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Abstract: 
 
I denna kvantitativa studie med 26 responderande gymnasielärare har faktorers påverkan på 
innehållet i kursen teknik 1 undersökts. Lärarna har deltagit i en websurvey samt delat sina 
övergripande planeringar för kursen teknik 1. Fokus i studien har varit vilka faktorer som 
påverkar kursinnehållet mest, samt hur kursinnehållet skiljer sig mellan skolor. De faktorer 
som undersökts är lärarens bakgrund och intressen, skolans profil, kollegor, eleverna, 
ämneslitteratur och begränsande ramfaktorer. Studien belyser även vilka delområden som 
engagerar elever och lärare mest respektive minst. Utifrån ett genusperspektiv har empiri 
analyserats och visat på skillnader mellan män och kvinnors planering av kursinnehåll och 
engagemang. Faktorers påverkan på erfarna och oerfarna tekniklärare har också studerats. 
Studien visar att kursinnehållet och framför allt tidsmässig prioritering av kursens 
delområden skiljer sig väsentligt åt mellan skolor. Den främsta påverkansfaktorn på 
innehållet är lärarnas bakgrund och intressen. Studien visar att både lärare och elever 
känner störst engagemang i delområdena teknikutveckling samt cad och ritteknik. Minst 
engagerande område bland lärarna är genus och etik vilket beror på att 50% av alla männen 
nämner det som minst engagerande område. Bland kvinnorna är det endast en respondent 
som anser det, med tillägget att det ändå engagerar mycket. Lärarna upplever att mekanik 
och hållfasthet engagerar eleverna minst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Teknikundervisning, teknikämnet, tekniklärare, kursplanering, 
teknik 1, gymnasiet, genus, faktorer, ramfaktorer 
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1. Inledning 
 
I min kompletterande pedagogiska utbildning (KPU) gjorde jag praktik (VFU) på en 
gymnasieskola. Där undervisade jag bland annat i kursen teknik 1- ett väldigt brett, 
omfattande och framför allt roligt ämne. Den här gymnasieskolan fokuserar mycket på 
programmering och styrteknik vilket influerar kursen. Efter samtal med min handledare har 
jag förstått att innehållet i teknik 1 förmodligen skiljer sig ganska mycket åt mellan skolor i 
Sverige. Detta är något jag tycker är intressant och skulle vilja gräva djupare i. Därför blev 
denna frågeställning utgångspunkten i mitt examensarbete. Jag kommer själv ifrån en 
yrkeskarriär som ingenjör med drygt 20 års erfarenhet inom Telecom. Jag föreställer mig 
att relativt många tekniklärare har en bakgrund från näringslivet. Vad påverkar innehållet i 
undervisningen mer än Skolverkets centrala innehåll? Påverkar lärarnas bakgrund, skolans 
tradition, kollegor eller elevernas kunskapsnivå innehållet i kursen teknik 1? 
Den här studien kommer att koncentrera sig på innehållet i kursen teknik 1 och undersöka 
om det skiljer sig mellan skolor på gymnasiet. Skolverkets (2011b) kursplan för teknik 1 
innehåller övergripande mål samt centralt innehåll. Dessa är inte detaljskrivna utan lämnar 
relativt stor frihet för skolor och lärare att själva designa kursen. 
 
Lärarens uppgift är att transformera den formella kursplanen från Skolverket till en konkret 
och funktionell kursplan i klassrummet. Vilka faktorer påverkar denna transformering och i 
vilken grad? 26 lärare som undervisar i gymnasiekursen teknik 1 har svarat på en 
websurvey med frågor om deras bakgrund och om påverkansfaktorer på kursens innehåll. 
22 av dessa lärare skickade även in sin övergripande kursplanering. Studien kommer 
särskilt att titta på följande faktorer: lärarnas intressen och bakgrund, skolornas inriktning 
och tradition, kollegorna, eleverna, läroböcker och begränsande ramfaktorer. Studien 
kommer också att fråga efter vilket centralt innehåll som prioriteras högre än annat samt 
vilket innehåll som skapar mest respektive minst engagemang bland lärare och elever. 
Elever är inte tillfrågade, utan undersökningen utgår från lärarnas upplevelser av elevers 
engagemang. Studien undersöker också om det finns skillnader mellan manliga och 
kvinnliga lärare utifrån deras kursplaneringar och engagemang för olika delområden i 
kursen. Jämförelser görs även mellan erfarna och oerfarna lärare gällande kollegors 
påverkan på kursinnehållet. 
 
2. Bakgrund 
 
I bakgrunden redovisas läroplansteori och ramfaktorteori som hjälpmedel för att analysera 
kursplaneringar. Teknikämnets historiska förändringar och dagens utformning beskrivs 
utifrån bland annat samhällets, näringslivets och politikers påverkan. Teorier om 
påverkansfaktorerna enskilda läraren, kollegor, skola och eleverna presenteras. 
Forskningsstudier presenteras om faktorers inverkan på kursinnehåll och 
genusperspektivets påverkan på delområden i kursen.  
 
2.1 Läroplansteori, Ramfaktorteori 
 
Läroplansteori 
 
Grundläggande frågan i läroplansteori är ”Vad räknas som kunskap?”. En läroplan är alltså 
vad samhället anser vara viktig kunskap. Detta har skiftat genom politiska och ideologiska 
idéer genom historien. I Sverige förknippas läroplan med en förordningstext som beskriver 
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vad skolan och lärarna är skyldiga att ge eleverna i undervisningen. Synen på den 
amerikanska motsvarigheten curriculum är inte lika snäv utan innefattar det mesta som har 
med lärande att göra (Whalström, 2015, s. 11 – 13; Hansén & Sjöberg, 2011, s. 270 - 271). 
 
När skolan kommunaliserades i början på 1990-talet ändrades också de centrala 
läroplanerna, de detaljrika kursplanerna slopades och plötsligt förväntades lärarna utforma 
kurserna. Detta var inget de hade utbildning inom eller erfarenhet av. I detta sammanhang 
kom talet om ”professionella lärare”, som användes för att visa en förväntan att lärarna 
skulle klara av att göra sina egna kursplaner (Linde, 2012, s. 157).  
 
Linde (2012, s. 23 - 84) beskriver tre steg för läroplansarbete. På central (statlig) nivå 
skapas de formella läro- och kursplaner av Skolverket. Nästa steg är transformeringen av 
dessa dokument ner till funktionella ämnes- och kursplaner. Sista steget är realiseringen av 
planerna i klassrummet. I denna uppsats är intresset främst inriktat på lärarnas 
transformering av den formella kursplanen till den funktionella och reella kursplanen. 
 
Transformeringen av den formella läroplanen till den funktionella läroplanen påverkas av 
många faktorer. Linde (2012, s. 56 - 59) beskriver två utgångspunkter på forskning om hur 
kurs- och läroplaner formas och tillämpas. Det första sättet handlar om att fokusera på en 
faktor och se hur innehållet eller stoffet påverkas av den. Linde nämner flera faktorer som 
är styrande vad gäller innehållet i undervisningen. Han nämner bland annat läroböcker där 
studier visar att dessa är starkt styrande. Studier visar även att lärare selektivt väljer ut vissa 
delar av böckernas innehåll. Färdiga övningsmaterial är till stor hjälp och styr därför 
innehållet. Vidare nämner Linde ämnestraditioner som en styrande faktor. Läraren som 
individ är en styrande faktor genom sin frihet att tolka den formella läroplanen i olika grad 
beroende på ämne. Linde pratar om lärarens potentiella repertoar, alltså de lektioner 
läraren är kapabel att hålla med tanke på dennes bakgrund, erfarenheter, intressen och 
utbildning. De lektioner som verkligen hålls kallas den manifesta repertoaren. Det möjliga 
innehållet i lektionerna kallar Linde för stoffrepertoaren och metoderna som läraren 
använder benämns förmedlingsrepertoaren. Med stor stoffrepertoar anpassas innehållet och 
metoderna till elevernas kunskapsnivå och intressen. Andra har stabil förmedlingsrepertoar, 
det vill säga använder sig av samma undervisningsformer men anpassar stoffet. Själva 
undervisningsprocessen, vilken styrs av elevsammansättningar, har även den en styrande 
påverkan på innehållet.  
 
Det andra sättet som Linde beskriver hur kursplaner studeras och tillämpas, tar sin 
utgångspunkt i öppna studier. Öppna studier fokuserar inte på hur förbestämda faktorer 
påverkar stoffet utan studerar hela stoffet via observationer i klassrummet. Observationerna 
kategoriseras och systematiseras därefter (Linde, 2012, s. 61). 
 
Linde (2012, s. 64 - 65) visar genom öppna studier att beslut som påverkar de funktionella 
och reella kursplanerna sker på samtliga arenor det vill säga formuleringsarenan, 
transformeringsarenan och realiseringsarenan. Aktörer som påverkar urvalet av stoff är till 
exempel eleverna, deras intresse eller ointresse påverkar valet av stoff. En annan aktör är 
läraren själv som utformar stoffet efter sina egna intressen, kunskaper, förväntningar och 
yttre villkor. Enskilda skolor har fått ett större inflytande efter kommunaliseringen och 
tillåtandet av friskolor. Många har speciella profiler och nära kontakter med näringslivet. 
Skolledare har fått större inflytande efter decentraliseringen. Det civila samhället påverkar 
via intressegrupper, organisationer och läromedelsförlag som producerar material för 
undervisning. Staten påverkar både på formuleringsarenan genom centrala läroplaner samt 
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på transformeringsarenan genom inspektion, arrangör för vidareutbildning och som 
huvudman för lärarutbildningen. Linde påpekar också att föräldrar får ett allt större 
inflytande när friheten att välja skola ökar. Konkurrensen om eleverna bidrar till att 
föräldrarnas synpunkter och tolkning av läroplanen får större gehör. 
 
Enligt Linde (2012, s. 65) är det stor skillnad mellan ämnen i vilken grad den formulerade 
läroplanen påverkas. Ämnen som moderna språk, de naturvetenskapliga och matematik har 
liten yttre påverkan och innehållet skiljer sig inte så mycket mellan skolor. Ämnen som till 
exempel samhällskunskap med svag inramning påverkas i större grad av läraren och andra 
yttre faktorer.  
 
Ramfaktorteori 
 
Linde beskriver de yttre ramarna som begränsar undervisningsprocessen som ramfaktorer. 
Ramfaktorteori kan beskrivas som yttre förhållanden som främjar eller hämmar 
undervisningen på något sätt. Exempel på dessa faktorer är tid, elevsammansättning, 
lokaler, resurser, antagning och ekonomi (Linde, 2012, s. 59; Öberg, 2019, s. 59). 
Ramfaktorerna påverkar inte undervisningen direkt, utan snarare indirekt genom att 
möjliggöra en viss typ av innehåll. 
 
Ramfaktorteori kan ses som ett tankeverktyg för att förstå hur utbildningspolitiken 
förändrat läroplanerna genom tiderna. Teorin har utvecklats i tre faser. Den första fasen 
handlade om statens styrning genom styrdokumenten som satte ramarna för lärarnas 
vardagliga verksamhet. Dessa styrdokument, före 1994, hade tydliga ramar och var 
detaljerade i hög grad. I den andra fasen kompletterades de yttre ramarna med fokus även 
på inre faktorer. Ramfaktorteorin utvecklades därmed till läroplansteori. I den tredje fasen 
inkluderas alla faktorer från politisk nivå ner till läraren. Öberg (2019, s. 60) beskriver den 
här fasen som en ”uttolkningskamp” av styrdokumenten. Det finns också kritiska röster mot 
ramfaktorteorins betydelse, de menar att de största förändringarna kommer från samhället i 
stort bland annat genom digitaliseringen (Öberg, 2019, s. 63). 
 
2.2 Samhällets, näringslivets och politikers påverkan på teknikämnet 
 
Samhället har förändrats radikalt de senaste decennierna i och med globaliseringen och den 
tekniska digitala utvecklingen. Skolan har naturligtvis inte undgått denna förändring. 
Kristensson Uggla (2007, s. 125) menar att skola och utbildning är de områden som står 
inför de största förändringarna och utmaningarna på grund av det nya nätverkssamhället. I 
dag är det inte informationsbrist som är problemet, tvärtom har globaliseringen bidragit till 
ett informationsöverflöd. Problemet idag är att välja bort nästan allt. Hela världens 
kunskaper och värderingar strömmar in i oss i vår lokala verklighet. Bildning förutsätter 
idag att man behärskar selektion och lär sig den nya tolkningsrikedomen menar Kristensson 
Uggla (2007, s. 125). 
 
Efter andra världskrigets slut började en stor upprustning av infrastruktur i Europa. 
Människor började konsumera mer och man talade om ”guldåldern”. Industrin gick på 
högvarv vilket bidrog till att den tekniska utvecklingen tog fart. Detta innebar att politiker 
insåg behovet av mer teknikundervisning i skolan. Teknikundervisningen bestod av två 
varianter, den ena som bestod av vetenskap hade hög status och den andra varianten var 
teknik för alla och hade lägre status (Wahlström, 2015, s. 80; Hultén, 2013, s. 622 - 623). 
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På senare år har digitaliseringen påverkat i stort sett hela samhället. Den här strukturella 
förändringen har gått rekordsnabbt jämfört med tidigare förändringar. En effekt av 
digitaliseringen är att många produkter idag är uppkopplade mot internet. Detta kallas 
”Internet of Things” (IoT) eller på svenska ”sakernas internet”. Den här utvecklingen har 
bidragit till att vi behöver många fler ingenjörer i vårt land. Företag har idag svårt att hitta 
rätt kompetens att anställa (Teknikföretagen, 2016, s. 3 - 6). Detta har bidragit till ett ökat 
fokus på programmering och teknikutveckling i teknikämnet (Skolverket, 2011a, s. 1; 
Skolverket, 2011b, s. 1). Skolverket (2011c, s. 5) betonar i gymnasieläroplanen att ett bra 
samarbete med arbetslivet, högskolor och universitet är eftersträvansvärt. 
 
Andrée och Hansson (2015, s. 76 - 77) skriver i sin forskning om att rekrytera nästa 
generations forskare, att det finns en oro för unga människors svaga intresse för att utbilda 
sig inom naturvetenskap. Detta har lett till att företag i näringslivet, myndigheter och 
utbildningsinstanser gått samman för att locka ungdomar till utbildningar inom forskning, 
teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. Man fokuserar på fyra huvudområden: 1) 
kompetent arbetskraft till en allt mer teknikstyrd arbetsmarknad, 2) specifika 
specialistkompetenser, 3) framtidstro samt 4) ett ökat intresse för forskning. 
 
Ahlbom (2011, s. 9) beskriver också näringslivets brist på kompetent teknisk arbetskraft 
och pratar om teknikerkrisen som ett hot inför framtiden. Tekniska utbildningar har färre 
sökande för varje år. Ahlbom menar att en förklaring till det minskade tekniska intresset 
kan vara negativa upplevelser av teknik. Ungdomar ser tekniken som ansvarig för 
katastrofer som till exempel kärnkraftsolyckor, utarmande av naturresurser och miljöhot. 
Dessa allvarliga trender fick regeringen att år 2008 tillsätta en teknikdelegation som skulle 
kartlägga behovet av arbetskraft inom det tekniska området och utveckla arbetet med att 
höja intresset för teknisk utbildning. Delegationen fann att ungdomar är intresserade av 
teknikfrågor. Det innebär att samhället och utbildningssystemet behöver fånga upp intresset 
och forma innehållet i utbildningen så det blir relevant, samt påverka attityder i studievalet 
(Ahlbom, 2011, s. 9). 
 
2.3 Teknikämnets historia 
 
Teknikämnets syfte har utvecklats mycket under årens lopp. I de tidigare kursplanerna var 
fokus på att förbereda ungdomar för yrken i industrin, främst metallindustrin. I dag är 
innehållet vidare och syftar till att ge en teknisk allmänbildning. Eleverna ska ges möjlighet 
till ställningstaganden i komplexa frågor med avancerade tekniska lösningar (Ahlbom, 
2011, s. 8). 
 
I samband med att skolan avreglerades i början av 1990-talet förändrades också 
styrsystemet över skolan. Skolan skulle vara mål- och resultatstyrd och övervakas av det 
nya Skolverket. Det innebar att Skolverket satte upp mål, men att de lokala skolorna fick 
stor frihet att själva anpassa innehållet i undervisningen. De starkt detaljstyrda 
ämnesplanerna byttes ut mot mål- och resultatstyrda ämnesplaner. Målen handlade inte om 
vad eller hur lärarna skulle undervisa utan vilka kunskaper eleverna skulle förvärva (Linde, 
2012, s. 130). Detta innebar en ökad frihet men även ett ökat ansvar på skolledarna och 
lärarna att utforma kursernas innehåll. Denna frihet innebar både för- och nackdelar. 
Nackdelar var att undervisningen kunde skilja mycket mellan skolor och att skolan inte 
hade lokaler och material som tidigare kursplaner specificerat. Fördelar var att lärarna hade 



 

9 
 

större frihet att välja innehåll som man behärskade bra och som gav eleverna större mening 
och intresse.  
 
I läroplanerna från 2011 har målstyrningsprincipen övergetts. Strävansmål och mål att 
uppnå är borttagna och ersatta av Syfte och Centralt innehåll. Läroplanerna har fått tillbaka 
lite från de tidigare planerna med mer av innehåll, men fortfarande finns det en stor frihet 
för lärarna att skapa kursernas innehåll (SOU, 1992, s. 11; Skolinspektionen, 2019; Linde, 
2012, s. 8 – 9, 132). 
 
Undervisningen i stort har också gått från att lära ut fakta till att ge eleverna redskap för att 
själva inhämta kunskap. John Dewey bland andra har påverkat den svenska skolan i denna 
riktningen. Han betonar också det praktiska och experimentella som fått stort genomslag i 
de teknikinriktade kurserna (Linde, 2012, s. 35). 
 
2.4 Teknikkursens utformning enligt gy11 
 
I Skolverkets (2011b, s. 1 - 2) ämnesplan för teknik finns de övergripande målen som 
eleverna ska utveckla kunskap inom. I kursplanen för teknik 1 finns det centrala innehållet 
som beskriver vad undervisningen ska innehålla. Där finns också kunskapskraven 
beskrivna för de olika betygsstegen. Målen i teknikämnet är mer övergripande, medan det 
centrala innehållet är mer detaljerat och konkret. Kunskapskraven beskriver vilken nivå av 
kunskap eleverna har i förhållande till målen (Skolverket, 2011a, s. 1). 
 
Teknikämnet i grundskolan fokuserar på vardagsteknik, tekniska processer och utveckling 
från idé till modell. I gymnasieskolan fördjupar man kunskaperna i teknik och ämnet vilar 
tydligt på teknikvetenskaplig grund. Teknikämnet ska förbereda eleverna för fortsatta 
tekniska studier på universitet och högskola. Ämnesplanen betonar vikten av teknikhistoria, 
befintlig teknik samt teknikutveckling. Viktigt är även kommunikation, entreprenörskap 
och teknikutvecklingsprocesser vilka har influeras av CDIO som är en internationell modell 
för att anpassa utbildning av ingenjörer till arbetsmarknaden (Skolverket, 2011a, s. 1). 
Kursens innehåll ska vidare utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska förhållanden 
och fakta samt analysera konsekvenser av tekniska lösningar (Blomdahl, 2009, s. 36). 
 
2.5 Enskilda lärares påverkan på ämnet 
 
Linde (2012, s. 64) beskriver lärarna som huvudaktörer i tolkandet och formandet av den 
funktionella konkreta kursplanen. Kansanen och Hansén (2011, s. 345) beskriver att varje 
lärare tolkar den formella läroplanen utifrån sina referensramar, vilket leder till att varje 
konkret kursplan speglar lärarens egna särdrag. 
 
Linde (2012, s. 20) beskriver att läraren har olika repertoarer. Det som läraren har kunskap 
om kallas den potentiella repertoaren och det som i själva verket undervisas är den 
manifesta repertoaren. Den manifesta repertoaren delas upp i stoffrepertoar som innebär allt 
insamlat material i ämnet, den andra delen kallas förmedlingsrepertoar och den varierar 
utifrån klassens förutsättningar. Stoffmaterialet för en lärare i teknik 1 kursen kan vara 
tidigare arbetslivserfarenhet, intressen, beläsenhet, ämnesstudier, lärarerfarenhet, resor och 
så vidare. Lärare kan delas in i ”missionärer” som brinner för ett ämnesområde i kursen. 
Totalmissionären fokuserar bara på sitt intresseområde, de är relativt sällsynta. Däremot 
”partialmissionärer” finns det flera av. De lägger stor vikt vid sina intressen och ideal men 
är inte helt uppslukade av dem. En annan lärartyp är de plikttrogna som strävar efter att 
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eleverna når upp till samtliga mål i kursplanen oavsett om läraren tycker att de är viktiga 
(Linde, 2012, s. 21).  
 
2.6 Kollegors och skolans påverkan på ämnet 
 
Efter skolans avreglering och kommunalisering fick den lokala skolan större frihet att 
utforma sina kurser. Linde (2012, s. 9) menar att denna kursutveckling ofta förutsätter 
kollegialt samarbete. Företag har ofta nära samarbeten med gymnasieskolor idag och sätter 
sin prägel på undervisningens innehåll vilket uppmuntras av Skolverket (2011c, s. 5). 
 
Forskning visar att lärares kompetens är av stor vikt för elevers lärande, därför har stor vikt 
lagts vid individuell vidareutbildning av lärare (Larsson & Löwstedt 2014, s. 165 - 167). På 
senare tid har dock den interna, informella, och erfarenhetsbaserade lärandet visat sig minst 
lika viktig. Kompetensen utvecklas då i samarbete med kolleger. Att lärare får se varandra i 
klassrumsundervisning är viktigare för utvecklingen än att ofta diskutera eller till och med 
demonstrera arbetssätt utanför klassrummet. Bra lärvillkor skapas för både elever och lärare 
då arbetslag arbetar nära varandra (Larsson & Löwstedt 2014, s. 165 - 178). Enligt 
Lindström och Pennlert (2019) är arbetslaget och andra lärare en av de mest grundläggande 
faktorerna av påverkan på innehåll och undervisning. 
 
 
2.7 Elevernas påverkan på ämnet 
 
Skolverkets (2011c, s. 9 - 12) läroplan för gymnasiet betonar vikten av att elever utövar 
aktivt inflytande över utbildningen med dess innehåll. Lärarna ska vidare anpassa innehållet 
efter elevernas förutsättningar och behov. 
 
Didaktikens kärna är enligt Hopmann (2007, s. 110) att eleven är delaktig i sitt lärande. 
Läraren trycker inte på eleven kunskap utan hjälper eleven att utveckla förmågan till 
lärande. Detta illustreras av ett exempel när Socrates undervisar en pojke genom att bara 
ställa frågor. Socrates är en förebild för den återhållsamma undervisningen ”restrained 
teaching”. Didaktisk verksamhet kan beskrivas som en triangel där hörnen utgörs av 
läraren, eleven och innehållet. Dessa tre ingår alltid i undervisning och påverkar varandra 
på olika sätt beroende av vilket material man använder och hur man använder det. 
Hopmann poängterar vikten av att läraren och eleven tillsammans bidrar till att skapa 
mening åt innehållet (meaning and matter). Samspelet påverkas bland annat av urvalet, 
metodik, elevernas kunskaper, erfarenheter, intresse och attityder. Lärarens valda material 
vid undervisning skapar inte alltid mening för eleven. Detta kan vara ett problem för 
lärandet. Istället kan det vara lättare för eleven att hitta mening i det egenvalda materialet. 
Eleverna bör alltså ha ett visst inflytande på undervisningen (Hopmann, 2007, s. 116 - 117). 
Elevers demokratiska inflytande över undervisningen kan se olika ut. Det behöver inte 
betyda att eleverna bestämmer vad de ska undervisas i eller hur det ska gå till, utan att när 
läraren planerar hur undervisningen skall utformas finns eleverna i tanken. Vad tycker de är 
roligt, vilka intressen har de, hur fångar man deras intresse? Detta kallar Jensen (2011, s. 62 
- 63) medinflytande. Medbestämmande innebär att läraren frågar eleverna vad och hur de 
vill ha undervisningen. Den tredje formen av elevinflytande är självbestämmande då eleven 
bestämmer allt själv. 
 
Pragmatikern John Dewey menar att det är av yttersta vikt att undervisningsmaterialet 
relaterar till elevernas intressen och sociala sammanhang. Kunskaper ska ge något, ha 
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betydelse i elevens liv (Säljö, 2015, s. 73). Laborationer och experiment lämpar sig bra i 
ämnet teknik, eleverna får då införskaffa data som de bearbetar i tabeller och diagram i till 
exempel dataprogrammet Excel. Laborationer och elevaktiva lektioner är något som 
pragmatismen uppmuntrar (Säljö, 2015, s. 80). Även Linde (2012, s. 35) betonar elevernas 
inflytande på undervisningen, där han menar att läraren bör vara en vägledare och hjälpare 
som anpassar kursinnehållet delvis efter elevernas intressen och uppmärksamhet. Jidesjös 
(2012, s. 46) avhandling om ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik visar på 
studier med elevperspektiv där elever belyser betydelsen av att utmanas och engageras i 
praktiska uppgifter. Elever önskar också att undervisningen är mer anknuten till deras liv 
utanför skolan samt att de föredrar diskussioner framför ren faktabaserad undervisning. 
 
2.8 Forskning och studier i ämnet 
 
En av frågeställningarna som undersöks i denna uppsats är hur faktorer som lärares 
bakgrund och intressen, skolans tradition och eleverna kursplaneringen påverkar lärarens 
kursplanering. Abelson (2006) har gjort en studie om faktorer som påverkar lärarens 
planering av undervisning i estetisk verksamhet. Studien är en kvalitativ undersökning med 
semistrukturerade intervjuer vilket innebär att respondenter har stor frihet att tolka frågorna 
och forma svaren (Bryman, 2018, s. 563). Fyra musiklärare intervjuades om vilka faktorer 
som styrde innehållet i deras kurser. Fokus var främst på faktorerna lärarnas bakgrund och 
intresse samt elevernas färdigheter. Resultatet av studien visar att trots lärarnas stora 
intresse för musik i olika former var det inte deras specialområden som påverkade 
innehållet mest i kursen. Lärarnas egna intressen inom musiken och deras utbildning hade 
en mycket marginell betydelse. Det som påverkade innehållet mest var lärarnas grundsyn 
på ämnet som ett mer praktiskt än teoretiskt ämne men framför allt synen på eleven. 
Elevernas intressen och färdigheter var avgörande för samtliga lärares innehåll (Abelsons, 
2006, s. 29). Dessa resultat överensstämde med tidigare forskning (Abelsons, 2006, s. 5 - 
6). Intressant i denna studie är också de intervjuade lärarnas intresse för hur andra lärares 
planeringar såg ut. Samtliga lärarna ville ta del av den färdiga uppsatsen ur den aspekten 
(Abelsons, 2006, s. 9).  
 
Öbergs (2019) kvalitativa avhandling om samhällskunskap från styrdokument till 
undervisning handlar om vilka faktorer som påverkar deras praktik. 20 lärare intervjuades 
om vilka de själva ansåg vara de viktigaste påverkansfaktorerna av innehåll och 
undervisning. Fokus är transformeringen mellan styrdokumenten på formuleringsarenan till 
praktiken på realisationsarenan. De 20 informanterna var uppdelade i två grupper, där ena 
gruppen bestod av tio erfarna lärare och den andra gruppen bestod av tio tämligen 
nyexaminerade. Studiens resultat visar att den personliga dimensionen är den 
påverkansfaktor som de flesta nämner som störst. Eleverna som påverkansfaktor nämndes i 
princip alltid tillsammans med någon annan faktor och aldrig ensamt. Påverkansfaktorer 
som skolans kultur, kollegor, utbildning och egna erfarenheter från skoltiden påverkar nya 
lärare i större utsträckning. De mer erfarna lärarna visade sig friare utifrån styrdokumenten 
och valde innehåll mer efter eget huvud (Öberg, 2019, s. 130 – 131, 178 – 180). 
 
Widström (2012) har analyserat hur lärare planerade kursen teknik 1 utifrån den nya 
kursplanen som kom i lgy11. Det är en kvalitativ studie där fem lärare intervjuats. 
Slutsatserna är att lärarna tolkar kursinnehållet på olika sätt och prioriterar områdena i 
kursen utifrån sina egna erfarenheter. Vidare visar studien att lärarna till stor del använder 
eget material i undervisningen. Studien visar också att skolorna inte uppfyller kursplanen 
till 100%. Svagaste områdena är etik och genus respektive hållbart samhälle där endast 
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25% av skolorna uppfyller kursplanen. De områden som 100% av skolorna uppfyller är 
entreprenörskap, materiallära, ritteknik och cad, kommunikativa färdigheter, tekniska 
kunskaper och datorkommunikation. 
 
Ytterligare en faktor som undersöks i denna uppsats är om kvinnor verkar mer motiverade 
att jobba med genus och etik-området. Lindmark (2013, s. 106) skriver i sin avhandling 
Samhällskunskapslärares ämneskonceptioner att lärarnas könstillhörighet har inverkan på 
innehållet i undervisningen. Han menar vidare att de kvinnliga respondenterna i 
undersökningen vill ge utrymme i samhällskunskapsundervisning för genusfrågor. Hirdman 
(1988, s. 52 - 54) skriver i en artikel om genussystemets grundläggande logiker, 
isärhållandet av könen samt att göra det manliga till norm. Denna isärhållning av könen 
bidrar till att saker uppfattas som manligt och kvinnligt. Hirdman (1988, s. 54) beskriver de 
synliga och osynliga strukturerna av samhällets syn på manligt och kvinnligt som 
genuskontrakt. Dessa ärvs ofta från generation till generation, från pappa till son och från 
mamma till dotter. 
  
Bengtsson och Högberg (2018, s. 27) har gjort en studie om hur ramfaktorer upplevs 
påverka lärares möjligheter att anlägga ett genusperspektiv på undervisningen i samhälls- 
och naturorienterande ämnena. Deras slutsatser är att ansvaret för att anlägga 
genusperspektiv på undervisningen landar på den enskilde läraren, på grund av en 
tolkningsbar läroplan. Lärares kunskap och intresse i genusfrågor blir därför avgörande för 
innehållet i undervisningen oavsett ramfaktorers inverkan. Av studiens respondenter är 
samtliga kvinnor intresserade av genusfrågor samt låter detta avspeglas i undervisningen. 
Av männen är en av två lärare intresserad av genusfrågor. 
 
3. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar lärarens planering av 
kursinnehållet i teknik 1 och hur kursen skiljer sig mellan olika skolor. 
 
Frågeställningar som syftar till att besvara syftet: 
 

• Hur skiljer sig undervisningens innehåll i kursen teknik 1 mellan olika 
gymnasieskolor enligt lärares översiktliga kursplaneringar? 

• Vad uppfattar lärarna vara det mest och minst engagerande innehållet i kursen 
teknik 1 för eleverna och dem själva? 

• Hur påverkar lärarens bakgrund och intressen, skolans tradition och eleverna 
kursplaneringen, enligt lärarna själva? 

 
Hypoteser: 

1. Innehållet och mängden tid för varje delområde i teknik 1 kursen skiljer sig 
väsentligt åt mellan skolor enligt de översiktliga kursplaneringarna. 

2. Kvinnliga lärare är mer motiverade att jobba med genus och etik-området. 
3. Kollegor är en större påverkansfaktor för oerfarna lärare än för erfarna lärare. 

 
Avgränsningar 
Den här studien kommer att koncentrera sig på innehållet i kursen teknik 1 på gymnasiet. 
Studien kommer inte att fokusera på undervisningsmetoder eller bedömning. 
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4. Metod 
 
I detta kapitel beskrivs undersökningens valda metoder för insamling av empiri, urval, 
genomförande, analys och etiska överväganden. 
 
4.1 Kvantitativ ansats 
 
Undersökningen är en beskrivande studie och tar en kvantitativ ansats då resultatet 
förväntas kunna ge statistik över hur innehållet i kursen teknik 1 ser ut på svenska 
gymnasieskolor. För att kunna få meningsfull statistik och generaliserbarhet krävs ett 
relativt stort antal respondenter och slumpmässigt urval. Studien har ett deduktivt 
angreppssätt då tre hypoteser ska undersökas. Det analyserade resultatet jämförs med 
forskning och tidigare studier och bekräftar dessa eller kommer med ny kunskap på 
området (Bryman, 2018, s. 49, 199).  
 
4.1.1 Hypotesprövning 
 
Hypoteser: 

1. Innehållet och mängden tid för varje delområde i teknik 1 kursen skiljer sig 
väsentligt åt mellan skolor enligt de översiktliga kursplaneringarna. 
 
- Skolverkets (2011b) styrdokument är inte detaljskrivna utan lämnar en viss frihet 
att tolka de samma. Studien kommer att visa hur mycket frihet lärarna anser sig ha 
att tolka styrdokumenten. 
 

2. Kvinnliga lärare är mer motiverade att jobba med genus och etik-området. 
 
- Denna hypotes styrks av Bengtsson och Högberg (2018) studie samt Lindmarks 
(2013) studie, se kapitel 2.8. 
 

3. Kollegor är en större påverkansfaktor för oerfarna lärare än för erfarna lärare. 
 
- Denna hypotes styrks av Öbergs (2019) studie, se kapitel 2.8. 

 
För att hypotes 1 ska bedömas som sann gäller följande: 

• Minst fem delområden saknas på 40% av skolorna enligt planeringarna. 
• Minst fem delområden där tidsutrymmet skiljer sig med mer än fyra veckor mellan 

den skola som undervisar mest respektive minst enligt planeringen. Delområdena 
måste undervisas på minst hälften av skolorna.  

 
För att hypotes 2 ska bedömas som sann gäller följande: 

• Mer än 15% skillnad i frågan ”de tre mest engagerande arbetsområde” för genus och 
etik, till kvinnornas fördel. (Kvinnorna 15% mer än männen). 

• Mer än 15% skillnad i frågan ”det minst engagerande arbetsområdet” för genus och 
etik, till kvinnornas fördel. (Kvinnorna 15% mindre än männen). 

 
För att hypotes 3 ska bedömas som sann gäller följande: 
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• Skillnaden är större än 20% mellan oerfarna och erfarna lärare i frågan ”om kollegor 
är en påverkansfaktor över kursinnehållet”. Fler oerfarna anser att kollegorna är 
viktiga. 

 
4.2 Datainsamlingsmetod 
 
Insamlingsmetoden av empiri i den här studien är enkäter i form av en websurvey samt 
insamlande av kursplaneringar genom mailkontakt. Websurveyen består av 17 frågor, de 
första sex frågorna handlar om lärarens bakgrund och resterande elva frågor handlar om 
lärarens uppfattningar om kursens innehåll. Fokus är på följande tre faktorer: lärarens 
bakgrund, skola/kollegor samt eleverna. Många av frågorna har öppna svar vilket gör den 
väldigt lik en strukturerad intervju. De flesta forskare menar att man ska hålla nere antalet 
öppna frågor i en enkät för att få större respons (Bryman, 2018, s. 285 - 286). Den här 
enkäten består av relativt många öppna frågor, men de är ändå starkt avgränsade och 
inbjuder till korta svar. Innan inbjudningarna till websurveyen skickades ut till 
tekniklärarna bestämdes att vid mindre än 20 svar behövdes kompletterande intervjuer.  
 
Fördelar med webenkäter jämfört med strukturerade intervjuer eller postenkäter är att de är 
billigare, snabbare och enklare att administrera. Andra fördelar är att man slipper 
intervjueffekten som kan påverka respondenten att till exempel försköna svaren samt ser 
proffsigare ut med tilldragande design (Bryman, 2018, s. 286 - 303).  
 
Nackdelar med webenkäter är till exempel låg svarsfrekvens, begränsad till personer med 
dator/smartphonevana, multipla svar eller påhittade svar. En annan svaghet i jämförelse 
med strukturerad intervju är att man inte kan hjälpa respondenten eller ställa följdfrågor 
(Bryman, 2018, s. 286 - 303). 
 
4.3 Urvalsprocess 
 
Populationen som undersökningen riktar sig mot är tekniklärare som håller i kursen teknik 
1 på gymnasiet. Dessa har kontaktats personligen via Messenger och mail. Lärarna har 
hittats i en tekniklärargrupp på Facebook och via gymnasieskolors hemsidor. Kontakt har 
tagits med 106 lärare samt 32 skoladministratörer eller rektorer över hela Sverige, av dessa 
responderade 26 lärare positivt till medverkan i studien. 16 avstod deltagande på grund av 
att de inte har teknik 1 kursen eller av tidsskäl och resterande svarade inte. Av dessa 26 
medverkande lärare hittades elva i Facebook-gruppen och resterande 15 via 
gymnasieskolornas hemsidor. Utifrån dessa 26 respondenter gjordes inget ytterligare urval. 
Totalt finns det 548 tekniklärare på gymnasiet i Sverige läsåret 2018–19 enligt statistik från 
Skolverket (2011d). Av dessa är 140 kvinnor (26%) och 408 män (74%). I denna studie är 
31% kvinnor och 69% män vilket representerar landets snitt relativt väl. Dessa har 
medvetet sökts över hela Sverige och representationen är spridd över hela landet. Andelen 
behöriga tekniklärare på gymnasiet i Sverige är enligt Skolverket (2011d) 74,8%. Av 
respondenterna i denna undersökning var 73,1% behöriga lärare. Utifrån könstillhörighet, 
behörighet och regional spridning är det ett representativt urval, men det är ändå för få 
parametrar för att urvalet ska kunna ses som representativt för alla tekniklärarna (Bryman, 
2018, s. 227). Urvalet i denna studie kan inte benämnas som slumpmässig eller tillräckligt 
stort för att kunna generalisera tekniklärarkåren (Bryman, 2018, s. 254). 
 



 

15 
 

4.3.1 Respondenternas bakgrund 
 
De responderande tekniklärarna arbetar på gymnasieskolor utspridda över hela Sverige, 
från Lappland i norr till Skåne i söder. 18 är män och åtta är kvinnor. Sju lärare är inte 
behöriga i teknik på gymnasiet och 20 av 26 lärare har en ingenjörsexamen i botten. 19 av 
26 har haft en karriär innan läraryrket. Tio lärare är i åldern 41 – 50 år, åtta lärare är i åldern 
31 – 40 år, sju lärare är i åldern 51 – 60 år och en lärare är i åldern 18 – 30 år enligt figur 1. 
Figur 2 visar respondenternas erfarenhet som lärare. Elva av de 26 respondenterna har 
arbetat som lärare upp till fem år. Endast fyra har arbetat mer än 16 år. Figur 3 visar 
respondenternas erfarenhet som tekniklärare. Hälften av respondenterna har arbetat som 
tekniklärare upp till fem år. Åtta har arbetat mellan sex och tio år. Endast fem har arbetat 
mer än elva år. 
 
 

 
Figur 1. De 26 responderande lärarnas ålder. 
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Figur 2. De 26 responderandes erfarenhet som lärare. 
 
 

 
Figur 3. De 26 responderandes antal år som tekniklärare 
 
4.4 Genomförande 
 
Ett informationsdokument om studien innehållande bland annat weblänken till enkäten 
skickades personligt ut till tekniklärare på svenska gymnasieskolor. Lärarna kontaktades 
via Messenger och mail. Lärarna uppmanades att fylla i en websurvey samt skicka en 
översiktlig eller detaljerad årsplanering av kursen teknik 1. 
 
4.5 Analys 
 
Undersökningen baseras på 26 lärares enkätsvar varav 22 också lämnade sin översiktliga 
ämnesplanering för kursen teknik 1. 
 
4.5.1 Ämnesplaneringarna 
 
Kunskapsområdena för teknik 1 i Skolverkets (2011b) kursplan återfinns i det centrala 
innehållet. Dessa elva är teknikutvecklingsprocessen, entreprenörskap, materiallära, teknik 
i samhället, kvalitetsarbete, ritteknik och cad, kommunikation, tekniska kunskaper, 
teknikhistoria, etik och genus, datorkommunikation. 
 
Respondenternas kursplaneringar är analyserade och kodade i kategorier. Dessa kategorier 
är inte exakt desamma som Skolverkets kunskapsområden. Kategorierna har valts utifrån 
lärarnas planerade delområden i kursen. Empiri har analyserats och kategoriserats i följande 
kategorier. De kategorinamn som skiljer sig från Skolverkets benämningar har Skolverkets 
kategorinamn inom parantes. 
 
Ritteknik – Skisser, ritningar, vyer, snitt och mått. 
Cad, 3D-printning – Ritteknik med hjälp av datorprogram. Printar figurer i 3D av smält 
plast som läggs i tunna lager. 
Teknikhistoria – Teknikens utveckling genom historien som till exempel uppfinningar. 
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Genus, Etik – Kvinnligt och manligt perspektiv på teknik. Värdegrund. 
Teknikutveckling – Brainstorming, problemlösning, design, tillverkning, försäljning, 
avveckling. 
Ellära (Tekniska kunskaper) – Ström, spänning, resistans, mätning, beräkningar. 
Mekanik (Tekniska kunskaper) – Krafter, friktion, moment, tyngdkraft, friläggning, 
beräkningar. 
Hållfasthet (Tekniska kunskaper) – Beräkningar, drag, tryck, skjuvning, spänning, töjning, 
sträck- och brottgräns, elastisitetsmodul, säkerhetsfaktor. 
Energi (Kvalitetsarbete, Teknik i samhället) – Energitekniska system, beräkningar, effekt, 
mätning. 
Materiallära – materials egenskaper och användningsområden, stål, plaster, komposit. 
Programmering (Datorkommunikation) – Grunder i programmering. 
Produktionsteknik (Materiallära, Tekniska kunskaper, Kvalitetsarbete) – Länk mellan 
konstruktion och produktion, verktyg, maskiner. 
Styr- o reglerteknik, Arduino, Raspberry pi, Lego Mindstorms (Datorkommunikation, 
Tekniska kunskaper) – Programmerbar elektronik, robotbygge, sensorer, servomotorer. 
Entreprenörskap, Marknadsföring – Driva företag UF, från idé till praktik, 
problemlösning. 
Teknik i samhället, Hållbart samhälle – Samhällsfrågor, ny teknik, teknik o miljö.  
Projektarbete – Ingår som del i kategorierna ovan. 
Teknisk kommunikation, Presentation muntlig och skriftlig, Rapport – Ingår som del i 
kategorierna ovan. I en del planeringar är det ett eget block, i dessa är tid utsatt. Excel, 
Word, PowerPoint, Photoshop, video. 
 
Lärarnas översiktliga planeringar visar hur många veckor varje område i kursen har. I de 
fall ett delområde i lärarnas planeringar omfattar två kategorier i denna undersökning läggs 
50% av tiden på varje kategori. Det är inte vattentäta skott mellan dessa kategorier utan de 
går ofta i varandra i undervisningen. Vissa kategorier som till exempel etik och genus har 
inte ett eget område i en del planeringar, dessa vävs då in i undervisningen i de andra 
områdena i många fall. 
 
4.5.2 Websurvey 
 
Websurveyen (se bilaga 1) gjordes i Google formulär och analyserades bland annat med 
hjälp av Excel. Frågornas svar kategoriserades och importerades i Excel i tabeller, för att 
därefter infogas i diagram enligt figurerna 1 – 15. 
 
Enkätens (se bilaga 1) svar är kodade enligt följande: 

• Fråga # 2 ”Har du haft en karriär innan läraryrket…?” har kodats som ”Ja” och 
”Nej” och presenteras i kapitel 4.3.1 Respondenternas bakgrund. 

• Fråga # 3 ”Vilken formell utbildning har du?” har kodats i ”saknar behörighet i 
teknikämnet på gymnasiet” och ”ingenjörsexamen” och presenteras i kapitel 4.3.1 
Respondenternas bakgrund. 

• Fråga # 4 ”Hur många år har du arbetat som lärare/tekniklärare?” har kodats i antal 
år ”0 - 5”, ”6 - 10”, ”11 - 15”, ”16 - 20” och ”20 -” och presenteras i figur 2 och 3. 

• Fråga # 5 ”Hur gammal är du?” har kodats i ålder i intervallen ”18 – 30”, ”31 - 40”, 
”41 - 50”, ”51 - 60” och ”60 -” och presenteras i figur 1. 

• Fråga # 6 ”Kön” har kodats som ”man” och ”kvinna” och presenteras i kapitel 4.3.1 
Respondenternas bakgrund. 
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• Fråga # 7 ”Påverkar din bakgrund innehållet?” kodades som ”JA” och ”NEJ” och 
presenteras i figur 4. 

• Fråga # 8 ”Vilka tre arbetsområden engagerar dig mest?” kodades i de åtta mest 
nämnda delområdena för både elever och lärare och presenteras i figur 12. 

• Fråga # 9 ”Vilka tre arbetsområden engagerar eleverna mest?” kodades i de åtta 
mest nämnda delområdena för både elever och lärare och presenteras i figur 12. 

• Fråga # 10 ”Vilket arbetsområde engagerar dig minst?” kodades i de fem mest 
nämnda delområdena för både elever och lärare och presenteras i figur 13. 

• Fråga # 11 ”Vilket arbetsområde engagerar eleverna minst?” kodades i de fem mest 
nämnda delområdena för både elever och lärare och presenteras i figur 13. 

• Fråga # 12 ”Påverkar elevernas intresse innehållet…?” kodades som ”Ja, mycket”, 
”Indirekt, medinflytande” och ”Nej” och presenteras i figur 8. 

• Fråga # 13 ”Har skolan en speciell tradition som påverkar innehållet…?” kodades 
som ”Ja, Samarbete med lokala företag”, ”Ja, Egen profil” och ”Nej” och 
presenteras i figur 5. 

• Fråga # 14 ”Påverkar dina kollegor ditt innehåll…?” kodades som ”JA” och ”NEJ 
(marginellt)” och presenteras i figur 6 och 7. 

• Fråga # 15 ”Välj det alternativ nedan som bäst rangordnar faktorerna utifrån hur 
mycket de påverkar innehållet.” kodades som ”Lärarens bakgrund”, ”Skola, 
Kollegor” och ”Eleverna” och presenteras med första och andra valet i figur 9. 

• Fråga # 16 ”Begränsas du i din planering av skolans lokaler och resurser…?” 
kodades som ”Verkstad, labbutrustning”, ”3D skrivare”, ”Datorer”, ”Litteratur”, 
”Stora klasser” och ”Nej” och presenteras i figur 10. 

• Fråga # 17 ”Följer ni en lärobok…?” kodades som ”Teknik 1 (Frid)”, ”Teknik 
(Nyberg)”, ”Nej eget material”, ”Delvis Teknik 1 (Frid)” och ” Delvis Teknik 
(Nyberg)” och presenteras i figur 11. 

• Fråga # 18 ”Är du intresserad av att delta i en telefonintervju där du kan utveckla 
svaren…?” kodades som ”JA” och ”NEJ” och presenteras i figur 16. 

 
Utöver att analysera svaren generellt på lärarnivå gjordes även analyser utifrån 
genusperspektivet manligt och kvinnligt (figurerna 14 och 15) samt utifrån erfarenhet som 
tekniklärare (figurerna 6 och 9). Frågan om skolans påverkan på kursinnehållet 
analyserades utifrån kommunala och privata huvudmän (figur 5). Eftersom många lärare 
kontaktades via Messenger var det viktigt att websurveyen fungerade att svara på från 
mobiltelefon. En pilotstudie gjordes innan utskicken för att hitta struktur och rätt 
formulering på frågor och svarsalternativ (Bryman, 2018, s. 332).  
 
4.6 Etiska överväganden 
 
Vetenskapsrådet (2002, s. 6 - 14) belyser fyra huvudkrav gällande individskyddet vid 
forskning. Dessa är: 

• Informationskravet 
Undersökningsdeltagarna ska vara informerade om syftet med undersökningen, vad 
deras uppgift är och vad som förväntas av dem. De ska vidare vara informerade om 
att medverkandet är frivilligt och att de kan avbryta när de vill utan förklaring. 
Speciellt viktigt är att informera om det finns risker som kan medföra obehag för de 
medverkande. 

• Samtyckeskravet 
Då denna undersökning är beroende av deltagarnas aktiva insatser krävs ett 
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samtycke. Medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst utan rädsla för 
påtryckningar. 

• Konfidentialitetskravet 
Allt insamlat empiri behandlas respektfullt och lagras säkert under hela projektet för 
att därefter makuleras. Allt material är avidentifierat så att inga människor ska 
kunna kännas igen. 

• Nyttjandekravet 
Det insamlade materialet kommer endast att användas i denna studie, det kommer 
inte att ges eller säljas vidare. När examensarbetet är godkänt kommer allt insamlat 
material att makuleras. 

 
Dessa fyra huvudkrav har tagits i aktning under detta examensarbete. I informationsbrevet 
har deltagarna informerats om dessa etiska riktlinjer. Deltagarna erbjuds att ta del av den 
slutgiltiga versionen av studien. 
 
4.7 Validitet och reliabilitet 
 
Uttrycket validitet kan översättas med trovärdighet. Det ska finnas en trovärdighet i att 
respondenternas svar är relevanta för undersökningens frågor och hypoteser. I en 
surveyundersökning får alla respondenter exakt samma frågor i samma ordning, vilket 
förstärker validiteten. En svaghet vid surveyundersökning är att respondenterna kan 
uppfatta frågorna olika då det inte finns möjlighet till förklaringar och kompletterande 
frågor. Resultaten på frågorna om enskilda faktorers inverkan på innehållet visar en tydlig 
korrelation med frågan där respondenterna ombeds rangordna de faktorer som påverkar 
innehållet mest. Detta styrker undersökningens validitet eftersom det visar att frågorna 
uppfattats korrekt. Denna kvantitativa studie med 26 respondenter kan inte sägas 
representera landets tekniklärare. För att få högre reliabilitet och generaliserbarhet bör 
urvalet vara större och slumpmässigt utfört (Bryman, 2018, s. 207 - 210). 
 
5. Resultat 
 
I detta kapitel presenteras de analyserade kursplaneringarna samt de analyserande svaren 
från websurveyen. 
 
5.1 Kursplaneringarna 
 
Av de 26 deltagande lärarna i websurveyen skickade 22 lärare in sin översiktliga 
kursplanering. Tabell 1 är en sammanställning av de 22 inskickade planeringarna. Antal 
veckors undervisning i respektive delområde är presenterat. Längst ner i varje 
delområdeskolumn visas det genomsnittliga antalet veckor för varje delområde. Studien 
visar att alla skolorna har ett eller flera större projekt som ofta stäcker sig över flera 
kunskapsområden. De flesta projekten handlar om teknikutveckling som är det område som 
prioriteras högst, men exempel finns även på entreprenörskap, UF (ung företagsamhet), 
praktik på företag, energi, historia eller media. Ritteknik och cad prioriteras också högt på 
samtliga skolor. Tredje största området är mekanik och hållfasthetslära. Programmering får 
låga värden, detta beror troligen på att det i många fall ingår i styr- och reglerteknik. Dessa 
tillsammans bildar det fjärde största området. Tabell 1 och presentationen nedan visar att 
undervisningen i skolorna skiljer sig väsentligt åt i innehåll och i hur mycket tid varje 
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område får. Ur genusperspektivet manligt och kvinnligt syns störst skillnader på området 
genus och etik där åtta av nio planeringar som saknar området tillhör män. 
 
De största skillnaderna presenteras här med ämnesområde och antal skolor där området 
saknas enligt planeringarna: 

• Genus och etik saknar eget område i nio planeringar. 
• Ellära saknar eget område i 13 planeringar. 
• Hållfasthet saknar eget område i sex planeringar. 
• Energi saknar eget område i tio planeringar. 
• Programmering saknar eget område i 16 planeringar. 
• Styrteknik saknar eget område i nio planeringar. 
• Entreprenörskap saknar eget område i elva planeringar. 
• Teknik i samhället saknar eget område i elva planeringarna. 

 
Störst skillnad i antal veckor för ett ämnesområde som minst hälften av skolorna undervisar 
i enligt planeringarna: 

• Ritteknik, fem respektive en vecka. 
• Cad, sju respektive två veckor. 
• Teknikutveckling, elva respektive två veckor. 
• Mekanik, sju respektive en vecka. 
• Hållfasthet, sex respektive två veckor. 
• Materiallära, sex respektive en vecka. 
• Styrteknik, åtta respektive två veckor. 
• Teknik i samhället, fem respektive en vecka. 
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Tabell 1. Antal veckors 
undervisning i respektive 
kategori 
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5.2 Websurvey 
 
Här presenteras websurveyens resultat med grafer och text. 
 

• Påverkar din bakgrund och intresse innehållet? 
 

 
Figur 4. 26 tekniklärare värderar sin bakgrund och intressen som faktorer på kursens 
innehåll. 
 
Enligt figur 4 anser en majoritet av lärarna att deras tidigare karriärer, i många fall som 
ingenjörer har en betydande inverkan på innehållet. I enkätsvaren beskriver lärarna som 
svarar ja att deras erfarenheter, intressen och utbildning spelar stor roll för innehållet. 
Teknikkursen får mer djup i lärarnas expertområden och exempel tas från tidigare karriärer. 
Fem av 26 lärare anser inte att deras bakgrund har betydelse för kursens innehåll. 
 

• Har skolan en speciell tradition som påverkar innehållet? 
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Figur 5. Skolans profil som faktor på kursens innehåll. 18 skolor är kommunala och åtta är 
privata. 
 
Resultatet redovisas här för både kommunala och privata skolor, se figur 5. I 
undersökningen ingår 8 privata skolor och resterande 18 skolor har kommunala huvudmän. 
17 % av de kommunala skolorna har samarbete med lokala företag som påverkar innehållet. 
Motsvarande siffra för de privata skolorna är 13%, varav en skola ägs delvis av ett 
industriföretag. 39% av de kommunala skolorna har en egen profil som påverkar innehållet. 
Motsvarande siffra för de privata skolorna är 38%. 44 % av lärarna i de kommunala 
skolorna anser inte att skolans inriktning har någon inverkan på innehållet. Motsvarande 
siffra för de privata skolorna är 50%. Skillnaderna mellan kommunala och privata skolor är 
ytterst marginella i denna fråga. 
 

• Påverkar kollegorna kursinnehållet? 
 

 
Figur 6. Kollegors påverkan på kursens innehåll utifrån tekniklärarerfarenhet. Det är 13 
tekniklärare i både den erfarna och den mindre erfarna gruppen. 
 
62% av de mer erfarna tekniklärarna anser att kollegor inverkar på deras planering. Bland 
de mindre erfarna tekniklärarna är motsvarande siffra 54% enligt figur 6. Detta innebär att 
38% av de erfarna lärarna anser att kollegor har ett marginellt inflytande på kursinnehållet 
och motsvarande för de mindre erfarna är 46%. Totalt sett svarade elva lärare av 26 att 
kollegor påverkade kursinnehållet marginellt. Av dessa elva tekniklärare är fem ensamma 
tekniklärare på skolan. Tre av de fem ensamma tekniklärarna tillhör gruppen tekniklärare 
med upp till fem års erfarenhet och två av dem tillhör den mer erfarna gruppen. Resultatet 
när dessa fem ensamma tekniklärare stryks presenteras i figur 7.  
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Figur 7. Kollegors påverkan på kursens innehåll utifrån tekniklärarerfarenhet. Ensamma 
tekniklärare borttagna. Det är elva tekniklärare i den erfarna gruppen och tio tekniklärare 
i den mindre erfarna gruppen. 
 
I figur 7 presenteras resultatet av kollegors påverkan utan de fem ensamma tekniklärarna. 
Resultatet visar på ytterst små skillnader i kollegors påverkan på kursinnehållet mellan 
grupperna. Av de erfarna tekniklärarna anser 27% att kollegor har litet inflytande. 
Motsvarande siffra för de med mindre erfarenhet är 30%. Studiens resultat visar inte på 
någon större skillnad mellan erfarna och oerfarna tekniklärare utifrån kollegors inflytande. 
 

• Påverkar elevernas intresse och kunskapsnivå innehållet? 
 

 
Figur 8. 26 tekniklärares syn på elevers påverkan på innehållet. 
 
Figur 8 visar att en lärare anser att eleverna har stort inflytande på kursens innehåll om de 
tar chansen att påverka. Den stora majoriteten 18 av 26 lärare anser att eleverna har ett 
indirekt medinflytande. Det betyder att delområden som engagerar eleverna fördjupas, 
tempot i kursen regleras efter elevernas kunskaper och intresse samt att läraren planerar 
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kursen med eleverna i åtanke. Sju lärare anser att eleverna inte har något inflytande över 
kursens innehåll. 
 

• Vilka av följande faktorer ”din bakgrund och intresse”, ”skolans profil och 
kollegor” samt ”eleverna” påverkar kursinnehållet mest. 

 

 
Figur 9. 26 tekniklärares rangordning av faktorers påverkan på kursinnehållet. 
 
I figur 9 presenteras lärarnas rangordning av faktorerna ”Lärarens bakgrund och intresse”, 
”Skola och kollegor” samt ”Eleverna” efter hur de påverkade innehållet i kursen mest. 
Första valet är den faktor som har störst påverkan, andra valet är faktor nummer två samt 
tredje valet är faktor nummer tre. I figur 9 redovisas endast första och andra valet. Av 
respondenternas första val fick lärarnas bakgrund flest röster (dubbelt så många som näst 
högsta faktor). Därefter följde skola och kollegor samt på tredje plats eleverna. Av 
respondenternas andra val fick lärarnas bakgrund även här flest röster. Därefter följde 
eleverna samt på tredje plats skola och kollegor. 
 

• Begränsas du i din planering av kursinnehållet av skolans lokaler och resurser, om 
ja på vilket sätt? 
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Figur 10. Ramfaktorers inverkan och begränsning av kursinnehållet gällande skolans 
lokaler och resurser enligt 26 tekniklärare. 
 
17 av 26 lärare begränsas i sin planering av brist på utrymme och resurser för praktiskt 
arbete enligt figur 10. Två lärare begränsas av antalet 3D-skrivare på skolan samt två lärare 
begränsas av tillgängligheten av datorer. En lärare begränsas av undermålig kurslitteratur 
samt en annan lärare av stora klasser. Endast tre lärare känner sig inte begränsade av yttre 
ramfaktorer. 
 

• Följer ni en lärobok, om ja vilken, om nej vad använder ni i stället? 
 

 
Figur 11. Vilket undervisningsmaterial använder dessa 26 tekniklärare. 
 
Figur 11 beskriver lärarnas undervisningsmaterial. Fem skolor använder sig huvudsakligen 
av Gleerups bok Teknik 1 av Johnny Frid. Ingen skola använder sig huvudsakligen av 
Libers bok Teknik av Yngve Nyberg. Sex skolor använder sig delvis av Gleerups bok 
Teknik 1 av Johnny Frid. Två skolor använder sig delvis av Libers bok Teknik av Yngve 
Nyberg. Hälften av alla skolorna (13) använder ingen av de två framtagna böckerna för 
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kursen teknik 1 utan komponerar sitt eget material. Flera av lärarna uttrycker missnöje med 
de två framtagna böckerna för kursen teknik 1.  
 

• Vilka tre arbetsområden i kursen engagerar dig och eleverna mest? 
 
 

 
Figur 12. Områden i kursen som skapar mest engagemang bland lärare och elever enligt de 
26 tekniklärarna. 
 
16 lärare anser att Teknikutveckling är en av de tre mest engagerande områdena i kursen 
enligt figur 12. Därefter kommer mekanik och hållfasthetslära med elva röster. På tredje 
plats som mest engagerande område för lärare kommer cad och ritteknik samt materiallära 
med nio röster vardera. Lärarna upplever att eleverna är mest engagerade i området cad och 
ritteknik följt av teknikutveckling samt styr- och reglerteknik med programmering. 
 

• Vilket arbetsområde i kursen engagerar dig och eleverna minst? 
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Figur 13. Områden i kursen som skapar minst engagemang bland lärare och elever enligt 
de 26 tekniklärarna. 
 
Lärarna anser att genus och etik är det minst engagerande området i kursen då tio av 26 
lärare nämner det, se figur 13. Därefter kommer mekanik och hållfasthetslära, materiallära 
och teknisk historia på vardera 4 röster. Lärarna uppfattar att eleverna är minst engagerade i 
mekanik och hållfasthetslära följt av teknisk historia samt materiallära, genus och etik. 
 

• Genusperspektiv på mest respektive minst engagerande område. 
 

 
Figur 14. Vilka områden i kursen engagerar lärarna mest ur genusperspektivet manligt och 
kvinnligt? 
 
Figur 14 visar de mest engagerande områdena ur genusperspektivet manligt och kvinnligt. 
63% av kvinnorna anser att materialläran är ett av de tre mest engagerande områdena. Detta 
följs av teknikutveckling (50%) samt mekanik, hållfasthetslära och teknik i samhället 
(38%). 67% av männen anser att teknikutveckling är ett av de tre mest engagerande 
områdena. Detta följs av mekanik och hållfasthetslära (44%). Tredje mest engagerande 
områdena är cad och ritteknik samt styr- och reglerteknik med programmering (39%). 
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Figur 15. Vilket område i kursen engagerar lärarna minst ur genusperspektivet manligt och 
kvinnligt? 
 
Figur 15 visar de minst engagerande områdena ur genusperspektivet manligt och kvinnligt. 
38% av kvinnorna anser att mekanik och hållfasthetslära är det minst engagerande området. 
Detta följs av teknisk historia (25%) samt produktion, genus och etik (13% vilket motsvarar 
en kvinna). Den kvinnan som valde genus och etik som minst engagerande område lade till 
en kommentar att det ändå engagerar väldigt mycket. 50% av männen anser att området 
genus och etik är det minst engagerande området. Detta följs av materiallära och teknisk 
historia (11%) samt produktion (6%). 
 

• Är du intresserad av att delta i en telefonintervju där du kan utveckla svaren? 
 

 
Figur 16. Andel lärare som är villiga att delta i telefonintervju. 
 
Figur 16 visar att 58% av respondenterna svarade ja till att delta i en telefonintervju. 
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6. Diskussion 
 
I detta kapitel diskuteras metodval och resultaten utifrån frågeställningarna och 
hypoteserna. 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Målet med denna kvantitativa undersökning är att hitta generella mönster för innehållet i 
kursen teknik 1. Med utgångspunkt i lärarnas översiktliga planeringar studeras skillnader i 
innehållet mellan skolor. Utifrån websurveyen och planeringarna visas mönster på vilka 
områden som prioriteras mest respektive minst. Tre hypoteser ska besvaras med hjälp av 
empiri. Hypotesprövningen är beskriven i kapitel 4.1.1. För att besvara hypoteserna har 
analys gjorts utifrån genusperspektivet manligt och kvinnligt på mest och minst 
engagerande innehåll. Vidare har analys gjorts på kollegors påverkan av kursinnehåll för 
erfarna och mindre erfarna tekniklärare, samt analyserat tekniklärarnas kursplaneringar för 
att se skillnader mellan skolor. Studien har också undersökt om det finns skillnader mellan 
privata och kommunala skolor. Enligt kapitel 4.3.1 är åtta respondenter kvinnor, detta är ett 
för litet antal för att kunna generalisera övertygande om skillnader mellan kvinnors och 
mäns engagemang i genus och etikområdet. Även hypotesen att kollegor har större 
påverkan på mindre erfarna lärare är svår att styrka ur ett generellt perspektiv, med tanke på 
antal respondenter i respektive lärargrupp, se figur 7. 
 
Svagheter eller problem med den kvantitativa forskningen inom det 
utbildningsvetenskapliga området är att människor tolkar omvärlden olika, mätprocessen 
har artificiell och oäkta känsla av riktighet och precision då vi inte vet om respondenterna 
uppfattar de viktigaste termerna i enkäten likadant (Bryman, 2018, s. 219 - 220). En annan 
svaghet är att surveyenkäter ofta har ett stort bortfall (Bryman, 2018, s. 290). Ungefär var 
femte lärare har tackat ja till att delta i undersökningen. Är det de mest engagerade lärarna 
som svarat? 
 
Angående urvalet och antalet respondenter bestämdes att vid färre än 20 svar på 
websurveyen behövdes kompletterande intervjuer. Antal respondenter blev 26 och därför 
beslutades att inga kompletterande intervjuer behövde genomföras. Enligt figur 16 i 
resultatet var 58% av respondenterna positiva till att medverka i en telefonintervju. 
Respondenternas bakgrund representerar tekniklärarkåren i stort avseende kön, behörighet 
och verksamhetsområde (se kapitel 4.3). Detta är ändå inte tillräckligt för att kunna 
generalisera hela tekniklärarkåren. Fler respondenter och slumpmässigt urval hade krävts 
för generaliserbarhet och högre reliabilitet (Bryman, 2018, s. 254). 
 
Den här studien har bara hämtat information från lärarna, så vad som engagerar eleverna 
mest respektive minst är utifrån lärarnas upplevelser. Att fråga eleverna själva skulle kunna 
vara ett område för framtida studier för att få en mer rättvis bild av elevernas engagemang 
och brist på engagemang. Kursplaneringarna som analyserats har ofta varit översiktliga och 
inte alla gånger helt kompletta. Kodningen av planeringarnas innehåll till de valda 
kategorierna kan därför inte med 100% säkerhet spegla verkligheten. De ger ändå en bra 
bild över vad som prioriteras mest respektive minst i undervisningen för kursen teknik 1 
och visar på skillnader mellan skolorna. Kategorierna som valts vid kodandet av de 
översiktliga planeringarna är inte exakt de samma som Skolverkets (2011c) elva 
delområden i det centrala innehållet. Detta beror på att lärarnas planeringar har varit 
styrande och deras delområden i kursen har använts som kategorier. De valda kategorierna 



 

31 
 

som inte omnämns i Skolverkets elva områden är ellära, mekanik, hållfasthet, regler- och 
styrteknik, programmering, energi och produktionsteknik. Dessa kategorier valdes för att de 
säger mer om vad som undervisas i kursen jämfört med Skolverkets områden tekniska 
kunskaper, kvalitetsarbete och datorkommunikation. 
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
Här följer resultatdiskussionen utifrån de tre forskningsfrågorna och hypoteserna. 
  
6.2.1 Skillnader och likheter mellan skolornas innehåll i kursen teknik 1 
(frågeställning 1) 
 
I denna studie framkommer att både enkätsvaren och lärarnas planeringar visar på 
skillnader i kursinnehållet mellan skolor. Mellan en del skolor är skillnaderna väldigt stora, 
se kapitel 5.1 och tabell 1. Skillnaderna i kursinnehållet beror på en rad faktorer som till 
exempel skolornas inriktning och tradition, ramfaktorer som sätter begränsningar och 
framför allt lärarnas bakgrund och intressen, se figur 4, 5 och 10 (Linde, 2012, s. 57 - 59). 
En annan av orsakerna till de stora skillnaderna i kursinnehållet mellan skolorna är att de 
centrala kursplanerna idag inte är lika detaljstyrda som de var innan 1994 års läroplaner. 
Idag finns en större frihet för lärare att göra lokala anpassningar i kursen (SOU, 1992, s. 11; 
Skolinspektionen, 2019; Linde, 2012, s. 8, 132). Detta ställer högre krav på lärarna idag då 
de ska transformera de formella kursplanerna till en konkret funktionell kursplanering för 
klassrummet (Linde, 2012, s. 157). Fördelen med svagare styrdokument är lärarens frihet 
att tolka det centrala innehållet och få ett större engagemang i självvalt material (Linde, 
2012, s. 130). Linde (2012, s. 56 - 59) menar också att ämnen har olika traditioner där vissa 
ämnen inte skiljer sig så mycket över tid och mot de formella läroplanerna. Han nämner 
matematik, moderna språk och naturvetenskapliga ämnen som traditionellt påverkats lite av 
yttre faktorer och därmed ser relativt lika ut över skolor. Teknikämnet räknas in i de 
naturvetenskapliga ämnena men i denna studie ser vi att det finns en skillnad jämfört med 
övriga naturvetenskapliga ämnen. Detta kan bero på teknikämnets koppling till ny teknik i 
samhället, vilket innebär att ämnet förändras snabbare än tidigare för att möta elevernas 
intressen i den nya tekniken (Skolverket, 2011a, s. 1; Ahlbom, 2011, s. 9). Teknikämnet 
påverkas, mer likt samhällskunskapsämnet, som Linde (2012, s. 57 - 58) beskriver som ett 
ämne med svagare inramning som i större grad påverkas av läraren och yttre faktorer. 
 
Samhället har genomgått en stor förändring de senaste åren vilket påverkat skolan i 
allmänhet och teknikämnet i synnerhet. Digitaliseringen påverkar hela samhället. All 
världens information finns ett knapptryck ifrån oss. Detta har medfört ett ökat 
informationsöverflöde och att mycket tid går åt till källkritik och att välja rätt information 
(Kristensson Uggla, 2007, s. 125). Dessa förändringar skulle kunna bidra till att innehållet 
skiljer sig mellan skolor då olika lärare väljer olika material. Figur 11 visar att de flesta 
lärarna skapar sitt eget undervisningsmaterial genom att selektivt välja ur flera böcker, 
vilket även Linde (2012, s. 57) bekräftar genom flera studier. Samhällets utveckling och 
efterfrågan på teknisk kompetens har påverkat innehållet mer mot cad konstruktion, 
programmering och styrteknik (Skolverket, 2011a, s. 1; Skolverket, 2011b, s. 1). Bristen på 
kompetent teknisk arbetskraft har ökat politikers och företags engagemang för de tekniska 
utbildningarna (Wahlström, 2015, s. 80; Hulten, 2013, s. 622; Teknikföretagen, 2016, s. 3 - 
6). Ahlbom (2011, s. 9) beskriver teknikerkrisen som ett hot inför framtiden. Andrée och 
Hansson (2015, s. 76 - 77) belyser i sin forskning svårigheterna att rekrytera ungdomar till 
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forskning och tekniska utbildningar. Dessa fakta har bidragit till att skolor i dag ofta har 
nära samarbete med lokala företag, vilket också uppmuntras av Skolverket (2011c, s. 12). I 
denna studie ser vi exempel på företag i industrin som är delägare i en skola och sätter sin 
prägel på innehållet för att försäkra sig om tillgången till rätt kompetens. Dessa skolor 
prioriterar ritteknik, cad, mekanik och hållfasthet högt. Liknande prioriteringar visar sig för 
skolor med nära samarbeten med den lokala industrin, se figur 5.  
 
Gemensamt för de allra flesta skolorna är att en stor del av kursen innehåller projektarbete, 
ofta med teknikutveckling. Projekten spänner ofta över flera kursområden däribland teknisk 
kommunikation i form av rapportskrivning och muntliga och skriftliga framställningar. Cad 
är också högt prioriterat på de flesta skolorna liksom mekanik och hållfasthetslära samt 
programmering och styrteknik. Praktiska arbetsmoment skiljer sig mellan skolor på grund 
av olika tillgång till lokaler och resurser, se figur 10. Forskning visar att de praktiska 
inslagen i undervisningen är av stor vikt för elevernas lärande och engagemang (Jidesjö, 
2012, s. 46; Säljö, 2015, s. 80). Dessa skillnader i tillgång till praktiska arbetsmoment 
skapar olika förutsättningar och missgynnar elever vars utbildning saknar dessa moment. 
 
De översiktliga kursplaneringarna som redovisas i kapitel 5.1 visar på stora skillnader 
mellan skolor. Teknik i samhälle, genus och etik och entreprenörskap är områden i 
Skolverkets (2011b, s. 3) centrala innehåll för kursen teknik 1. Dessa områden saknas i nio 
eller fler översiktliga planeringar. Även ämnesområdena ellära, energi, programmering och 
styrteknik saknas i nio eller fler översiktliga planeringar. Skillnad i undervisningstid för de 
olika områdena är också tydligt. För ämnesområdena cad, teknikutveckling, mekanik, 
materiallära och styrteknik skiljer mer än fyra veckor mellan den skola som undervisar mest 
respektive minst.  
 
Utifrån dessa resultat bedöms hypotes 1 vara sann, se riktlinjer för hypotesprövning i 
kapitel 4.1.1. Studien bekräftar hypotes 1, att innehållet och mängden tid för varje 
delområde i kursen teknik 1, i väsentlig grad skiljer sig mellan svenska gymnasieskolor. I 
skollagen (2010:800), SkolL, 1 kap. 9 § finns kravet på likvärdig utbildning. Denna studies 
resultat får konsekvensen att kursen teknik 1 inte är likvärdig mellan våra svenska 
gymnasieskolor. Detta kan få konsekvenser för elever som byter skola under utbildningen, 
samt ger elever olika förutsättningar och förberedelser för högskolestudier och arbetsliv. 
 
Troligt är att en del skolor som saknar delområden i de översiktliga planeringarna väver in 
dessa områden i andra delområden. Hållbart samhälle och energilära kan gå in i varandra 
liksom teknikutvecklingsprocessens återvinningsfas. Genus och etik skulle kunna ingå i 
teknikhistoria och som del av projektarbete. Widströms (2012, s. 52) studie visar också på 
stora skillnader mellan skolor i framför allt områdena genus, etik och hållbart samhälle. I 
nio av 22 översiktliga planeringar i den här undersökningen är genus och etik inte nämnda 
som egna områden, åtta av dessa tillhör manliga lärare. Denna information korrelerar med 
webenkätens fråga om vad som engagerar minst i kursen, där hälften av alla män anser att 
genus och etik engagerar minst, se figur 15. Det här innebär troligtvis att kursen får olika 
inriktning beroende på om en kvinna eller en man håller i kursen. Detta är naturligtvis inte 
heller bra för likvärdigheten i kursen, i synnerhet som Skolverket (2011a, s. 2) betonar 
ämnets tydliga genusperspektiv. Enligt Hirdman (1988, s. 54) ärvs ofta synen på manligt 
och kvinnligt från generation till generation. Detta är troligen en av anledningarna till 
fortsatta skillnader mellan kvinnors och mäns innehåll i kursen. För att bryta detta mönster 
krävs kanske mer insikter i genussystem och mer detaljerade kursplaner från Skolverket 
eller att lärare följer de riktlinjer som redan finns i styrdokumenten. 
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6.2.2 Områden i kursen som engagerar lärarna och eleverna mest respektive minst 
(frågeställning 2) 
 
Resultatet från enkäten i kapitel 5.2 visar att både elever, som i denna studie är lärarnas 
antaganden, och lärare känner stort engagemang i området teknikutveckling, se figur 12. 
Skolorna har ofta ett stort projekt i detta område. Teknikutvecklingsprocessen brukar delas 
in i fyra steg, design, tillverkning, försäljning och slutligen avveckling. Den spänner ofta 
över flera områden i kursen såsom ritteknik och cad, mekanik med beräkningar, 
materiallära, programmering, elektronikbygge, entreprenörskap, hållbart samhälle, teknisk 
kommunikation och rapportskrivning. Eleverna får ofta ett indirekt inflytande i 
teknikutvecklingsprojekten då de ofta väljer projekt som intresserar dem. Jidesjö (2012, s. 
46) pekar på flera studier som visar att elever känner ett större engagemang för innehåll 
som relaterar till livet utanför skolan. Hopmann (2007, s. 116 - 117) betonar också att det 
elevvalda innehållet oftast skapar större engagemang för eleverna. Enkätsvaren visar vidare 
att eleverna har stort engagemang i ritteknik och cad samt styrteknik som till exempel 
robotbygge. Utöver teknikutveckling visar lärarna stort engagemang i mekanik och 
hållfasthet. Minst engagerande område för eleverna, enligt lärarna, är mekanik och 
hållfasthet följt av teknikhistoria, etik och genus samt materiallära. Minst engagerande 
område för lärarna är etik och genus följt av teknikhistoria, materiallära och mekanik och 
hållfasthet, se figur 13. Generellt visar studien att teori- och matematiktunga områden som 
till exempel beräkningar engagerar mindre än praktiska experimentella uppgifter för 
framför allt eleverna. Jidesjös (2012, s. 46) avhandling bekräftar att elever finner stort 
engagemang i praktiska uppgifter. Dewey betonar även han vikten av praktiska uppgifter 
och experiment för elevernas engagemang (Säljö, 2015, s. 80). 
 
Det finns en viss korrelation mellan lärares planeringar och enkätens fråga om vilka tre 
områden som engagerar mest. Teknikutveckling, mekanik och hållfasthetslära samt cad och 
ritteknik engagerar lärarna mest enligt figur 12. Enligt tabell 1 som visar lärarnas 
planeringar får teknikutveckling mest utrymme följt av cad och ritteknik samt på tredje 
plats mekanik och hållfasthetslära. 
 
Utifrån genusperspektivet manligt och kvinnligt syns skillnader på delområdenas 
engagemang, se figur 14 och 15. Procentuellt störst skillnader i engagemang syns i 
delområdena materiallära, genus och etik där kvinnorna visar ett större engagemang. 
Männen visar större engagemang i programmering och styrteknik, till exempel Arduino, 
samt cad och ritteknik. Enkätfrågan om vilket område som engagerar lärarna minst, visar på 
stora skillnader ur genusperspektivet manligt och kvinnligt. Hälften av männen anser att 
delområdet genus och etik engagerar minst, bland kvinnorna nämner endast en lärare genus 
och etik med tillägget att det ändå engagerar mycket. Delområdet mekanik och hållfasthet 
engagerar kvinnorna minst, medan ingen av männen nämner det området. Ur dessa resultat 
ser vi att genus och etik engagerar kvinnor i högre grad än männen. Bengtsson och 
Högbergs (2018, s. 27) studie om genusperspektiv på undervisningen i samhälls- och 
naturorienterande ämnena pekar också på att kvinnor har ett större intresse för genusfrågor 
än män. Även Lindmarks (2013, s. 106) studie visar att kvinnor har ett större intresse för 
genusfrågor än män. Utifrån dessa studier och resultatet i den här undersökningen är det 
högst troligt att elever med kvinnliga lärare får mer av genus och etik i teknik 1 kursen. 
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För att acceptera hypotes 2 som sann i denna studie ska skillnaden vara större än 15% i 
engagemang mellan kvinnor och män, samt mer än 15% skillnad i minst engagerande för 
området genus och etik enligt kapitel 4.1.1. Studien visar att kvinnor är 19% mer 
engagerade i genus och etik-området än män samt att 37% fler män anser att genus och etik 
engagerar minst, se figur 14 och 15. Enligt denna studie bekräftas hypotes 2 som sann och 
bekräftar att kvinnor är betydligt mer engagerade i genus och etik-området än män. 
 
Enligt figur 14 visar kvinnor även större engagemang i teknik i samhället samt materiallära. 
Elever med manliga lärare får troligtvis mer av programmering och styrteknik, 
teknikutveckling samt cad och ritteknik enligt figur 14. Hirdman (1988, s. 52 - 54) 
beskriver genussystemets grundläggande element som isärhållningen av könen, det vill 
säga cementera könsroller, samt att göra det manliga till norm. Samhällets föreställningar 
om hur män och kvinnor ska vara benämner Hirdman (1988, s. 54) som ett genuskontrakt. 
Detta överförs enligt Hirdman från generation till generation, från pappa till son och från 
mamma till dotter. Dessa mönster kan vara svåra att bryta och är förmodligen en av 
orsakerna till att undervisningen skiljer sig mellan könen. Konsekvensen blir att även 
skolan fortsätter att överföra dessa genuskontrakt i generation efter generation. Skolverkets 
(2011a, s. 2) kommentarmaterial till teknikämnet betonar ämnets koppling till 
genusperspektiv. Föreställningar om manligt och kvinnligt bör utforskas men också 
ifrågasättas. 
 
6.2.3 Påverkansfaktorer av innehållet i teknik 1 (frågeställning 3) 
 
Påverkar lärarnas bakgrund och intressen innehållet? 
 
Utifrån tekniklärarnas rangordning av påverkansfaktorerna i figur 9, visar resultatet tydligt 
att lärarens bakgrund och intresse är den största påverkansfaktorn. De flesta av dessa 26 
responderande tekniklärare har haft en karriär innan läraryrket. 20 av 26 har en 
ingenjörsexamen och flertalet har arbetat som ingenjörer, se kapitel 4.3.1. Hälften av 
lärarna har undervisat i teknikämnet mindre än fem år och 81% av lärare har undervisat 
mindre än tio år i teknik, se figur 2 och 3. Endast fem lärare anser att deras bakgrund och 
intresse inte har någon påverkan över innehållet. Resterande 21 lärare låter deras kunskaper 
från tidigare arbeten, utbildning och intressen färga innehållet. Lärare hämtar exempel från 
deras tidigare karriärer. De lägger mer tid och fördjupar kursen i områden där de har stor 
kunskap, se figur 4. Linde (2012, s. 56 - 59) beskriver detta som lärarens potentiella 
repertoar. Stoffet i undervisningen hämtas till stor del från lärarnas potentiella repertoar 
visar studien. 
 
Öbergs (2019, s. 130 – 131) studie om faktorer som påverkar samhällskunskapslärares 
undervisning visar att den personliga bakgrunden har störst inflytande. Detta stämmer väl 
överens med den här studien om lärare i kursen teknik 1. Jämfört med Abelssons (2006) 
undersökning om faktorers påverkan på musiklärares ämnesinnehåll ser vi relativt stora 
skillnader. Trots likheter med tekniklärare gällande deras intresse för ämnet och djupa 
kunskaper inom vissa delar av kursen, skiljer sig resultatet. För musiklärarna visar det sig 
att deras utbildning, intressen och specialkunskaper inom musiken inte påverkande 
innehållet nämnvärt. För tekniklärarna får dessa djupa kunskaper större påverkan på 
innehållet i kursen. 
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Resultaten av denna studie bekräftar Widströms (2012) undersökning där fem tekniklärare 
intervjuats angående deras kursplaneringar av teknik 1. Slutsatserna är även där att lärarnas 
bakgrund och intressen har en stor påverkan på tolkningen och prioriteringen av 
kursinnehållet i Skolverkets (2011b) kursplan för teknik 1. 
 
Påverkar skolan och kollegor innehållet? 
 
I samband med kommunaliseringen av skolan och friskolereformen i början på 1990-talet, 
fick många skolor lokal prägel med speciella inriktningar (Skolinspektionen, 2019). Nya 
fria skolor startades och dessa hade ofta en speciell inriktning. I den här undersökningen har 
åtta skolor privata huvudmän varav fyra har en speciell inriktning som påverkar innehållet. 
Bland de kommunala gymnasieskolorna har också ungefär hälften en speciell inriktning. 
Studien visar alltså ingen skillnad mellan privata och kommunala skolor angående att ha en 
speciell inriktning för skolan, se figur 5. Även skolors samarbete med lokala företag är lika 
vanligt bland både privata och kommunala skolor enligt studien. Exempel på skolors 
inriktningar är stort fokus på cad, mekanik, hållfasthet och ellära. Andra skolor har fokus på 
media, design och teknisk kommunikation. Ytterligare andra skolor har 
entreprenörskapsinriktning som får stort utrymme i kursen. Programmering och styrteknik 
är också områden som får stort utrymme på flertalet skolor. 
 
En relativt stor andel lärare i den här studien anser att kollegor har liten påverkar på 
innehållet enligt figur 6. Detta beror till viss del på att många tekniklärare är ensamma på 
sin skola. När de ensamma tekniklärarna plockas bort från resultatet enligt figur 7, ökar 
andelen lärare som anser att kollegor har inflytande på innehållet. Fortfarande anser nästan 
var tredje lärare att kollegor har liten påverkan på innehållet. Skillnaderna mellan erfarna 
och oerfarna lärares påverkan av kollegor är försumbar i den här studien. Endast 3 
procentenheter skiljer dessa grupper åt. Denna studie skiljer sig från Öbergs (2019, s. 178 – 
180) studie som visar att för främst unga och nya lärare har kollegor ett större inflytande på 
innehållet. En orsak till detta skulle kunna vara att nya lärare i den här studien är äldre och 
har mångårig erfarenhet från arbetsliv vilket ger erfarenhet och trygghet. 
 
För att hypotes 3 ska accepteras som gällande för studien ska skillnaden vara minst 15% 
mellan grupperna och de med mindre erfarenhet vara mer påverkade av kollegor enligt 
hypotesprövning i kapitel 4.1.1. Studien bekräftar inte hypotes 3 då skillnaden endast är 3 
procentenheter mellan de erfarna och de mindre erfarna tekniklärarna. 
 
Där man är flera tekniklärare har man oftast en samsyn och inspireras av varandra. I några 
få skolor är man flera lärare på samma kurs som håller i olika delområden. Detta kan vara 
en bra lösning då teknik 1 kursen är bred och spänner över många områden. Få lärare 
känner att de behärskar kursens alla områden till fullo. Flera skolor har ämnesöverskridande 
projekt vilket bidrar till samarbete mellan kollegor. Forskning visar att det kollegiala 
erfarenhetsutbytandet är minst lika viktig som personlig vidareutbildning. Speciellt bra är 
att se varandra i klassrumsundervisning (Larsson & Löwstedt 2014, s. 165 - 178). Linde 
menar att avregleringen innebar och ofta förutsatte ett ökat kollegialt samarbete (Linde, 
2012, s. 9, 130).  
 
Påverkar elevernas intresse och kunskapsnivå innehållet? 
 
Elever är inte tillfrågade i denna studie utan elevernas intresse baseras på lärarnas 
upplevelser. Enligt lärarna har eleverna inte någon direkt påverkan utan snarare en indirekt 
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påverkan av innehållet, eller som Jensen (2011, s. 62) uttrycker det medinflytande, se figur 
8. Det innebär att områden som engagerar eleverna får utökad tid och djup. Eleverna ges 
också inflytande vid val av projektarbete och vid produktutveckling. Eleverna påverkar 
takten för hur mycket som hinns med genom deras kunskaper och motivation. Detta 
överensstämmer med Öbergs (2019, s. 109) studie där den elevnära aspekten alltid är 
kopplad till någon annan huvudfaktor. Eleverna har i de flesta fall ett medinflytande i det 
lärarna redan har bestämt, liksom att lärarna planerar kursen delvis efter elevernas intressen 
och kunskaper. Jämfört med Abelsson (2006) undersökning ser vi relativt stora skillnader. 
För musiklärarna i Abelssons studie visade det sig att eleverna var den största påverkande 
faktorn för innehållet, trots att lärarna hade ett starkt intresse för sitt ämne med 
specialkunskaper. Musiklärarna har vissa likheter med tekniklärarna med bland annat djup 
kunskap inom specifika områden i ett annars brett ämne. Trots detta ser vi skillnader hur 
dessa kunskaper påverkar kursens innehåll. Detta skulle kunna bero på att musiklärarna ser 
sitt ämne som främst ett praktiskt ämne, vilket då medför att de tar stor hänsyn till 
elevernas förutsättningar för musicerande. 
 
Skolverket (2011c, s. 9 - 12) belyser vikten av att elever har inflytande på sin utbildning. 
Inflytandet kan dock se olika ut. Jensen (2011, s. 62 - 63) benämner de olika nivåerna på 
elevernas inflytande som medinflytande, medbestämmande och självbestämmande. I den 
här studien låter majoriteten av lärarna eleverna få ett medinflytande. Hopmann (2007, s. 
116 - 117) bekräftar vikten av elevernas inflytande på någon nivå, då de lättare hittar 
mening i egenvalt material. Hopmann beskriver didaktikens kärna som en triangel där 
hörnen representeras av lärare, elever och innehåll. Dessa tre påverkar varandra ständigt 
och läraren tillsammans med eleverna skapar mening åt innehållet (Matter and Meaning). 
En risk med för lite elevinflytande blir att eleverna inte känner mening med innehållet och 
att intresset för teknikämnet svalnar vilket är allvarligt bland annat med tanke på bristen av 
teknisk kompetens i näringslivet (Teknikföretagen, 2016, s. 3 - 6). 
 
Ramfaktorer som hindrar undervisningen 
 
Linde (2012, s. 59) beskriver ramfaktorer som yttre faktorer som hindrar eller främjar 
realiseringen av de formella läroplanerna. Den här undersökningen visar att endast tre lärare 
inte känner sig begränsade av yttre faktorer, så kallade ramfaktorer. De flesta begränsas 
främst i den praktiska undervisningen med brist på lokaler så som verkstäder och 
laborationssalar med respektive utrustning. Även datorer, 3D-skrivare, läroböcker samt 
stora klasser beskrivs som hämmande faktorer för undervisningen, se figur 10. 
 
Flera studier pekar på att läroböcker har stor påverkar på innehållet (Linde, 2012, s. 57). 
Denna undersökning visar att endast fem av 26 lärare följer en av de läroböcker som är 
gjorda för kursen teknik 1, se figur 11. Det är främst två böcker som är framtagna för teknik 
1 kursen, Gleerups Teknik 1 av Johnny Frid och Libers Teknik av Yngve Nyberg. Många 
menar att det inte finns någon bra komplett lärobok och gör således eget material hämtat 
från internet och gamla läroböcker. Studien visar att åtta lärare tar vissa delar och 
inspiration från teknik 1 läroböckerna men utformar större delen själva. Detta bekräftas av 
Linde (2012, s. 57) som pekar på att många studier visar att lärare selektivt väljer ut delar ur 
läroböcker snarare än följer dem. Även Widströms (2012, s. 52) studie bekräftar att 
tekniklärare oftast gör sitt eget undervisningsmaterial och hämtar inspiration från flera 
böcker och internet. Orsaken till att många väljer eget material är missnöje med befintliga 
böcker för kursen och detta bidrar till att likvärdigheten i utbildningen minskar mellan 
skolor. En annan nackdel med att lärare skapar egna material torde vara att det är 
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tidskrävande. Fördelar med eget materialskapande skulle kunna vara att det skapar 
engagemang. 
  
7. Slutsatser 
 
Studien visar på stora skillnader mellan skolor i innehållet för kursen teknik 1, vilket 
bekräftar hypotes 1 som påstår att innehållet och mängden tid för varje delområde i kursen 
väsentligt skiljer sig åt mellan skolor. Vissa skolor påverkas av samarbete med näringsliv 
och av skolans tradition. Det är dock tydligt att den största påverkansfaktorn på kursens 
innehåll är lärarnas egen bakgrund och intresse. Eftersom varje lärare är unik och har sin 
egen historia skiljer sig prioriteringen av innehållet i kursen teknik 1 relativt mycket mellan 
svenska gymnasieskolor. 
 
Studien visar att lärarna upplever att eleverna visar störst engagemang i teknikutveckling, 
cad och styr- och reglerteknik med programmering. Lärarna visar störst engagemang i 
teknikutveckling, mekanik, hållfasthetslära och cad. Ur ett genusperspektiv ser vi skillnader 
mellan mäns och kvinnors olika engagemang i kursens områden. Störst skillnader ser vi i 
området genus och etik där 50% av männen anser att ämnet engagerar minst jämfört med 
13 % av kvinnorna. Bland kvinnorna nämner 25% att genus och etik engagerar mest medan 
6% av männen nämner detta område. Ett annat område är materiallära som engagerar 
kvinnor betydligt mer än män. Männen engageras mer av styrteknik och programmering 
jämfört med kvinnorna. Dessa resultat bekräftar hypotes 2 att kvinnor visar ett större 
engagemang för genus och etik.  
 
Utifrån lärares erfarenhet visar studien på små skillnader. Lärare med mindre erfarenhet 
visar alltså inte på större inflytande av kollegor. Dessa resultat bekräftar inte hypotes 3. 
 
Reflektion 
 
Flera av de medverkande lärarna önskar att få ta del av studiens resultat angående hur andra 
lärare planerar sina kurser. Detta tyder på att lärarna är medvetna om att det existerar stora 
skillnader i kursen mellan skolor och är nyfikna på hur andra lärare lägger upp kursen. 58% 
av respondenterna var positiva till att medverka i en telefonintervju. Detta talar sitt tydliga 
språk vilka fantastiskt generösa och engagerade teknik 1 lärare vi har i vårt land. 
 
Framtida undersökningar 
 
Den här studien har inte fokuserat på om lärarnas planeringar av teknik 1 kursen täckt in 
hela det centrala innehållet. Det skulle kunna vara ett område för framtida undersökningar. 
Vidare är inte elever tillfrågade, utan studien belyser lärarnas upplevelser och tolkningar av 
elevers intresse och engagemang. Elevernas syn på teknik 1 kursens delområden kan vara 
ett uppslag för fortsatta undersökningar.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Websurvey 
 
1) Vilken skola arbetar du på? 
 
2) Har du haft en karriär innan läraryrket, i så fall vilken och hur länge? 
 
3) Vilken formell utbildning har du? 
 
4) Hur många år har du arbetat som lärare, varav tekniklärare? 
 
5) Hur gammal är du? 
 
6) Kön 
 
7) Påverkar dina intressen och tidigare arbetslivserfarenheter ditt kursinnehåll, om ja på 
vilket sätt? 
 
8) Vilka tre arbetsområden i kursen engagerar dig mest? 
 
9) Vilka tre arbetsområden i kursen engagerar eleverna mest? 
 
10) Vilket arbetsområde i kursen engagerar dig minst? 
 
11) Vilket arbetsområde i kursen engagerar eleverna minst? 
 
12) Påverkar elevernas intresse och kunskapsnivå kursinnehållet, om ja på vilket sätt? 
 
13) Har skolan en speciell tradition som påverkar kursinnehållet, om ja vilken? 
 
14) Påverkar dina kollegor ditt kursinnehåll, om ja hur? 
 
15) Välj det alternativ nedan som bäst rangordnar faktorerna utifrån hur mycket de 
påverkar innehållet i kursen. 
 
Din bakgrund/intresse - Skolan/kollegor - Eleverna 
Din bakgrund/intresse - Eleverna - Skolan/kollegor 
Eleverna - Skolan/kollegor - Din bakgrund/intresse 
Eleverna - Din bakgrund/intresse - Skolan/kollegor 
Skolan/kollegor - Eleverna - Din bakgrund/intresse 
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Skolan/kollegor - Din bakgrund/intresse - Eleverna 
Lika mycket 
 
16) Begränsas du i din planering av kursinnehållet av skolans lokaler och resurser, om ja 
på vilket sätt? 
 
17) Följer ni en lärobok, om ja vilken, om nej vad använder ni i stället? 
 
18) Är du intresserad av att delta i en telefonintervju där du kan utveckla svaren på 
frågorna 7 - 17? 
 
19) Påminnelse om att skicka in översiktliga eller detaljerade terminsplaneringar av 
kursen teknik 1 till adressen xxx@du.se . Skriv in din mailadress nedan för att förenkla 
kopplingen mellan din kursplanering och enkäten. Länk till den slutgiltiga rapporten 
skickas på denna mailadress om så önskas. Din mailadress kommer inte att sparas eller 
användas i något annat sammanhang. 
 

mailto:xxx@du.se
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