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Abstract: 
Syftet med den här studien är att undersöka vad tekniklärare på gymnasiet upplever 

om utformningen av deras undervisning. Undersökningen utgick huvudsakligen 

från tre olika perspektiv som var ämnes- och kursplaner, tekniklärarens bakgrund 

och rådande förutsättningar. För att besvara syftet utfördes en kvalitativ 

intervjustudie med fyra utbildade tekniklärare på gymnasienivå. Allt 

intervjumaterial transkriberades och sedan genomfördes en innehållsanalys. 

Resultatet visade att gymnasielärare i teknik upplever utformningen av ämnes- och 

kursplaner som genomtänkt och välfungerande, samt att det inte är särskilt svårt att 

täcka in kursplanens centrala innehåll i deras undervisning. Det visade sig att 

tekniklärarnas bakgrund utanför teknikläraryrket och de rådande förutsättningarna 

på arbetsplatsen hade en stor inverkan på utformningen av lärarnas undervisning. 

Några av informanterna menade till och med att deras bakgrund var absolut 

nödvändig för att kunna bedriva den undervisning de gör. Bland de rådande 

förutsättningarna förhåller sig tekniklärarna ofta positiva trots att det enligt alla 

informanter fanns rum för förbättring på deras arbetsplats. Flera olika 

förutsättningar ansågs viktiga, men den som ansågs viktigast var tillgången till en 

dedikerad tekniksal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: 
Utformning av teknikundervisning, tekniklärare, gymnasiet, ämnes- och 

kursplaner, tekniklärares bakgrund, rådande förutsättningar. 
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1. Inledning 
Kursplaner till den svenska gymnasieskolan förmedlar ett centralt innehåll som 

läraren bör behandla, men läraren lämnas fria tyglar att utforma undervisningen på 

det sätt han eller hon önskar (Skolverket, 2011b). Teknikprogrammet och dess 

kurser har ofta ett brett innehåll och ett behov av många olika typer av 

undervisningsmetoder. Det innebär i sin tur att teknikundervisning från skola till 

skola och på nationell nivå kommer att se olika ut i sin uppbyggnad. Det centrala 

innehåll som presenteras i kursplanen behandlas i sin helhet av de flesta lärarna, 

men mängden tid som spenderas på olika områden samt arbetsmetoder tenderar att 

variera kraftigt (Skolinspektionen, 2014, ss. 27-31).  

 

Vidare är teknik ett ämne vars förutsättningar kan variera kraftigt från skola till 

skola baserat på hur det ser ut och vad som finns tillgängligt på skolan. Det finns 

skolor som har möjligheten att bedriva teknikundervisning i en maskinpark med 

CNC-maskiner, svarvar, 3D-printers och mycket annat. På en annan skola kan det 

vara helt annorlunda och det enda som finns är en fysiksal och några kursböcker 

(Skolinspektionen, 2014, s. 29). Många lärare som undervisar teknik saknar 

utbildning och de som har utbildning kommer ofta från andra tekniska bakgrunder. 

En tidigare byggingenjör till exempel kommer troligtvis fokusera mer på hållfasthet 

och ritningar än IT och programmering. De ämnesområden teknikläraren känner sig 

mindre säker på riskerar att få mindre utrymme i undervisningen, eller inte 

undervisas under lika varierade arbetsformer. 

 

Skolinspektionen (2014) gjorde en granskning av den svenska grundskolan och 

fann en mängd olika brister i teknikundervisningen. Motsvarande granskning har 

inte gjorts på gymnasienivå ännu. Eventuellt finns det liknande brister även där och 

det är därför intressant att undersöka vad tekniklärarna på gymnasiet själva upplever 

om saken. 

 

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka vad några utbildade tekniklärare 

på gymnasiet upplever om utformningen av deras undervisning. Mer specifikt deras 

upplevelser av utformningen i relation till ämnes- och kursplaner, tekniklärarnas 

bakgrund samt de rådande förutsättningarna. 

 

Frågeställningarna som formulerades för att besvara studiens syfte var: 

 

 Hur upplever tekniklärare utformningen av den svenska skolans ämnes- 

och kursplan för teknikämnet? 

 Hur upplever tekniklärare att de kan utforma och genomföra en 

undervisning som täcker in hela kursplanens innehåll och samtidigt bli 

nyttig och intressant för eleverna? 

 Hur upplever tekniklärare att deras bakgrund och arbetsplatsens 

förutsättningar får påverkan på undervisningens utformning? 
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3. Bakgrund 
För att förstå varför teknikundervisningen ser ut som den gör idag presenteras här 

en genomgång av teknikämnets historia och framväxt. Detta för att sätta dagens 

ämnes- och kursplaner i ett sammanhang. Sen presenteras teknikämnet så som det 

ser ut idag följt av det centrala innehållet och dess innebörd. Efter det lyfts 

Skolinspektionens granskning från 2014 fram, som delvis ligger till grund för denna 

studie men som också underlättar vid resultatdiskussionen. Till sist presenteras vad 

som menas med rådande förutsättningar samt lite tidigare forskning kring dess 

betydelse för tekniklärare. 

 

3.1 Teknikämnets historia och framväxt 
De första inslagen av teknik i den svenska skolan skedde i slutet på 1800-talet i och 

med införandet av praktiska ämnen (Hagberg & Hultén, 2005, s. 12). Det var i 

slöjdundervisningen som elever började komma i kontakt med tekniska prylar som 

symaskiner och elektriska sågar. Teknikutvecklingen hade kommit så pass långt att 

det från ett samhällsperspektiv ansågs nödvändigt att människor fick en 

grundläggande och allmänbildande teknisk kunskapsgrund. Grundskolans 

framkomst och utveckling under 1950- och 1960-talet präglades av samtidens stora 

politiska frågor. Ett av politikens fokus var industriell tillväxt och teknisk 

utveckling för att möjliggöra denna tillväxt. Skolan fick därför till följd av detta i 

uppgift att utbilda tekniskt kompetent arbetskraft för att möta ett ökat behov i det 

moderna industrisamhället (Hagberg & Hultén, 2005, s. 12). I den läroplan som 

infördes 1962 gjordes ingen särskiljning mellan undervisning i teknik och 

naturkunskap. Teknik ansågs vara en form av tillämpad naturkunskap. Teknik var 

heller inte ett obligatoriskt ämne i grundskolan, elever kunde i årskurs åtta och nio 

välja till tekniska ämnen. Den tekniska utvecklingen ansågs i den politiska debatten 

även medföra risker kring mänskliga värden. Skolan fick under 1970-talet därför i 

uppgift att förmedla teknikens samhällseffekter (Hagberg & Hultén, 2005, s. 13). 

 

Från 1964 och ungefär 20 år framåt var det Sveriges Verkstadsförening som hade 

ensamt ansvar för undervisningsmaterialet i teknik i grundskolan. Under den här 

tiden hämtades ofta lärare direkt från industrin för att undervisa i teknikämnet 

(Mattsson, 2005, s. 16). Först när teknikämnet blev obligatoriskt för alla elever i 

och med Lgr80 var det upp till skolväsendet självt att utforma teknikundervisningen 

(Bjurulf, 2013, s. 30). Det fanns flera anledningar till att teknik blev ett obligatoriskt 

ämne. En anledning var att öka jämställdheten mellan pojkars och flickors 

teknikintresse men också för att få ett ökat intresse för teknik i allmänhet. I Lgr80 

placerades teknikundervisningen tillsammans med den naturvetenskapliga 

undervisningen (Hagberg & Hultén, 2005, s. 14). Teknik skulle alltså nu dela 

undervisningstimmar med ämnena biologi, kemi och fysik och blir som följd av 

detta ett mer teoretiskt ämne än tidigare. Det dröjer fram till nästa läroplan, Lpo94, 

innan teknikämnet får sin egen kursplan (Bjurulf, 2013, s. 30). Trots att ämnet nu 

hade en egen kursplan valde skolorna lite olika lösningar på hur 

teknikundervisningen skulle organiseras. Många skolor valde att fortsätta med 

teknik som en del av det naturvetenskapliga området. Synen på teknik blev som 

följd av det en typ av tillämpad naturvetenskap. Kursplanen uttryckte också att 

tekniken skulle sättas i ett sammanhang, vilket innebar att samhällets utformning 

och utveckling kopplades samman med teknikundervisningen (Hagberg & Hultén, 

2005, ss. 14-15). I en revidering av kursplanen från år 2000 framkom det att både 

tekniklärare och skolledare saknade en tydlig bild av teknikämnets identitet 
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(Skolverket, 2000, s. 54). Detta ledde senare fram till införandet av ett centralt 

innehåll i kursplanen för teknikämnet. 

 

Samtidigt som teknikämnets utveckling på grundskolan pågick fanns det möjlighet 

till teknisk utbildning på gymnasienivå. Grundskolans införande under tidigt 1960-

tal medförde ett ökat behov av utbildning utanför de obligatoriska skolformerna 

(Linde, 2004, s. 8). Detta ökade behov ledde till att de frivilliga skolformerna 

samlades under ett och samma tak i och med införandet av gymnasieskolformen år 

1971. Läroplanen Lgy 70 trädde nu i kraft (Skolöverstyrelsen, 1983). Till en början 

fanns det 22 olika linjer att följa på gymnasieskolan, två utav dem var av teknisk 

karaktär. Det fanns två-, tre- samt fyraårig teknisk linje. Inom dessa fanns det lite 

olika linjer och paket av kurser att läsa, till exempel ett eltekniskt paket och ett 

maskintekniskt paket. Den tvååriga linjen ersatte fackskolan och yrkesskolan och 

teknikinnehållet var fokuserat kring yrkeskunskap förknippat med praktiska yrken 

(Adiels, 2011, s. 172). De två- och treåriga linjerna ledde till en 

gymnasieingenjörsexamen. Om eleven hade som avsikt att fortsätta sina studier på 

högskolan lästes den treåriga linjen. Den fyraåriga linjen var mer yrkesförberedande 

och eleverna som läste denna linje gick ofta direkt ut i arbetslivet efter sina fyra 

gymnasieår. Denna linje för högt efterfrågad av industrin. Efter ett tag övergick 

gymnasieskolan till att bestå av 16 olika program istället och ett av dem var det 

teknikprogram som finns kvar än idag, även om innehållet idag ser lite annorlunda 

ut. Utvecklingen av gymnasieskolan ledde fram till nästa läroplan, Lpf 94, där alla 

ungdomar skulle erbjudas en treårig gymnasieutbildning. Denna läroplan lade ett 

högre fokus på en likvärdig utbildning och alla 16 program skulle ge behörighet till 

fortsatta studier vid högskola (Skolverket, 1994, ss. 4-7). Vid övergången till 16 

program blev den tidigare tvååriga tekniska linjen nu istället alltså några olika 

treåriga yrkesförberedande program. De tre- och fyraåriga tekniska linjerna byttes 

ut mot en teknisk gren av det naturvetenskapliga programmet. Detta medförde en 

ännu tydligare avgränsning mellan en praktisk och en teoretisk ingång till tekniken 

(Adiels, 2011, s. 173). 

 
3.2 Teknikämnet idag 
År 2011 trädde läroplanen Gy11 i kraft och det är den läroplan som gäller än idag 

(Skolverket, 2011). Alla kursplaner har från och med införandet av Gy11 nu ett 

avsnitt som kallas centralt innehåll. Det centrala innehållet beskriver precis som 

namnet antyder innehållet som varje kurs ska behandla. Anledningen till att det 

infördes var att öka likvärdigheten i undervisningen och för att hjälpa lärare med 

vad deras undervisning bör innehålla. Teknikämnet, som är ett relativt nytt ämne 

jämfört med många andra ämnen, hade ett extra stort behov av ett centralt innehåll 

från Skolverket (Nordlander & Grenholm, 2016, s. 137). 

 

Teknikprogrammet på gymnasiet är ett av de tre högskoleförberedande program 

som erbjuds i den svenska gymnasieskolan. Tanken är att eleverna som tar examen 

från programmet ska ha goda kunskaper inom teknik- och naturvetenskap för att 

sedan fortsätta inom detta område på högskolan (Skolverket, 2011c). Skolverket 

har en generell beskrivning för teknikprogrammet i sin helhet som ger en översikt 

till läraren för vad som ska genomsyra all undervisning på programmet. Saker som 

entreprenörskap, hållbar utveckling, teknikutvecklingsprocess och genus i 

förhållande till teknikområdet är exempel på teman som tas upp i den generella 

beskrivningen för teknikprogrammet. På teknikprogrammet finns det möjlighet för 
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gymnasieskolorna att erbjuda fem olika inriktningar. Skolorna kan välja att erbjuda 

allt från en till alla fem inriktningarna (Skolverket, 2011c). Utanför de 

gymnasiegemensamma och programgemensamma kurserna som alla på de svenska 

gymnasieskolornas teknikprogram läser har sen varje inriktning ett antal kurser som 

måste erbjudas. Alla inriktningarna har 300 poäng av dessa inriktningsspecifika 

kurser. Utöver detta kan det sen erbjudas en mängd olika kurser som går under 

kategorin programfördjupningskurser. Varje enskild skola bestämmer själv vilka av 

dessa kurser de vill erbjuda till sina elever (Skolverket, 2011c). Eftersom teknik 

som skolämne fortfarande är relativt ungt är det fortfarande under förändring och 

utveckling (Klasander, 2010, s. 53).  

 

3.3 Det centrala innehållet 
Varje kursplan från Skolverket innehåller en del som beskriver det centrala 

innehållet för kursen (Skolverket, 2011b). Det centrala innehållet beskriver det 

ämnesinnehåll som eleverna ska få ta del av i kursen. Skolverket styr inte hur stor 

del av kursen varje ämnesområde ska få ta, utan det är upp till läraren att bestämma 

detta själv. Det är fritt fram att som lärare kombinera olika ämnesområden i det 

centrala innehållet och undervisa dem samtidigt. Om en lärare önskar undervisa ett 

ämnesområde som inte står omnämnt i det centrala innehållet är det också tillåtet. 

Om innehåll utanför det centrala innehållet ska läggas till anser Skolverket att bör 

göras med utgångspunkt i elevernas behov och intressen. Det centrala innehållet 

presenteras i punktform, men varje punkt representerar inte ett enskilt 

ämnesområde. Varje lärare måste ta ställning till det centrala innehållet och utifrån 

det utforma sin egen undervisning (Skolverket, 2011b).  

 

3.4 Skolinspektionens kvalitetsgranskning 
Skolinspektionen publicerade 2014 sin rapport Teknik – gör det osynliga synligt 

som följd av en kvalitetsgranskande undersökning av 22 svenska grundskolor. Det 

visade sig att det fanns en hel del brister i teknikundervisningen på svenska 

grundskolor (Skolinspektionen, 2014, ss. 6-9). Även om rapporten fokuserar på 

grundskolan kan resultaten vara intressanta från ett gymnasieperspektiv. Det är på 

grundskolan eleverna ska bygga upp förkunskaper och intresse för teknikområdet 

för att sedan eventuellt söka till gymnasiets teknikprogram. Det är viktigt att det 

inte bildas ett för stort kunskapsmässigt glapp mellan grundskolan och gymnasiet. 

Införandet av det centrala innehållet i och med den senaste läroplanen har dock 

hjälpt till att delvis råda bot på detta problem (Nordlander & Grenholm, 2016, s. 

137). Skolinspektionen har identifierat en mängd olika områden där det finns ett 

behov av förbättring och det visade sig bland annat att teknikämnet inte tillåts ta 

tillräckligt stor plats på grundskolan. Teknik delar undervisningstimmar med de 

naturvetenskapliga ämnena kemi, biologi och fysik. Tillsammans ska de utgöra 800 

timmar från årskurs 1-9. Även om det inte står skrivet exakt från Skolverkets sida 

hur många timmar som ska ägnas åt varje ämne har deras kursplan för teknik 

utarbetats med en fjärdedel av dessa 800 timmar i åtanke (Skolinspektionen, 2014, 

s. 31). Det visade sig att detta inte var fallet utan genomsnittet låg på 158 timmar 

och det varierade mellan 75 och 207 timmar. Detta är ett tydligt bevis på att 

teknikundervisningen i grundskolan löper en stor risk att inte bli likvärdig mellan 

skolor. Granskningen visar att elevernas teknikintresse sjunker under de senare åren 

på grundskolan. Lärarna använder sig av för stor andel styrda uppgifter och lägger 

för litet fokus på problemlösning. Undervisningen blir en typ av oreflekterat 

görande där eleven gör uppgiften, dokumenterar och sen går vidare utan att 
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reflektera om varför (Skolinspektionen, 2014, ss. 21-25). Många av de tillfrågade 

lärarna påstod att de inte hade tillräcklig kompetens för att bedriva en bra 

undervisning i teknik. Knappt hälften av de lärare som deltog i undersökningen 

hade en ämnesbehörighet i teknikämnet. Lärarna uttryckte ofta en osäkerhet kring 

teknikdidaktik och vad som är syftet med undervisningen. Detta märktes sen när 

eleverna tillfrågas om hur de arbetar och varför. De lärare som hade förstått och 

kunnat förmedla teknikämnets syfte till eleverna kunde nå ut till eleverna på ett 

bättre sätt och bedriva en bättre teknikundervisning (Skolinspektionen, 2014, ss. 

26-27). En annan viktig faktor är huruvida det finns tillgång till tillräckliga 

läromedel, utrustning och material för att bedriva en undervisning som täcker in 

hela det centrala innehållet. Det visade sig i undersökningen att det inte var ovanligt 

att detta inte var fallet, utan att skolor måste göra investeringar för att 

teknikundervisningen ska kunna hålla en önskvärd nivå (Skolinspektionen, 2014, s. 

29). I och med de brister som Skolinspektionen fann i sin granskning menar de att 

det är viktigt att teknikämnet och teknikundervisningen får mer uppmärksamhet i 

forskning framöver (Skolinspektionen, 2014, s. 37). 

 

3.5 Rådande förutsättningar 
Många tekniklärare använder sig av praktiska moment i sin undervisning. Vissa 

lärare mer än andra och i vissa fall kan det handla om en majoritet av praktiska 

moment. Eftersom teknikämnet fortfarande är relativt nytt i den svenska skolan 

finns det inte jättemycket forskning om praktiskt arbete i teknikämnet på gymnasiet 

(Mattsson, 2005, s. 62). Teknikämnet handlar ofta om att lösa problem och att lösa 

dem med hjälp av verktyg, maskiner och redskap. Det uppstår en begränsande 

faktor för läraren om det tillgängliga materialet inte är tillräckligt för att kunna 

bedriva en intressant och varierande undervisning med fokus på det praktiska 

arbetet (Mattsson, 2005, s. 63). Tekniklärare i Sverige efterlyser mer material och 

bättre lokaler (Teknikföretagarna, 2012, ss. 9-10). De visade sig också i en studie 

som CETIS utförde att när tekniklärare fick frågan om de utgår från tillgängliga 

läromedel var det en majoritet som svarade att de inte använder sig av läromedlen. 

När det kommer till tillgänglig utrustning utrycker vissa tekniklärare att de gärna 

hade haft tillgång till mer utrustning (Nordlander, 2011, ss. 96-97). Många 

tekniklärare är heller inte nöjda med sina undervisningslokaler, utan menar att de 

inte är tillräckligt anpassade till ämnet teknik. Samtidigt finns det lärare som är 

mycket nöjda precis som de har det. Det finns alltså en variation i de rådande 

förutsättningarna på skolor runt om i Sverige. Det finns skolor som bedriver sin 

teknikundervisning i gamla tekniksalar från 1960- och 1970-talet, där tekniksalen 

såg ut mycket som dagens slöjdsal, eftersom teknikundervisningen var 

verkstadsinriktad på den tiden (Bjelksäter, 2011, s. 54). Motsatsen blir de skolor där 

teknikundervisningen bedrivs i en NO-sal, ofta samma sal där fysikundervisningen 

sker. Typen av sal är en av de viktigare förutsättningarna för en lyckad 

teknikundervisning (Bjurulf, 2013, ss. 51-52, 54). En dedikerad tekniksal där det 

finns tillgång till maskiner och material innebär att eleverna kan jobba i full skala 

istället för med modeller och med riktiga material istället för tandpetare, papper och 

tejp. Om det inte finns en bra tekniksal finns det risk för att teknikläraren väljer bort 

praktiska moment, vilket leder till en sämre och mindre intressant 

teknikundervisning för eleverna. En annan rådande förutsättning som får påverkan 

på utformning av undervisning är elevgruppens storlek. Gruppens storlek bör också 

ställas i relation till undervisningslokalen. Generellt sett blir det oftare undervisning 

av teoretisk karaktär om gruppen är stor och större chans för praktiskt arbete om 
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gruppen är mindre. Det blir således en ekonomisk fråga, ofta har inte skolor råd att 

dela upp en stor grupp i mindre grupper trots att det hade inneburit en bättre 

undervisning för teknikeleverna. 

 

4. Metod 
Metodavsnittet börjar med att beskriva den kvalitativa ansatsen och varför den 

lämpar sig för denna typ av studie. Därefter förklaras innebörden av 

semistrukturerade intervjuer. Vidare redogörs för urvalet och varför det ser ut som 

det gör, följt av en presentation av studiens informanter. Sedan förklaras 

genomförandet av intervjuerna och hur de gick till. Avslutningsvis presenteras 

analysmetoden som använts, innehållsanalys samt en kort beskrivning av validitet 

och reliabilitet i den kvalitativa studien. 

 
4.1 Kvalitativ ansats 
Frågeställningarna som studien har för avsikt att besvara medför att ett kvalitativt 

tillvägagångssätt lämpar sig bäst. Det är tekniklärarnas uppfattningar och tankar 

kring utformning och planering av deras undervisning som undersöks. I den 

kvalitativa forskningen ligger fokus på hur individer uppfattar och tolkar 

verkligheten runt i kring dem (Bryman, 2016, s. 61). Den kvalitativa forskningen 

är ofta av induktiv karaktär, vilket är fallet även för denna studie. Med induktiv 

menas att teorier framkommer som ett resultat av de observationer och insamlingar 

av data som gjorts. Forskaren utgår inte från någon bestämd teori och 

frågeställningen är oftast av mer öppen karaktär (Larsen, 2018, ss. 29-30). Det är 

heller inte helt ovanligt att frågeställningen utvecklas under arbetets gång när en 

induktiv metod används. Eftersom data samlas in med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer, som kommer beskrivas mer ingående nedan, kommer det inte samlas in 

nämnvärt med mätbara data. Det är heller inte intressant för studiens 

frågeställningar hur många som tycker en viss sak, utan snarare varför tekniklärarna 

tycker och tänker som de gör. Hade målet varit att ta reda på hur många tekniklärare 

som gör på ett visst sätt hade det varit mer passande att göra en kvantitativ 

undersökning och använda sig av en enkätundersökning istället (Larsen, 2018, s. 

31). Fördelar med den kvalitativa metoden är att undersökningar ofta görs ansikte 

mot ansikte mellan forskare och informant. Det vanligaste sättet att samla in data 

på i en kvalitativ undersökning är intervjuer. Att sitta ansikte mot ansikte med 

informanten innebär att det finns en möjlighet att ställa följdfrågor baserade på hur 

informanten svarar. Varje intervju som utförs kan tillåtas bli olika och informanten 

kan, om forskaren vill, få styra intervjun i en viss riktning och på så sätt tränga 

djupare in i ämnet. Forskarens möjlighet att observera informanten under en 

intervju kan hjälpa till med att tolka svaren (Larsen, 2018, ss. 36-37). Nackdelar 

med en kvalitativ undersökning är bland annat att generaliserbarheten inte blir 

särskilt hög. Forskaren måste också vara medveten om att informanter kan ha svårt 

att säga den exakta sanningen i en intervju jämfört med om det istället hade handlat 

om en anonym enkät. Ett annat problem som medförs av kvalitativa intervjuer är 

att forskaren kan, ofta kanske omedvetet, påverka informanten. Informanten kan till 

exempel ge svar som han eller hon tror att forskaren vill höra. Det är viktigt att ha 

detta i åtanke när data analyseras.  

 

4.2 Semistrukturerade intervjuer 
För att besvara problemformuleringen på ett så bra sätt som möjligt föll valet på 

semistrukturerade intervjuer som metod för insamling av data. Denna studie har 
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inte som avsikt att producera ett helt generaliserbart resultat, i så fall hade metoden 

blivit kvantitativ. Fokus ligger istället på varje individuell tekniklärares uppfattning 

om planering och utformning av sin undervisning. Den semistrukturerade 

kvalitativa intervjun har som avsikt att få fram en förståelse för personers 

erfarenheter, uppfattningar och känslor (Larsen, 2018, s. 137f). Om intervjun är 

tydligt styrd och använder sig av ett frågeformulär med frågor klassificeras den som 

strukturerad. I en sådan intervju får alla informanter svara på precis samma frågor 

och frågorna ställs i en specifik förbestämd ordning. Nackdelen med detta är att 

mycket intressant information kan gå förlorad. Om man istället vill att informanten 

ska få chansen att styra vad hon eller han vill prata om, vilket är vanligt i kvalitativa 

studier, lämpar det sig bättre med en semistrukturerad intervju. Denna typ av 

intervju använder sig också av en intervjuguide fast den görs mer flexibel. Ofta har 

forskaren formulerat frågor på förhand men ordningsföljden tillåts variera från 

intervju till intervju. Informanten kan tillåtas styra intervjun och frågorna kan ställas 

på det sätt som passar bäst i den aktuella situationen. Följdfrågor ställs hela tiden 

baserat på vad informanten berättar. Att låta informanten styra intervjun på detta 

sätt kan ge forskaren en uppfattning om vad informanten tycker är viktigt (Bryman, 

2016, s. 561). Att ha en viss grad av struktur på intervjun innebär att det krävs 

betydligt mindre arbete i ett senare skede när insamlad information analyseras 

(Larsen, 2018, s. 138). 

 

4.3 Urval 
Studien har som avsikt att ta reda på vad tekniklärare på gymnasiet upplever och 

tycker om utformning och planering av deras undervisning. Det är frågeställningen 

som ska ligga till grund för vilka enheter som väljs ut som urval (Bryman, 2016, s. 

495). Om metoden hade varit av kvantitativ karaktär hade ett sannolikhetsurval 

lämpat sig bäst, men i denna kvalitativa studie används ett målstyrt urval eftersom 

statistisk generaliserbarhet inte är målet. Trots detta kan studien fortfarande få ett 

överföringsvärde om urvalet väljs så att insamlad information leder till ett resultat 

som är relevant utanför just de informanter som deltar i undersökningen (Larsen, 

2018, s. 124f). Urvalet är målstyrt eftersom det i studien intervjuas just 

gymnasielärare i teknik, men att delta i studien var frivilligt.  Metoden för urval blir 

i och med det självselektion. Ungefär 15 behöriga lärare på teknikprogrammet vid 

olika gymnasieskolor kontaktades. Geografisk närhet var en begränsande faktor för 

att kunna utföra intervjuerna ansikte mot ansikte. Målet var att intervjua 4-5 lärare. 

Av de 15 lärare som kontaktades ställde fyra upp, vilket ansågs vara tillräckligt. I 

kvalitativa intervjustudier kan urvalet ändras allt eftersom om det visar sig att fler 

informanter är nödvändigt. Antalet intervjuer som behöver genomföras bestäms av 

huruvida resultatet av dem kan besvara frågeställningen (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 156). Bedömningen var att fyra tekniklärare räckte för att ge en tillräcklig 

datamängd.  

 

Studien följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer gällande 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). När de olika lärarna kontaktades bifogades ett 

informationsbrev där detta framgick (se bilaga 1). Deltagande var frivilligt, all 

information avidentifierades och alla informanter är anonyma i uppsatsen.  
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4.3.1 Informanter 
De fyra tekniklärare som intervjuades är studiens informanter. Under intervjuerna 

ställdes några frågor om lärarnas bakgrund, erfarenhet och förutsättningar på sin 

skola för att lättare kunna sätta in deras åsikter och tankar i ett sammanhang. Denna 

bakgrundsinformation presenteras i Tabell 1 här nedan. Tekniklärarnas riktiga 

namn har bytts ut och de kallas istället för Anders, Björn, Carl och David. 

Uteslutande manliga namn används för att avidentifiera informanterna. 

 
Tabell 1. Information om informanter. 

 Anders Björn Carl David 

Utbildning Gymnasielärare 

Design och Bild, 

Konsthögskola 

Gymnasielärare 

Teknik, 

Civilingenjör 

Gymnasielärare 

Kemi, Biologi 

och Teknik, 

Kockutbildning, 

Skogsbruk 

Gymnasielärare 

Matematik och 

Teknik, 

Civilingenjör 

Verksam lärare 2,5 år 15 år 15 år 6 år (teknik 1,5 

år) 

Andra yrken Egenföretagare, 

Undersköterska, 

Flygvapnet 

Sågverk och 

snickeri 

Skogsbruk, 

Industri, 

Repslageri, 

Dataansvarig, 

Rektor, 

Egenföretagare 

Personlig 

tränare 

Kurser på 

teknikprogrammet 

Design 1, 

Designmodeller, 

Gränssnittsdesign, 

Arkitektur 

Teknik 1, 

Konstruktion 1, 

CAD, 

Byggnadsverk 

Teknik 1 och 2, 

Design 1 

Teknik 1, 

Konstruktion 

Tekniksal Ja Ja Ja Nej 

Antal tekniklärare 2 2 2 1 

 
4.4 Genomförande av intervjuerna 
Den intervjuguide som skrevs och användes för intervjuerna i denna studie hade 

fem stycken huvudfrågor som alla kopplades till en eller flera av frågeställningarna. 

Kopplingen gjordes för att på förhand försäkra att tillräcklig information samlas in 

under intervjuerna, förutsatt att dessa fem frågor behandlas under intervjun. Under 

dessa skrevs ett antal olika följdfrågor. Till exempel bads tekniklärarna ofta ge 

praktiska exempel på de svar de angav gällande utformning av undervisningen. Alla 

dessa följdfrågor ställdes inte under varje intervju, utan de var där mer som ett stöd 

för att få ett bra flyt på intervjun samt som en påminnelse om vilken information 

intervjun är ute efter att få från informanterna. Alla intervjuer utfördes ansikte mot 

ansikte på den aktuella lärarens arbetsplats under perioden 10-19 december 2019. 

Totalt sett besöktes tre olika gymnasieskolor, två av intervjuerna gjordes alltså på 

en och samma gymnasieskola. Innan varje intervju skedde lite småprat en stund 

med lärarna för att lära känna dem något. Under tiden det gjordes gav lärarna 

intervjuaren en liten rundvandring och visade lokaler, maskiner och material. Sen 

berättades lite om bakgrunden till examensarbetet innan själva intervjun satte igång. 

Intervjuerna spelades in och de var från 30 till 45 minuter långa. Intervjuerna 

transkriberades sen kort efter dem genomförts för att lättare komma ihåg 

sammanhanget de spelades in i. 
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4.5 Innehållsanalys 
När intervjuerna var transkriberade var det dags att börja analysen av allt insamlat 

material. Valet av analysmetod föll på en innehållsanalys, vilket är ett av de 

vanligare sätten att analysera data i kvalitativa studier (Larsen, 2018, s. 159f). Målet 

med analysen i den här studien var att hitta mönster och skapa en ökad förståelse 

kring lärares tankar om utformning av undervisning hos tekniklärare verksamma på 

gymnasiet. Innehållsanalysen hade två huvudsakliga steg, först kodning och sen 

kategorisering. Intervjuerna, som hade transkriberats näst in till ord för ord, kodades 

först med hjälp av en färgkodning. Uttalanden som hörde till en viss frågeställning 

färgkodades under en och samma färg. De delar av det transkriberade materialet 

som inte besvarar någon av frågeställningarna sorteras bort i detta steg och 

innehållet kondenseras. När allt material hade kodats gicks det igenom ännu en 

gång, vissa koder kunde kopplas till fler än en frågeställning och fick då flera 

färgkoder. Att innehållet kan och bör kodas på flera olika sätt är ofta fallet (Bryman, 

2016, s. 700).  

 

När materialet hade kodats började arbetet med att hitta mönster och para ihop 

koderna för att skapa kategorier under varje frågeställning. Relevanta uttalanden 

från alla informanter går från att vara en stor mängd koder till att bilda några stycken 

olika kategorier för varje frågeställning. Ibland framgår det tydligt vilka koder som 

passar med vilka när kategorierna skapas. Ibland är det inte lika tydligt, då användes 

de frågor som ställdes i intervjuguiden (se bilaga 2) för att enklare kunna 

kategorisera det kodade materialet. Att gå tillbaka på det här sättet är ett naturligt 

steg i den kvalitativa forskningsprocessen (Larsen, 2018, ss. 161-162). Resultatet 

av innehållsanalysen presenteras nedan. 

 

4.6 Validitet och reliabilitet 
Genom arbetets gång i studien gäller det att sträva mot en hög validitet och 

reliabilitet (Larsen, 2018, s. 129). Validitet i kvalitativ forskning handlar konkret 

om bekräftbarhet och överföringsvärde. För att uppnå en hög bekräftbarhet gäller 

det att samla in data som har hög relevans för studiens frågeställningar. Ett högt 

överföringsvärde får man om studiens resultat kan överföras till andra än just de 

som deltagit i studien, i det här fallet informanterna i form av fyra tekniklärare på 

gymnasiet. Detta kallas även för extern validitet (Bryman, 2016, s. 466). Det är 

viktigt att vara kritisk under forskningsprocessen för att uppnå hög validitet 

(Larsen, 2018, s. 130f). Det gäller att visa hur analysen givet underlag för de dragna 

slutsatserna. Under arbetets gång bör forskaren också vara öppen för förändringar 

och korrigeringar. Ofta kommer inte forskaren ha tänkt på precis allt från början, 

utan nya moment och frågor dyker upp längs vägen. Den semistrukturerade 

intervjun där informanten tillåts tala någorlunda fritt kan hjälpa till med denna 

ökade validitet. För att uppnå en hög reliabilitet i en kvalitativ studie talas det ofta 

om att ha en hög trovärdighet. Trovärdigheten blir hög om forskaren ser till att vara 

systematisk genom studien och vid insamlandet samt analysen av data. Frågor som 

ställs till informanter ska vara tydliga och de ska inte vara ledande. Transkriptionen 

ska utföras så noga som möjligt, gärna ord för ord, och kodningen i analysen bör 

utföras så noga som möjligt. 
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5. Resultat 
Resultatet efter det att intervjuerna brutits ner, kodats och kategoriserats presenteras 

i tre olika delar. En del för varje frågeställning nedan och under dem de olika 

kategorierna inom varje frågeställning. 

 

 Hur upplever tekniklärare utformningen av den svenska skolans ämnes- och 

kursplan för teknikämnet? 

 Hur upplever tekniklärare att de kan utforma och genomföra en 

undervisning som täcker in hela kursplanens innehåll och samtidigt bli 

nyttig och intressant för eleverna? 

 Hur upplever tekniklärare att deras bakgrund och arbetsplatsens 

förutsättningar får påverkan på undervisningens utformning? 

 
5.1 Kurs- och ämnesplaner inom teknik (frågeställning 1) 
 

5.1.1 Graden av användning 
Kategorin uppfattades relativt lika av alla fyra tekniklärarna. De har alla använt sig 

av ämnes- och kursplanen i de kurser de undervisar när de utformat sin 

undervisning. Alla fyra tekniklärarna påstod att kursplanen används mest när man 

undervisar en kurs för första gången samt i början av varje läsår. 

 

Anders menade att graden av användning kan variera mycket beroende på vilken 

kurs det handlar om. I kursen Design 1 förändras inte innehållet särskilt mycket, 

utan har kursen undervisats några gånger behövs sen inte kursplanen särskilt 

mycket längre. Han jämförde detta med kursen Gränssnittsdesign där ämnet i sig 

ändras väldigt mycket hela tiden. Kursplanen förblir densamma men själva ämnet 

ändras, vilket betyder att undervisningen måste anpassas till detta. När 

undervisningen ändras måste man enligt Anders se till att innehållet i kursplanen 

fortfarande stämmer överens med ens undervisning. Hur mycket man använder sig 

av kursplanen kommer därför att bero på vilken kurs det är menar han. Björn, som 

undervisat teknik lite längre, är mer av uppfattningen att kursplanen är något som 

man lärde sig när läroplanen Gy11 kom ut. Han går tillbaka till den då och då, men 

inte lika ofta som Anders. Däremot använder sig Björn ofta av kursplanen när han 

tagit hem ett nytt läromedel, eftersom han vill stämma av om dess innehåll 

representerar vad kursplanen säger att eleverna ska lära sig. Carl, som också 

undervisat ganska länge, liknar Björn i sin användning av kursplanerna. Han menar 

att det är hans tidigare erfarenhet som styr mycket snarare än kursplanerna, men 

han ser till att täcka in det centrala innehållet från kursplanen i sin undervisning. 

David har använt sig mycket av kursplanerna under sina första år som tekniklärare 

och har först nu några år senare tagit fram en undervisning han trivs med. Han kan 

inte dra fördel av sin bakgrund på samma sätt som Björn och Carl, vilket har 

inneburit att han fått luta sig mycket mot kursplanerna och läromedlen under sina 

år som tekniklärare. 

 

5.1.2 Lärarnas åsikter om kursplanen 
Den här kategorin uppfattades även den ganska lika av alla fyra tekniklärarna, de 

tycker att kursplanerna generellt sett är bra. Björn och David tyckte att kursplanerna 
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för alla deras kurser var bra, medan Anders och Carl båda hade en kurs där de tyckte 

att kursplanen inte var så bra. De tyckte inte att hela kursplanen för kursen i fråga 

var dålig, utan att vissa delar var bristfälliga. 

 

Även om Björn tyckte att kursplanerna i hans kurser var bra och tydliga menade 

han att de i dagsläget håller en för låg nivå jämfört med hur det såg ut förr. Han 

baserar delar av sin undervisning på gamla teknologiböcker från 80-talet, men nivån 

där är ofta alldeles för hög för dagens elever. Nivån från gymnasiet till högskolan 

har blivit mycket större enligt Björn, vilket han menade är synd därför att eleverna 

får det svårare när de börjar med sina fortsatta studier. Utifrån sitt eget perspektiv 

och utformningen av sin undervisning tyckte han att kursplanerna har en bättre 

utformning nu än innan Gy11. Björn lyfte fram att en kursplan når sin fulla potential 

när den kombineras med de övergripande målen för teknikprogrammet och till 

exempel ämnet teknik i sin helhet tillsammans med den specifika kursplanen för 

kursen Teknik 1. Enligt David är kursplanerna för de kurser han undervisar bra, 

men han tyckte att kursplanen för Teknik 1 innehåller lite för många 

ämnesområden. Han menade att kursen skulle dra nytta av att nischas lite mer 

alternativt dela upp kursen i två kurser för att kunna gå lite mer på djupet. Anders 

lyfter fram att han i sin undervisning lägger in saker som inte direkt står i 

kursplanen. Enligt honom kan man läsa lite mellan raderna och forma sin 

undervisning ganska fritt, kursplanen är inte särskilt begränsande i hans mening. 

Vidare tycker han att faktumet att arbetssätt inte definieras i kursplanen är till hans 

fördel, därför att eleverna kan tillåtas arbeta på det sätt som passar varje individ. 

Carl var positivt inställd till kursplanerna och tyckte att de blev betydligt bättre i 

och med Gy11. Framför allt var han nöjd med kursplanerna för Design, eftersom 

de hade en naturlig progression från Design 1 till Design 2. Han tyckte inte detta 

var fallet för kurserna Teknik 1 och Teknik 2, utan önskade att glappet mellan de 

kurserna skulle vara mindre samt att Teknik 2 skulle vara mindre styrd i sitt 

innehåll. 

 

5.1.3 Det centrala innehållet 
Två av lärarna, Björn och Carl, har undervisat kurser på teknikprogrammet innan 

Gy11 och innan det infördes ett centralt innehåll. Struktur och typ av kurser som 

finns på gymnasiet har också ändrats sen dess, men de båda menade att införandet 

av ett centralt innehåll var en positiv förändring för kvaliteten på både kursplaner 

och själva undervisningen på teknikprogrammet. Alla fyra tekniklärarna tyckte om 

att det fanns ett centralt innehåll och de använder sig alla av det när de utformar sin 

undervisning. 

 

Det är inte ovanligt att tekniklärare samarbetar om det finns mer än en på skolan. 

Detta var fallet för Anders som kollade på det centrala innehållet för sina kurser 

tillsammans med sin kollega. Då och då dyker samma sak upp på flera ställen i det 

centrala innehållet för flera olika kurser och ibland finns det delar av ett centralt 

innehåll som Anders och hans kollega tyckte passade bättre i en annan kurs, ibland 

flyttade de då den biten till en annan kurs. Motiveringen från Anders till att göra 

det var att det blev en bättre undervisning för eleverna. Björn lyfte fram att det i 

kurserna Teknik 1 och 2 inte finns någon kurslitteratur alls som täcker in det 

centrala innehållet på ett bra sätt. Han menade att tekniklärare måste skapa sitt eget 

material från en mängd olika källor för att kunna bedriva sin undervisning. 
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 Om ämnesområdet är något jag kan bra och behärskar, då vet jag också vad 

 som kommer krävas av eleverna i ett senare skede. I dessa fall plockar jag 

 in mer material än vad kursböckerna tar upp. Men om jag inte kan 

 ämnesområdet lika bra tvingas jag använda mig mer av boken trots att jag 

 inte tycker om innehållet. Jag får göra egna kompendier där jag klipper och 

 klistrar i den mån jag kan. Det går åt mycket tid för att sätta ihop allt detta 

 (Björn, intervju, 10 december 2019). 

 

Carl var nöjd med det centrala innehållet i alla sina kurser bortsett från Teknik 2. 

Alla andra kurser tjänar sitt syfte bra och har en naturlig övergång till nästa kurs. I 

Teknik 2 menade Carl att det centrala innehållet berör lite för specifika 

ämnesområden, vilket medför att kursen blir svår att hålla om man inte har expertis 

inom just de områdena. Han trodde att många skolor väljer att inte ge kursen av 

denna anledning, det vill säga att ingen kan eller vill hålla i kursen. David 

undervisar på en skola där teknikprogrammet bara erbjuder en inriktning. För 

honom kändes det därför logiskt att rikta in tidiga kurser som Teknik 1 något mot 

den specifika inriktningen från början. Det betyder att han inte ägnade lika mycket 

tid åt alla saker i det centrala innehållet, men han tyckte heller inte att det framgår 

som ett krav i kursplanen.  
 

5.1.4 Utrymme för tolkning 
Vad gäller kategorin utrymme för tolkning tycker alla fyra lärarna att det finns viss 

mån av utrymme för tolkning i kursplanerna. Över lag upplever de tolkningsfriheten 

som positiv, men alla tycker inte att det enbart är positivt.  

 

Anders tyckte att kursplanernas utformning lämnar honom ett stort och bra 

utrymme för tolkning. I de kurser han undervisar använder de många olika 

mjukvaror och metoder där de jobbar för hand i undervisningen. Friheten att välja 

vilken mjukvara som används och att individuella elever kan tillåtas göra på olika 

sätt såg han som en förutsättning för den undervisning han bedriver. Han menar att 

det hade varit en begränsning om Skolverket styrde mer angående detta. Vidare 

tyckte han att så som kursplanen ser ut använde han den mer som riktlinjer för sin 

undervisning. Björn menade att friheten som erbjuds i kursplanen är skön eftersom 

den tillåter läraren att ändra sin undervisning från år till år och testa nya saker. Det 

finns inget direkt rätt och fel, utan man tillåts testa saker och om det inte fungerar 

byter man ut det nästa gång kursen ges. Carl var den lärare som ställde sig mest 

positiv till utrymmet för tolkning. Han menade att det var absolut nödvändigt för 

att han ska kunna bedriva en bra undervisning som han är nöjd med. I kursen Teknik 

1 till exempel använder han sig inte av någon kursbok alls, utan materialet kommer 

från en mängd olika källor. Tack vare friheten för tolkning arbetar de i stora projekt 

i kursen, men de kan fortfarande täcka in det centrala innehållet. Carl vet vad som 

krävs av eleverna när de kommer till högskolan och försöker forma undervisningen 

för att förbereda eleverna för detta så gott han kan. För kursen Teknik 2 tycker Carl 

att Skolverket styr lite för mycket, han menar att den kursplanen skulle kunna dra 

nytta av ett större utrymme för tolkning. David resonerar som Carl gällande 

möjligheten att förbereda eleverna på teknikprogrammet vid fortsatta studier på 

högskolan. På följdfrågan Tycker du om friheten? svarar han: 

 
 Ja det tycker jag, det blir enklare att bedriva en bra undervisning då. Som  

 civilingenjör vet man vad som förväntas av eleverna när de fortsätter att 

 studera på högskolan. Jag försöker ta med saker i min undervisning som 
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 hjälper dem i framtida studier. Det står inte att man ska göra det i kursplanen, 

 men det står heller inte att man inte ska göra det (David, intervju, 19 

 december 2019). 

 

5.2 Utformning av tekniklärares undervisning (frågeställning 2) 
 

5.2.1 Utformning av undervisning 
Inom denna kategori varierar tekniklärarnas svar en hel del. Alla fyra är av åsikten 

att utformningen beror på vilken kurs det är som ska undervisas. Det finns en mängd 

olika kurser som kan ges på gymnasieskolans teknikprogram och deras innehåll 

kräver olika typer av undervisning enligt tekniklärarna. De menar att 

undervisningen kommer att variera mycket från kurs till kurs men även inom en 

och samma kurs, eftersom lärare gör olika av en mängd olika anledningar. 

 

Anders påstod att utformningen av hans undervisning hela tiden förändras. Många 

saker förblir desamma, men han testar hela tiden nya saker för att försöka utveckla 

undervisningen. Det är framför allt designämnen som Anders undervisar och han 

själv har en bakgrund inom det området. Han utformar sin undervisning för att 

försöka få fram en inspiration hos sina elever. Detta gör han eftersom han vet att 

det kommer krävas inspiration och nyfikenhet hos eleverna när de går vidare till 

nästa steg efter gymnasiet. Det är viktigt att eleverna får chansen att ta till sig det 

centrala innehållet, men Anders uppmuntrar eleverna att gå utanför minimikraven 

och försöka hitta en inspiration i vad de själva tycker är extra roligt. Det krävs att 

tänka utanför boxen i designämnena menar Anders, inte minst när eleverna senare 

kommer ut i arbetslivet. Anders resonerade så att det inte är viktigt att produkten 

eleven designar blir perfekt, utan snarare att eleven får testa och göra sig bekväm 

med verktygen. Därför ser han till att eleverna får testa på så många olika metoder 

som möjligt. För att åstadkomma detta i praktiken kan inte Anders följa ett och 

samma läromedel och mjukvara. Det handlar om ett evigt pusslande med olika 

läromedel, verktyg och mjukvaror.  

 
 Jag vet att de ska ha en slutprodukt av kunskaper när de är klara här på 

 gymnasiet, och jag vet att  det är en slutprodukt vi kan få fram med de 

 hjälpmedel vi har. Så är det nog på arbetsmarknaden också tror jag. Ska du 

 hålla på med design måste du vara väldigt framåt och hitta nya sätt att få 

 fram de här modellerna (Anders, intervju, 10 december 2019). 

 

Anders lyfte också fram att han och hans kollega samarbetar utanför kursgränserna, 

vilket får en ganska stor påverkan på hur utformningen av undervisningen ser ut. 

Eftersom eleverna ibland behöver få kunskaper inom vissa ämnesområden för att 

kunna gå vidare i en annan kurs ser Anders och hans kollega till att synka detta dem 

emellan. Oftast handlar det om att utforma en undervisning som förbereder eleverna 

för framtida studier och arbetsliv så bra som möjligt och samtidigt täcka in det 

centrala innehållet från Skolverket, menar Anders. Björn, som undervisar en annan 

typ av kurser, resonerade trots detta relativt likt Anders när det kommer till 

utformningen. Han liknade utformningen som att bygga lego, där man hela tiden 

tar bort och lägger till saker. Han testar nya läromedel eller delar av läromedel och 

han testar olika sätt att undervisa på. Trots att han undervisat på teknikprogrammet 

i 15 år upplever han inte att hans utformning är färdig, utan den är under ständig 

förändring. 

 



 

18 

 

David, som inte har undervisat sina kurser lika länge och som inte har en lika stor 

teknisk bakgrund, använder sig av de kursböcker som finns i större utsträckning. 

Mycket av hans undervisning är baserad på kursplanen och han försöker att variera 

arbetssätten i den mån det går. Utformningen blir av mer teoretisk karaktär, men 

David har besökt andra skolor för att hämta inspiration och han utvecklar sin 

undervisning mycket från år till år. Utformning av undervisningen påverkas enligt 

alla fyra lärarna av hur det ser ut på skolan där man jobbar, mer specifikt vad det 

får för påverkan kommer i nästa avsnitt. Både David och Carl menade att den 

undervisning man utformar styrs av hur det har sett ut tidigare på skolan och vad 

tidigare tekniklärare har byggt upp för förutsättningar. Carl, som har jobbat på sin 

skola där han är nu i 9 år, var nöjd med hur teknikprogrammet såg ut redan då han 

började. Under de år han jobbat där har han succesivt byggt vidare 

teknikprogrammet för den utformning av undervisning han önskar ha. Carl har en 

lång teknisk bakgrund som han låter influera sin undervisning. Hans elever får ofta 

jobba i projekt, eftersom det enligt Carl tränar eleverna på den typ av arbete som de 

kommer jobba med som framtida ingenjörer. Lokalt näringsliv får också chansen 

att påverka innehållet i Carls, men även till viss del de andra tre tekniklärarnas, 

undervisning. Studiebesök och samarbeten är inte ovanliga och i Carls fall är det 

något som integreras i de projekt han använder i sin undervisning. På skolan där 

Carl arbetar finns är de två tekniklärare som har lite olika bakgrund och expertis. 

Detta använder de till sin fördel genom att undervisa olika ämnesområden inom 

samma kurs och på det sättet erbjuda en så bra undervisning som möjligt till 

eleverna. Carl och hans kollega testar också hela tiden nya saker i sin undervisning, 

vissa saker fungerar bra och stannar till nästa år medan andra saker fungerar sämre 

och byts ut. På skolan där Carl arbetar har teknikprogrammet tre inriktningar. Han 

försöker därför utforma kursen Teknik 1 så att eleverna får ungefär lika mycket 

inom alla tre inriktningarna. Detta gör han för att hjälpa eleverna inför sitt 

inriktningsval de ska göra innan de börjar sitt andra år. 

 

5.2.2 Begränsningar av ämnes- och kursplaner 
Kategorin som berör huruvida lärarna känner sig begränsade av ämnes- och 

kursplaner går lite hand i hand med vad de sa på frågan om de tycker kursplanerna 

är bra. Alla lärarna tyckte om kursplanerna och de upplevde inte heller någon 

begränsning i större utsträckning. David menade att om han inte kunnat undervisa 

på ett sätt han var nöjd med på grund av kursplanens utformning hade han inte tyckt 

om den, och eventuellt inte heller följt den. Lärarna var tydliga med att 

utformningen av undervisningen styrs av de förutsättningar man har. Trots detta var 

de alla eniga om att man ser till att hitta en lösning som fungerar med det som finns 

tillgängligt. De tycker därför inte att kursplanen och dess centrala innehåll 

begränsar dem i hur de utformar sin undervisning. Detta går även det hand i hand 

med vad de svarade om graden av tolkningsfrihet i kursplanen. Eftersom kursplanen 

inte innehåller något förbestämt sätt att undervisa, tyckte alla fyra lärarna att de kan 

undervisa så som de önskar och fortfarande följa kursplanen. Björn pekade på en 

indirekt begränsning, nämligen tidsbristen i vissa kurser. Han menar att kursplanen 

för Teknik 1 inte begränsar honom, men att mängden tid som kursen tillåts ta 

begränsar hur djupt han kan gå i varje delområde. Hans reflektion av detta är att det 

dock troligtvis gäller för alla kurser, men han önskar att just kursen Teknik 1 fick 

fler undervisningstimmar. 
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5.2.3 Nöjdhet över undervisningen 
Den här kategorin handlar om tekniklärarnas uppfattning om den egna 

undervisningen. Alla fyra svarade att de var mestadels eller helt nöjda med sin 

undervisning. Ofta var de lika olika nöjda beroende på vilken kurs det handlade om. 

Lärarna hade gemensamt att de tog läraruppdraget på ett positivt sätt och i sin 

vardag på jobbet såg lösningar snarare än problem.  

 

Anders förklarade att han ser till att undervisa på det sätt han vill och tycker är bäst 

utifrån de förutsättningar som finns på skolan. Han sa att det självklart uppkommer 

hinder och att det finns saker kopplade till undervisningen som inte är perfekt och 

aldrig heller kommer att bli perfekt. Trots detta är Anders nöjd med både sin 

undervisning och sin arbetssituation i stort. Björn påstår även han att han är nöjd 

med sin undervisning. Han tycker han kan göra det han vill utefter de förutsättningar 

som finns, men det kräver mycket arbete i många av hans kurser mycket på grund 

av att det inte finns något bra läromedel. Något som Björn uttrycker som negativt 

är den enligt honom sjunkande nivån i de kurser han undervisar. Han har undervisat 

på teknikprogrammet i 15 år och anser att kraven som ställs på eleverna i dagens 

kursplan är lägre än förr. Han har anpassat sin undervisning till kraven och kan 

fortfarande känna sig nöjd med undervisningen, men han tycker det är synd att 

eleverna ofta går ut från gymnasiet med sämre kunskaper idag jämfört med förr. 

Carl trivs mycket bra på sin skola och är överväldigande nöjd med sin undervisning 

i alla kurser förutom Teknik 2, där menade han att han behöver 3-4 år till av 

utformning innan han kommer känna sig helt nöjd. Carl har varit på en mängd olika 

skolor i olika sammanhang och på så sätt insett att de har ett bra teknikprogram på 

den skola han jobbar nu. Trots detta var Carl väldigt ödmjuk och menade att de 

alltid kommer finnas saker att förbättra. David, som inte undervisat i teknik särskilt 

länge, var trots detta positiv och relativt nöjd med undervisningen. Han hade gjort 

stora framsteg och förbättringar bara från det första till det andra året av kurser och 

såg en ljus framtid framför sig. Han var tacksam för att andra tekniklärare var så 

hjälpsamma när han kontaktade dem. 

 

5.3 Bakgrund och förutsättningars påverkan (frågeställning 3) 
 

5.3.1 Tekniklärarens bakgrund 
Eftersom de fyra tekniklärarna har olika bakgrunder blir deras svar av mer 

varierande karaktär inom kategorin tekniklärarens bakgrund. Trots detta tycker alla 

fyra lärarna att deras bakgrund på ett eller annat sätt påverkar utformningen av deras 

undervisning.  

 

David har inte en lika bred bakgrund som de andra lärarna, men han menade att 

hans utbildning som civilingenjör får en stor påverkan på undervisningen. Eftersom 

han tack vare den vet vad som förväntas av eleverna utformar han sin undervisning 

för att hjälpa dem bli så förberedda som möjligt på fortsatta studier. Björn, som har 

en längre bakgrund som lärare men också inom träindustrin, vet vad som förväntas 

av eleverna både i fortsatta studier men också efter dem ute på företagen. Björn 

lyfte fram att erfarenheter från verkligheten, det vill säga från jobb ute på 

industrierna, ger lärare ett annat och unikt perspektiv på undervisning. Han framhöll 

att en lärare med den typen av bakgrund blir mer tillbakalutad inför hela 

skolväsendet, eftersom man vet eleverna ska ut i verkligheten senare. På frågan Har 

du något exempel på hur detta tankesätt påverkar din undervisning? svarar han: 
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 Ska du bli byggnadsingenjör så måste du kunna räkna på balkböjning. Finns 

 det då inte ens med i läroböckerna tycker jag det är konstigt, man behöver 

 inte gå in jättedjupt på balkböjning men jag tycker det är viktigt att en 

 framtida ingenjör har fått höra om det redan på gymnasiet. Vissa saker som 

 inte finns med i kursplaner eller läroböcker för mina kurser tar jag med ändå 

 av denna anledning (Björn, intervju, 10 december 2019). 

 

Carl och Anders var båda av åsikten att deras breda bakgrund inom både teknik 

men även andra områden är en förutsättning för den undervisning de bedriver idag. 

Carl påstod att det är hans stora tekniska intresse som fått honom att jobba med 

teknik idag. Delvis undervisar han i flera kurser på teknikprogrammet, men han 

driver också ett eget företag där han just nu håller på och tillverkar en robot. De 

kunskaper han hela tiden samlar på sig utanför sitt jobb som lärare tar han sen 

tillbaka till skolan när han utvecklar sin undervisning. Anders tyckte att hans 

bakgrund måste få tillåtas påverka hans undervisning. Han pratade också om 

erfarenheter från verkligheten precis som Björn, och menade att det är viktigt att 

förmedla erfarenheter från arbetslivet till eleverna för att förbereda dem och hjälpa 

dem att sätta in kunskaperna i ett sammanhang.  

 
 Det är ovärderligt att komma från en annan bakgrund med andra 

 erfarenheter, det skulle inte fungera att undervisa på teknikprogrammet utan 

 dessa enligt mig (Anders, intervju, 10 december 2019). 

 

5.3.2 Rådande förutsättningar 
Beroende på vilken skola tekniklärarna jobbar på råder det olika förutsättningar. 

Alla fyra påstod att de rådande förutsättningarna påverkar hur de utformar sin 

undervisning, men vilken typ av förutsättningar som påverkade mer eller mindre 

varierade lite från lärare till lärare. Tekniklärarna sade alla att om förutsättningarna 

hade förändrats nämnvärt hade undervisningen som en följd av det också 

förändrats. Rådande förutsättningar och undervisningens utformning är alltså nära 

relaterade enligt tekniklärarna. 

 

Anders lyfte fram lokalerna som den största begränsningen för hans undervisning. 

Eftersom eleverna arbetar mycket praktiskt i hans ämnen måste det delvis finnas 

plats för material men också för verktyg och maskiner. Undervisningen får utformas 

utefter vad som är möjligt med de lokaler som finns. Anders har tillgång till en 

dedikerad tekniksal med möjlighet att jobba praktiskt och lagra modeller och 

material. Han menar dock att klassens storlek får en stor påverkan. En grupp på 10 

elever och en grupp på 20 elever medför helt olika förutsättningar för vilka 

praktiska projekt och övningar man kan göra, menar Anders. En annan stor 

begränsande faktor enligt Anders är elevernas datorer. Eftersom de inte har någon 

datasal på skolan måste eleverna använda sina elevdatorer när de ska använda 

mjukvaror i designkurserna för att rita och skapa 3D-modeller. Lagringsutrymmet 

är för litet vilket leder till att många elever inte har alla nödvändiga program på sin 

dator. Anders får därför använda sig av simplare program som tar mindre plats och 

ofta begränsa sig till ett och samma program. Ibland sträcker det sig så långt att 

övningar görs för hand istället, vilket dock enligt Anders inte alltid behöver vara 

något negativt. Björn påstod sig vara ganska nöjd med de förutsättningar han hade 

där han jobbar nu. Han jämförde med skolan har var på innan där de fick bygga 

saker som minimodeller, men nu kunde de bygga fullskaligmodeller istället. Mer 
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utrymme men även en bättre ekonomi. Han menade att skolan har ett stort ansvar 

för att utbildningen ska kunna hålla tillräcklig kvalitet. Björn kände sig alltså inte 

särskilt begränsad i sin undervisning tack vare de goda förutsättningarna. 

Eventuella förändringar i hans undervisning hade uppstått om de fått ännu bättre 

labbmöjligheter, men han trodde inte att ändrade förutsättningar hade förändrat 

särskilt mycket i hans undervisning. Carl kände sig inte särskilt begränsad i 

teknikkurserna, men upplevde en viss begränsning i design. De hade precis beställt 

två 3D-skrivare, vilket skulle hjälpa detta men han önskade också en CNC-fräs i 

framtiden. Carls skola samarbetade med näringslivet, vilket gjorde inköp av 

maskiner och material något lättare. Carl var den tekniklärare som uttryckte att han 

skulle förändra mest om förutsättningarna ändras. Han menade att han ändrar hela 

tiden i alla sina kurser när förutsättningarna ändras. Ett nära samarbete med lokala 

företag innebar att de får nya maskiner och möjligheter hela tiden, vilket han 

anpassade undervisningen till. Han menade att många kurser på teknikprogrammet 

är svåra att bemanna och att anledningen till att han fått ta många av dem var hans 

flexibilitet. Om förutsättningarna hade försämrats drastiskt eller om Carl hade fått 

byta arbetsplats till exempel, då hade han gjorde det bästa av situationen och sakta 

försökt bygga upp och förbättra teknikprogrammet på den nya arbetsplatsen. David 

undervisar på en skola där det inte fanns någon tekniksal. Han ansåg att detta var 

hans största begränsning bland rådande förutsättningar. Många av de praktiska 

saker han önskade göra med eleverna blev svårt att utföra eftersom det inte fanns 

maskiner tillgängliga samt att material och verktyg inte kan förvaras på ett smidigt 

sätt i en och samma sal. Han menade att en ordentlig tekniksal egentligen är en 

förutsättning för att kunna erbjuda ett bra teknikprogram på gymnasiet.  

 

6. Diskussion 
Diskussionen delas upp i två delar, en metoddiskussion och en resultatdiskussion. 

Studiens metod utvärderas först där urval, intervjuer och insamlingen av data samt 

analysen av data diskuteras. Studiens validitet och reliabilitet utvärderas också här. 

Efter det följer en resultatdiskussion där resultatet diskuteras i relation till studiens 

frågeställningar och den information som presenterats i bakgrunden. 

Avslutningsvis presenteras de slutsatser som dragits i studien. 

 

6.1 Metoddiskussion 
När forskningsprocedurerna beskrivs gäller det att vara så transparent som möjligt. 

Först då kan läsaren bedöma kvaliteten av studien (Bryman, 2016, s. 490). Ett bra 

urval erhålls i en kvalitativ studie då urvalet bidrar med tillräcklig information för 

att besvara frågeställningarna (Bryman, 2016, s. 495). Urvalet för den här studien 

beskrivs så noga som möjligt utan att avslöja informanternas riktiga identiteter. 

Urvalsstorleken ska inte vara så liten att det blir svårt att uppnå en datamättnad, 

men heller inte så pass stor att det inte hinns med att göra en djupgående analys 

(Bryman, 2016, s. 506). Tillgänglig tid för studien var 10 veckor, vilket betyder att 

mängden data som är rimlig att bearbeta begränsas. Det var den huvudsakliga 

anledningen till att målet för urvalets storlek sattes till 4-5 informanter.  

 

Även om intervjuer över telefon inte alltid behöver vara en nackdel är det att föredra 

att göra dem ansikte mot ansikte. Reaktioner, kroppsspråk och gester är något som 

intervjuaren går miste om när intervjun sker över telefon (Bryman, 2016, s. 583). 

Trots något högre kostnader för resor utfördes därför alla fyra intervjuerna ansikte 

mot ansikte i denna studie. Det hade eventuellt gått att få fler tekniklärare att ställa 
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upp på telefonintervjuer, men fördelarna vägde inte upp nackdelarna. Efter de fyra 

intervjuerna hade utförts hade även ett tillräckligt material samlats in för att kunna 

besvara frågeställningarna. Det fanns därför ingen större anledning att ödsla mer tid 

på att jaga tekniklärare för ytterligare intervjuer. Den kvalitativa semistrukturerade 

intervjun valdes eftersom frågeställningarna kräver information baserad på 

informanternas egna ståndpunkter för att kunna besvaras (Bryman, 2016, s. 561). 

Intervjuguiden som skapades och användes för alla intervjuer utformades med en 

mängd olika följdfrågor, men alla ställdes inte i varje intervju. De var där som ett 

stöd för intervjuaren men informanterna tilläts styra vad intervjun fokuserades på. 

För att åstadkomma detta ställdes öppna frågor och ledande frågor undveks om de 

inte ställdes för att bekräfta tolkningar av svaren (Larsen, 2018, s. 143).  

 

En vanligt förekommande felkälla som bör uppmärksammas vid kvalitativa 

intervjuer är det som kallas för intervjueffekten (Larsen, 2018, s. 144). Det är inte 

helt enkelt att utföra en intervju utan att alls påverka den man intervjuar. Det är 

denna oönskade påverkan som kallas för intervjueffekten. Den som intervjuar bör 

förbereda sig väl och verkligen sträva efter att inte lägga in några värderingar i 

svaren, utan försöka vara neutral genom hela intervjun. Konsten att utföra en bra 

kvalitativ intervju är något en forskare lär sig med tid. Trots att det fanns en 

medvetenhet och en förberedelse för att motverka intervjueffekten kan det inte tas 

för givet att påverkan på informanterna var försumbar.  

 

I innehållsanalysen som gjordes efter det att intervjuerna hade utförts var uppdraget 

att koda materialet och hitta mönster för att skapa kategorier (Larsen, 2018, s. 

159ff). För att försäkra mig om att intervjuerna skulle ge ett resultat som kunde 

besvara frågeställningarna skrevs intervjuguiden med detta i åtanke. När 

intervjuguiden var klar parades frågeställningarna ihop med frågorna i 

intervjuguiden för att redan i ett tidigt skede få en viss indelning av materialet (se 

bilaga 2). Vid analysen färgkodades alla relevanta uttalanden för en och samma 

frågeställning och utifrån detta skapas sedan kategorier genom att leta efter mönster 

i vad lärarna hade svarat. Återigen kunde intervjuguiden användas för hjälp, 

eftersom man kunde gå tillbaka och leta efter vad som egentligen hade frågats om. 

Detta hjälpte till att ta fram bra och tydliga kategorier till varje frågeställning. Vissa 

saker färgkodades flera gånger, det vill säga uttalanden var ibland relevanta för att 

besvara mer än en frågeställning. På detta sätt gick ingen information förlorad och 

trots att intervjuerna inte varit särskilt strukturerade gick det att hitta nödvändig 

information från alla fyra intervjuerna om alla tre frågeställningarna. 

Kategorisering och sökandet efter mönster har alltså skett under studiens gång, det 

började redan när intervjuerna genomfördes. Till en början var frågeställningarna 

mer fokuserade på ämnes- och kursplaners påverkan på utformning. När det under 

studiens gång visade sig att lärarna tyckte att deras bakgrund och rådande 

förutsättningar hade minst lika stor påverkan ändrades frågeställningarna något. Det 

visade sig mer intressant att kolla på utformning av undervisning utifrån alla dessa 

tre perspektiv. Att detta sker under en kvalitativ studies gång är relativt vanligt 

(Larsen, 2018, s. 115). 

 

När det kommer till reliabilitet kommer den nästan alltid vara lägre för en kvalitativ 

studie jämfört med en kvantitativ (Larsen, 2018, s. 131). På grund av den stora 

mängden data är det svårt att redovisa exakt för läsaren hur analys och resultat har 

framkommit. Reliabilitet, eller trovärdighet som den ofta kallas för kvalitativa 
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studier, kan uppnås genom att så tydligt som möjligt redogöra för hur studien har 

gått till från problemformulering till urval, metod och så vidare. Målet har varit att 

göra det så enkelt som möjligt för läsaren att följa och granska hur resultaten har 

framkommit. Trots detta är reliabiliteten relativt låg för den här studien, särskilt 

jämfört med en kvantitativ studie. För att åstadkomma hög validitet i den kvalitativa 

studien gäller det att samla in ett så bra underlag som möjligt för att kunna dra 

slutsatser om frågeställningarna (Larsen, 2018, s. 130). Tack vare flexibiliteten i 

den semistrukturerade intervjun kan frågor ändras och ställas beroende på 

situationen och på så sätt samla in ett bättre underlag av information. Den externa 

validiteten, även kallad överförbarhet, blir hög om resultatet kan överföras till andra 

än deltagarna i själva studien. Det går inte att dra slutsatser från resultatet som kan 

generaliseras till alla tekniklärare på svenska gymnasieskolor. Den externa 

validiteten är därför relativt låg, men resultatet kan fortfarande vara av intresse för 

andra tekniklärare eller eventuellt skolledare. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet diskuteras utifrån de tre olika frågeställningarna med utgångspunkt i en 

frågeställning i taget. 

 

6.2.1 Ämnes- och kursplaner inom teknik (frågeställning 1) 
En av de många slutsatser som drogs i Skolinspektionens granskning av 

teknikundervisningen på grundskolan var att det inte forskas tillräckligt inom 

teknikdidaktik och att det måste ändras i framtiden (Skolinspektionen, 2014, s. 37). 

Efter en gedigen jakt på tidigare forskning om teknikundervisning på gymnasiet har 

det visat sig att det förekommer ännu mindre forskning kring teknikämnet på 

gymnasiet. Som tur är blir mycket av det som framkommer när grundskolan 

granskas även intressant för gymnasieskolan. Den nödvändiga utveckling som skett 

i teknikämnet på grundskolan har delvis också skett parallellt på gymnasiet. 

Teknikämnet i sin helhet har i skolan som mål att förmedla en teknisk 

allmänbildning genom hela grundskolan som sedan förhoppningsvis leder till att 

eleverna har fått ett teknikintresse som tar vissa av dem till gymnasieskolans 

teknikprogram (Hagberg & Hultén, 2005, ss. 17-18). 

 

Informanterna i den här studien visade alla på en positiv inställning till dagens 

ämnes- och kursplaner i teknikämnena. De uttryckte att de är lätta att använda och 

förstå sig på och de två lärarna som undervisat på teknikprogrammet innan 

läroplanen Gy11 påstod att kursplanerna blivit bättre efter införandet av ett centralt 

innehåll. Ofta uttryckte lärarna att kursplanen för varje kurs blir som en stöttepelare 

som man då och då går tillbaka till för att kolla om den undervisning man bedriver 

följer vad Skolverket vill att man ska undervisa. Alla fyra tekniklärarna i denna 

studie svarar att de försöker täcka in så mycket av det centrala innehållet som 

möjligt, men att ämnesområden får olika stort fokus i undervisningen. I fallet med 

informanterna i denna studie kan det påstås att Skolverkets idé om hur 

användningen av kursplanen ska gå till har nått ut till lärarna (Skolverket, 2011b). 

Detta kontrasterar vad forskningen antyder, nämligen att det som skrivs i 

styrdokument ofta har svårt att nå ut och få fotfäste hos lärarna (Klasander, 2010, 

s. 27). Eventuellt kan det bero på att alla fyra informanterna i studien är utbildade 

tekniklärare som känner sig bekväma med sin utbildningsnivå. Detta är inte fallet 

för ungefär hälften av de som undervisar i teknikämnet på svenska skolor 

(Nordlander, 2011, s. 92). Det visade sig i studien att tekniklärarna föredrar att 
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kursplanerna inte är särskilt styrda. Den gången någon av informanterna uttryckte 

ett tydligt missnöje med kursplanen för en kurs var när kursplanen upplevdes för 

nischad och styrd i sitt innehåll. Informanten menade att det krävs en alldeles för 

specifik kunskap för att undervisa kursen, en kunskap som han trodde inte särskilt 

många tekniklärare besatt. Han sa själv att han inte kände sig kunskapsmässigt redo 

att undervisa kursen ännu, men han försöker göra sitt bästa av situationen. Trots sin 

gedigna utbildning och bakgrund, samt en ämnesbehörighet som tekniklärare, 

kände sig han alltså inte kunskapsmässigt redo att undervisa kursen Teknik 2 på 

gymnasiet. 

 

Alla fyra tekniklärarna tyckte att det finns goda möjligheter för tolkning i 

kursplanerna. De menade att tack vare tolkningsfriheten är det enkelt att testa nya 

sätt att undervisa på för att utveckla sin undervisning. Hade kursplanerna satt en 

tidsram för ämnesområden eller till exempel bestämt vilken typ av mjukvara som 

bör användas menade lärarna att det hade bromsat utvecklingen av deras 

undervisning. I ämnesundervisning finns det en didaktisk potential i ämnet som ska 

undervisas (Bjurulf, 2013, s. 48). Eftersom kursplanerna med sin öppenhet lämnar 

ett stort ansvar till lärarna gäller det att hitta och förverkliga den potentialen. De 

fyra tekniklärarna som intervjuades i denna studie hade en slående positiv och 

avslappnad inställning till detta faktum. De såg det som en utmaning men de tog 

gladeligen emot den. 

 

6.2.2 Utformning av tekniklärares undervisning (frågeställning 2) 
Den andra frågeställningen handlar om hur tekniklärarna, givet det som nämndes 

ovan om kursplaner, går till väga för att utforma en undervisning som täcker in dess 

innehåll och samtidigt få undervisningen anpassad till elevernas behov och 

intressen. Den här andra frågeställningen hade från början inte fokus på eleven utan 

bara på lärarens utformning i möte med kursplanen. Det visade sig under studiens 

gång att detta fokus på eleven låg nära hjärtat hos alla studiens informanter och 

därför omformulerades frågeställningen något. 

 

På gymnasieskolans teknikprogram finns det en mängd olika kurser som skolor har 

möjligheten att erbjuda (Skolverket, 2011c). De fyra informanterna menade alla att 

utformningen av deras undervisning ser annorlunda ut beroende på vilken kurs det 

är som ska undervisas. Den upplevda tolkningsfriheten som nämndes tidigare är 

enligt informanterna likvärdig i olika kursplaner, men olika kurser kräver olika 

typer av undervisning. Eftersom det visade sig att lärarna för det mesta är nöjda 

med kursplanerna och deras centrala innehåll upplevde de också inte helt 

förvånande att det inte var några större problem att täcka in hela innehållet i deras 

undervisning (Skolverket, 2011b). De gick tillväga på lite olika sätt, men ofta 

skapade de undervisningsmoment som täckte in så många olika ämnesområden från 

det centrala innehållet som möjligt för att på så sätt kunna gå in mer på djupet i det 

som undervisades. Detta arbetssätt ansåg studiens informanter fördelaktigt för 

elevernas lärande, eftersom det tränar eleven i de framtida arbetssätt de behöver 

kunna inom teknikområdets fortsatta studier och arbetsmarknad. Att utveckla denna 

typ av arbetssätt och få chansen att gå in på djupet i vissa områden kan i sin tur öka 

elevens möjligheter att ta till sig övriga ämnesområden. Skolverket har bara några 

veckor innan detta skrivs publicerat en redovisning av förslag till ändringar i 

kursplanerna (Skolverket, 2019, ss. 8-9). De föreslår där att det centrala innehållet 

bör göras mindre omfattande i ett flertal ämnen för att motverka vad de kallar för 
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stoffträngsel. Även om informanterna i denna studie upplevde att hela det centrala 

innehållet är möjligt att täcka in tyckte några av dem att det blir svårt att gå in på 

djupet och samtidigt hinna med allt. Eventuellt upplevs detta även av tekniklärare 

utanför denna studie och det kan bli så att vissa kurser på teknikprogrammet kan få 

ett ändrat centralt innehåll inom en snar framtid.  

 

Det som visade sig ha störst inverkan på studiens alla fyra tekniklärares utformning 

var lärarnas vilja att förbereda eleverna på det som kommer efter gymnasiet. 

Informanterna, som alla har erfarenheter från annat än teknikläraryrket, menade att 

de vet vad som kommer krävas av eleverna i fortsatta studier och i arbetslivet. Målet 

var därför att ge eleverna så goda förutsättningar som möjligt för framtiden och det 

var detta tankesätt som hos alla informanter fick styra en stor del av utformningen 

av undervisning. Innan tekniklärarna började intervjuas fanns inte några föraningar 

om att detta spelade en så pass stor roll för dem som det gjorde. Det tekniklärarna 

har som mål att åstadkomma är det som kallas för Entreprenöriellt lärande (Bjurulf, 

2013, s. 61). Eftersom arbetsmarknaden ser annorlunda ut idag, vilket 

informanterna i denna studie är medvetna om, ligger det i elevernas intresse att 

utbildas till entreprenörer för att ha goda chanser i ett framtida arbetsliv. Få elever 

upplever att de får chansen att utveckla dessa förmågor i skolan, det är därför 

mycket positivt att tendensen hos lärarna att vilja undervisa detta sågs hos 

informanterna. Detta var extra tydligt hos de informanter som undervisade i 

designkurser. De ville nå fram med en inspiration till eleverna och en vilja att 

sträcka sig utanför det centrala innehållet och våga testa nya saker. Det var inte det 

viktigaste att produkten som togs fram blev perfekt, utan fokus lades på att eleverna 

skulle få vara kreativa och testa på så många olika metoder och arbetssätt som 

möjligt. Detta för att skapa en stor verktygslåda av kunskaper att använda i steget 

efter gymnasiet. När informanterna kände att de kunde utforma undervisningen för 

att förbereda eleverna inför framtiden på bästa sätt kunde de känna sig extra nöjda 

med sin undervisning. 

 

6.2.3 Bakgrund och förutsättningars påverkan (frågeställning 3) 
De intervjuade tekniklärarna i studien uttryckte att deras personliga bakgrund med 

allt de gjort innan de blev tekniklärare är absolut nödvändig för att kunna bedriva 

den undervisning de gör. Delvis deras övriga utbildning, men framför allt menade 

de att deras andra jobb inom olika områden gett dem den expertis de använder sig 

av för att undervisa i sina kurser. Ingen av de fyra informanterna i den här studien 

hade som avsikt att bli tekniklärare från början, ingen av dem hade ens avsikten att 

bli lärare från början. Tack vare deras tekniska bakgrund har de genom att läsa in 

pedagogik eller haft en annan ämneslärarutbildning kunnat bli behöriga tekniklärare 

med hjälp av sin tekniska bakgrund. Eftersom den här studien bara vänder sig till 

legitimerade tekniklärare visar den inte bilden av hur det ser ut på nationell nivå 

(Skolinspektionen, 2014, ss. 26-27; Teknikföretagarna, 2012, s. 7). Många 

undervisande lärare i teknik saknar legitimation. Informanterna i den här studien är 

som sagt behöriga, men trots det upplever de ibland att deras kunskaper inte räcker 

till för att undervisa sina kurser. Lärarna menade att de får lära sig själva innehållet 

och under flera år av att undervisa kursen försöka utveckla ett 

undervisningsmaterial och metoder som fungerar. Tekniklärarnas bakgrund får 

alltså i allra högsta grad en påverkan på utformningen av deras undervisning. Som 

nämndes tidigare använder de sig även av sin bakgrund för att på bästa sätt 

förbereda eleverna på steget efter gymnasiet, vidare studier eller arbetsliv. Flera av 
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dem använde sig i intervjuerna av uttrycket komma från verkligheten. Med detta 

menade de att lärare som kommer från en annan bakgrund en just skola får ett 

annorlunda perspektiv på gymnasiets uppdrag. En lärare utan denna bakgrund 

menade informanterna bara fokuserar på att eleverna får ta till sig allt centralt 

innehåll. En tekniklärare som kommer från verkligheten ser istället till att eleverna 

får lära sig saker som de kommer dra nytta av i fortsatta studier och arbetsliv. 

Självklart använder de också sig av centralt innehåll, men de menade att de utformar 

undervisning med en något annorlunda utgångspunkt. Denna inställning och attityd 

till undervisningen anses i viss forskning vara nödvändig för en god undervisning i 

teknik (Nordlöf, 2018, ss. 1-2). Läraren är viktig för elevernas framgång och 

måluppfyllelse. Även om lärarna anser att deras bakgrund är något bra och en 

förutsättning för deras undervisning kommer lärarnas varierande bakgrund få en 

påverkan på teknikundervisningen sätt från ett större perspektiv. Lärarnas 

undervisning utformas olika beroende på bakgrund, vilket får en påverkan på 

likvärdigheten i svenska gymnasieskolors teknikundervisning. Jämfört med många 

andra ämnen blir likvärdigheten relativt låg bland teknikkurserna. 

 

Eftersom rådande förutsättningar kommer att variera från skola till skola svarar 

informanterna lite annorlunda kring vad det får för påverkan på deras undervisning. 

Det råder dock inget tvivel bland dem om att förutsättningarna påverkar 

utformningen av deras undervisning. Tillgången på material, maskiner och verktyg 

är något som alla informanter anser får en påverkan. Samtidigt menade de att detta 

är saker som är relativt lätt att lösa om det inte finns. Med tiden går det alltid att 

köpa in saker som göra att undervisningen kan bedrivas som önskat. En faktor som 

är något svårare att lösa som tekniklärare är huruvida det finns bra och dedikerade 

lokaler för just teknikundervisningen. Dessa är nämligen enligt lärarna ett måste för 

att kunna utforma en önskvärd undervisning, vilket bekräftas av (Bjurulf, 2013, ss. 

51-52). En av informanterna undervisade på en skola där detta saknades, vilket han 

ansåg var något som skolan måste ändra på om de vill att teknikprogrammet där ska 

kunna hålla tillräcklig kvalitet. En rådande förutsättning som för lärarna varierar 

från år till år ofta ligger utanför deras kontroll är elevgruppens storlek. Lärarna 

menade att de alltid försöker att utforma undervisningen på det sätt de vill och har 

tänkt, men ibland är det inte rimligt om elevgruppen är för stor. Enligt lärarna hade 

de föredragit att en stor grupp delas upp i två, men på grund av ekonomiska skäl är 

det sällan genomförbart. Forskningen visar att tekniklärare tenderar att införa mer 

praktiska moment när gruppen är mindre (Bjurulf, 2013, s. 54). Det i sin tur tenderar 

att öka elevernas intresse för teknikämnet. 

 

7. Slutsats 
Teknikämnet, som är ett relativt nytt ämne i den svenska skolan, har förändrats en 

hel del de senaste årtiondena. Enligt informanterna i denna studie har kursplanerna 

som en följd av detta även dem förändrats och förändrats till det bättre. Införandet 

av ett centralt innehåll har gjort det enklare för tekniklärare att utforma sin 

undervisning. Det centrala innehållet kan i vissa kurser upplevas vara för 

omfattande, medans det i andra kurser kan upplevas vara för nischat. I det stora hela 

tycker tekniklärarna om sina kursplaner och de upplever inte att det är svårt att 

förmedla dess innehåll till sina elever genom sin undervisning. 

 

En slutsats som kan dras av studien är att det bland informanterna var vanligt att 

tekniklärare har en annan och ofta varierande bakgrund. Tekniklärarna själva 



 

27 

 

värderar denna bakgrund högt och anser den nödvändig för att utforma och bedriva 

den undervisning de önskar. De använder sig av sina erfarenheter för att förmedla 

det centrala innehållet till eleverna, men framför allt använder de dem för att 

förbereda eleverna för fortsatta studier och ett framtida arbetsliv. 

 

Ytterligare en slutsats som kunde dras var att tekniklärarnas arbetsplats och dess 

rådande förutsättningar får en stor inverkan på hur det centrala innehållet 

kommuniceras och lärs ut. Förutsättningarna var inte alltid bra för utforma en 

önskvärd undervisning, trots det hade de en positiv inställning. Informanterna 

menade att man utformar utefter vad som är tillgängligt där och då, samtidigt som 

man hela tiden strävar efter att utveckla och förbättra sina förutsättningar. För att 

garantera en så bra teknikundervisning som möjligt bör skolan se till att vissa 

förutsättningar uppfylls, annars kan teknikläraren välja att undvika vissa moment 

som inte anses möjliga att utföra med rådande förutsättningar. 

 

8. Förslag till fortsatt arbete 
Det finns väldigt lite forskning om teknikämnet och teknikundervisningen i den 

svenska skolan. Huvuddelen av den forskning som finns riktar in sig på 

grundskolan. Granskningen från Skolinspektionen från 2014 är gedigen och ett 

viktigt steg i att förbättra teknikämnet, men det vore intressant att göra en liknande 

granskning för gymnasiet.  

 

Mer specifikt är forskningen kring gymnasieverksamma tekniklärares upplevelser 

om deras undervisning ett område som definitivt kan dra nytta av vidare studier. 

Svensk forskning inom detta område har visat sig vara mer eller mindre helt 

obefintlig. Det hade till exempel varit intressant att intervjua fler lärare och då även 

ta med lärare som saknar ämnesbehöriga i teknikämnet, men som undervisar teknik 

ändå. Det vore intressant att kolla på hur de lärarna upplever sin situation och sin 

undervisning.  

 

En annan intressant vidare frågeställning är hur teknikundervisning varierar mellan 

olika länder. Intressant fortsatt arbete hade varit att sätta in de svenska 

tekniklärarnas upplevelser i ett internationellt perspektiv och även jämföra hur 

styrdokument varierar mellan länder.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Informationsbrev 
 

Information om intervjuundersökning med tekniklärare om 
utformning och planering av undervisning 
 
Detta informationsbrev riktas till dig som tekniklärare och du tillfrågas härmed om 

deltagande i denna intervjuundersökning. 

 

Syftet med mitt examensarbete är att lyfta fram vad Skolverkets utformning av 

kurs- och ämnesplaner i teknikämnet får för påverkan på tekniklärarens utformning 

och planering av undervisningen. Jag är även intresserad av vad de olika 

förutsättningarna gällande material, budget samt lärarens bakgrund får för 

påverkan. Fokus ligger på vad just gymnasielärare i teknik själva säger angående 

utformning och planering av undervisning utifrån Gy11 och egna förutsättningar. 

Anledningen till varför detta är utgångspunkten för mitt examensarbete är att jag 

stött på diskussioner kring ämnet under mina praktikperioder under min utbildning 

på KPU-programmet. Utifrån min erfarenhet verkar det som teknikundervisning på 

gymnasiet innehållsmässigt kan variera en hel del. Detta är något som känns 

relevant att undersöka för min egen del som blivande tekniklärare, men också för 

redan utbildade tekniklärare och eventuellt även för beslutstagare. 

 

Jag har som avsikt att intervjua ungefär fem olika tekniklärare som undervisar på 

gymnasienivå. Mitt mål är att utföra dessa intervjuer på deltagande lärares 

arbetsplats och urvalet baseras därför på geografisk närhet. Jag själv bor i 

Vimmerby där det inte finns några utbildade tekniklärare på gymnasiet, därför får 

jag söka mig till kringliggande städer och skolor. 

 

Intervjun i fråga kommer vara av semistrukturerad karaktär. Jag kommer alltså ha 

frågor jag önskar få svar på, men det är min avsikt att intervjun inte nödvändigtvis 

ska vara för styrd. De som deltar får gärna ta diskussionen till det de tycker är mest 

intressant eller viktigast. Gällande tidsåtgång räknar jag med 15-30 minuter. 

Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas. Allt material som samlas in 

kommer anonymiseras och avidentifieras.  De enda som kommer ha tillgång till 

materialet är jag och min handledare på Högskolan Dalarna. Materialet kommer att 

förvaras lokalt på min dator och som en extern säkerhetskopia i form av ett USB-

minne. När mitt examensarbete är godkänt kommer allt material att makuleras och 

tas bort.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i 

form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Undersökningen är forskningsetiskt 

granskad av Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna.  
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Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 

Ort/datum: ____________________     Ort/datum: _____________________ 

 

Student: Pontus Eriksson             Handledare: Johan Åkerstedt 

Tel: ----------                       Tel: ------------ 

e-post: ---------             e-post: jar@du.se  

 

Underskrift: ___________________         Underskrift: _____________________ 

 

  

mailto:---------
mailto:jar@du.se
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

Hur länge har du jobbat som lärare? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du undervisat i teknik? 

 

1. Jobbar ni mycket med kursplaner på skolan eller bland kollegor, särskilt i 

teknik? 

 Har du undervisat när tidigare ämnes- och kursplaner var gällande? 

 Om ja: Hur har utformningen av din undervisning ändrats när 

 kursplanen ändrades? Har du exempel?    

 

2. Vad tycker du om ämnes- och kursplanernas utformning? 

 

På vilket sätt påverkar deras utformning din undervisning? Kan du 

 ge exempel? Om positivt inställd: Vad är bra? Om negativt: Vad är 

 dåligt? Varför? Ges det frihet och utrymme för tolkning till dig som 

 lärare i kursplanen? Vad leder detta till? Tycker du om graden av 

 frihet/tolkning? Tycker du kursplanen är i hög grad/låg grad fri? 

 Passar det dig? Varför/varför inte? 

 

3. Hur utformar du din undervisning? 

  

Är du nöjd med utformningen? Varför? Hur ser det ut när du är 

 nöjd? Vad styr hur du utformar och planerar? Varför tror du det är 

 så? Finns det begränsningar i hur du kan utforma undervisningen 

 och har du i så fall exempel på detta? Vad beror dessa på i så fall? 

 Har kursplanens utformning påverkan på eventuella begränsningar i 

 utformningen? 

 

4. Har du en teknisk bakgrund utöver din lärarbakgrund? 

 

Påverkas din undervisning av tidigare erfarenheter eller personliga 

 intressen? Hur? Har du exempel? Styrs din utformning av lokalt 

 näringsliv? Exempel? 

 

5. Påverkas, och i så fall hur, din utformning/planering av rådande förutsättningar 

på skolan? Material, maskiner, läromedel etc. 

 

Är din undervisning formad av förutsättningarna på skolan där du 

jobbar nu? Om du bytte arbetsplats och fick nya förutsättningar, 

hade din utformning ändrats? Varför/Varför inte? Hur? Hur mycket 

ändrar du din i din undervisning på grund av förändringar inom 

teknikområdet? Har du exempel? 

 

Koppling till frågeställningar 
 Hur upplever tekniklärare utformningen av den svenska skolans ämnes- 

och kursplan för teknikämnet? 

Fråga: 1, 2 
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 Hur upplever tekniklärare att de kan utforma och genomföra en 

undervisning som täcker in hela kursplanens innehåll och samtidigt bli 

nyttig och intressant för eleverna? 

Fråga: 2, 3, 5 

 Hur upplever tekniklärare att deras bakgrund och arbetsplatsens 

förutsättningar får påverkan på undervisningens utformning? 

Fråga: 4, 5 

 


