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Abstract 
 

The purpose of this study is to investigate the technology teacher attitude toward the subject 

of technology and link this to the use of NTA (Science and technology for all) in the primary 

school (graders 4-6) technical education. As Teknikforetagen (2006) stress in their report, the 

subject seems to be an undisclosed topic that often is combined with the science subjects. 

There, the science-orientating subjects get a higher priority than the technology. According to 

several reports, NTA has had a positive result in the teaching it is aimed at. The method of 

study is a qualitative survey consisting of interviews with middle school technical teachers. 

The interviews consisted of both technical teachers who use NTA in education and 

technology teachers without NTA. The result shows that NTA contributes to more practical 

work in technology, that teachers save time collecting materials, but also that collegial 

learning in technology increases. Overall, none of the interviewed teachers uses a textbook as 

support in the teaching. It differs from many other subjects in elementary school. The 

interviewed teachers generally have a positive attitude towards the subject of technology. 
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Sammanfattning 
Syftet med den här studien är att undersöka tekniklärares inställning till ämnet teknik och 

koppla detta till användandet av NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) i den 

teknikundervisning som bedrivs på mellanstadiet. Granskar man det Teknikföretagen (2006) 

påpekar i sin rapport verkar teknikämnet vara ett undanskymt ämne som ofta står under NO-

blocket. Där får de naturorienterande ämnena en högre prioritet än tekniken. NTA har enligt 

flera rapporter haft ett positivt resultat i undervisningen den är syftad till. Metoden för studien 

är en kvalitativ undersökning som består av intervjuer med nio stycken tekniklärare på 

mellanstadiet. Intervjuerna har genomförts med tekniklärare som använder NTA i 

undervisningen samt tekniklärare som inte använder NTA. Resultatet visar att NTA bidrar till 

mer praktiskt arbete i teknik, att lärarna sparar tid i att samla material men också att det 

kollegiala lärandet i teknik ökar. Överlag i teknikämnet använder ingen av de intervjuade 

lärarna en lärobok som stöd i undervisningen. Det skiljer sig mot många andra ämnen i 

grundskolan. De intervjuade lärarna har överlag en positiv inställning till ämnet teknik.  

 

 

Nyckelord 
Teknikundervisning, NTA, praktiskt arbete, mellanstadiet 

 
 

 
 

 
 
 

 

Förord 
Jag vill börja med att tacka alla de tekniklärare som ställt upp på intervjuer. Utan er 

medverkan hade inte mitt examensarbete blivit lyckat. Ett stort tack till min handledare Jan 

Andersson som stöttat, hjälpt och tipsat mig under våren. Jag vill även tacka min 

studiekollega Karin Ahlin som hjälpt mig bolla idéer under arbetets gång, Ingela Espmark 

som gav mig en givande opponering samt mina studiekompisar Robert Friberg och Simon 

Nydahl som gjort sista halvåret på universitetet enklare att gå igenom. Till sist vill jag tacka 

min familj som stöttat mig i de perioder då det känts tungt. Juni 2018, Karlstad, Richard 

Sundell. 



Innehållsförteckning  
Förord ............................................................................................................................. 3 

Bakgrund........................................................................................................................ 1 

Syfte ....................................................................................................................................... 3 
Frågeställningar ............................................................................................................................... 3 

Forsknings- och litteraturgenomgång ....................................................................... 4 

Teknikämnets utveckling – historisk återblick ................................................................. 4 

”Vad är teknik?” ................................................................................................................... 4 

Lärarens roll för elevernas lärande .................................................................................... 5 

Teknikundervisning utifrån styrdokumenten ................................................................... 6 

Teknikundervisning utifrån läroböcker ............................................................................. 7 

Praktiskt arbete som undervisningsform .......................................................................... 8 

NTA som lärarstöd ............................................................................................................... 9 

Teoretiskt ramverk ...................................................................................................... 11 
Typer av laborationer ..................................................................................................................... 11 

Metodologisk ansats och val av metod ................................................................... 13 

Metodologiska ansatsen ................................................................................................... 13 

Urval ..................................................................................................................................... 13 

Etiska hänsynstaganden ................................................................................................... 14 

Datainsamlingsmetoder .................................................................................................... 15 

Genomförande .................................................................................................................... 15 

Validitet och reliabilitet ...................................................................................................... 15 

Databearbetningsmetoder................................................................................................. 16 

Resultat och analys .................................................................................................... 17 

Integrationen med NO-ämnena......................................................................................... 17 

Inställningen till teknik ...................................................................................................... 18 

Möjligheter och svårigheter med NTA ............................................................................. 19 

Undervisningsformer med och utan NTA ....................................................................... 21 

Sammanfattning av resultat: ............................................................................................. 23 
Hur ser tekniklärarna på mellanstadiet på teknikämnet? .............................................................. 23 
Hur upplever lärarna att NTA påverkar teknikundervisningen på mellanstadiet? ......................... 24 

Diskussion ................................................................................................................... 25 

Resultatdiskussion ............................................................................................................ 25 
Lärarnas tankar om teknikämnet ................................................................................................... 25 
Hur teknikundervisningen i klassrummet bedrivs .......................................................................... 27 
NTA som stöd i teknikundervisningen ........................................................................................... 28 

Metoddiskussion ................................................................................................................ 29 

Slutsatser ............................................................................................................................ 30 

Förslag till vidare forskning .............................................................................................. 30 



Studiens bidrag .................................................................................................................. 31 

Referenser ................................................................................................................... 32 

Bilagor .......................................................................................................................... 35 

Bilaga 1 ................................................................................................................................ 35 

Bilaga 2 ................................................................................................................................ 36 

Bilaga 3 ................................................................................................................................ 37 



 

1 

 

Bakgrund 
 

Teknik är något som växer fram mer och mer i dagens samhälle. Människor är väldigt 

beroende av teknik, dels via digitala verktyg som mobiltelefoner och datorer, men också i 

tekniska system som finns i vår vardag. Detta är någonting eleverna ska lära sig i dagens skola 

och kommer att arbeta med i teknikämnet. Undervisning i ämnet teknik är relativt nytt och är 

det ämnet som senast tillkommit i grundskolan. Det jag själv kommer ihåg från 

teknikundervisningen i skolan var när jag under högstadiet befann mig i en tekniksal. Där jag 

fick möjlighet att bygga robotar som skulle förflytta sig via en speciell programmering. Det 

jag framförallt har minne av därifrån är att vi fick arbeta praktiskt, men också att det var något 

som var spännande och roligt. När jag diskuterar detta med mina gamla klasskamrater är det 

också det de kommer ihåg från teknikundervisningen i skolan. Det praktiska arbetet men 

också att vi fick möjlighet att bedriva teknikundervisningen i en speciell tekniksal som vi var 

ensamma om i kommunen att kunna använda. 

Under mina praktikperioder, på totalt tjugo veckor, fördelade på olika skolor, har väldigt lite 

teknikundervisning bedrivits. När jag diskuterat detta med lärare jag träffat i skolor under 

vikariat och praktik har jag fått uppfattningen att lärarna inte riktigt är bekväma med att 

undervisa i teknikämnet och att det är ett ämne som inte prioriteras. På de skolor jag haft 

praktik och vikarierat har de undervisande tekniklärarna varit i övre medelåldern. Lärarna har 

själva inte blivit undervisade i teknikämnet under sin skolgång och kan därför inte referera 

tillbaka till teknik de hade i sin grundskola. Trots att de inte undervisats i teknik under sin 

egen skoltid har de berättat att de fått fortbildning och lärt sig mer om ämnet under sina år 

som lärare. Jag upplever att det ändå finns en osäkerhet kring undervisning i teknikämnet. I 

och med att Lgr 80 implementerades blev teknik ett obligatoriskt ämne inom de 

naturorienterande ämnena (fysik, kemi och biologi). I läroplanen Lpo 94 fick tekniken en 

egen kursplan och blev därmed det nyaste ämnet i grundskolans läroplan. På grund av att 

ämnet är relativt nytt verkar det finnas en osäkerhet kring vad som ska undervisas samt hur 

det ska bedrivas. På de skolor jag stött på under mina år som vikarie och på praktik har det 

sett olika ut på vilket sätt den teknikundervisning jag stött på bedrivits. Några av lärarna har 

bedrivit en mer traditionell teoretisk undervisning medan andra har haft en hel del praktiska 

moment. Jag har också funderat på varför det på vissa skolor står No/teknik på schemat 

medan andra istället har rena tekniklektioner.  

Enligt timplanen för grundskolan (SFS 2017:1236) som nu gäller ska NO/teknik undervisas i 

800 timmar under hela grundskolan. Det bör innebära att teknikundervisningen ska ges 200 

timmar under elevens tid i grundskolan. En granskning utförd av Skolinspektionen (2014) 

visar dock att många skolor undervisar mindre än 100 timmar i teknik, med andra ord mindre 

än hälften än vad som är avsett. Detta är dock diffust då det under hela grundskolan ska 

undervisas ca 200 timmar teknik men inte specificerat hur timmarna ska vara fördelade 

läsårsvis. I och med att tekniken i vardagen blir allt viktigare ställer det också krav på att 

skolämnet teknik ska ge förutsättningar för att förstå tekniken som finns omkring oss. 

Teknikundervisningen i skolan ska sträva mot att skapa intresse för teknik i vardagen för 

eleverna i Sveriges grundskola (Bjurulf, 2008). Enigt kursplanen för teknikämnet ska: 
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Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin 

tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an 

tekniska utmaningar på ett medvetet och intensivt sätt. (Skolverket, 2011, s. 269) 

Att teknikämnet integreras med de naturvetenskapliga ämnena och slöjd är vanligt men den 

rapport Teknikföretagen och CETIS (Centrum för teknik i skolan) gjorde år 2012, påtalade att 

de lärare som bedriver teknik som ett eget ämne är mer nöjda med den egna 

teknikundervisningen än de lärare som bedriver integrerad undervisning (Teknikföretagen och 

CETIS, 2012).  

År 1997 infördes NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) i Sverige och användes år 2010 

av en tredjedel av Sveriges kommuner. Projektet grundades av Kungliga vetenskapsakademin 

och Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin och drivs i samarbete med svenska kommuner 

och friskolor. Projektet introducerades för att skapa nyfikenhet hos eleverna och att de ska få 

möjlighet att arbeta mer praktiskt utifrån grundskolans kursplan. Syftet med projektet är att få 

fler elever att utbilda sig vidare inom naturvetenskap och teknik samt att senare välja ett yrke 

som riktar in sig på dessa ämnen (Schoultz, Hultman, Lindqvist, 2003). NTA kommer från 

den amerikanska förlagan STC (Science and Technology for Children) som är ett 

stödprogram för lärare i grundskolan i naturvetenskap och teknik. Det innefattar en låda 

läraren blir tilldelad som innehåller lärarhandledning, elevhandledning och material att 

använda sig av i undervisningen. Lådorna är uppbyggda för att vara ett verktyg till att kunna 

arbeta med syfte och centralt innehåll i läroplanen (Skolverket, 2011). Många studier 

(Anderhag & Wickman, 2006; Ekborg & Lindahl, 2007; Mellander och Svärdh, 2015) som är 

gjorda om lärares inställning till NTA-lådor visar på att lärarna är nöjda med de NTA-teman 

som finns. Mycket kring dessa teman handlar om att lärarna är nöjda med det praktiska och 

inspirerande färdiga material som finns tillgängligt. Lådorna har också bidragit till att 

eleverna fått möjlighet att arbeta med naturvetenskapliga begrepp som de troligen inte hade 

undervisats om annars. Dessa studier riktar dock in sig på framförallt lärarnas tankar och 

undervisning om de naturvetenskapliga ämnena i biologi, fysik och kemi där teknikämnet inte 

är undersökt i samma utsträckning. Då jag inte fått möjlighet att använda eller undersökt dessa 

lådor i och med att min praktik-kommun inte är ansluten till projektet tycker jag att det vore 

spännande att veta mer om dessa. Mina kurskamrater har fått möjlighet att använda NTA på 

sina praktikperioder och har varit nöjda med stödet det gett till undervisningen. 

Mot denna bakgrund skulle det därför vara intressant att undersöka vilken syn tekniklärare har 

på ämnets undervisning samt om NTA-lådorna inverkat på inställningen till teknikämnet. 

Detta på grund av den lilla del tekniken verkar ha i skolan. Enligt min uppfattning innan 

denna studie verkar det vara ett ämne som inte är speciellt framträdande trots att vi stöter på 

teknik i vardagen allt oftare. Genom denna undersökning kan både skillnader på hur de 

tekniklärare som inte använder NTA ser på teknikundervisning och vilken skillnad som 

uppkommer när de NTA-undervisande tekniklärarna intervjuas. Jag anser också att det är en 

intressant studie att göra för att undersöka NTA i undervisningen och undersöka om det är 

någonting som skulle kunna användas i min framtida lärarroll i teknikämnet. 
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Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka tekniklärares inställning till ämnet teknik och granska 

samband till användandet av NTA i den teknikundervisning som bedrivs på mellanstadiet.  

 

Frågeställningar 
 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 

 Hur ser tekniklärarna på mellanstadiet på teknikämnet?   

 Hur upplever lärarna att NTA påverkar teknikundervisningen på mellanstadiet? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 

I kapitlet kommer jag att beskriva en mängd forskning och litteratur som har bidragit till att 

undersöka studiens syfte.  

Teknikämnets utveckling – historisk återblick 

Sedan slutet av 1800-talet har praktiska ämnen undervisats i skolan vilket möjliggjort att 

elever kunnat utveckla sina kunskaper i teknik (Hagberg & Hultén 2005). Tekniken 

integrerades då ofta i slöjd, där ambitionen har varit att använda olika typer av verktyg och 

material i undervisningen. 

Tidigare har tekniken integrerats med andra ämnen som slöjd och hemkunskap under 1900-

talets första halva. När läroplanen för grundskolan 1962 (Lgr62) implementerades blev teknik 

ett tillvalsämne i syfte att rikta in sig på olika yrken som var tekniskt krävande. Dessa ämnen 

undervisades oftast av lärare med industri- eller verkstadsbakgrund (Elgström & Riis, 1990). 

Det ledde till en stor påverkan på teknikundervisningen fram till läroplanen 1980 (Lgr 80) då 

teknikämnet blev obligatorisk för alla elever, men då föll under de naturorienterande ämnena 

(Bjurulf, 2008). Till skillnad från tidigare år då industriarbetare hade undervisat i teknik blev 

det istället lärarna inom NO-blocket (fysik, kemi, biologi) som skulle ha hand om detta i 

klassrummen. I läroplanen var det dock osäkert om vad teknikämnet skulle innehålla. 

Möjligen på grund av att Skolöverstyrelsens ledning för läroplanerna inte hade någon 

representant i teknikämnet. Det kan också ha varit på grund av att teknikämnet sågs som ett 

ämne enbart för att stärka upp de naturorienterande ämnena och på grund av det behövde inte 

innehållet i ämnet preciseras (Bjurulf, 2008).  

I läroplanen 1994 (Lpo94) blev teknik ett självständigt ämne med egen läroplan som 

tillsammans med de naturorienterande ämnena skulle undervisas i ca 800 timmar totalt under 

åren i grundskolan. Det anges dock inte hur många timmar var och ett av ämnena ska 

undervisas i. I den nya timplanen som gäller från hösten 2018 delas ämnena däremot in i 

lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. I och med den nya timplanen kommer tekniken under 

mellanstadiet att få tilldelat 65 timmar totalt som ska undervisas under de tre åren 

(Regeringen, 2017). 

År 2011 infördes den nutida läroplanen (Lgr11) där tekniken precis som övriga ämnen fick 

eget syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Inga övriga betydande skillnader i teknikämnet 

har skett sedan föregående läroplan men förhoppningen är att nuvarande kursplan ska göra 

teknikämnet ännu tydligare då det framkommit att tekniken blivit åsidosatt samt att det har 

varit otydligt om vad teknikundervisningen ska bestå av (Skolinspektionen, 2014).  

 

”Vad är teknik?”  

Att definiera teknik är svårt och det kan göras på flera olika sätt. Det skulle kunna förklaras 

med att teknik är det människan tillverkat för att underlätta i vardagen eller för att lösa olika 

problem (Johansson & Sandström, 2015). Bjurulf (2008) menar att teknik ofta uppfattas som 

artefakter som exempelvis TV, datorer och bilar. Men den definitionen är för smal anser 

Bjurulf då även vetandet och görandet av dessa artefakter är viktigt. Artefakterna menar 

författaren är saker som människan kan använda med en speciell avsikt. Bjurulf menar att 

artefakter är en viktig del i den svenska kursplanen i grundskolan genom att det är en så pass 
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central del i undervisningen i grundskolan. De tekniska systemen är likt artefakterna en viktig 

del av tekniken menar Klasander (2010). Författaren menar att tekniska system bland annat är 

en viktig del av teknik. Tekniska system präglar det industriella samhälle vi haft genom åren 

men också de maskiner som finns runt omkring oss där vi behöver förståelse för hur de 

fungerar. Det är viktigt att göra vardagstekniken begriplig och synlig menar Bjurulf (2008), då 

människan behöver kunna bemästra den teknik som finns tillgänglig. 

Skolinspektionens (2014) rapport om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning visar att 

många av Sveriges grundskolelever inte har klart för sig vad de ska lära sig i teknikämnet. 

Skolinspektionen menar att eleverna behöver undervisas i teknik oftare och genom detta få 

tillfällen att vara med om att skapa sig en bild om vad teknik är och genom detta skapa ett 

intresse för teknik. Rapporten refererar också till Skoghs (2001) avhandling som säger att 

eleverna redan i inledningen av grundskolan behöver vara med om en god teknikundervisning 

för att eleverna ska få möjlighet att undersöka vad teknik är. Skolinspektionen (2014) menar 

att de få timmar teknikämnet har i skolan inte är rimligt för att eleverna ska få en god 

möjlighet att förstå vad teknik är.   

 

Lärarens roll för elevernas lärande 

Teknikföretagen och CETIS menar att lärarens förmåga att förmedla och entusiasmera till 

kunskaper är en av de största faktorerna till att eleverna ska kunna förstå och använda teknik. 

Den kompetens läraren har bidrar i högsta grad till att elevernas utbildning ska bli 

framgångsrik (SOU, 2010:28). Även Jones, Buntting och De Vries (2013) påtalar att lärarens 

roll i teknikundervisningen är viktig där lärarkompetensen är av betydande roll för hur 

eleverna ser på tekniken. De elever som gjorde Svenningssons (2018) enkät- och 

intervjuundersökning är här överens med dessa författare, som menade att läraren har en stor 

roll för att utveckla elevers intresse för tekniken. Genom att läraren har en positiv inställning 

till ämnet bidrar det också till att eleverna ser det på ett positivt sätt. Läraren blir en positiv 

förebild för eleverna. Hattie (2012) undersöker flera möjliga grunder till ett gott lärande för 

eleverna och menar där att läraren är en av de viktigaste. Lärare behöver också skapa 

klassrumsmiljöer där misstag är en möjlighet till att lära. Genom att läraren visar att misstag 

är lärande bidrar detta också till att eleverna vågar prova och tänka brett för lösa problem 

exempelvis.  

CETIS (Centrum för teknik i skolan) är ett nationellt resurscentrum vars uppgift är att 

tillsammans med grundskolans och förskolans personal utveckla teknikundervisningen. I 

CETIS nyhetsbrev (CETIS, 2004) rapporteras om en enkätundersökning som gjordes på 103 

grundskolor där 103 lärare är ansvariga för teknikundervisningen. Av dessa lärare har två 

tredjedelar av lärarna högst fyra akademiska poäng i teknik. De flesta lärare som har 

akademiska poäng har maximalt fem poäng, vilket är alarmerande (CETIS, 2004). Det kan 

kopplas till Skolinspektionens (2014) granskning som menar att grundskolelärare är osäkra på 

sin teknikundervisning och anser själva att de saknar tillräcklig kompetens för att ge eleverna 

så goda förutsättningar som möjligt men också osäkra på vad teknikdidaktik är och vad det 

ska undervisas om i ämnet. Detta på grund av den låga utbildningsnivå och 

kompetensutveckling lärarna i ämnet teknik har. Teknikföretagens rapport (2012) visar att 

teknikämnet inte prioriteras på skolorna och att exempelvis de naturvetenskapliga ämnena har 

högre prioritet än teknik som har lägre status. Men det är inte enbart bland lärare som 
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teknikämnet har lägre status, utan både skolledare och skolpolitiker prioriterar också 

teknikämnet lågt enligt Teknikdelegationens rapport (SOU (2010:28). 

I Matssons (2005b) artikel belyser hon den kritiska inställning som finns hos elever till 

skolämnet teknik. Några av de orsaker som kan ligga som grund till den negativa 

inställningen eleverna har är dålig undervisning i teknikämnet samt att eleverna inte förstod 

meningen med den undervisning de får. Matsson gjorde en enkätundersökning kring 

teknikämnet i tio klasser i Sverige där 214 elever svarade. Undersökningen genomfördes i 

årskurserna fem till nio där hälften av de undervisade lärarna har teknikutbildning och den 

andra halvan inte har det. Markanta skillnader kring intresset och ökningen av teknikintresset 

under elevernas skolgång visar sig beroende på om teknikläraren är utbildad eller inte. Det 

praktiska arbete som ofta används i teknikämnet bidrar dock till en viss positivitet bland de 

svenska eleverna menar författaren. Jämförs Mattssons (2005a) artikel med Lindahls (2003) 

skiljer de sig en del. Lindahl menar däremot att det finns en positiv inställning hos eleverna 

till skolämnet teknik som förändras en del ju äldre de blir. Detta är en undersökning som så 

många andra integrerar de naturorienterande ämnena och teknik i varandra och tekniken 

urskiljs inte från NO-ämnena.  

Även Skogh (2011) anser att lärarnas sätt att presentera teknik har stor betydelse för elevernas 

inställning till teknik. Detta är också en utmaning för lärarna i Sverige menar Skogh i och med 

att teknikundervisningen ser så olika ut i Sveriges alla klassrum. Skogh menar också att de 

elever som fått teknikundervisning i ämnet teknik som inte enbart är integrerat med de 

naturorienterande ämnena har en positivare inställning till teknik än de elever som inte fått 

den typen av undervisning. Det har att göra med en studie Skogh (2011) hänvisar till där 

elever som haft teknik som enskilt ämne under grundskolåren hade en bredare och spetsigare 

definition av teknikbegreppet. I Skolinspektionens granskning och enkätundersökning (2012) 

tycker också eleverna att de inte blir tillräckligt utmanade eller stimulerande i 

teknikundervisningen. De anser att svårighetsgraden på undervisningen är för enkel och att 

det inte är möjligt med progressionen som andra ämnen erbjuder.  

Det är en utmaning för svensk grundskola att öka intresset för teknik då kursplanen säger: 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sitt intresse för teknik och förmåga att ta sig an 

tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.” (Skolverket, 2011, s. 269) 

Rapporten från Skolinspektionen (2014) visar att intresset och inställningen hos eleverna 

istället sjunker. 

 

Teknikundervisning utifrån styrdokumenten 

När en ny läroplan kom år 1994 skildes teknikämnet från NO-ämnena och stod nu inte längre 

som samma ämne (Lindahl, 2003). Teknikämnet integreras ofta i andra ämnen och då oftast i 

NO. Genom detta försvinner tekniken från undervisningen där istället de naturorienterande 

ämnena får större plats. I Matssons (2005a) studie undersöktes också vad lärarna tyckte om 

teknik. Lärarna som både undervisade i teknik och fysik ansåg att tekniken blev en hjälp i 

användning av begreppen till fysikämnet. Genom detta blev tekniken mer ett komplement till 

fysikämnet och har inte alls lika hög prioritet som de naturorienterande ämnena utan istället 

integreras i fysik, biologi och kemi. Jones m.fl. (2013) menar att integrering med NO-ämnena 

har negativa effekter. I dessa fall är det oklart för eleverna när teknikundervisning bedrivs 

jämförelsevis när de undervisas i NO-blocket. Det finns också de som anser att det kan vara 
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positivt att integrera. Det kan finnas områden i olika ämnen som är liknande och därför kan 

undervisas tillsammans (Sjøberg, 2010). Det kan vara motiverande för eleverna då det till 

exempel finns tendenser i att det kan bli en mer undersökande undervisning (Persson, 2011).  

Skolinspektionen (2014) menar att det är otydligt för eleverna när de har 

teknikundervisningen och när undervisning istället innefattar de naturorienterande ämnena. 

Skolinspektionen anser att lärarna behöver belysa för eleverna när de faktiskt undervisas i 

teknik så att eleverna därmed förstår vilka förmågor samt vilka kunskapskrav som ställs inom 

tekniken. På många skolor är teknik också sammanslaget med NO-ämnena i timplanen samt 

på elevernas schema står det antingen NO/teknik eller enbart NO. Detta gör eleverna osäkra 

på om de undervisas i teknik eller de naturorienterande ämnena (Skolinspektionen, 2014).  

Schooner, Klasander och Hallström (2016) anser att teknikämnet, trots att det varit ett 

obligatoriskt ämne i grundskolan från Lpo94, fortfarande verkar ha en diffus roll hos 

tekniklärarna. Från att i tidiga kursplaner haft fokus på det industrisamhälle Sverige hade, har 

istället de senare kursplanerna kommit att innebära att ämnet mer kommit att integreras med 

de naturorienterande ämnena biologi, fysik och kemi. Författarna anser att dagens läroplan i 

teknikämnet är svag som konsekvens av den korta period som teknikämnet har genomgått. 

Tekniska lösningar implementerades i Lgr80 och har fortfarande en framträdande roll i 

tekniken i grundskolan (Skolverket, 2011). Sjöberg (2013) menar att teknikämnet inte 

undervisas på samma sätt som exempelvis matematiken eller fysiken. På svenska grundskolor 

är det stora skillnader på hur teknikundervisningen läggs upp.  Innehållet i teknikämnet är 

relativt smalt, läroböcker används inte ofta (Skolinspektionen, 2014) och därför blir 

undervisningen varierad beroende på vilken lärare som undervisar (Sjöberg, 2013). Genom 

detta finns det oklarheter kring vilket stoff som egentligen är viktigt i teknikämnet. 

Teknikdelegationens (SOU 2010:28) rapport bygger på en enkätstudie besvarad av 1140 

grundskollärare som bland annat undersökte vad lärare tyckte var viktigt med 

teknikundervisningen och vad som påverkar dess upplägg som ska grunda sig i Lgr11. 

Kursplanen styr i högsta grad teknikundervisningen vilket är positivt (SOU 2010:28). 

I undersökningen gjord av Mattsson (2005a) blev både utbildade och outbildade lärare 

intervjuade och fick frågan hur de såg på kursplanen i teknik och hur de följer den. De 

utbildade lärarna följer kursplanen när de undervisar i teknik där de väljer moment som de 

kopplar till kursplanen. De outbildade lärarna däremot bestämmer oftare sitt eget upplägg om 

hur de anser att undervisningen ska bedrivas och utgår inte från kursplanen i samma 

utsträckning. Detta menar Mattsson kan tolkas som att de outbildade lärarna inte anser att 

kursplanen är så viktig och därför inte lägger speciellt mycket fokus på den därför. 

 

Teknikundervisning utifrån läroböcker 

I Mattsons (2005a) undersökning ansåg de teknikutbildade lärarna på mellanstadiet och 

högstadiet som blev intervjuade att läroböckerna de använder sig av främst används som 

extramaterial och de utgör inte grunden i deras undervisning. De lärare i undersökningen som 

inte hade teknikutbildning använde NO-böcker som inspiration till teknikundervisningen. 

Risken med att använda en lärobok som behandlar de naturorienterande ämnena i teknik kan 

bli att teknikundervisningen blir otydlig menar Mattson. Det skulle också kunna vara så att 

om eleverna sedan tidigare har en negativ bild av exempelvis fysik där även ett 

fysikläromedel används i teknikundervisningen blir negativt påverkat av detta 

(Mattsson,2005a). Skolinspektionens granskning (2014) belyser att läromedel används lite i 
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den svenska teknikundervisningen. Detta anser de granskade lärarna kan vara på grund av att 

de saknar relevanta böcker i teknikämnet för att undervisa och planera sin undervisning. Ett 

grundläggande problem med att inte ha läroböcker är att teknikundervisningen lätt blir bara ett 

görande, utan teoretisk förankring eller vidare forskning bakom. I Teknikföretagens och 

CETIS rapport (2012) nämnde exempelvis en femtedel av lärarna att de använde 

förlagsutgivet läromedel som grund i undervisningen. Detta menar Teknikföretagen och 

CETIS (2012) kan bero på att det finns ett missnöje med de läromedel i teknik som finns i 

svensk grundskola. Detta säger emot vad Mattssons (2005a) intervjustudie säger som istället 

ser läromedlen som inspirerande. Läromedlens upplägg ansåg lärarna i Teknikföretagen och 

CETIS (2012) var den minst viktiga faktorn i det som påverkade teknikundervisningen idag. 

Detta anser rapporten kan grunda sig i det smala utbud som finns i läromedelsområdet inom 

teknikämnet jämförelsevis mot andra ämnen. Teknikföretagen och CETIS menar att en av 

framgångsfaktorerna till att undervisningen i teknik ska utvecklas är att det ska finnas 

relevanta läromedel på skolorna. Istället använder hellre lärarna material från projekt, företag 

och museer exempelvis. Detta verkar ha att göra med att det läromedel som finns i 

teknikämnet är bristfälligt och inte speciellt anpassat till läroplanen och åldersgrupperna 

(Teknikföretagen & CETIS, 2012).  

I Bungums (2003) undersökning intervjuas och observerar norska tekniklärare, som både 

anser sig sakna meningsfullt material, läromedel och konkreta idéer för att ha möjlighet att 

bedriva en kvalitativ och effektiv teknikundervisning. Slutsatsen av de intervjuer Bungum 

gjorde med lärarna visade att det behövdes mer övergripande mål med undervisningen. 

 

Praktiskt arbete som undervisningsform 

Inom teknikundervisningen är praktiskt arbete en vanligt förekommande undervisningsmetod. 

Praktiskt arbete innebär att eleverna är aktiva och får möjlighet att använda flera av sina 

sinnen vid inlärningen. Genom att arbeta praktiskt får eleverna exempelvis utveckla sin 

sociala kompetens genom de samarbetssituationer som eleverna ställs inför samt att eleverna 

är aktiva i lärandet och får möjlighet att på djupet förstå någonting och detta är en viktig del 

av undervisningen. Samtidigt behöver det praktiska arbetet stödja de teoretiska momenten 

som är viktigt. Det praktiska arbetet kan bestå av laborationer och experiment anser Hult 

(2000).  

Ekstig (1990) menar att en positiv faktor med den praktiska undervisningen är den positiva 

känslan och upplevelsen eleverna har av praktiskt arbete. Eleverna blir mer motiverade till 

lektionen och har lättare att förstå något som annars kan vara abstrakt för dem. Även Hodson 

(1988) anser att den praktiska undervisningen är nödvändig och lärarna har en väldigt stor roll 

för att undervisningen ska bli lyckad. Det behöver finnas ett pedagogiskt värde i att ha dessa 

lektioner för att de ska uppnå ett gott syfte, i och med detta har lärarna en väldigt viktig del. 

Forskaren menar att den lärandemetod som innebär att den lärande är aktiv i processen är 

gynnar lärandet. Det är lärandet som är det viktiga i processen kring praktiskt arbete som kan 

innehålla både experiment samt laborationer.  

Redan på 1700-talet hade uppfinnaren Christopher Polhem utarbetat en undervisningsplan för 

sina barnbarn där han menade att barn i 10-12 års ålder skulle arbeta med händerna fyra 

timmar om dagen för att förstå den teknik som fanns runt omkring dem i vardagen (Johansson 

& Sandström, 2016). Genom detta förespråkades redan här det praktiska arbetet kopplat till 
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tekniken. Författarna menar också att bra undervisning bygger på att teorier, reflektioner och 

diskussioner ska tillsammans med praktiskt arbete utgöra teknikundervisningen i skolan. Det 

praktiska arbetet behöver ges en naturlig roll i undervisningen menar de.   

Mattsson (2005a) undersökte 214 elever i årskurs 5-9 som då fick svara på enkäter om hur de 

såg på teknikundervisningen. Resultatet visade att det som eleverna ansåg vara roligast i 

tekniken var det praktiska arbetet. Lärarna till eleverna intervjuades och även de påtalade 

värdet av det praktiska arbetet som tekniklektionerna innehöll. Lärarna hade en tro på att detta 

kan vara en bra lösning för eleverna då det finns en kort tradition i ämnet och genom att 

arbeta praktiskt kan ämnet utformas av varje enskild lärare. Slutsatsen med denna 

undersökning menar Matsson är att det praktiska arbetet i teknik var motiverande för såväl 

lärare som elever. Forskning specificerat på det praktiska arbetet i teknikämnet menar dock 

Mattsson (2005b) är svårt att finna. Hon har grundat sina tankar i den forskning som finns i de 

naturorienterande ämnena som behandlar praktiskt arbete med tanke på att dessa ämnen har 

ett slags släktskap. Mattson diskuterar bland annat att lärare använder det praktiska arbetet för 

att motivera elever och då anser författaren att det praktiska arbetet framförallt används av 

lärare till svaga elever. Eleverna finner glädje i undervisningen och intresset ökar för ämnet de 

undervisas i. För att det praktiska arbetet ska vara motiverande krävs att läraren demonstrerar, 

förklarar, skapar diskussioner och bidrar till det praktiska arbetet för att ge den effekt som är 

möjlig (Mattsson, 2005b).  

Även McCormick (2004) nämner definitionen av teknisk kunskap och menar att den kan delas 

upp i två kategorier. Den första kategorin är det praktiska arbetet där bland annat 

problemlösning ingår. Den andra kategorin menar han är den begreppsmässiga kunskapen 

som också är viktig i den tekniska kunskapen. McCormick menar att det praktiska arbetet och 

problemlösningen är viktig för att få möjlighet att använda sin kognitiva förmåga för att lära 

sig men han menar att det praktiska arbetet inte enbart gäller i teknikundervisningen utan 

överlag i skolämnena. Inom detta tas en viktig skillnad upp mellan naturvetenskapligt 

arbetssätt jämfört med tekniskt där det naturvetenskapliga arbetssättet svarar på frågan varför 

medan den tekniska är mer problemlösande och fokuserar på frågan hur. 

I Hofstein och Lunettas (2003) artikel menar de att det är viktigt att eleverna får möjlighet och 

tiden att reflektera kring de idéer de kommer fram till, men att de oftast inte får det. I och med 

att tiden för reflektion inte finns så ofta uppnår inte heller det laborativa arbetet sin fulla 

potential. Domin (1999) diskuterar framförallt två anledningar till att det laborativa arbetet 

uppnår potentialen det finns möjlighet till. Den första anledningen är att eleverna får 

tillräckligt med tid för att behandla informationen och processen på ett djupare plan. Genom 

detta finns möjligheten att diskutera erfarenheter, sammanhanget kring laborationen och vad 

som är relevant i arbetet de använt sig av. Den andra anledningen menar Domin är att 

laborationerna är utformade på ett bra sätt så att eleverna kan utveckla sina kognitiva 

förmågor och att lösa problem. Herrons (1971) teori kring den laborativa undervisningen är 

också att det är viktigt att läraren går igenom det laborativa materialet de använder för att 

undersöka så att det överensstämmer med den kursplan som finns.  

 

NTA som lärarstöd 

NTA är ett lärarstödprogram i grundskolan som ursprungligen kommer från ett amerikanskt 

företag, STC (Science and technology for children). Stödprogrammet används som steg i 

undervisningen där det ska baseras på elevernas förkunskaper för att fortsätta med den 
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praktiska arbetsform det bidrar med när eleverna får vara med och undersöka 

naturvetenskapliga och tekniska moment i klassrummet. I det avslutande steget har de 

möjlighet att diskutera, dokumentera och reflektera över de resultat som skapas i 

klassrummet. Det amerikanska lärarstödprogrammet STC har Jones och Eick (2007) gjort en 

studie på där de undersökte lärarnas inställning till materialet och arbetsformen. Överlag var 

lärarna väldigt nöjda med materialet och framhäver att det ger ett stöd till undervisningen. Det 

som var en svårighet enligt lärarna var framförallt i starten av användandet då det tog tid att 

planera genom att sätta sig materialets olika delar innan de kommit in i materialet. 

Lärarstödet NTA kommer som en stor blå låda som innehåller lärarhandledningar, 

elevhandledningar, faktaböcker och laborationsmaterial (se tabell 1). För att skolan ska få 

använda sig av NTA krävs att kommunen eller den fristående skolan är medlemmar. Lådorna 

innehåller olika uppdrag kring varje tema som eleverna ska testa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Fakta om NTA och innehåll i papperstemat. 

 

De används från förstaklass till årskurs nio där de används i de naturorienterande ämnena och 

teknik, men även en låda på mellanstadiet som det finns mål inom matematiken. För 

mellanstadiet finns det 13 stycken lådor där sex av dessa inkluderar teknik kopplat till 

kursplanen. Alla dessa sex lådor innehåller teknik och fysik förutom temat Papper som enbart 

innehåller teknik. I den lådan får eleverna möjlighet att testa alla de fem tekniska förmågor 

som finns i teknikämnet enligt kursplanen (www.ntaskolutveckling.se). I lådan om Papper får 

eleverna arbeta med tre olika områden kring papper. Eleverna får undersöka pappers 

egenskaper, tillverkning och återvinning av papper samt pappersförpackningar. Detta får de 

göra i olika uppdrag där de arbetar tillsammans och resonerar och undersöker sig fram till 

produkterna, där processen fram till produkten är viktig i dessa uppdrag 

(www.ntaskolutveckling.se).  

Det finns en del forskning gjord på hur lärarna i de naturorienterande ämnena ser på NTA. 

Bland annat har Svärd och Mellander (2015) gjort en rapport på vad NTA har bidragit med i 

NO enligt de undersökta lärarna. Enligt dessa lärare har NTA bidragit positivt i de ämnen som 

de är osäkra i. Enligt denna studie är det framförallt fysikämnet som har blivit positivt 

förstärkt av NTA då lärarna i NO oftare är mer osäkra i fysik än exempelvis biologi. Alla 

NTA-lådor som innehåller teknik förutom Papperslådan har också fysik i sig, genom detta 

NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) 

• Projektet introducerades år 1997 av 

Kungliga vetenskapsakademin, 

Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin 

och Linköpings kommun. 

• År 2017 var nästan 45 % av Sveriges 

kommuner anslutna till NTA. 

• 15 000 kr inträdesavgift. 

• 20 kr för varje elev per termin. 

• En stor blå låda/tema. 

• Läraren närvarar på en införutbildning 

inför varje låda. 

Lådan med papperstema innehåller: 

 

• Lärarpärm (innehållande bland annat 

didaktiska kommentarer, uppdrag och 

elevintstruktioner). 

• Temaböcker med spännande texter att 

läsa till temat. 

• Allt materiel som behövs för att 30 

elever, som arbetar i grupp på 3-4 

elever, ska ha möjlighet att genomföra 

alla uppdrag lådan innehåller.  

 

http://www.ntaskolutveckling.se/
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finns det möjligen en koppling. Ekborg och Lindahl (2007) gjorde en enkätstudie där de fick 

svar av 700 lärare som arbetar med NTA i sin undervisning på låg- och mellanstadiet hur de 

såg på NTA i undervisningen. Enligt denna studie fick forskarna också fram att lärarna har en 

positiv syn på NTA i NO-undervisningen. Lärarna är positiva till det i stort sett färdigarbetade 

materialet de blir tilldelade och det praktiska material som eleverna tycker är roligt och 

intressant att använda i undervisningen. NTA har höjt självförtroendet hos de osäkra lärarna i 

ämnet då lådorna blivit ett stöd för att våga arbeta med alla delar i NO-undervisningen. Enligt 

Schoulz m.fl. (2003) utvärdering om NTA har planeringstiden för NO och teknik har ökat. 

Detta behöver inte ses som negativt då det är för elevernas bästa. Författarna menar att 

utvecklingspotentialen i NTA skulle kunna vara det kollegiala lärandet inom detta, det vill 

säga att samarbetet inte enbart sker med de lärare som har samma temalådor utan att de som 

arbetar med NTA gör det tillsammans och diskuterar lådorna.  

 

Teoretiskt ramverk 

Teorin kommer att behandla det praktiska arbetet i och med att det är den arbetsform som ofta 

används i teknikämnet samt att NTA-lådor till stor del handlar om den arbetsformen. 

Typer av laborationer  

Domin (1999) beskriver också fyra olika utfall av laborationer. Antingen är de slutna, 

undersökande, upptäckande eller problembaserade.  Den slutna laborationen är den vanligaste 

men också den mest kritiserade av de fyra. I slutna laborationer vet både läraren och eleven 

vad de har att vänta sig av utgången med laborationen. Dessa laborationer går till så att läraren 

går igenom delarna eleverna kommer ställas inför i laborationen, vad de ska göra för något 

och hur utfallet kommer att sluta. I de laborationerna ska eleverna använda sig av de 

instruktioner de blir tilldelade för att komma fram till lösningen. Eleverna repeterar i stort vad 

lärarna gör och säger och följer den instruktion de har blivit tilldelade, i dessa fall är det inte 

mycket fundering och egna tankar utan det blir i stort sett kokboks-manual de följer (Domin, 

1999).  

Den traditionellt slutna laborationen är uppbyggd på ett sätt så lektionerna ska kunna 

genomföras av stora elevgrupper där läraren inte har en speciellt stor roll. Denna laboration 

sparar tid, resurser och materiel åt den undervisande läraren. Där får eleverna instruktioner de 

ska följa och kräver inte speciellt mycket av varken elever eller lärare. I laborationerna sker 

inget meningsfullt lärarande menar Domin (1999) genom att de inte undersöker och testar den 

intellektuella utvecklingen.  

Däremot i undersökande laborationer vet varken läraren eller eleverna utfallet av laborationen 

och eleverna får istället utmana sig och ta reda på utfallet genom det de ställs inför. I 

upplägget för dessa laborationer observerar och funderar eleverna och kommer fram till 

utfallet istället. Här blir de aktiva i processen fram till slutprodukten (Domin, 1999). Det kan 

vara en utmaning för läraren i den öppna laborationen att hjälpa eleverna framåt i den 

processen när de själva ska ta kontrollen över lärandet genom att ge förslag på hypoteser, 

ställa frågor och diskutera möjliga utfall och vägen fram dit (Hofstein & Lunetta, 2003). I 

denna laboration där eleverna är mer involverade i lärandet och i processen ges mindre 

riktning än de förklarande laborationerna. Herron (1971) betonar också att en viktig del i 
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laborationerna är att eleverna är aktivt engagerade och att kommunikationen samt samarbetet 

tillsammans med andra utvecklar lärandet positivt. Även Hofstein och Lunetta (2003) är 

positiva till den sociala faktorn av laborativt arbete bidrar med och anser att den kognitiva 

förmågan ökar. Denna typ av undervisning bidrar också till en positiv attityd till vetenskap 

och främjar kritiskt tänkande (Herron, 1971). Det Domin (1999) tycker är en nackdel med 

denna laboration är att det är mer tidskrävande än den slutna och traditionella laborationen. 

Fördelen som denna laboration ger gentemot den tidigare laborationen menar forskarna är att 

elevernas lärande och utvecklande av förmågor gynnas då de får tänka mer själva och vara 

mer aktiva i processen fram till produkten.  

Den tredje typen av laboration kallas den upptäckande laborationen (Domin, 1999). I 

laborationen får eleverna ingen instruktion de ska följa och en liten guidning av läraren att 

förhålla sig till hur laborationen ska gå till och eleverna blir upptäckare. I dessa fall anser 

Domin att lärandet blir meningsfullt då den informationen som inhämtas blir djup och 

personlig då de i stort sett lär sig på egen hand. I jämförelse med den undersökande 

laborationen får eleverna i stort sett inte någon instruktion alls av läraren och har inte någon 

manual att förhålla sig till utan får enbart utgå från egna tankar. I den upptäckande 

laborationen är också läraren mer guidande än i den undersökande då lärarna vet det utfall 

laborationen kommer att mynna fram i. Den kritiska aspekten är också, likt de undersökande 

laborationerna, att den är mer tidskrävande än den slutna. Den kritik som riktas mot denna 

laboration är att den inte inleder med speciellt mycket guidning utan utgår från elevernas 

förkunskaper och tankar. Det anser författaren vara osunt och mindre användbart då det är 

oklart hur eleverna ska upptäcka laborationens mål.   

Den fjärde och sista laborationsformen kallas för problembaserade laborationer (Domin, 

1999). Laborationstypen blir populärare nu för tiden och innebär att läraren ställer frågor eller 

tilldelar eleverna problem att lösa. Läraren har också en betydande och aktiv roll i elevernas 

lärande under laborationen. Läroböckerna används inte inom denna utan tänkandet hamnar i 

fokus och utveckla tänkbara hypoteser för att få fram rätt resultat. En fördel med laborationen 

jämfört med den undersökande och upptäckande laborationen är att denna tillsammans med 

den förklarande är tydligare och klarare för eleverna vad de ska göra. Även denna laboration 

kräver tid och ställer krav på läraren samt eleverna för att få till ett gott lärande. Det främjar 

utvecklingen av de intellektuella färdigheterna med framgångsrika problembaserade 

laborationer menar Domin (1999). 

Gyllenpalm, Wickman och Holmgren (2010) reflekterar över instruktionsmetoder kring de 

laborationer som Domin (1999) diskuterat samt de frihetsgrader som Schwab (1962) 

sammanställt. I denna tabell menar Gyllenpalm m.fl. att både den slutna och den upptäckande 

laborationen placeras under frihetsgrad noll i tabellen då process och produkt är bestämt för 

eleverna där de inte själva har någon möjlighet att påverka processen utan att läraren styr. Den 

problembaserade laborationen hamnar under frihetsgrad ett tillsammans med en typ av 

tillvägagångssätt de kallar vägledd laboration. I denna laboration får eleverna själva 

undersöka sig fram för att på egen hand komma fram till rätt process fram till produkten, detta 

ger en större frihet till eleverna än de två tidigare. Den undersökande laborationen hamnar på 

frihetsgrad två i tabellen samt den öppet undersökande laborationen på frihetsgrad tre. I det 

öppet undersökande arbetssättet har eleverna stor frihet under hela laborationen. Från att de 

får möjlighet att skapa en fråga att utforska, att göra laborationen och visa produkten som 

processen skapat. 
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Metodologisk ansats och val av metod 

I detta kapitel kommer jag att beskriva vilken metod jag använt för att få svar på mina 

forskningsfrågor och undersöka syftet med studien. Vidare kommer den fenomenografiska 

ansatsen beskrivas samt hur urvalet skett och hur datainsamling och databearbetning sett ut.   

 

Metodologiska ansatsen 

I min studie har intervjuer genomförts enligt den fenomenografiska ansatsen för att analysera 

den data som intervjuerna bidragit till. Intervjuerna som använts i studien har varit 

semistrukturerade eftersom att syftet med studien är att undersöka tekniklärares inställning till 

ämnet teknik och om NTA påverkat teknikundervisningen på mellanstadiet. Den 

fenomenografiska ansatsen har undersökt hur individer tänker och uppfattar saker, framförallt 

på skillnaderna i tänkandet (Dahlgren & Johansson, 2015). Intervjun med lärarna 

genomfördes med hjälp av kategorier med olika frågor för att utforska deras tankar. De öppna 

frågorna lärarna fick gav dem utrymme att utveckla sina svar och svara på följdfrågor för att 

få så intressanta svar som möjligt. Under dessa intervjuer fördes inga anteckningar utan 

samtalet spelades in med mobiltelefon och istället fanns möjligheten att fokusera så mycket 

som möjligt på lärarens svar. När respondenterna svarade avslutade jag ofta med att 

sammanfatta deras svar för att undersöka så att jag har förstått det de har sagt.  

Jag undersökte om NTA har påverkat teknikundervisningen. Undersökningen visade vad 

lärarna anser om teknikämnet och om det är någon speciell arbetsform de föredrar. I detta 

avsnitt kommer det att beskrivas hur arbetet med materialet har genomförts. Inledningen av 

kapitlet kommer att förklara hur urvalet av respondenter genomfördes och vilken metod som 

valdes för att samla in denna studies data. Den avslutande delen av kapitlet kommer att 

beskriva hur jag förhållit mig till det insamlade datamaterialet och även hur informationen har 

bearbetats.  

 

Urval 

För den här studien har urvalet varit tre lärare som inte arbetar med NTA och sex lärare som 

arbetar med NTA. Dessa lärare finns i tre olika kommuner i mellersta delen av Sverige. De tre 

lärare som inte arbetar med NTA undervisar i samma kommun. Alla lärarna är utbildade 

tekniklärare och har undervisat i ämnet i några år. I en annan kommun har jag valt att 

intervjua tekniklärare som använder NTA i sin undervisning. Där har jag intervjuat tre lärare 

på olika skolor. Intervjuer har också bedrivits med två tekniklärare på skolor i en mindre 

kommun där en av intervjuerna var med en lärare på en byskola med få elever men också den 

största och mest populära skolan i kommunen. Detta har valts för att undersöka om det är 

några skillnader på undervisningen och inställningen till ämnet teknik på dessa skolor.  

 

I tabell 2 nedan sammanställs de intervjuade lärarna under fem olika kolumner. Första 

kolumnen visar vilken lärare det är, vilka av NO och teknikämnena de undervisar i, hur lång 

erfarenhet läraren har av teknikundervisning, hur stor skolan är och om läraren arbetar med 

NTA i sin teknikundervisning. 
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Lärare Ämne Erfarenhet av 

teknik 

Skola NTA 

A  NO/Teknik 15 år F-6, ca 530 elever Ja 

B  NO/Teknik 4 år F-9, ca 430 elever Ja 

C  NO/Teknik 1 år F-6, ca 300 elever Ja 

D  NO/Teknik 22 år F-6, ca 250 elever Ja 

E  NO/Teknik 3 år F-6, ca 120 elever Ja 

F  NO/Teknik 1 år F-9, ca 320 elever Ja 

G  Teknik 7 år F-6, ca 150 elever Nej 

H  NO/Teknik 20 år F-6, ca 350 elever Nej 

I  NO/Teknik 18 år F-6, ca 200 elever Nej 

Tabell 2. Lärarens bakgrund och erfarenheter 

 

Sex av nio lärare arbetar med NTA i sin teknikundervisning, sju av nio är F-6-skolor och de 

andra två skolorna har elever till årskurs nio. Erfarenheten i teknikämnet är väldigt blandad 

från första året som undervisande tekniklärare till lärare som undervisat i ungefär tjugo år. 

Alla utom en lärare undervisar i både NO och teknik där den nionde enbart undervisar i 

teknik. 

 

Etiska hänsynstaganden 

Jag är skyldig lärarna anonymitet och att jag vid undersökningen fått uppgifter i förtroende 

som jag inte kommer att sprida vidare. Allt material kommer också att förvaras utan att 

obehöriga kommer åt det (Vetenskapsrådet, 2017). Alla intervjuade lärare fick information 

om de forskningsetiska principer som krävs. Det innebär att studien följer 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och informationskravet. Det 

informationsbrev som lärarna fick i samband med intervjun påtalade att lärarna var frivilligt 

deltog och att de när som helst under intervjun hade möjlighet att avbryta denne utan att några 

som helst konsekvenser skulle bli av. Studien kommer inte heller att sprida ut några uppgifter 

om respondenterna utan den data som framkommer kommer enbart att användas i 

forskningssyfte utan att det ska kunna kopplas till lärarna eller deras skola. Eftersom alla mina 

intervjuer spelats in tänker jag på att det handlar om att ta hand om personuppgifter. Därmed 

behöver jag förhålla mig till personuppgiftslagen. Den innebär att ingen av de intervjuade ska 

kunna identifieras och samtlig information jag får in vid undersökningen ska behandlas 

konfidentiellt. Lärarna kommer att avidentifieras genom att jag använder kodnycklar och den 

information jag får genom svaren anonymiseras (Vetenskapsrådet, 2017). Tack vare att inte 

lärarna, skolorna eller mitt val av kommuner namnges uppfylls konfidentialitetskravet och 

lärarna kommer att kodas med bokstäverna A-I. Lärare A-F använder NTA i sin undervisning 

och lärare G-I använder sig inte av NTA i sin teknikundervisning. Inspelningarna eller de 

transkriberade texterna innehåller inte heller lärarnas namn eller ålder exempelvis. 

 



 

15 

 

Datainsamlingsmetoder 

För att svaren ska få så god kvalitet som möjligt för mitt syfte och mina frågeställningar har 

jag valt att använda kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod (Björkdahl & Dimenäs, 

2007). Genom att jag får möjlighet att undersöka mina frågor och även ställa följdfrågor anser 

jag att den data som samlas in blir kunskapsrik och kvalitativ. Informationen som intervjuer 

ger är djup och ger mig svar på tankarna kring lärarnas uppfattningar om undervisning och 

teknikämnet (Fejes & Thornberg, 2015). Frågorna som jag valt att ställa är öppna frågor 

utökat med följdfrågor som ligger till grund för att besvara frågeställningarna jag undersöker. 

 

Genomförande 

Rektorerna kontaktades på de skolor som valts, först genom ett mail, där jag förklarade att jag 

skriver mitt examensarbete om teknikundervisning. I de kommuner som använder NTA skrev 

jag till rektorerna att intervjuerna även kommer gå rikta in sig på NTA-undervisning i teknik. 

I mailet ställdes frågan om det fanns möjlighet för mig att komma till rektorns skola och 

intervjua en utbildad tekniklärare på mellanstadiet. De rektorerna som var positivt inställda till 

att teknikläraren skulle få möjlighet att intervjuas bifogade tilltänkt lärares mailadress. Nästa 

steg i processen var att jag fick kontakt med lärarna som först mottog ett informationsbrev om 

studien och intervjun varpå de fick bestämma om de ville vara med och bli intervjuade. 

Lärarna har själva fått välja tid och plats för intervjun som har spelats in med hjälp av 

mobiltelefon.  

Intervjuerna genomfördes enskilt med läraren under mellan 30 och 45 minuter. Intervjuerna 

bestod av några fasta frågor som sedan utvecklades med hjälp av följdfrågor som fördjupade 

området under intervjun. Intervjun bestod av fyra temaområden. Lärarna fick inleda intervjun 

med att svara på bakgrundsfrågor om skolan de arbetar på och berätta om eleverna. Det andra 

området i undersökningen handlade om lärarna, deras utbildning och utbildning i teknik. 

Område tre handlade om lärarens undervisning och det sista området inkluderade enbart 

lärarna som arbetade med NTA och handlade om NTA i teknikundervisningen.  

 

Validitet och reliabilitet 

Den data som samlats in från respondenterna har kommit från lärare som undervisar i 

teknikämnet, detta för att den data som är insamlad ska visa på validitet. För att studien ska bli 

giltig har både lärare som arbetar med NTA i sin teknikundervisning intervjuats liksom 

tekniklärare som inte arbetar med NTA. Eftersom intervjuerna skedde i tre olika kommuner 

där nio stycken tekniklärare intervjuades kan det inte ge svar på mina frågeställningar över 

hur större delen av Sveriges tekniklärare tänker utan är inriktat på dessa kommuner. Det har 

skilt i hur länge lärarna arbetat i teknikämnet, vilka skolor de arbetar på och i vilka kommuner 

de arbetar i. Genom det visar det på en bredd i undersökningen. Under intervjuerna undvek 

jag ledande frågor för att respondenten skulle få möjlighet att utveckla sina svar på 

frågeområdena på egen hand då det är respondentens inställning jag ville åt. Genom att de har 

så stor egen inverkan som möjligt blir den pålitlig och giltig utan min påverkan och säger 

något om lärarnas inställning till problemområdet. 

Den data som inkommit kan kopplas samman med den tidigare forskningen i arbetet, det höjer 

reliabiliteten för studien. Denna studie undersöker tekniklärares inställning till ämnet och 

NTA-lådor och reliabiliteten kan upplevas som god då det är tekniklärare som intervjuats. 
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Något som skulle kunnat ha ökat validiteten mer hade varit om jag haft möjlighet att närvara 

på lektioner och observerat dessa. Fokus låg dock på att höra lärarnas inställning kring dessa 

områden och jag väljer att tro på deras ord om detta då inte tiden fanns för observationer. Jag 

anser också att flera andra skulle få möjlighet få samma resultat som jag fått genom att 

använda samma metod. Dock är det svårt att säga då det är tekniklärarens tankar vilket kan 

variera bland lärare. Jag har försökt förstärkt detta genom att intervjua lärare i olika 

kommuner och på olika skolor för att få tillförlitlighet.  

 

Databearbetningsmetoder 

Efter att intervjun var gjord transkriberades materialet snarast möjligt för att möjligheten att 

komma ihåg kroppsspråk och känslan under intervjun skulle bestå. Tankarna gick även vad 

som skulle kunna undersökas mer till nästa intervju, för att svara på forskningsfrågorna ännu 

mer samt om något frågeområde behövdes spetsas till. Det transkriberade materialet delades 

in i frågeområden med blankrader mellan för att ha större möjlighet att använda det utskrivna 

materialet för att kategorisera dessa (Fejes & Thornberg, 2015). 

Transkripten skrevs sedan ut för att det skulle finnas möjlighet att det skulle bli enklare att 

kategorisera, organisera och få struktur på intervjuerna. För att få en god struktur på detta så 

följdes den fenomenografiska analysen (Fejes & Thornberg, 2015).  

Det transkriberade materialet klipptes ut i de kategorier som ansågs passa ihop i olika stycken. 

Detta ändrades om några gånger innan de slutgiltiga kategorierna som svarade på 

forskningsfrågorna hade parats ihop. De kategorierna jag valde att dela upp i var NTA-lärare, 

Lärarens syn på teknikämnet och Icke NTA-lärare. Till dessa följer de underkategorier som 

följer nedan i tabell 3. På varje utklippt papper skrevs lärarens namn och skola på baksidan för 

att komma ihåg vilken lärare som sagt vad. I transkriptet användes några olika 

överstrykningspennor för att stryka över citat som det fanns möjlighet att få användning av till 

analysdelen. När kategorierna valts ut placerades dessa ihop tillsammans med de andra 

intervjuade lärare för att undersöka likheter och skillnader i respondenternas svar. 

 

 

Tabell 3. Kategorier till det transkriberade materialet. 

NTA-lärare Lärarens syn på 
teknikämnet 

Icke NTA-lärare 

• Undervisningsformer • Integrering i NO-
undervisning 

• Undervisningsformer 

• Möjligheter med 
NTA 

• Inställning till 
teknikämnet 

 

• Svårigheter med 
NTA 
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Resultat och analys 

Integrationen med NO-ämnena 

Teknik är på schemat skrivet under NO-blocket hos sju av de intervjuade lärarna. Därför 

integreras det också väldigt mycket i undervisningen tillsammans med dessa tre ämnen. Det 

råder både positiva och negativa argument kring varför teknik står som NO på schemat för 

eleverna.  

De som är positiva till den integration av ämnen som de använder sig av är bland annat som 

lärare H säger:  

 
”Tillsammans med fysiken så har de två ämnena väldigt många gemensamma beröringspunkter som 

exempelvis när eleverna får arbeta med elektricitet. Där får man med både teknik och fysik när man 

diskuterar kring elektricitet och arbetar med det. Skulle man inte köra samman detta fall skulle det 

istället bli överflödigt. Därför kan man kanske bara repetera lite när man återkommer till samma 
område senare under skolgången istället för att arbeta med det två gånger. ” 

 

Att det är många delar som överensstämmer och undervisas tillsammans med fysiken är de 

flesta lärare överens om. De menar att fysiken och tekniken hör ihop på många sätt jämfört 

med att biologin och kemin hör ihop, det blir som två block menar dem.  

Tekniken är också det ämne av de fyra som ofta väljs att prioriteras bort om det enbart står 

NO på schemat säger tre av de intervjuade lärarna. En av anledningarna till det menar de är på 

grund av att det är svårare att hitta lämpliga läroböcker att använda sig av i teknik. Istället 

undervisar de med hjälp av NTA eller de lärare som inte använder NTA hittar gärna eget 

material på internet eller i olika projekt de använder sig av.  

Det negativa med att ämnet integreras med NO-ämnena påtalar lärare är att det lätt 

bortprioriteras och att det finns risk för eleverna att det är svårt att få synligt för eleverna 

teknik är för någonting. Arbetar de i ett rent teknikämne är det tydligare för både eleverna och 

lärarna om vad som är teknik. Hälften av lärarna i teknik menar att eleverna inte ser någon 

skillnad mellan NO och teknik. Lärare C som använder NTA i sin teknikundervisning har 

klasser där han har teknik utskrivet på schemat och andra klasser där det istället står 

NO/teknik. Läraren ser både fördelar och nackdelar med båda valen. 

 
”Undervisar jag i teknik där bara teknik är inskrivet på schemat blir det tydligare både för mig och 

eleverna att det är teknik vi håller på med. Men har man istället NO/teknik tillsammans på schemat 

finns det så många beröringspunkter. Arbetar vi med NTA-lådorna finns det också många 

gemensamma träffar i de teman där teknik är involverat och hänger tätt ihop. I de klasser där jag bara 

har teknik har eleverna NO på schemat och NTA-lådor inom NO-ämnet där de också får jobba med 

teknik. Så de eleverna får egentligen mer teknik än de elever där de istället har NO/teknik på schemat. 

Det är också risk att teknik blir bortprioriterat i de klasser där det står NO på schemat istället för 

teknik.” 

 

Fyra av de lärare som har NO/teknik på schemat är dock noga med att berätta för sina elever 

innan lektionen vilket av ämnena de kommer att arbeta med för att göra det så synligt som 

möjligt. De flesta av dem anser dock att de ligger lika mycket tid på de fyra olika ämnena med 

undantag för en lärare som lägger ungefär en åttondel av undervisningen i de fyra ämnena på 

tekniken. Detta på grund av att läraren anser att de naturorienterande ämnena är viktigare och 
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har en större del i kursplanen. Att NO-ämnena prioriteras högre än teknikämnet gäller inte 

bara i grundskolan utan även på universitet och högskolor menar Lärare E. 

 
”När jag läste NO/teknik på högskolan/universitetet lades mest fokus på de naturorienterande ämnena. 

Bland annat fick vi kolla lite på läroböcker i NO men ingenting i teknik. Det var enbart en skönlitterär 

bok vi hade att använda oss av som läromedel i teknikämnet medan vi i NO använde riktiga biologi-, 

kemi- och fysikläromedel. Så det är inte enbart i grundskolan det läggs mindre fokus på tekniken utan 

också på högskolan/universitetet.”   

 

Inställningen till teknik 

Alla lärare menar att deras elever har en positiv inställning till teknikämnet liksom lärarna 

själva har. Eleverna tycker framförallt att ämnet är roligt då de ser det som mer praktiskt än 

många andra ämnen där de i detta ämne får möjligheten att arbeta med idéer och projekt där 

de har möjlighet att vara kreativa och tänka utanför boxen. Även om det inte är så praktiskt i 

alla klasser så tänker ändå eleverna att det är så. De delar som eleverna framförallt uppskattar 

i teknikämnet är programmering och just arbetssättet i teknik. Lärare B nämner hur elever ser 

på teknik såhär: 

 
”Eleverna verkar tycka att teknik är jätteroligt och då de får arbeta mer praktiskt med teknik än i andra 

ämnen. De har möjlighet att vara vetenskapsmän och uppfinnare vilket många elever tycker är väldigt 

spännande. Detta kan också grunda sig i att vi NO- och tekniklärare är väldigt engagerade och 

intresserade av dessa ämnen och det sprider sig till eleverna. Vi anser att det är tacksamma ämnen att 

arbeta i, kanske framförallt i teknik, då det är lätt att göra intressant för eleverna. 

 

Lärarna tycker att något som skulle höja inställningen ännu mer hos eleverna är att möjligen 

arbeta med problem som de stöter på i sin vardag. Där finns det många exempel på hur de 

skulle kunna lösa problemet helt eller underlätta problem de stöter på. En lärare som har 

många nyanlända elever menar att eleverna anser att begreppen i teknik är svåra och 

utmanande. Där behöver eleverna först förstå det svenska språket för att sedan lära sig svåra 

begrepp.  

Teknik är ett av väldigt få ämnen där lärarna i stort sett inte använder någon lärobok över 

huvud taget, därför menar de att det är mycket planering bakom undervisningen som de inte 

behöver göra på samma sätt i ämnen som istället utgår från läroboken. Att inte använda 

läroböcker menar fem av lärarna är negativt medan de fyra andra tycker att det är positivt att 

slippa planera lika mycket. Lärarna som tycker att det är positivt att inte utgå från en lärobok 

menar att de själva har större kontroll vad som undervisas. Detta genom att de får planera på 

egen hand med hjälp av egenvalt material oavsett om det tar tid ta fram materialet. Lärarna 

som inte är lika positiva till att de inte använder en lärobok menar att det tar mycket längre tid 

att planera. Det är tid som hellre hade lagts på annat. De påtalar också att det är skönt att ha en 

grund att utgå från som är väl planerad utefter den kursplan som finns. Sju av de intervjuade 

lärarna använder lärobok som stöd till undervisningen men ingen av lärarna använder någon 

lärobok som grund. Detta för att de anser att det inte finns någon lärobok som uppfyller deras 

önskan om hur en lärobok för teknik enligt kursplanen ska se ut. I de flesta andra ämnen är det 

en lärobok som används som grund, men inte i teknik. Från läroböckerna kan de hitta kapitel 

de anser vara bra men de använder inte hela boken.  

Lärarna uppskattar teknikämnet mycket då även eleverna har en positiv inställning till teknik.  

Lärare B ser det tydligt i klassrummet:  
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”Att eleverna kommer in i klassrummet till lektionsstart med gnistrande ögon och är spända på vad de 

ska göra under lektionen ser man inte i alla ämnen. I tekniken däremot är det den känslan man har 

innan, under och efter nästan varje lektion. Det är en känsla som bidrar till att man får en positiv 

inställning till att undervisa i teknik. Sedan är det också väldigt roligt att man har möjlighet att göra så 

många olika uppdrag inom tekniken och då bland annat att eleverna får göra uppfinningar som 

underlättar vardagen för dem eller någon annan i behov. Det är positivt att eleverna är kreativa och har 

mycket idéer då går att låta eleverna påverka undervisningen.” 

 

Däremot anser sig sex av tekniklärarna att de är relativt ensamma i sin yrkesroll. Det på grund 

av att det på många skolor inte finns speciellt många utbildade tekniklärare. Det kollegiala 

lärandet får på grund av detta stryka på foten. Jämför man teknik med andra ämnen menar 

flertalet av de intervjuade lärarna i och med att det inte finns speciellt många att diskutera sin 

undervisning med. Detta är också någonting Lärare E är inne på när hon menar att detta är 

någonting de skulle kunna utveckla, det kollegiala inom teknikämnet, men istället läggs oftast 

fokus att diskutera andra ämnen när de väl hinner träffas.  

 

Möjligheter och svårigheter med NTA 

Det finns en av NTA-lärarna som själv känner sig osäker på teknikämnet. Läraren anser det är 

positivt att de har ett material att sätta in direkt i teknikundervisningen då hon är osäker på 

teknikundervisningen och inte har en jättepositiv bild av den. Med hjälp av NTA har lärarna 

en grund att luta sig tillbaka på som är vetenskapligt utvalt och testat. De lärare som anser sig 

säkra på teknikundervisningen använder NTA mer som ett stöd till den ordinarie 

teknikundervisningen. Det märktes relativt väl att de mest positiva lärarna var den som 

använde NTA som grund i teknikundervisningen och ansåg att materialet vara en stor tillgång 

till teknikämnet och vet inte vad de hade gjort utan lådorna. Lärare E diskuterar kring detta:  

 
”NTA är det jag lutar mig fullständigt i teknikämnet och använder det som grund i min 

teknikundervisning. Anledningen till att jag använder NTA som grund till undervisningen är för att jag 

har inget annat material, varken lärobok eller något annat praktiskt material. Det är framförallt 

Papperslådan, Kretsar kring el samt Rörelse och konstruktion. De tre lådorna som större delen av 

teknikundervisningen består av. ” 

 

Det kan tolkas som att lärarna blir tilldelade materialet och inte funderar så mycket kring hur 

det är upplagt. De litar på att materialet följer kursplanen och de riktlinjer forskningen tagit 

fram.  

 

Alla intervjuade NTA-lärare utom lärare E använder NTA som ett stöd i 

teknikundervisningen medan lärare E har den som grund till lektionerna i teknik. Här påtalar 

läraren att till skillnad mot de naturorienterande ämnena där de har en lärobok att använda sig 

av så använder sig lärarna på den skolan inte av någon lärobok i teknik. Detta då fokus läggs 

på fysik, kemi och biologi och då framförallt de två senare. I de andra NTA-lärarnas fall är det 

olika om teknik är ett eget ämne eller inte men alla menar att ungefär lika mycket tid läggs på 

var och ett av de fyra ämnena. För lärare E har NTA bidragit väldigt mycket till 

teknikundervisningen då all teknikundervisning består av NTA. Det påtalar hon också: 
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”Hade jag inte haft NTA att arbeta med i tekniken vet jag inte vad jag hade gjort. Det är ett sådant stöd för mig 

att luta mig mot då all min undervisning i teknik handlar om NTA-lådorna och de olika temana innehållande 

teknik. Därför är jag extremt nöjd med det material jag använder mig av i tekniken.” 

 

De flesta lärarna påtalar också den tidsbesparing NTA bidrar till. Genom att använda 

materialet upplevs tidspressen minska enligt lärarna och därmed den stress många lärare 

känner av i dagens skola. Kan de genom dessa lådor spara tid och få ett material som är 

vetenskapligt utprövat och utvalt så använder sig gärna lärarna av det. I dagens skola finns det 

inte speciellt mycket tid att planera eller annan tid som lärarna känner att de skulle behöva 

lägga på olika saker i skolans värld. Tack vare NTA sparar de därmed en hel del tid som de 

annars skulle ha behövt lägga på att planera, hitta material och förankra detta i kursplanen. 

Mycket av den tiden spar de nu menar lärarna. Lärare D uttrycker sig på följande sätt: 

 
”Man behöver inte uppfinna hjulet 100 gånger utan det finns redan där rakt framför mig. Det är också 

en fördel för de nyutbildade och osäkra tekniklärarna. I och med att det sparar tid för de lärarna och att 

det är någonting man kan använda i undervisningen som är utprövat och testat av andra lärare.” 

 

Liknande argument nämner fem av sex lärare som använder NTA i sin undervisning. Får de 

möjlighet att spara tid påtalar de att de gärna gör det då de känner sig stressade och gärna 

använder det på ett smidigt sätt då det inte finns mycket tid över. Framförallt den lärare som 

arbetat mindre än två år i ämnet teknik tycker att det är en väldig lättnad att kunna använda 

sig av materialet för att spara tid. I och med att teknik är det ämne i skolan som är nyast är 

också många lärare osäkra på ämnet och här underlättar NTA arbetsbördan och blir samtidigt 

en grund att luta sig tillbaka på för att ha en relevant teknikundervisning.  

Temana ska också skapa en nyfikenhet och lust hos eleverna att intressera sig mer för den 

teknik eleverna har runt om sig i sin vardag menar lärare B och D. Det visar att NTA har 

bidragit till en positiv inställning hos eleverna kring tekniken men också att uppmärksamma 

de tekniska system och tekniken vi använder oss av och stöter på i samhället idag. De 

undervisande NTA-lärarna säger också att det är mycket praktiskt arbete med NTA i 

teknikundervisningen vilket eleverna uppskattar. Samtidigt bidrar NTA till att öka elevernas 

teknikintresse på ett sätt läroböcker inte uppfyller påtalar alla intervjuade NTA-lärare. Lärare 

B uttalar sig om detta: 

 
”Det praktiska arbetet som NTA innefattar gör att eleverna blir motiverade då de får chansen att vara 

uppfinnare eller vetenskapsmän. Många av eleverna gillar att arbeta praktiskt och det är något som 

NTA använder sig mycket av, vilket eleverna uppskattar. Det utvecklar deras intresse för teknik.” 

 

I och med att lärarna utbildar sig på en införkurs innan de börjar arbeta med NTA-lådan i 

undervisningen får de möjlighet att träffa andra lärare som också ska använda lådan. På denna 

utbildning får de själva möjlighet att testa lådans alla delar men också att få erfarenheter och 

tankar av både andra lärare och den utbildare av lådan som själv använt lådan i sin 

undervisning. På kursen får lärarna tips och förslag på hur de kan lägga upp lektionerna men 

också på moment under lektionerna som möjligen kan bli röriga samt kring teorin kring 

begreppen lådorna använder sig av. Det menar lärarna är positivt då det förebygger möjliga 

hinder som skulle kunna inträffa i NTA-undervisningen. Genom att de har möjligheten att 

träffas på införutbildningen finns det också möjlighet att diskutera teknikundervisningen i 

stort med andra lärare. Tillfälle till att diskutera teknikämnet med andra tekniklärare menar 

lärarna att de inte får speciellt ofta annars. 
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Lärare D och lärare E anser också att syftet med NTA är att eleverna ska få en positiv syn och 

ett intresse för att studera mer inom NO och teknik för att sedan arbeta som exempelvis 

ingenjörer. Då de flesta elever anser att NTA är ett intressant och roligt sätt att lära sig de 

naturorienterande ämnena och teknik ökar också motivationen för att senare under skolgången 

kunna rikta in sig på sådana utbildningar.  

Fyra av NTA-lärarna anser att NTA-materialet har hög måluppfyllelse kring kunskapskraven 

men också att bedömningen i teknik upplevs som utmanande. Detta framförallt då de får så 

pass lite tid i teknikämnet då det ofta är bortprioriterat i jämförelse med de naturorienterande 

ämnena. Trots att mindre tid läggs på tekniken än NO-ämnena ska eleverna få möjlighet att 

testa kunskapskraven och sina förmågor. Den lärare som använder NTA som grund i 

teknikundervisningen utgår också från detta material när bedömningen sker. Hon påtalar att 

det finns risk att eleverna kanske enbart får möjlighet att testa kunskapskraven en gång. Skulle 

eleven exempelvis vara sjuk och borta i någon vecka finns risken att den inte alls får 

möjlighet att testa kunskapskravet och grunden till bedömning riskerar att falla.  

Lärare A som har NTA som stöd i teknikundervisningen säger:  

 
”Att ha ett underlag för bedömningen i teknik styr vilka lådor som används inom NTA och tekniken. 

Det är alltså viktigt att noggrant fundera på vilka lådor som ska användas i NTA för att eleverna ska ha 

möjlighet att få chansen att uppfylla de kunskapskrav som finns med i kursplanen.” 

 

Däremot påtalar Lärare C att de handledningar eleverna får använda sig av kan vara krångliga. 

De kan vara krångligt skrivna så läraren väljer att skriva om dessa och korta ner dem för att 

det ska vara mer relevanta och lättare för eleverna att förstå. Tre av lärarna är också inne på 

att de praktiska lådorna är relativt styrda dem. Eleverna blir tilldelade instruktioner och inte 

får speciellt mycket frihet kring hur det praktiska arbetet ska genomföras menar lärarna som 

använder NTA. Här skulle lärarna vilja släppa mer av undervisningen till eleverna men 

känner sig inte tillräckligt trygga i materialet för att göra det utan följer istället de 

instruktioner de blir tilldelade. 

Lärare B, C och D skulle också vilja kunna använda sig av flera rena tekniklådor för att ämnet 

ska bli tydliggjort gentemot NO-ämnena där fokus ligger på just tekniken. De menar att de 

flesta lådor som innehåller teknik integrerat med något av NO-ämnena är den mesta fokusen 

på NO-ämnet. Det hade kunnat utvecklats ännu mer tycker fyra av lärarna. 

 

Undervisningsformer med och utan NTA 

Två av de lärare som inte använder NTA bedriver inte lika mycket praktisk undervisning i 

teknik som de som använder lärarstödet. De två lärarna menar att det i kursplanen inte är lika 

mycket praktiska moment man bör behandla som de teoretiska och har också bedömer därför 

mest teoretiskt arbete. Men alla lärare är överens om att det praktiska arbetet behöver blandas 

med det teoretiska, det gynnas eleverna av och även lärarna i bedömningen av eleverna.  

Tre av tekniklärarna menar att det praktiska arbetet i teknik gynnar elever med läs- och 

skrivsvårigheter då dessa elever får möjlighet att visa vad de kan på ett enklare sätt, jämfört 

med att läsa och skriva. Därför har elever som inte lärarna tidigare uppfattat som ”kunniga” 

tillfälle att engagera sig och visa upp sig på ett helt annat sätt än den teoretiska 

undervisningen ger chansen till där det skriftliga arbetet kan vara betungande. Teknik är inte 

som många andra ämnen då det finns större möjligheter att använda sig av många praktiska 

moment i sin undervisning. Detta menar flertalet lärare beror på att kursplanen i teknikämnet 
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är relativt liten och den egna friheten är stor. De anser också att upplägget i kursplanen och 

kunskapskraven är enklare att koppla till praktisk undervisning. Lärare A som i sin 

undervisning däremot oftare använder sig av teori än praktik kopplar tillbaka historiskt. 

 
”Tidigare år har det varit mer fokus på det praktiska arbetet. Förr i tiden handlade tekniken i skolan om 

att kunna ha med sig kunskaper för att ta sig ut i arbetslivet och arbeta i verkstäder och fabriker. Nu är 

det istället processen som är i fokus i den tekniska utvecklingen, därför behöver eleverna tänka och 

diskutera kring detta. Med andra ord var det mer fokus på det praktiska förut och bygga ihop 

någonting och nu är det mer funderingar och diskussioner. Därför har också undervisningen i teknik 

svängt från 80/20 i praktiskt arbete är nu min undervisning upplagd med 70/30 i teoretisk favör.” 

 

Den positiva inställning de flesta av eleverna har till att arbeta praktiskt är också någonting 

lärarna gärna spinner vidare på och använder sig av för att motivera eleverna till teknik, då de 

har stora möjligheter att vara kreativa. Diskussionerna bland eleverna kring 

teknikundervisningen gynnas också av det praktiska arbetet påtalar lärarna D, E och F. De ger 

exemplet att begreppen är lättare att få synliggjorda och begripliga om eleverna får arbeta 

med dem praktiskt. Det blir lättare att sätta in i sammanhang menar majoriteten av lärarna. 

Det praktiska arbetet bidrar också till att processen till produkten är viktig då lärarna inte är 

ute efter rätt eller fel svar utan är mer intresserade av processen fram till slutprodukten.  

Svårigheter med praktiskt arbete kan delas in i flera olika moment. Att planera det praktiska 

tar oftast längre tid menar fem av de nio intervjuade lärarna. Till att börja med ska lärarna 

vara kreativa och planera vad eleverna ska göra för någonting. Lärarna ska sedan fundera 

kring hur lektionen eller lektionerna ska läggas upp där arbetsgången och klassrumsklimatet 

ska gynnas av upplägget. Där är bland annat gruppkonstellationen en viktig faktor menar 

lärarna och det är också något lärarna behöver lägga tid på att lägga upp så att det ska bli så 

bra som möjligt. Lärare E påtalar detta: 

 
”När elever ska arbeta tillsammans i grupp är det viktigt att de kan samarbeta. I dessa grupper där de 

ska arbeta praktiskt kan det både vara elever på samma kunskapsnivå som jobbar tillsammans men det 

kan också vara bra i gruppkonstellationer där det är någon starkare elev som arbetar tillsammans med 

en svagare. Det kan gynna både eleverna då den svaga eleven kan få förklarat för sig på ett nära sätt 

och den starka får genom att förklara och hjälpa den svaga eleven visa en djupare förståelse och visa 

att eleven verkligen vet vad som ska göras.” 

 

Lärare D, E och F framhåller på olika sätt den speciella arbetsmiljön under det praktiska 

arbetet som en kreativ och öppen arbetsform vilket gynnar många men att det också finns en 

risk att det blir rörigt och högljutt. I den här arbetsformen är det viktigt för flera elever att det 

finns en struktur även om de gärna vill släppa lite på strukturen för att ge möjlighet till 

kreativa lösningar och idéer. Svårighet blir det i dessa fall då läraren ska göra bedömningar i 

det praktiska då de ska lyssna på elevernas förutsägelser inför momenten men också på 

resonemangen under momenten.  

Det teoretiska arbetet sparar tid menar lärarna då det är smidigt att ta fram en lärobok och 

använda sig av då det är genomarbetat material som kopplar till kursplanen. Det praktiska 

förarbetet att hitta och ta fram rätt material menar lärarna tar mycket tid. Det material som 

används i NTA blir lärarna tilldelade och behöver inte fundera speciellt mycket själva kring 

jämförelsevis med de lärare som inte använder NTA som behöver leta material på egen hand. 

De lärare som inte använder NTA har däremot arbetat länge som tekniklärare och har mycket 

praktiskt material de använt sig av och letat fram genom åren. Skulle de vara nyexaminerade 
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skulle det däremot ta tid att leta efter ett eget material säger en av dessa lärare. Två av de 

lärare som enbart använder NTA som ett stöd till sin undervisning menar att de gärna lägger 

tid på att förbereda ett material som är så bra som möjligt utifrån kursplan menar lärare B.  
 

”Det finns nätter då man suttit till runt klockan 2–3 för att ordna ett så bra material som möjligt 

gällande teknikundervisningen, något jag tycker är roligt sen när det används” 

 

Detta kan NTA ha en bidragande orsak till menar de. Detta då det kan vara situationer som 

kan hända i vardagen och det blir synligt för eleverna hur företeelser kommer sig. Kring detta 

diskuterar lärare E: 

 
  ”I NTA får eleverna oftast göra det praktiska med lådorna först för att sedan komma fram till teorin 

genom praktiken.  Eleverna gör alltså det praktiska enbart med den förförståelse de själva har. Nästa 

steg i processen blir att läsa och fördjupa sig i teorin för att avsluta processen med att förbättra och 

göra om momentet igen med hjälp av det de lärt sig med hjälp av teorin. Arbetet med lådorna är 

relativt styrt och eleverna själva påverkar inte laborationen mycket utan de följer instruktionen de blir 

tilldelade. Detta har också med att göra elevgruppen jag har. Hade jag haft möjlighet till en mindre 

undervisningsgrupp hade jag kanske kunnat släppa mer på hur fritt de får laborera.”  

 

Lärare E menar att hennes praktiska undervisning med lådorna är relativt styrt kring vad 

eleverna ska undersöka och att de själva inte har mycket egen påverkan kring hur laborationen 

kommer att se ut. Läraren menar att det har att göra med den grupp som undervisas. Friheten i 

det praktiska arbetet hade varit möjlig att släppa på om undervisningsgruppen varit mindre.  

NTA gynnar också stora klasser då det finns tillräckligt material i lådorna så eleverna kan 

arbeta i grupp med materialet. Lärare F har en klass på nästan fyrtio elever där läraren anser 

att det är i stort sett omöjligt ändå att använda materialet då det skulle bli för rörigt vilket är 

logiskt och det ska bli ändring av detta till nästa år då den klassen istället ska delas upp i två 

klasser. Lärarens tekniklektioner består nu istället enbart av teori på grund av den stora 

elevgruppen. Läraren menar också att om man har möjlighet att använda dessa lådor i 

halvklass vore det en väldig tillgång till undervisningen då tiden finns för eleverna. 

De lärare som inte arbetar med NTA i teknikundervisningen arbetar istället med bland annat 

projekt de testat och känner sig trygga med. Lärarna som inte arbetar med NTA betonar att 

den största delen av teknikundervisningen bedrivs med mest fokus på teoretisk undervisning.  

Fem av sex lärare som använder NTA i sin undervisning där de lägger mest undervisningstid 

på praktiken i teknik jämfört med de som inte använder NTA där två av tre istället använder 

största delen av undervisningen till teoretiskt arbete.   

 

Sammanfattning av resultat: 

Hur ser tekniklärarna på mellanstadiet på teknikämnet?   

Bilden av teknikämnet kan vara diffus för eleverna framförallt då teknikämnet på många 

scheman inkluderas i NO. Det bidrar till att det finns en risk att teknikämnet bortprioriteras 

och att NO-ämnena istället tar över teknikundervisningen. Det är även svårt för eleverna att 

förstå skillnaden på NO och teknik då det finns många beröringspunkter och integreras i 

varandra. Tekniken integreras då framförallt tillsammans med fysiken. I och med att många 

NTA-lådor också inkluderar dessa ämnen ihop blir det även här otydligt för eleverna om vad 

som är teknik. Det finns dock argument om att det också är positivt att det integreras i 
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varandra då delar slipper gås igenom flera gånger då det finns teman som är gemensamma i 

teknik och fysik exempelvis menar lärarna. Det är olika på skolorna hur teknik är med på 

schemat eller inte. Några av fördelarna med integrationen med andra ämnen är exempelvis de 

gemensamma beröringspunkter som är återkommande, därför slipper de lägga lång tid på 

samma område utan kan istället bara kort repetera detta när det återkommer. Andra menar att 

det är svårt för eleverna att förstå vad teknik egentligen är och när de har teknik. Men 

teknikämnet tycker eleverna är roligt och det kan vara för att lärarna har en så positiv 

inställning till det, det kan smitta av sig.   

Någonting alla lärare också anmärker på är att de inte speciellt ofta använder sig av någon 

lärobok som de gör i andra ämnen. Det beror på att de inte anser att det finns någon lärobok 

utgiven som de är helt nöjda med. Samtidigt finns det både positiva delar och negativa delar 

till att inte använda en lärobok som grund i ämnet anser de intervjuade lärarna. Alla lärare 

som blivit intervjuade har en positiv syn på teknikämnet och tycker att det är ett roligt ämne 

att undervisa i då det är ganska fritt och de har stor påverkan själv vad de vill undervisa om i 

förhållande till kursplanen. Stor del av undervisningen består antingen av NTA-lådor, olika 

projekt eller eget material. Sex av nio tekniklärare menar också att den största delen av 

undervisningen handlar om praktiskt arbete. Tre av dessa lärare berättar om nyttan med det 

praktiska arbetet för elever med läs- och skrivsvårigheter som har svårare i det teoretiska 

arbetet. I och med att de får möjlighet att arbeta praktiskt gynnas deras egenskaper och 

kunskaper som de får möjlighet att visa på ett annat sätt gentemot det teoretiska som ofta är 

svårare för dem.   

Däremot finns det svaghet med teknikämnet också menar en del lärare. Bland annat nämns det 

kollegiala samarbetet som en svaghet där det inte finns tid för lärarna att träffas och diskutera 

teknikundervisningen utan att det då oftast är andra ämnen som istället prioriteras. Det 

sällsynta kollegiala lärandet ser lärarna som en svaghet då de gärna skulle vilja ha lärande 

samtal kollegor emellan inom ämnet teknik. Eftersom de inte använder en lärobok som grund 

i undervisningen handlar mycket om egen planering och det tar tid. Tid, som är bristvaran i 

läraryrket, gör sig än en gång påmind.  

 

Hur upplever lärarna att NTA påverkar teknikundervisningen på 

mellanstadiet? 

Alla lärarna har en positiv syn på NTA-lådorna i tekniken. Eftersom att NTA är väl grundat i 

forskning ser lärarna dessa som ett bra hjälpmedel att använda i teknikundervisningen. Det 

bidrar också till att eleverna får en god uppfattning av ämnet teknik där majoriteten av lärarna 

påtalar att det är den praktiska delen i ämnet som prioriteras. Det finns en skillnad mellan de 

lärare som använder NTA och de som inte gör det i hur de lägger upp undervisningen. Fem av 

de sex lärare som använder NTA menar att det praktiska arbetet är det som prioriteras och 

används. Två av tre av de tekniklärare som inte använder NTA säger istället att det är det 

teoretiska arbetet som de använder sig mest av. Det är intressant att se skillnaden på lärare 

som använder NTA eller inte om de arbetar mest praktiskt eller teoretiskt.   

Det är också olika beroende på förutsättningar hur stor del NTA har i teknikundervisningen. 

Alla lärare som använder NTA utom en har ett arbetssätt där de jobbar ungefär två tredjedelar 

av teknikundervisningen med praktiskt arbete jämförelsevis med de lärare som inte arbetar 

med stöd av NTA som lägger upp undervisningen med två tredjedelar teoretiskt arbete istället. 

Detta är en stor skillnad i undervisningen som skiljer sig med NTA-lådorna. En annan aspekt 

att fundera över är att den läraren på en den minsta skolan som inte har speciellt goda 
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förutsättningar med lokaler eller material använder NTA som grund i teknikundervisningen 

medan resten av lärarna mer använder det som ett stöd. Lärarna anser att NTA är en viktig del 

i teknikundervisningen men också viktigt att NTA skapar en positiv bild av teknikämnet för 

eleverna.  

Bland de positiva delar som tas upp med NTA är bland annat den tidsbesparing de gör genom 

att exempelvis slippa leta material som uppfyller deras behov i teknikundervisningen. De är 

också nöjda med att exempelvis Papperslådan testar alla de fem tekniska förmågor som 

kursplanen visar. Detta är också någonting som flera av lärarna berättar om, att lådorna är 

kopplade till kursplanens alla delar. I och med att lådorna är kopplade till läroplanen menar 

lärarna att de själva inte så noga behöver fundera och planera kring. Både många lärare och 

den samordnare som visar lådorna för de nya lärarna har testat lådorna och kan därmed bidra 

med tips och förslag till undervisningen. Tack vare utbildningen får NTA-lärarna möjlighet att 

träffa andra lärare och diskutera teknikämnet och teknikundervisningen. Det tillfället menar 

lärarna att de inte får speciellt ofta annars då under andra lärarträffar är det istället andra 

ämnen som diskuteras och inte just teknikämnet.   

En annan fördel med lådorna är att intresset för teknik ökar hos eleverna. Eleverna förknippar 

lådorna med det praktiska arbetet vilket bidrar till en lust hos eleverna att lära sig och 

intressera sig för ämnet teknik. Detta har att göra med undervisningsformen som eleverna 

överlag gillar.  Lärarna är framförallt positiva till lådorna i teknikämnet men det finns också 

sidor som skulle kunna utvecklas med lådorna menar tre av dem. Lärare C påtalar den 

elevhandledning som hen tycker är krångligt skriven och behöver skrivas om och förenklas 

innan eleverna får elevhandledningen i händerna och använder sig av den. Detta menar 

läraren skulle kunna justeras i lådorna som skickas ut. Det är också lärare som påtalar den 

integration lådorna gör med andra ämnen. Att skapa fler lådor likt Papperslådan där fokus 

ligger på teknikämnet och det är väldigt tydliggjort både för lärare och elever värderar två av 

lärarna högt.  

Diskussion 

I det här kapitlet redogörs en diskussion kring metoden som använts i studien samt de 

intervjuade lärarnas tankar i relation till tidigare forskning som diskuterats. Diskussionen 

innehåller även en sammanfattande del som beskriver slutsatsen av denna studie. Kapitlet 

avslutas med förslag till vad man skulle vilja studera vidare utifrån vilka vidare frågor som 

inte besvarats i min eller andras forskares studier. 

 

Resultatdiskussion 

Lärarnas tankar om teknikämnet 
Majoriteten av de intervjuade lärarna är positivt inställda till teknikämnet. Ändå menar flera 

av dem att det kan bortprioriteras i förmån för de naturorienterande ämnena. Det är inte bara 

mina respondenter som menar att teknikundervisningen har en tendens att bortprioriteras av 

de undervisande lärarna utan även Skolinspektionens rapport (2014) tyder på detta. I min 

undersökning har alla intervjuade lärare både NO och teknik förutom Lärare G som enbart har 

teknik med eleverna. Av de totalt nio skolor där undersökningen skett finns det på tre av dessa 

tid utsatt för enbart teknikundervisning. De lärare som har teknik som eget ämne påtalar att 

för eleverna är det tydligt vad teknik är. Till skillnad från de lärare som har båda ämnena där 
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de integreras, där är inte eleverna helt med på skillnaden på teknik och NO. Kring detta 

påtalas också här att det inte läggs lika mycket tid på teknik som NO-ämnena. Detta kommer 

förhoppningsvis att bli tydligare och läggas mer tid på i samband med den nya timplanen som 

införs i höst (Regeringen, 2017) samt att det utbildas lärare i teknik. Slutsatsen av detta blir att 

det är viktigt för elevernas skull att teknikämnet blir tydliggjort för dem och det är lärarna 

inne på under intervjuerna. I och med detta kommer eleverna ha enklare att förstå vad teknik 

är för någonting i jämförelse med NO-ämnena. Samtidigt är lärarna inne på punkter som är 

positiva med att integrera NO med teknik och de är de gemensamma punkter som finns i 

läroplanen. Där finns det möjlighet att undervisa dessa tillsammans vilket även Sjøberg 

(2010) belyser.  

Det är också spännande att spinna vidare på Lärare E:s uttalande om hur hon anser att även på 

högskolor/universitet läggs det mer fokus på NO än på teknik. Likt Matsson (2005a) och 

Skolinspektionens (2014) granskning används det lite läroböcker och det är ingenting som 

styr undervisningen. Detta är något som bekräftats av de lärare som blivit intervjuade i min 

studie. Ingen av dessa använder en lärobok som grund i undervisningen vilket de anser att det 

både finns fördelar och nackdelar med. Det kan vara bekvämt att ha en lärobok som grund i 

undervisningen då det är något som är utprövat och använts av många lärare som också kan 

ge en likvärdig teknikundervisning över landet. Men det skulle också kunna vara så att likt i 

de andra ämnen som mest består av praktiskt arbete, likt idrott och slöjd, används ingen 

lärobok alls. I och med att det inte används någon lärobok som grund i teknik styrs istället 

undervisningen av egen hämtat material och det ser väldigt olika ut på stora delar i Sverige. 

NTA skulle kunna vara ett bra alternativ till en lärobok i detta sammanhang då det är väl 

grundat i forskning och kursplanen (www.ntaskolutveckling.se) och är också ett läromedel 

lärarna i min studie gärna använder sig av. Alla lärare i studien menar att de läroböcker som 

för tillfället finns att använda sig av i teknik inte uppfyller deras förväntningar. Det tycker jag 

också är en intressant aspekt då många lärare i kärnämnena oftast grundar undervisningen i 

exempelvis en matematikbok. Jämförs detta med teknikämnet kan det tolkas som att de 

förutsättningar tekniken har inte kan jämföras med kärnämnena. Självklart säger timplanen att 

det ska läggas mest tid på kärnämnena men förutsättningarna för att bedriva en god 

teknikundervisning kanske inte finns där. När Lärare F berättade att han undervisar nästan 

fyrtio elever i teknikämnet häpnade jag. I och med den väldigt stora elevgruppen finns inte 

heller värdiga förutsättningar för att eleverna ska få möjlighet att utveckla sina tekniska 

förmågor. Skogh (2011) menar att lärarna har en stor verkan på elevernas inställning till 

teknik genom att presentera det som intressant och spännande och i denna lärares kan man 

fundera om denna möjlighet finns. Läraren har möjlighet att använda sig av NTA men har valt 

bort det för att det inte finns möjlighet att bedriva en bra undervisning med hjälp av det då 

klassen är för stor och det bara blir rörigt. Det kan också påverka elevernas inställning till 

ämnet teknik då läraren har en betydande roll i detta. Även Hattie (2012) lyfter den stora roll 

läraren har för att bistå eleverna till ett gott lärande, kanske den mest betydande rollen. Det 

betyder att vi ska vara förebilder för våra elever där vi bidrar till att eleverna får en god syn på 

teknikämnet och har en lust att lära. Något som är väldigt viktigt i detta fall är den kompetens 

läraren innehar (Jones m.fl., 2013). Läraren behöver vara påläst och gott utbildad i 

teknikämnet för att bidra till så god teknikundervisning som möjligt.   

Eftersom teknik är det nyaste ämnet i skolan finns det andra brister i ämnet. Bland annat finns 

det inte speciellt många utbildade tekniklärare att diskutera undervisningen med anser de 

intervjuade lärarna. I CETIS (2004) undersökning har två tredjedelar av de undersökta lärarna 

http://www.ntaskolutveckling.se/
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inte hade mer än fyra akademiska poäng i ämnet teknik vilket också min studie går in på. De 

lärare som i min studie intervjuats har påtalat att de inte har några utbildade kollegor att 

diskutera sin undervisning i ämnet teknik med verkar överensstämma med vad CETIS 

undersökning visar. Jämförs detta med andra ämnen är mitt antagande att utbildade 

tekniklärare är en bristvara (Ny Teknik, 2016). Förhoppningsvis kommer antalet utbildade 

tekniklärare att öka och därmed finns också möjligheten att lära genom kollegialt samarbete.      

 

Hur teknikundervisningen i klassrummet bedrivs 
De intervjuer som genomförts under min studie har visar att lärarna har olika syn om 

teknikundervisningen bör vara av mest teoretisk eller praktisk karaktär. Sex av de intervjuade 

lärarna menar att elevernas lärande gynnas av det praktiska arbetet. Kring det praktiska 

arbetet är det intressant att hur olika lärarna lägger upp sin undervisning och detta kan kopplas 

samman till om lärarna använder NTA eller inte. Fem av sex tekniklärare som använder NTA 

i sin teknikundervisning lägger upp ämnet med främst praktisk inriktning. Jämförs detta med 

lärarna som inte använder NTA i undervisningen är det istället två av tre som främst bedriver 

teoretisk undervisning inom tekniken. Samtidigt är det viktigt att det inte bara bli görande 

utan att vetandet samt förståelsen också är viktigt (Bjurulf, 2008; Klasander,2010). Eleverna 

behöver få en förståelse för vad de gör och varför. Kan de förknippa detta med den teoretiska 

finns det möjlighet att lärandet lyfter.  

Det är ett intressant resultat som studien visar att de har så olika syn på hur 

teknikundervisningen bör vara upplagd. NTA bidrar till att det praktiska arbetet inom 

teknikämnet bedrivs i en större mängd visar studien. Det praktiska arbetet menar sex av totalt 

nio lärare att de använder som den största delen av sin teknikundervisning där fem av dessa 

lärare menar att det NTA är stor del av det praktiska. Med andra ord har NTA en stor roll i 

den praktiska undervisningen i teknikämnet hos dessa lärare. Det är dock viktigt att det inte 

bara räcker med det praktiska arbetet utan det behöver kombineras med begreppslig förståelse 

för att utveckla den tekniska kunskapen (McCormick, 2004). I och med teknikundervisningen 

i de flesta av lärarnas klasser ofta bedrivs praktiskt tycker eleverna att det är roligt med teknik. 

Att eleverna har en positiv känsla av praktiskt arbete anser Ekstig (1990) också. De blir 

motiverade och engagerade i teknikundervisningen som de möjligen inte är i andra mer 

teoretiska ämnen. Dock är det viktigaste fortfarande i tekniken att eleverna ska lära sig 

någonting om mer än att det ska vara motiverande, så fokus bör vara på detta. Dock kan det 

bidra att eleverna är motiverade för att eleverna ska lära sig där också lärarens kompetensnivå 

också är väldigt viktig (SOU, 2010:28).  

Det praktiska arbetet ger också möjlighet för elever med exempelvis läs- och skrivsvårigheter 

att visa sina kunskaper på ett sätt de inte har lika stor möjlighet till om de arbetar teoretiskt. 

Eleverna som annars inte kan glänsa och visa upp sig får med det praktiska arbetet chansen 

till att göra det betonade också Mattson (2005b). Det tycker jag är en väldigt positiv del av 

den praktiska undervisningen som egentligen inte var något jag funderat på innan studien utan 

kom fram till under arbetets gång. Genom det praktiska arbetet får eleverna fokusera på att 

göra moment istället för att läsa och skriva lika mycket. De eleverna med svagheter i det 

teoretiska arbete som bedrivs i grundskolor får de istället möjlighet att glänsa och visa sina 

kunskaper i en annan form som möjligen är bättre tillämpad för även dessa individer. 

Samtidigt är en kombination av teori och praktik att föredra, där NTA enligt lärarna ser ut så 

att eleverna får göra det praktiska först för att sedan läsa teorin och göra om och förbättra 
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undersökningen. I NTA är det praktiska arbetet rätt slutet kring hur undervisningen ska läggas 

upp efter de anvisningar de blir tilldelade. I Domins (1999) studie skulle denna typ av 

undervisning definieras en sluten laboration. Lärarna uppskattar lådorna då de är 

tidsbesparande och behöver möjligen inte själva vara speciellt insatta själva för att genomföra 

aktiviteterna där eleverna eventuellt inte uppmuntras att reflektera eller undersöka problemen 

vidare. Jämför man med hur den praktiska undervisningen ser ut för lärare som inte använder 

NTA i teknikämnet finns det en skillnad. De lärare som inte använder NTA har möjligen 

chans för eleverna att få en större frihetsgrad kring hur laborationen kommer att se ut då det är 

lärarna som själva lägger upp undervisningen. Om arbetet sker i friare form som exempelvis 

den problembaserade laborationerna (Domin, 1999) skulle mer tid förmodligen krävas av 

lärarna. Detta då det tar mer tid att fundera på de problem som eleverna ska lösa med hjälp av 

NTA. Möjligen kan detta kopplas i de uppdrag eleverna får i lådorna. De uppdrag som finns i 

lådorna skulle kunna bidra till ännu större frihet och stötta elevernas tankar kring hur problem 

kan lösas. Genom att de får möjlighet till den friheten finns också en god chans för eleverna 

att utveckla sina kognitiva förmågor och förmågan att lösa problem (Domin, 1999). Jämförs 

det med de frihetsgrader Gyllenpalm m.fl. (2010) tar upp verkar NTA hamna under 

frihetsgrad 0 enligt de intervjuade lärarna. Skulle det praktiska arbetet istället bedrivas med 

chansen att undersöka ännu mer istället för att hålla sig till en mall är chansen att lärandet 

ökar ännu större. Detta är självklart beroende om gruppen klarar av det. I den grupp där 

läraren själv hade ansvar för ca 40 elever under en tekniklektion kan det vara mer rimligt att 

eleverna får följa instruktioner där de hamnar på frihetsgrad 0. Men är det en klass med 

hälften så många elever finns stora möjligheter till att låta eleverna vara med och utforska och 

göra laborationen tillsammans. 

 

NTA som stöd i teknikundervisningen 
NTA bedrivs på sex av de nio skolorna som blivit undersökta. Det råder överlag en positiv 

inställning till NTA hos alla intervjuade lärare och då är det bland annat tids- och 

planeringsbesparingen som gynnar lärarna. Flertalet av lärarna talar om att det finns lite tid i 

skolan för att planera undervisning och genom att de får möjlighet att använda ett material i 

tekniken som är vetenskapligt utprovat och testat sparar de gärna den tiden. Att det är en stor 

tidsbesparing med NTA är undervisningen är även något Ekborg och Lindahl (2007) kom 

fram till i sin enkätundersökning som dock handlade om NO. Enligt den studie jag gjort har 

de intervjuade tänkt likadant i teknikämnet. Möjligheten att ha tillgång till ett utprövat 

material och planeringar som finns färdigt är positivt. Det finns dock en risk med NTA, att 

enbart ta materialet och följa handledningen är att det inte funderas speciellt mycket på varför 

man gör som man gör. Jag anser att man behöver fundera vad syftet med arbetet är och inte 

bara göra det.  

Eleverna blir intresserade av teknik med hjälp av NTA menar också flera av de intervjuade 

lärarna. Det skapar en glöd som andra ämnen inte har. Mycket om detta handlar om att NTA-

lådorna bidrar till att eleverna får arbeta praktiskt. Många klasser håller till i klassrummet när 

de arbetar med NTA. Jag anser att det skulle bli roligare för eleverna om de exempelvis skulle 

få gå till en slöjdsal och arbeta där det finns möjlighet för eleverna att bli ännu mer 

inspirerade till att arbeta i tekniken. Att få arbeta med NTA i en riktig laborationssal skulle 

säkerligen även det lyfta undervisningen. Enbart en av de intervjuade lärarna hade möjlighet 

till att vara i en laborationssal i undervisningen, det var en av de lärare som inte har NTA i 
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undervisningen. Det verkar vara svårt att få de resurser i form av exempelvis salar som 

möjligen kan behövas för att lyfta teknikundervisningen till en ännu högre nivå. 

Viktigt i NTA är också att lyfta att det är processen fram till resultatet som är det absolut 

viktigaste. Fokus är alltså inte lika mycket på rätt eller fel svar utan istället processen och 

resonemangen. Eleverna arbetar tillsammans och resonerar till fram till resultatet. För lärarna 

är införutbildningen också en möjlighet att diskutera sin undervisning och träffa andra 

verksamma tekniklärare. Det kollegiala lärandet är något Schoultz m.fl. (2003) lyfter i en 

utvärdering av NTA. Lärarna behöver vara tillsammans och diskutera för att lära. Det är 

tillfällen de inte får speciellt ofta att lära kollegialt och det är något de uppskattar väldigt 

mycket menar lärarna i min studie. Även här återkommer känslan om att teknikämnet 

bortprioriteras. Enligt Skolinspektionens (2014) granskning är många lärare osäkra på sin 

teknikundervisning. Att då diskutera sin undervisning tillsammans med kollegor bör vara en 

stor fördel för att få chansen att göra den ännu bättre. Ingen av de intervjuade lärarna i min 

studie har menat att de egentligen fått någon mer kompetensutveckling och möjlighet att träffa 

andra tekniklärare än under NTA-utbildningarna. Det kan också handla om att teknikämnet 

prioriteras bort i en skola där mycket handlar om stress och att tiden inte räcker till. Ska det 

verkligen vara så undrar jag? Är det rättvist mot eleverna som finns i skolan men också mot 

oss lärare? De förutsättningarna finns inte för tillfället i teknikämnet tycker jag utan verkar 

bortprioriteras i en skolvärld där tiden överlag är bristfällig.  

 

Metoddiskussion 
I studien undersöktes tekniklärares inställning kring ämnet och NTA som stöd i 

undervisningen. För att få svar på studien användes kvalitativa intervjuer då jag ansåg att 

dessa skulle ge insikter på ett djupare plan än enkäter. Jag tycker att tack vare de följdfrågor 

jag fick möjlighet att ställa lyckades jag få en rik data då lärarna gärna förklarade om sig om 

jag inte förstod eller utvecklade svar vidare. Möjligen hade även observationer kunnat 

genomföras tillsammans med intervjuerna. Detta för att få möjlighet att se hur 

teknikundervisningen bedrivits i klassrummet och genom detta hade möjligen studien fått en 

ännu högre validitet. Studien har bedrivits i tre olika kommuner i mellersta delen av Sverige. I 

och med att det är tekniklärare från flera olika kommuner ökas studiens reliabilitet då de har 

olika huvudmän och exempelvis olika NTA-utbildare.  

Under intervjuerna har några olika teman följts och där frågorna anpassats efter intervjuernas 

gång. De första intervjuerna var svårare att göra då jag både var nervös samt lite osäker på hur 

de skulle läggas upp. Därför ledde de första intervjuerna till relativt strikta svar och frågor 

men efter hand blev jag mer bekväm i intervjurollen vilket bidrog till att även respondenten 

agerade mer avslappat. Det blev en djupare diskussion istället för upprepande svar och fokus 

på frågekategorierna. Det fanns också två lärare som hörde av sig till mig och enbart kunde ta 

intervjuerna på telefon vilket jag valde att avstå från. Detta då jag diskuterade detta med 

tidigare studenter och de ansåg att det var svårt att få till en bra intervju via telefon. Därför 

blev studien endast med tekniklärare som hade möjlighet att träffas på tu man hand. I samtal 

med min handledare valdes att intervjuerna enbart skulle ske med en lärare per skola trots att 

det på en skola erbjöd sig två tekniklärare att ställa upp på intervju. Det blev endast en lärare 

per skola för att lärare inte skulle ha skulle påverka varandra. 

Skulle det finnas möjlighet att göra studien en gång till hade jag valt att utföra både intervjuer 

och observationer för att få en än större validitet i studien. Detta för att jag i så fall haft 
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möjlighet att undersöka hur undervisningen sett ut i klassrummet. Sedan hade undersökningen 

även kunnat innefatta flera olika kommuner då det hade varit intressant att jämföra skillnader 

och likheter mellan dessa. Då jag hörde mig för med många olika rektorer och även lärare där 

alla inte valde att vara med på studien finns det risk att enbart de som är positiva till 

teknikämnet valde att delta. Det skulle kunna påverka validiteten och ge en skev bild av 

verkligheten då enbart de lärarna som är positiva till teknikämnet valde att delta på studien.   

 

Slutsatser 
Den här studien visar att lärarna anser att teknikämnet är ett roligt ämne att undervisa i men 

också att det finns möjlighet att utveckla ämnet om förutsättningarna finns. Teknik- eller 

labbsalar är en brist i undervisningen för att ge möjligheter för än större utvecklingspotential. 

Teknikämnet är det nyaste ämnet som införts i skolan och förutsättningarna för undervisning 

är inte lika goda som för andra ämnen. Det kollegiala lärandet i teknikämnet är ännu inte 

speciellt stort utan i detta finns möjlighet till utveckling. NTA-kurserna har enligt lärarna 

inneburit en möjlighet till fortbildning där de träffat andra tekniklärare och kunna diskutera 

undervisningen. Det är en möjlighet som lärarna inte hade haft om de inte undervisat med 

hjälp av NTA. Tekniklärarna har inte tillgång till laborationssalar där förutsättningar skulle 

finnas för att bedriva en ännu högre kvalité. NTA har införts i många skolor och lärarna som 

använder detta lärarstöd anser att det är ett bra material. Detta material som de blir tilldelade i 

NTA-lådan sparar också lärarna mycket tid i och med att de slipper leta material på egen 

hand. Lärarna menar att det både kan vara svårt att hitta relevant material samt att det i sådana 

fall tar tid att hitta sådant. Lektionsplanering och idéer sparar lärarna till andra arbeten där de 

kan ha stöd av det. Däremot är laborationerna relativt styrda och här finns det utrymme till 

möjlighet för än större frihet, beroende på elevgrupp såklart. Möjligheten att eleverna skulle 

få chansen att vara med och styra undervisningen kan utvecklas. Ytterligare en slutsats som 

studien visar är att lärarna som använder NTA i sin teknikundervisning har en större del 

praktiskt arbete i teknikämnet än vad lärarna utan NTA bedriver. Det är ett intressant resultat 

som studien har visat. Kring det praktiska arbetet är det exempelvis gynnande för elever med 

läs- och skrivsvårigheter som i och med detta får möjlighet att visa sina förmågor och 

kunskaper få ett annorlunda sätt än det teoretiska arbetet ger chansen till. Det praktiska arbetet 

som eleverna ofta kopplar teknikämnet till gillar eleverna och har en positiv syn på det.     

 

Förslag till vidare forskning 
Det finns flera utvärderingar om NTA i undervisningen men inte många kring teknikämnet 

och NTA. Nu har denna studie gjorts kring tekniklärarnas syn på NTA men också på 

teknikämnet. Jämförs resultaten i denna studie med resultaten om NTA i NO-ämnena är dessa 

relativt liknande. Det skulle vara intressant att fortsätta undersöka kring vad NTA bidrar med i 

teknikämnet då man skulle kunna undersöka skolor där resurser finns i laborationssalar, 

jämförelsevis där det inte finns om miljön i omgivningen spelar stor roll. Det skulle också 

vara intressant att undersöka på vilket sätt elevernas utveckling av tekniska begrepp sker och 

om NTA bidrar till hur eleverna på mellanstadiet tänker kring de tekniska system som finns i 

vårat samhälle. Min studie har även nämnt hur elever med läs- och skrivsvårigheter gynnas av 

det praktiska arbetet. Det skulle vara intressant att forska om hur och vad NTA bidrar med till 

elever med dessa svårigheter. 
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Studiens bidrag 
Jag anser att denna studie bidragit till att påvisa de positiva tankar tekniklärare har till NTA i 

undervisningen. Alla de undersökta lärarna är överlag positiv till stödet de får i och med detta 

material. Studien har också bidragit till att se skillnaden tekniklärare har på hur 

undervisningen bör läggas upp i klassrummet beroende på om NTA används eller inte. Fem 

av sex tekniklärare där NTA används väljer att framför allt använda praktiskt arbete. Två av 

tre lärare som inte använder NTA väljer istället att lägga största delen på teoretiskt arbete. Det 

anser jag visar på att NTA bidrar till att välja ett praktiskt arbete i teknikundervisningen.   
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Bilagor 

Bilaga 1 
Informationsbrev 

Hej. 

Jag genomför nu mitt examensarbete för grundlärarprogrammet årskurs 4–6 på Karlstads 

universitet. Mitt examensarbete handlar om teknikämnet och lärares inställning till detta.  

Eftersom jag ska arbeta som mellanstadielärare och undervisa elever i samma ålder som du 

undervisar skulle jag finna det intressant om du ville delta i denna intervjuundersökning. Det 

kommer att hjälpa mig både i mitt examensskrivande men också som framtida lärare. 

Intervjuerna kommer att handla om hur teknikundervisning bedrivs på mellanstadiet. 

Undersökningen kommer också att behandla projektet NTA och din användning av det i 

teknikundervisningen.  

Intervjun kommer att äga rum när du har tid och möjlighet och beräknas pågå under ca 30 

minuter på vald plats. Både innan och under intervjun har du när som helst möjlighet att 

avbryta utan att några som helst påföljder om du känner att du skulle vilja eller behöva det. 

Den informationen du delger mig kommer enbart att användas i forskningssyfte och du 

kommer att anonymiseras. Dina uppgifter kommer med andra ord inte att tilldelas någon 

obehörig person och du kommer inte att kunna identifieras på något sätt. Det enda betraktare 

kommer kunna utläsa av undersökningen är vilken årskurs du undervisar i. Varken skola eller 

kommun kommer att avslöjas.  

Att vara med i denna undersökning är frivillig och skulle du inte vilja fullfölja intervjun kan 

du när som helst välja att avsluta den. Intervjun kommer att spelas in via mobiltelefon och 

efter att arbetet är klart kommer all inspelning att raderas. 

När denna studie är klar kommer den att publiceras på Diva-portalen där du kommer kunna ha 

möjlighet att läsa den. 

Jag som ansvara för forskningen heter Richard Sundell. Har du några frågor eller funderingar 

kring intervjun är du välkommen att höra av dig till mig; 

Telefonnummer: xxxxx 

Mejladress: xxxxx 

mailto:Robertfriberg@hotmail.se
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Tack för att du tog dig tid att läsa informationsbrevet.  

Hälsningar Richard Sundell 

Bilaga 2 
Samtyckesformulär 

 

 

 Jag har tagit del av informationsbrevet och fått möjlighet att ställa frågor.   

 

 Jag går med på att delta i undersökningen. 

 

 

Ort och datum:____________________________________________________________ 

 

 

Underskrift:__________________________________________________ 

 

 

Namnförtydligande:_________________________________________________________ 
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Bilaga 3 
Intervjuguide    
    Skola: 

• Vilka årskurser finns det på skolan? 

• Hur många elever går det på skolan? 

       Elever: 

• Hur upplever du elevernas inställning är i teknikämnet? 

• Har eleverna möjlighet att påverka teknikundervisningen? 

      Lärare: 

• Hur länge har du arbetat som tekniklärare? 

• Vilken utbildning har du i teknik? 

• Vad tycker du om att undervisa i teknik? 

• För vilken årskurs undervisar du? 

• Har du varit på någon utbildning/kompetensutveckling angående ämnet teknik? 

• Anser du att du är i behov av utbildning/kompetensutveckling? 

      

       Undervisning: 

• Hur jobbar du med teknik utifrån läroplanen? 

• Anser du att det borde läggas mer tid på teknikämnet i skolan?  

• Hur ser undervisningen ut? (ämnesöverskridande eller varje ämne för sig i NO & 

teknik) 

• Hur påverkar ditt eget teknikintresse undervisningen? 

• Vad ser du för möjligheter och svårigheter med undervisning i teknikämnet? 

NTA: 

• Vad är det för skillnad för dig att använda NTA-lådor i teknikundervisning jämfört med 

när du inte använt det? 

• Hur ofta använder ni någon av de lådorna som innehåller teknik? 

• Vilket syfte fyller NTA i teknikundervisningen? 

• Vad anser du man skulle kunna utveckla med NTA-projektet? 

• Gynnar NTA dig i bedömningssituationer?  

• Använder du både läroböcker och NTA-lådor i undervisningen?  

• Vad är skillnaden på en praktisk lektion i teknik och en med NTA? Beskriv. 

• Fördelar och nackdelar med praktiskt arbete kontra teoretiskt arbete? 

• Vad har ni för förutsättningar för att bedriva bra teknikundervisning.  

Utan NTA 

• Hur arbetar ni praktisk i teknik?  

• Vad ser du för fördelar och nackdelar med praktiskt arbete kontra teoretiskt arbete? 

• Vad har ni för förutsättningar för att bedriva en god teknikundervisning? Lokaler? 

Material? 

• Hur lägger ni upp arbetet? Arbetas det i grupp, gemensamt eller enskilt? 

• Gynnar praktiskt arbete dig i bedömningssituationer?  
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