsplan för teknikämnet 
(Bjurulf, 2008:159) och lärarens bakgrund inom andra ämnen eller intressen 
påverkar vad som lärs ut (Bjurulf, 2008:115; Klasander, 2010:215). Lärarna har 
också svårigheter med att definiera begrepp och att diskutera med tekniska termer 
vid det praktiska genomförandet i undervisningen (Mattsson, 2005:55). Vidare finns 
en intention hos lärare att sammanföra det teoretiska med praktiska moment för att 
nå djupare diskussioner, samtidigt förhindras diskussioner genom olika arbetssätt 
som används i teknikundervisningen (Blomdahl, 2007: 166,168; Bjurulf, 2008:155–
156). Den praktiska undervisningen är i fokus för lärarna samtidigt har de 
svårigheter att sammankoppla det praktiska arbetssättet med elevers lärande 
(Blomdahl, 2007:180; Klasander, 2010:217; Mattsson, 2005:52). Vidare visar 
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lärarna en uppfattning om att den teoretiska delen av tekniken blir synlig via det 
praktiska arbetet (Blomdahl, 2007:127; Mattsson, 2005:52; Norström, 2014:28, 32). 
Hur lärare genomför teknikundervisningen påverkas av lärarnas kunskaper om 
tekniken som ämne (Rohaan, Taconis, Johems, 2012:278).  

Diskussion 
Denna diskussionsdel inleds med en utvärdering av studiens metod under rubriken 
metoddiskussion. Där diskuteras den granskning som gjorts av sök- och 
urvalsprocessen, tillika ges en beskrivning av denna studies styrkor och svagheter, 
reliabilitet och validitet.  Därefter förs en resultatdiskussion där resultatet i denna 
studie diskuteras i relation till ställda frågeställningar och information angiven i 
bakgrunden i denna studie. Avslutningsvis presenteras denna studies slutsats.  

Metoddiskussion 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013:103) beskriver en studies 
reliabilitet med att samma studie skall ge samma utfall oavsett vem som genomför 
den. Reliabiliteten för en studie kan vara antingen hög eller låg. Låg reliabilitet 
innebär att studien har otydlig frågeställning eller slumpmässiga fel. I de fall 
reliabiliteten är hög har en noggrann dokumentation gjorts så att studien är 
repeterbar (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:104). Denna studie har 
en väldokumenterad sök- och urvalsprocess som redogör för tillvägagångssättet 
vilket gör det möjligt för andra att genomföra alla studiens steg på nytt. Därmed kan 
denna systematiska litteraturstudie anses ha en hög reliabilitet vilket är en styrka för 
studien.  

Validiteten syftar till att studien undersöker det som var avsikten för undersökningen 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:105). Sökorden i denna 
litteraturstudie har arbetats fram utifrån denna studies syfte och frågeställningar med 
hjälp av den PICO-C metod Eriksson Brajas, Forsberg och Wengström (2013:71) 
beskriver. Valet av sökord är därigenom inte godtyckligt utvald utan väl förankrat 
till avsikten för undersökningen vilket ger studien god validitet. I sökprocessen 
användes de fyra databaserna, NorDiNa, Avhandlingar.se, Summon och ERIC 
(Ebsco) vilka alla innehåller litteratur inom utbildningsvetenskap. Då sökprocessen 
varit relativt omfattande och rymde flera varianter av sökord i flera kombinationer 
kan sökningen ses som en styrka i denna litteraturstudie. En svaghet för studien är 
de tillfällen sökningarnas utfall har varit över hundra till antalet, det har då inte alltid 
varit tidsmässigt möjligt att läsa alla titlar. Vid sökningarna i databaserna sorteras 
utfallet efter relevans och därigenom bör den litteratur som var mest relevant för 
denna litteraturstudie hamna högst upp. En styrka är att samtliga artiklar har 
genomgått peer-review och att avhandlingarna genomgått granskning vid 
opponering, den valda litteraturen har således blivit kritiskt granskad av oberoende 
experter, så att litteraturen har ett kvalitativt innehåll (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström 2013:62). Ytterligare en styrka med studien är inkluderandet av 
litteratur skriven på både engelska och svenska, vilket möjliggjort ett bredare urval 
av både nationell och internationell litteratur. En svaghet är att litteratur på andra 
språk än svenska och engelska, ej finns representerad detta trots att författaren 
behärskar ytterligare språk. Orsaken till att denna inkludering inte skett är tidsramen 
för denna litteraturstudie varit begränsad, Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström (2013:31) beskriver dock att det inte alltid är praktiskt möjligt att 
inkludera all relevant forskning.  
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Då sökträffarna för ämnet varit relativt lågt har detta medfört att delar av den valda 
litteraturen för denna studie är äldre än tio år vilket möjligen kan ha påverkat 
relevansen i resultatet och kan därmed ses som en svaghet, då Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström (2013:31) menar att det är den aktuella forskningen som 
bör vara i fokus för den systematiska litteraturstudien. Kvalitetsgranskningen för 
denna studie beskriver tydligt granskningen av hur författarna i den valda 
litteraturen skrivit ut de etiska övervägandena. I tre av artiklarna var de etiska 
övervägandena inte direkt utskrivna vilket kan innebära en brist dock visar 
kvalitetsgranskningen att dessa artiklar trots detta faktum kan anses vara kvalitativa 
då relevanta orsaker ansågs finnas till att de etiska övervägandena inte är utskrivna. 
Kvalitetsgranskningen kan därmed anses vara en styrka, då den valda litteraturen 
har granskats utifrån de fyra forskningsetiska kriterierna (Björkdahl Ordell, 
2007:26–27). Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013:85) menar att 
kvalitén på den systematiska litteraturstudien beror på hur vald litteratur värderas 
och identifieras. Denna studie kan anses ha en god kvalitét då kvalitetsgranskningen 
för denna studie påvisar att den valda litteraturens syfte, metod, resultat och 
källhänvisningar varit tydligt beskrivna samt att den utvalda litteraturens innehåll är 
relevant för dennas studies syfte och frågeställningar. Beskrivningen av 
innehållsanalysen redogör tydligt för hur den valda litteraturens resultat- och 
diskussionsdel har läst med denna studies frågeställningar i fokus. Vidare finns 
beskrivet de avgränsningar som skett i läsandet av den valda litteraturen och vilka 
teman som framkommit vid läsningen. Innehållsanalysen visar därmed på en styrka 
för denna studie, då den valda litteraturens innehåll har behandlats strukturerat och 
systematiskt (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:147).  

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013:161) beskriver att den valda 
litteraturen skall bearbetas med syfte och frågeställningarna för studien i fokus. 
Denna studie visar en styrka genom att samtliga utvalda studier har ett fokus mot 
teknikämnet och att den behandlar teknikdidaktiken ur ett lärarperspektiv vilket är i 
överensstämmelse med denna studies syfte. En studie behandlar enbart läromedel ur 
synvinkeln tekniska system inom teknikämnet men då det sammanfaller med 
studiens första frågeställning är valet av denna studie en styrka. Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström (2013:100) menar att en god generaliserbarhet beror på 
hur representativt i ett större urval. Denna studie har en lägre generaliserbarhet då 
den funna litteraturen inom denna studie inte är tillräckligt representativ för de 
ställda frågeställningarna, vilket visar på en svaghet för denna studie. Ytterligare en 
svaghet är omfattningen av denna litteraturstudie då det förelåg en begränsad 
tidsram för färdigställandet. 

Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras och besvaras syfte och frågeställningar för denna studie 
med utgångspunkt i det resultat som framkommit i den valda litteraturen. De 
frågeställningar som diskuteras är: 

 Hur påverkar de tre faktorerna material, lokaler och läromedel lärares 
planering och genomförande samt elever möjlighet att utveckla sina 
förmågor inom teknikämnet, enligt tidigare forskning?  

 Hur relaterar lärares förståelse av tekniken som ämne till planeringen 
och genomförandet av teknikundervisningen, enligt forskningen? 
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Frågeställningarna diskuteras var för sig under rubriken Faktorerna material, lokal 
och läromedel inom teknikundervisningen för frågeställning ett och rubriken 
Tekniken som ämne relaterat till planering och genomförande av 
teknikundervisningen för frågeställning två. Avslutningsvis dras en slutsats utifrån 
dessa två diskussioner huruvida frågeställningarna för denna studie har besvarats. 

Faktorerna material, lokal och läromedel inom teknikundervisningen 
Denna studie visar att det finns en materialbrist som påverkar arbetssättet och 
innehållet i teknikundervisningen. Materialbristen leder även till att arbetsmoment 
uteblir och arbetsordningen i teknikundervisningen påverkas (Bjurulf, 2008:81, 94, 
164; Blomdahl, 2007:158, 166, 181; Klasander, 2010:217, 231). Studien visar att 
den bristande materialtillgången påverkar lärarnas möjlighet att bedriva en 
undervisning som möter de mål som finns i kursplanen (Bjurulf, 2008:164; 
Blomdahl, 2007:181). Materialbristen försvårar därmed elevernas möjlighet att 
utveckla sina förmågor inom teknikämnet. Detta påvisar att det ansvar 
huvudmannen för skolväsendet har med att material ska finnas tillgängligt så att 
syftet med utbildningen kan nås, inte efterlevs i alla fall (SFS 2010:800 kap. 2, 35§). 
Studien visar även att lärare spenderar tid till att diskutera materialinköp vilket 
resulterar i färre diskussioner kring hur undervisningen skall koppla till kursplanen 
(Klasander, 2010:215). Detta kan tyda på att kvalitén på teknikundervisningen kan 
påverkas, då lärarna har ett ansvar att genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete så 
att deras undervisning följer styrdokumenten (SFS 2010:800 kap 4, 4§ & 5§).  

Trots materialbristen visar denna studie att det förekommer kreativt arbete bland 
eleverna i de praktiska momenten (Bjurulf, 2008:164; Blomdahl, 2007:157). Detta 
möjliggör för elever att utveckla kreativitet för den egna idébildningen genom att 
upptäcka behovet av teknik och själv skapa en teknisk lösning (Skolverket, 
2011a:8). I teknikämnets kursplan beskrivs att elever förväntas utveckla förmågor 
som att undersöka tekniska lösningar, redogöra för olika representationsformer, 
arbeta med begrepp och se hur tekniken är en del av människans vardag (Skolverket, 
2011a:7–9, 11, 14). Denna studies resultat visar att eleverna utifrån 
materialtillgången ges möjlighet att utveckla dessa förmågor vid arbete med 
konstruktionsuppgifter som de undersöker och kopplar samman med tekniska 
begrepp samt genom arbete med olika representationsformer (Bjurulf, 2008:119, 
121, 164; Blomdahl, 2007:132, 172). Vidare finns det en antydan i denna studie att 
eleverna utifrån materialtillgång kan identifiera olika tekniska lösningars funktion 
och utvecklingsprocesser men att den fördjupade förståelsen begränsas av lärarnas 
syfte med uppgiften (Bjurulf, 123, 126, 165; Blomdahl, 2007:176–177). Detta ger 
en indikation om att lärarnas ämnesdidaktiska kunskaper brister då lärarnas syfte 
med undervisningen begränsar elevernas möjlighet att utvecklas fullt ut inom det 
aktuella arbetsområdet (Skolverket, 2011b:13). Detta styrks av det Svensson 
(2011:114) beskriver om att elevers förutsättningar att tillgodogöra sig 
undervisningsinnehållet är beroende av lärarens ämnesdidaktiska kunskap.  

I kursplanen för teknik framgår att elever ska undersöka tekniska lösningar som 
används i vardagen då teknikens funktion fyller ett behov hos människan 
(Skolverket, 2011a:7). Studien visar att utvecklandet av dessa förmågor kan främjas 
av undervisning i en tekniksal där materialtillgängligheten, lokalens utformning och 
det praktiska arbetet underlättar projektarbeten i fullskala samt där flera arbeten kan 
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pågå samtidigt (Bjurulf, 2008:69, 72, 116; Klasander, 2010:211–212). Denna studie 
visar även att NO-salarnas och klassrummens utformning begränsar teknikämnets 
praktiska arbete genom materialval, arbetssätt, innehåll, tillgänglighet av material 
och arbetsyta (Blomdahl, 2007:157, 160; Bjurulf, 2008:156–157). Vidare visar 
studien att lokalens utformning kan begränsa teknikens undervisningstimmar 
(Blomdahl, 2007:180–181). Detta visar att skolan bör beakta lokaltillgängligheten 
så att elever ges möjlighet att tillgodogöra sig kunskapen inom teknikämnet på bästa 
sätt, då det enligt Skollagen (SFS 2010:800 kap. 2. §35) är skolhuvudmannen som 
har ett ansvar för att lokaler finns tillgängliga för undervisningen så att elever kan 
nå utbildningens syfte. Därtill visar Skolinspektionens (2014:31) undersökning att 
teknikens undervisningstimmar varierar mellan 75 till 207 timmar samtidigt som 
Skollagen (SFS 2010:800 kap. 1 8§) föreskriver en likvärdig utbildning. Denna 
studies resultat ger då en indikation om att lokalernas utformning kan vara en möjlig 
orsak till denna variation i undervisningstimmar i teknik.  

Denna studie visar att läromedlens användning inom teknikämnet varierar från en 
begränsad användning till att läromedlet används som lärobok i undervisningen 
(Bjurulf, 2008:71; Klasander, 2010:212, 220; Mattsson, 2005:53; Norström, 
2014:27). Vidare visar denna studie att läromedlens innehåll har fokus på artefakter 
som diskuteras utifrån sin funktion samt att miljö och hållbarhet lyfts i samband med 
produktutveckling och konstruktioner (Klasander, 2010:173, 175, 177, 180). Detta 
ger elever möjlighet att möta flera av förmågorna med design, konstruktioner, 
utvecklingsarbete och miljö (Skolverket, 2011a:8–9, 14). Dock visar studien att det 
finns brister i hur teknikens miljöpåverkan syns i läromedlen (Klasander, 2010:172, 
200) vilket begränsar förutsättningen för elever att lära sig värdera tekniken ur 
miljösynpunkt (Skolverket, 2011a:9).  

Denna studie visar att vad som orsakar utvecklingen inom tekniken oftast inte är 
framträdande i läromedelstexterna och att det begränsar möjligheten till 
problembaserade uppgifter och diskussioner. Studien visar även att läromedlen har 
brister i begreppshanteringen som inte är entydig (Klasander, 2010:156, 158, 160, 
166–167, 170, 173; Newton & Newton, 2007:206–207). Vidare visar studien att det 
i läromedlen förekommer texter som beskriver teknikens orsak och syften, dock att 
detta i huvudsak sker i samband med instruktioner till elevuppgifter men att dessa 
uppgifter har ett alltför svagt fokus på vad som orsakar teknikens utveckling, vilket 
inte ger uppgifterna en problemlösande karaktär (Newton & Newton, 2007:207). 
Detta begränsar för en djupare förståelse inom teknikämnet där elever kan 
problematisera och värdera tekniken, men ger elever möjlighet att identifiera och 
förstå enskilda tekniska lösningar (Skolverket, 2011a:7–8). Vidare visar studien 
även att människan saknas i läromedlens bilder och texter (Klasander, 2010:161, 
164), vilket kan anses förvånande då människans del inom tekniken är tydligt 
utskrivet i kursplanen (Skolverket, 2011a:7, 9; 2016:278).  

Tekniken som ämne relaterat till planering och genomförande av 
teknikundervisningen 
Denna studie visar att många lärare ser den praktiska undervisningen som central 
för sin teknikundervisning samtidigt har lärarna svårt att se och tydliggöra vad 
eleverna lär sig i de praktiska momenten (Blomdahl, 2007:180; Klasander, 
2010:217; Mattsson, 2005:52; Norström, 2014:28, 32). Vidare visar studien att flera 
av lärarna anser att de praktiska momenten ger eleverna den teoretiska kunskapen 
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(Blomdahl, 2007:127; Mattsson, 2005:52). Här skapas en motsättning i den bild 
lärarna ger med att den praktiska undervisningen är i fokus för teknikundervisningen 
och ger den teoretiska kunskapen men att lärarna inte kan tydliggöra vilken kunskap 
eleverna ges i det praktiska momentet. Detta kan även kopplas till det som beskrivits 
tidigare om att lärares syften med den praktiska undervisningen var begränsande för 
elevers möjlighet till lärande vilket gav indicier om att lärare hade bristande 
ämnesdidaktiska kunskaper vilket också överensstämmer med Björkholm (2015:19, 
37) och Svensson (2011:114). Enligt Skolverkets (2011a:7) definition av tekniken i 
kursplanen ska teknikundervisningen innehålla både praktisk och teoretisk kunskap. 
Lärare skall även vid sin planering ha en tydlig koppling till kursplanen samt att de 
ska ha klarlagt hur arbetssätt och bedömning ska ske (Skolverket, 2011b:14).  

Studien av Rohaan, Taconis och Johems (2012:277) som finns presenterad i denna 
studie visar att lärarna i Nederländerna inte har tillräcklig ämnesdidaktisk kunskap 
men att lärarna har tillräcklig förståelse för tekniken som ämne. Detta visar på ett 
motsatsförhållande till vad övrig litteratur inom denna studie visar där den 
övervägande delen av lärarna känner en osäkerhet kring teknikämnets särdrag och 
hur det tar sig till uttryck i den didaktiska praktiken och att lärarna har svårt att 
koppla sin undervisning till kursplanen (Bjurulf, 2008:94; Klasander, 2010:217, 
222, 269; Mattsson, 2005:51–52; Norström, 2014:27–28, 32). Denna bild kan 
möjligen förklaras till en del med att cirka hälften av lärarna som undervisar i teknik 
(2016/2017) är obehöriga (Skolverket, 2017:14–18) men även att tekniken som 
ämne har en kort historia i den svenska grundskolans läroplan (Hagberg & Hultén, 
2005:7). Författarna till den nederländska studien lyfter just att teknikämnet har en 
kort historia i skolorna och att lärares ämnesdidaktiska bister därmed inte är 
förvånande (Rohaan, Taconis & Jochems, 2012:277–278). Samtidigt visar denna 
studie att lärare utbildade i teknikdidaktik hade en tydligare koppling mellan 
kursplan och undervisning och att de hade en förståelse för tekniken som ämne 
(Blomdahl, 2007:167; Mattsson, 2005:51–52). Enligt Björkholm (2015:19, 37) är 
det lärarnas ämnesdidaktiska kunskap som ger elever förutsättningar att utveckla 
förmågorna i kursplanen. Samtidigt har lärare, enligt Skolverket (2011a:11) 
möjlighet att välja vilka tekniska lösningar de vill arbeta med då det centrala 
innehållet har ett generellt upplägg. Skolverket (2011a:11) beskriver att det 
teknikområde som väljs kan beror på materialtillgång och andra 
företagsverksamheter som kan studeras ur en teknisk synvinkel. Dock menar 
Skolverket (2011a:11) att teknikundervisningen skall vara varierad för att visa på 
mångfalden inom teknikområdet. Denna studie visar dock att skolorna ofta saknar 
lokal arbetsplan och att den övergripande planeringen ofta sker muntligen mellan 
kollegiet och i de fall där en arbetsplan finns utvecklas den inte varvid samma 
arbetsprojekt återkommer i olika årskurser (Bjurulf, 2008:67, 88, 109, 159; 
Klasander, 2010:215, 251–252). Vidare visar denna studie att det finns en 
uppfattning hos lärare att innehållet i teknikundervisningen stämmer överens med 
kursplanen (Mattsson, 2005:54). Tidigare har även nämnts att 
teknikundervisningens kvalitét kunde påverkas av tiden lärare lägger på att tala om 
materialinköp vilket begränsar det kollegiala samtalet om hur undervisningen skall 
koppla till kursplanen. Skolverket (2011b:13) förklarar att det behövs en planering 
med struktur och att läraren har ett tydligt syfte med för sin undervisning för att 
elever skall få en kvalitativ undervisning.  
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Vidare visar denna studie att fördjupade diskussioner förekommer begränsat både i 
det teoretiska och praktiska arbetet inom teknikundervinsingen (Blomdahl, 
2007:163; Mattsson, 2005:55). Denna studie visar även att det finns en ambition hos 
lärarna att i de praktiska momenten ha ett undersökande arbetssätt där 
konstruktionsarbeten problematiseras (Blomdahl, 2007:129, 166, 168; Bjurulf, 
2008:151; Klasander, 2010:222, 249). I tidigare avsnitt diskuterades att läromedlen 
har ett språk som inte problematiserar och därmed fördjupar elevernas kunskap inom 
teknikämnet. Detta kan innebära att läromedlen ger lärarna ett begränsat stöd för att 
skapa lärsituationer där eleverna ges möjlighet till problematiserande diskussioner. 
Skolverket (2011b:18–19) menar att läraren vid undervisningens genomförande ska 
ha en överblick av pågående arbete i klassrummet och vara aktiv i att ge återkoppling 
till eleven för att ge eleven möjlighet till fördjupade kunskaper inom teknikämnet. 

Slutsats 
Resultatet för denna studie visar att bristande ämnesdidaktiska kunskaper och en 
bristande förståelse för tekniken som ämne är faktorer som påverkar lärares 
planering och genomförande av undervisning i teknik. Det påverkar hur lärarna kan 
skapa lärsituationer i sin undervisning genom att de har svårt att koppla sin 
undervisning till kursplanen samt att se och tydliggöra elevens lärande i de praktiska 
momenten. Lärarnas svårigheter att se och skapa lärsituationer påverkar även 
elevernas möjlighet till att utveckla förmågan att problematisera och värdera 
konsekvenser av tekniken (Bjurulf, 2008:94, 123, 126, 165; Blomdahl, 2007:127, 
176–177, 180; Klasander, 2010:217, 222, 269; Mattsson, 2005:51–52; Norström, 
2014:27–28, 32). Vidare visar denna studie att det finns en materialbrist som 
påverkar tiden för planeringen, samtidigt som lärares ämnesdidaktiska kunskap 
påverkar hur de använder materialet i teknikundervisningen (Blomdahl, 2007:166, 
Bjurulf 2008:164; Klasander, 2010: 215). Sammantaget påverkar detta kvalitén på 
teknikundervisningen, vilket inte är förenligt med det som föreskrivs i Skollagen 
(SFS 2010:800 kap. 4, 4§ & 5§) om att läraren har ett ansvar att granska sin 
planering och undervisning genom det systematiska kvalitetsarbetet så att 
undervisningen följer styrdokumenten. Samtidigt behöver lärarna en 
ämnesdidaktisk kunskap för att kunna skapa lärsituationer där elever kan utveckla 
sina förmågor inom teknikämnet (Björkholm, 2015:19, 37; Svensson, 2011:114). 
Dock ligger det även ett ansvar hos huvudmännen för det svenska skolväsendet då 
de skall ge förutsättningar för att elever utbildas enligt Skollagens föreskrifter (SFS 
2010:800 kap. 2, 8§).  

Resultatet i denna studie visar även att läromedlen kan ge ett bristande stöd till 
lärarna i deras genomförande av teknikundervisningen, då läromedlens språk och 
innehåll kan försvåra elevers möjlighet att problematisera tekniken och sätta den i 
ett bredare sammanhang (Klasander, 2010:166, 170, 173; Newton & Newton, 
2007:206–207). Skolverket (2016:278) menar att elever skall kunna analysera och 
värdera konsekvenser. Denna studie indikerar även att en speciellt utformad 
tekniksal kan främja elevers möjlighet till djupare förståelse inom teknikens 
praktiska arbete (Bjurulf, 2008:69, 72, 116; Klasander, 2012:211–212).  

Förslag till vidare forskning 
Denna studie bygger på forskning om teknikämnet i grundskolan. De finns väldigt 
lite forskning kring undervisning i teknik och den svenska forskningen kring 
teknikämnet är begränsad. Forskning med ett elevperspektiv på undervisning i 
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teknik synes vara mer förekommande än forskning kring hur lärares 
ämnesdidaktiska kunskaper tar sig till uttryck i deras undervisning. Begränsad är 
även forskning gällande vilken påverkan material verkligen har för lärarnas 
undervisning. Enligt min mening, nämns materialtillgången mer regelmässigt i ett 
kort sammanhang inom olika studier. Här hade det varit intressant att med en studie 
se hur samma undervisningsmoment med olika materialtillgång påverkar lärarens 
arbete och vilka lärsituationer som då uppstår. Vidare tycks forskning kring 
teknikämnets läromedel vara starkt begränsad, Klasanders forskning var den enda 
jag kunde hitta som i någon större omfattning diskuterade läromedlen i den svenska 
skolkontexten. Hur och i vilken omfattning läromedlen används verkar dock vara 
nästintill obefintlig inom den svenska forskningen. Här hade det varit intressant att 
undersöka hur dagens läromedel möter kursplanen i teknik genom en kvantitativ 
mätning om hur lärarna uppfattar att läromedlen möter kursplanen eller med ett syfte 
att se i vilken omfattning och hur lärare använder teknik läromedlen i sin 
undervisning.    
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Bilaga 1. Samtliga utförda sökningar inom denna litteraturstudie. 
     

Databas Sökord Avgränsningar  
Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Öppna 
fulltext 

Nordina teknik - 10 10 6 4 

Nordina techology - 46 46 16 6 

Avhandlingar.se teknikundervisning - 5 5 5 2 

Avhandlingar.se teknikdidaktik - 5 5 2 1 

Avhandlingar.se teknik, grundskola - 4 4 1 - 

Avhandlingar.se teknik, förmågor - 18 18 - - 

Avhandlingar.se teknik, läromedel - 7 7 1 1 

Avhandlingar.se teknik, material, undervisning - 6 6 1 - 

Avhandlingar.se "technology education" - 598 - - - 

Avhandlingar.se technology education, primary school - 20 20 - - 

Avhandlingar.se technology education, compulsory school - 31 31 2 1 

Avhandlingar.se technology education, elementary school - 3 3 - - 

Avhandlingar.se "technology education", didactics - 71 71 3 1 

Avhandlingar.se "technology education", ability - 65 65 2 - 

Avhandlingar.se technology, planning - 1032 - - - 

Avhandlingar.se technology, planning, lesson - 2 2 - - 

Avhandlingar.se 
"technology education"(alla fält) teach* 
(nyckelord) - 34 34 - - 

Avhandlingar.se 
technology (alla fält) technology education 
(nyckelord) - 77 77 4 2 

Summon  Eva Blomdahl (manuell sökning) Avhandling 2 2 1 1 

Summon  teknikundervisning - 355 - - - 

Summon  teknikundervisning peer-review 18 18 2 2 

Summon  teknikundervisning Avhandling 33 33 - - 

Summon  teknikdidaktik - 50 50 10 2 

Summon  teknik AND undervisning peer-review 101 101 2 1 

Summon  teknik AND material AND skola peer-review 56 56 5 2 

Summon  teknik AND läromedel 
avhandling, 

tidskriftsartikel 60 60 2 - 

Summon  teknik AND skola AND klass* fulltext 109 109 3 - 

Summon  teknik AND undervis* AND förmågor fulltext 71 71 1 - 

Summon  teknikämnet avhandling 15 15 - - 

Summon  teknik AND klassrum - 78 78 - - 

Summon  "technology education" 
peer-review, 

fulltext 15 610 - - - 

Summon  
"technology education" AND "study 
resources"  

peer-review, 
fulltext 18 18 1 - 

Summon  
"technology education" AND "teaching 
material"  

peer-review, 
fulltext 654 - - - 

Summon  
"technology education" AND "teaching 
material" AND "Primary school"   

peer-review, 
fulltext 161 161 19 9 

Summon  
"technology education" AND "teaching 
material" AND "Elementary school"   

peer-review, 
fulltext 2656 100 12 6 
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Databas Sökord Avgränsningar  
Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Öppna 
fulltext 

Summon  
"technology education" AND "teaching 
material" AND "Compulsory school"   

peer-review, 
fulltext 758 - - - 

Summon  

"technology education" AND "teaching 
material" AND "Primary school" AND 
planning 

peer-review, 
fulltext 80 80 9 4 

Summon  

"technology education" AND "teaching 
material" AND "elementary school" AND 
planning 

peer-review, 
fulltext 71 71 5 2 

Summon  

"technology education" AND "teaching 
material" AND "Compulsory school" 
AND planning 

peer-review, 
fulltext 408 100 3 1 

Summon  "technology education" AND didactics 
peer-review, 

fulltext 795 - - - 

Summon  
"technology education" AND didactics 
AND planning  

peer-review, 
fulltext 376 - - - 

Summon  
"technology education" AND didactics 
AND planning AND "primary school" 

peer-review, 
fulltext 90 90 8 2 

Summon  
"technology education" AND didactics 
AND planning AND "elementary school" 

peer-review, 
fulltext 83 83 3 - 

Summon  

"technology education" AND didactics 
AND planning AND "compulsory 
school" fulltext 74 74 1 - 

Summon  "technology education" AND textbook 
peer-review, 

fulltext 2438 - - - 

Summon  
"technology education" AND textbook 
AND ability 

peer-review, 
fulltext 1802 - - - 

Summon  
"technology education" AND textbook 
AND ability AND "primary school" 

peer-review, 
fulltext 307 100 7 1 

Summon  
"technology education" AND textbook 
AND ability AND "elementary school" 

peer-review, 
fulltext 392 100 4 - 

Summon  
"technology education" AND textbook 
AND ability AND "comulsory school" 

peer-review, 
fulltext 29 29 - - 

Summon  "technology" AND "education literature"  
peer-review, 

fulltext 6527 - - - 

Summon  
"technology" AND "education literature" 
AND ability  

peer-review, 
fulltext 4759 - - - 

Summon  
"technology education" AND "education 
literature" AND ability 

peer-review, 
fulltext 263 100 2 1 

Summon  "technology education" AND coursebook 
peer-review, 

fulltext 11 11 - - 

Summon  "technology education" AND classroom 
peer-review, 

fulltext 7633 - - - 

Summon  
"technology education" AND classroom 
AND didactic 

peer-review, 
fulltext 624 - - - 

Summon  
"technology education" AND classroom 
AND didactic AND "elementary school" 

peer-review, 
fulltext 135 135 5 1 

Summon  
technology education AND "classroom 
environment" 

peer-review, 
fulltext 739 - - - 
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Databas Sökord Avgränsningar  
Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Öppna 
fulltext 

Summon  
"technology education" AND "classroom 
environment" AND"elementary school" 

peer-review, 
fulltext 193 100 8 1 

Summon  
"technology education" AND "available 
equipment" 

peer-review, 
fulltext 23 23 - - 

Eric (via Ebsco) "technology education" 
peer-review, 

publ 2000–2017 3479 - - - 

Eric (via Ebsco) 
"technology education" AND "study 
resources"  

peer-review, 
publ 2000–2017 2 2 - - 

Eric (via Ebsco) 
"technology education" AND "teaching 
material"  

peer-review, 
publ 2000–2017 2 2 - - 

Eric (via Ebsco) 
"technology education" AND teaching 
AND material   

peer-review, 
publ 2000–2017 283 - - - 

Eric (via Ebsco) 
"technology education" AND teaching 
AND material AND "elementary school" 

peer-review, 
publ 2000–2017 25 25 6 2 

Eric (via Ebsco) 
"technology education" AND teaching 
AND material AND "primary school" 

peer-review, 
publ 2000–2017 9 9 4 2 

Eric (via Ebsco) 
"technology education" AND teaching 
AND material AND "compulsory school" 

peer-review, 
publ 2000–2017 2 2 - - 

Eric (via Ebsco) 
"technology education" AND teaching 
AND material AND planning 

peer-review, 
publ 2000–2017 32 32 4 1 

Eric (via Ebsco) 
"technology education" AND teaching 
AND equipment  

peer-review, 
publ 2000–2017 44 44 2 - 
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