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Abstract 
Skolinspektionen (2014) presents numerous weaknesses in the Swedish technology education 

in primary school. Their main message is that technology is a subject that must be made visible 

in Swedish primary schools. They also point out the fact that technology lessons contain too 

much practical work in relationship to the amount of discussion. To achieve highly effective 

technology teaching some areas must be improved. The purpose of this study is to contribute to 

the understanding of what effective technology teaching really is and how it may give pupils 

an opportunity to develop their problem-solving skill. This was researched through interviews 

with teachers teaching technology at a school with promising conditions to represent effective 

technology teaching. The result shows the importance of high quality teacher education, colle-

giality, functioning material management, efficient usage of time and an awareness of what kind 

of structure pupils should face in the technology education. Technology education with too 

much structure confines the pupils’ ability to be creative while solving problems. Teacher com-

petence is crucial when actualizing effective technology teaching and including discussions to 

it on a daily basis. 
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Sammanfattning 
Skolinspektionen (2014) lyfter ett omfattande antal områden som behöver förbättras för att tek-

nikundervisningen i den svenska grundskolan ska anses vara högkvalitativ. Deras huvudbud-

skap är att teknikämnet är för osynligt och att det måste synliggöras i skolarbetet. Dessutom 

menar de att lektioner i för hög utsträckning består av praktiskt arbete utan utrymme för reflekt-

ion. Syftet med den här studien är att bidra till förståelsen av vad högkvalitativ teknikundervis-

ning kan vara och hur den kan ge eleverna möjlighet att utveckla sin problemlösningsförmåga. 

Detta undersöktes genom intervjuer med tekniklärare på en skola som ansågs ha goda förutsätt-

ningar att exemplifiera högkvalitativ teknikundervisning. Resultatet påvisar vikten av god lä-

rarutbildning, kollegial samverkan, fungerande materialhantering, effektiv tidsanvändning och 

en medvetenhet kring graden av struktur i undervisningen. Det finns en svårighet för tekniklä-

rare att finna en sund balans mellan struktur och frihet i undervisningen. För mycket struktur 

begränsar elevernas möjligheter till att utnyttja sin kreativitet och problemlösningsförmåga, 

medan för mycket frihet ökar uppgiftens svårighetsgrad. Lärarens kompetens är avgörande för 

att iscensätta högkvalitativ teknikundervisning och för att göra givande diskussioner till en na-

turlig del av undervisningen. 

Nyckelord 

Teknikundervisning, högkvalitativ undervisning, designprocess, problemlösning, kreativitet, 

grundskola
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Bakgrund 

Genom det här examensarbetet har jag getts chansen att söka svar på en fråga som jag burit med 

mig under i stort sett hela min utbildning. Vad är egentligen högkvalitativ teknikundervisning? 

Jag har bevittnat många skickliga lärare bedriva undervisning i samtliga ämnen och nästan ge-

nomgått en hel lärarutbildning utan att frågan har besvarats. Detta väcker i sin tur nya frågor. 

Varför har jag gått miste om goda exempel på teknikundervisning? Är teknikämnet inte viktigt 

i förhållande till andra ämnen? Går teknikämnet verkligen bara ut på att bygga saker? Frågorna 

duggar tätare än svaren när tankarna leds mot teknikundervisning, men på något sätt vill jag 

ändå tro att teknikundervisningen har en ouppnådd potential och att teknikämnet är viktigare 

än det framställs ute i skolorna. 

Dessvärre bekräftas den dystra uppfattning jag har kring teknikämnet av Skolinspektionen 

(2014). I en omfattande granskning av teknikundervisningens kvalitet i den svenska grundsko-

lan upptäcktes en lång rad av brister. Deras huvudsakliga budskap är att synliggöra teknikämnet 

för att ge det dess rättmätiga status. Bjurulf (2008) lyfter i sin avhandling att teknikämnets svaga 

ställning till stor del beror på dess kortvariga historia som skolämne. Det i kombination med 

teknikämnets innehållsliga bredd menar hon är den huvudsakliga anledningen till att undervis-

ning i ämnet är svårt att bemästra. Nordlöfs (2018) forskning målar också upp en mörk bild av 

teknikämnet i den svenska grundskolan genom att kartlägga tekniklärares uppfattningar kring 

ämnet.  

Allt detta pekar på att något fundamentalt måste ändras med den svenska teknikundervisningen. 

Den stora frågan är bara vad som behöver ske. McCormick (2004) föreslår att teknikdidaktisk 

forskning riktas mot att skapa kunskap kring hur teknikundervisning borde se ut snarare än mot 

hur det ser ut idag. Jones, Buntting och De Vries (2013) hävdar dessutom att tekniklärare bör 

inkluderas i forskningen istället för att vara forskningsobjekt. Dessa två synpunkter är centrala 

för det förhållningssätt som den här studien anammar och vad som kommer att eftersökas. Min 

avsikt är att den för tillfället suddiga bilden av vad högkvalitativ teknikundervisning är ska 

förtydligas genom den här studien för att gagna både min egen och mina framtida kollegors 

yrkesmässiga kompetens. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att bidra till förståelsen av vad högkvalitativ teknikundervisning 

kan vara och hur den kan åstadkommas i teknikklassrummet. Enligt en granskning av Skolin-

spektionen (2014) finns ett tomrum i teknikundervisningen i den svenska grundskolan som be-

höver fyllas för att den ska anses vara högkvalitativ. Studien avser att i största möjliga mån fylla 

detta tomrum och åskådliggöra hur lärare på ett framgångsrikt sätt kan organisera och realisera 

sin teknikundervisning. 

Frågeställningar 

 Vilka uppfattningar har lärare kring vilka beståndsdelar som kännetecknar högkvalitativ 

teknikundervisning? 

 Vilka uppfattningar har lärare kring att organisera teknikundervisning som syftar till att 

utveckla elevernas problemlösningsförmåga? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 

I det här kapitlet förs redogörelser kring det nuvarande forskningsläget. Skolinspektionen 

(2014) lyfter många brister med teknikundervisningen som hålls i Sverige och under kapitlets 

gång kommer forskning knytas till de aspekter som anses bristfälliga i den svenska grundsko-

lan. Enligt McCormick (2004) borde teknikdidaktisk forskning inte vara riktad mot vad teknik-

undervisning är utan vad den borde vara. I den här studien tas utgångspunkt i hur teknikunder-

visning bedrivs idag för att bidra till förståelsen av hur den bör bedrivas imorgon. 

Dagens teknikundervisning i den svenska grundskolan 

Teknikämnet kan sedan 24 år tillbaka titulera sig skolämne med tillhörande kursplan (Bjurulf, 

2008). Ämnets relativt unga ålder är enligt Bjurulf en av anledningarna till dess för tillfället 

svaga ställning, men också att ämnets innehållsliga variation och bredd inte ännu har behärskats 

av de svenska skolorna. 

Skolinspektionen (2014) har gjort en omfattande granskning av teknikundervisningen i den 

svenska grundskolan. I studien granskades sammanlagt 22 skolor där totalt 112 tekniklärare var 

verksamma. Syftet med studien var att undersöka hur hög kvalitet undervisningen höll, och med 

kvalitet menas i det här fallet hur väl undervisningen är kopplad till kunskapskrav och det syfte 

som återfinns i kursplanen. Studien riktar kritik mot flera aspekter av undervisningen och den 

visar också att elevernas intresse för ämnet sjunker allt eftersom de avancerar i årskurserna.  

Granskningen visar att de praktiska momenten dominerar i teknikundervis-

ningen. Eleverna bygger och konstruerar. Eleverna ges dock alltför sällan 

möjlighet till teoretisk förankring eller diskussion och reflektion i samband 

med det praktiska arbetet, trots att skolbesöken visat att det i många klassrum 

finns en lugn och trygg lärandemiljö som skulle kunna möjliggöra detta. Det 

leder till ett oreflekterat görande och till att eleverna inte vet vad de ska lära 

sig av de praktiska momenten. Eleverna får också i alltför hög grad styrda 

uppgifter som ska utmynna i en och samma lösning. Det gynnar inte utveckl-

ingen av elevernas problemlösningsförmåga och kreativitet. (Skolinspekt-

ionen, 2014, s.7) 

Utöver det oreflekterade görandet som nämns ovan upptäckte Skolinspektionen i sin granskning 

att många lärare känner sig osäkra i att undervisa i teknik och att det dessutom saknas tillräckligt 

goda förutsättningar i form av kompetens, tid och utrustning. Osäkerheten hos tekniklärare 

nämns också som ett problem av Nordlöf (2018) som menar att lärare tenderar att prioritera 

undervisning i områden som de känner sig trygga i. Genom sin forskning konstaterar även hon 

att tekniklärare saknar läromedel och material till undervisningen, vilket resulterar i att elever-

nas kunskaper blir lidande. Lärarna får helt enkelt lägga mer tid på materialhantering än på att 

utforma själva teknikundervisningen. Missnöjet hos lärare kring material och utrustning i tek-

nikundervisningen lyser även igenom i en enkätundersökning av Nordlander (2011). Dessutom 

konstaterade Skolinspektionen (2014) att teknikämnet är alldeles för osynligt i den svenska 

grundskolan. Detta beror till stor del på att det kokas samman med NO-undervisningen, där det 

sistnämnda ofta prioriteras högre än teknikundervisningen. Generellt sett brister teknikunder-

visningen också i hur den kopplas till kursplanen och överlag är lärarnas kompetens för låg, 

vilket antas hänga ihop med den låga andelen behöriga tekniklärare. 
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Den framgångsrika teknikundervisningen 

Nordlöf (2018) ser tiden som en möjlig nyckel för att låsa upp dörren till den högkvalitativa 

teknikundervisningen. Hon sammanfattar sin teori i tre plan. Först och främst ska teknikämnet 

ges tid i schemat och synliggöras för både elever och lärare. Nordlöf fortsätter sedan med att 

tekniklärare bör ges tid att diskutera ämnet med kollegor och poängterar att detta leder till att 

lärare överlag blir mer trygga i sin undervisning. Slutligen menar hon att tid även ska avsättas 

för utbildning och kompetensutveckling för tekniklärare. Detta med grund i att teknikämnet är 

ett av de ämnen i den svenska grundskolan som har minst andel undervisande lärare som inne-

har behörighet att undervisa i ämnet. Nordlöfs teori stöttas i sin helhet upp av vad som har 

framkommit i kvalitetsgranskningen genomförd av Skolinspektionen (2014). Nordlöf betonar 

även tydligt att det framförallt är skolledare som är ansvariga för att dessa tre aspekter av tid 

uppfylls och förverkligas. Wilson och Harris (2003) delar bilden av att tekniklärare i högre 

utsträckning behöver medverka i återkommande professionell utveckling. Jones et al. (2013) 

belyser också lärarens roll i teknikundervisning och hur viktig lärarkompetens är för elevernas 

utveckling. De menar att lärarnas utbildning och professionella utveckling är avgörande för att 

teknikämnet som helhet ska utvecklas. Wilson och Harris ser också en brist i antal expertlärare 

i ämnet teknik och menar att deras specialistkunskaper behövs för att utveckla ämnet vidare. 

Nordlöf menar också att lärarens nivå av utbildning inte bara påverkar elevers lärande utan 

också lärarens inställning till ämnet. Hon lyfter också att den inställning som läraren har till 

teknikämnet har stor betydelse för de resultat som elever presterar samt den inställning till tek-

nikämnet som de tar med sig vidare.  

Mattsson (2005) anser att lärarens kompetens är av yttersta vikt och i hennes studie, som särskilt 

fokuserade på lärarens didaktiska kompetens och dess påverkan på elevernas teknikintresse, 

inkluderades både lärare med och utan utbildning. Mattssons studie påvisar en tydlig skillnad i 

undervisningskvalitet mellan utbildade och outbildade lärare. Studien visar att den utbildade 

läraren jobbar på ett mer målmedvetet sätt och erbjuder sina elever en mer varierad teknikun-

dervisning samtidigt som den har en närmare koppling till kursplanen. Den outbildade läraren 

integrerar ofta teknikämnet i NO-blocket medan den utbildades arbete synliggör teknikämnet. 

Vikten av lärarens kompetens belyses även av Bjurulf (2011) som starkt framhäver att den har 

stor betydelse på elevernas lärande. Forskningen som Hattie (2012) bidrar med stödjer teorin 

om lärarens avgörande betydelse i elevens lärandeprocess. Förvisso är hans forskning av mer 

allmän karaktär och inte direkt inriktad mot teknikämnet, men det framgår ändå tydligt att lä-

rarens roll är oerhört viktig oavsett skolämne. Wilson och Harris (2003) delar tanken om läraren 

som en central gestalt i elevernas lärare och väljer att trycka särskilt på vikten av interaktionen 

mellan lärare och elever. Detta understryks av Fox-Turnbull (2012) som menar att läraren vid 

kritiska punkter i elevens lärandeprocess måste bidra med vägledning för att stärka lärandet. 

Hattie benämner denna vägledning som återkoppling och har vuxit fram som en avgörande 

undervisningsaspekt ur hans omfattande forskning. Tydligt framhävs också att återkopplingen 

står i beroendeställning till själva undervisningen. God undervisning föder god återkoppling på 

samma sätt som mindre god undervisning begränsar möjligheterna till effektiv återkoppling. 

Hattie (2012) trycker på att återkopplingen är särskilt viktig i ett läge då eleven ännu inte be-

härskar uppgiften. Den idén leder tankarna till det sociokulturella perspektivet på lärande, som 

av Hagberg och Hultén (2005) anses behöver få större utrymme i både teknikdidaktisk forsk-

ning och i själva teknikundervisningen. En av de största bristerna i teknikundervisningen i den 
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svenska grundskolan menar Skolinspektionen (2014) är att undervisningen till för stor del be-

står av oreflekterat görande. Med det menas att det finns ett för stort fokus på att bygga i för-

hållande till hur mycket utrymme som ges för reflektion. De efterfrågar istället teknikundervis-

ning där teori och praktik sammanlänkas och varvas med varandra. Bjurulf (2008, 2011) är enig 

i den typ av förhållande mellan teoretisk och praktisk kunskap som efterfrågas av Skolinspekt-

ionen. Hon betonar också, precis som Skolinspektionen, att det ur praktiska moment växer fram 

möjligheter till djupare diskussioner där elevernas kunskaper kan förankras. I detta påståendet 

finns starkt stöd i det sociokulturella perspektivet på lärande, vars teorier menar att lärande 

framför allt sker i samspel med andra individer (Säljö, 2012). Även Fox-Turnbull (2012) och 

Jones et al. (2013) instämmer i det sociokulturella perspektivets relevans i teknikämnet. Fox-

Turnbull lyfter vikten av scaffolding, som innebär den stöttning som eleven erhåller vid eröv-

randet av ny kunskap eller nya färdigheter. En annan aspekt som hon anser viktig är att teknik-

undervisningens innehåll befinner sig inom alla elevers närmaste proximala utvecklingszon. 

Med det menas att de kunskaper som ska förvärvas i undervisningen är inom räckhåll för alla 

elever med hjälp av stöttning från läraren och sina klasskamrater. Tanken kring den närmaste 

proximala utvecklingszonen och scaffolding rimmar väl med Hatties idé om att återkoppling är 

särskilt effektiv i vissa utsatta lägen av elevens lärandeprocess. 

Hagberg och Hultén (2005) menar att undervisningen i större utsträckning ska utgå ifrån ele-

vernas egna uppfattningar och erfarenheter av teknik. Dessutom menar de att syftet med under-

visningen måste gå hand i hand med vad som faktiskt görs på lektionerna. Hill (1998) håller 

med om att teknikundervisningen bör vara kopplad till elevens verklighet och att lärandet stärks 

om det äger rum i en naturlig kontext, vilket också är en av slutsatserna som Bjurulf (2008) når 

i sin avhandling. 

Wilson och Harris (2003) fokuserar i sin forskning på effektiv undervisning i ämnet teknik. De 

menar att det, utöver vad läraren gör i och utanför klassrummet, är viktigt att lärarna har goda 

förutsättningar i form av material, lokaler och förvaring för att kunna bedriva en effektiv tek-

nikundervisning. Detta framgår som en tydlig brist i teknikundervisningen i den svenska grund-

skolan enligt de resultat som Skolinspektionen (2014) och Nordlöf (2018) presenterar. Även 

Blomdahl (2007) ser detta som ett problem och reflekterar kring att den stora ansträngning som 

ofta krävs av läraren vid organisering av praktiska moment i undervisningen kan vara en av 

orsakerna till teknikundervisningens bristfällighet. Hon lyfter begreppet ramfaktorer vilket är 

de påverkande faktorer som styr läraren i dennes organisering av undervisning. Bjurulf (2008) 

nämner i sin avhandling att hon också upptäckt en påtaglig svårighet med att tillhandahålla 

material till undervisningen, men att lärarna ändå på olika sätt har löst problemet. I ett senare 

verk hänvisar Bjurulf (2011) till lärarens fantasi och kreativitet för att hitta en modell som fun-

gerar kring materialhantering. Huvudsaken enligt henne är att läraren har en tydlig bakomlig-

gande tanke kring undervisningens innehåll och varför just det innehållet har valts. 

Icke att förglömma är enligt Jones et al. (2013) vikten av tillförlitlig och god bedömning i äm-

net. Om lärare överlag utvecklar sin bedömningsförmåga kommer interaktionen mellan lärare 

och elev förbättras vilket i sin tur kommer leda till att elevernas lärande effektiviseras ytterli-

gare. Formativ bedömning är en påverkansfaktor med hög effekt på elevers lärande enligt Hat-

ties (2012) forskning, där den tidigare nämnda återkopplingen har en viktig roll. Hartell (2011) 

förespråkar elevernas delaktighet vid bedömning. Läraren drar fördel av att visa exempel på 

elevarbeten av varierande kvalitet för att göra eleverna medvetna om vad som krävs av dem, 

för att de ska kunna ta kontroll över sin egen lärandeprocess. En annan fördel som hon lyfter är 
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att det minskar risken för missförstånd i bedömningen, vilket i sin tur minskar risken att de 

slutgiltiga summativa betygen blir ifrågasatta. Bjurulf (2011) är också mån om att elevers arbete 

bedöms på ett rättvist sätt och betonar också hon vikten av formativ bedömning. Hon påminner 

också att det i teknikundervisningen är av yttersta vikt att själva processen sätts i fokus och att 

det inte enbart är slutprodukten som bedöms. I detta uttalande finner hon stöd i den gällande 

kursplanen för teknik där det återfinns ett kunskapskrav med tydlig koppling till arbetsproces-

sen (Skolverket, 2011). Här nedan redovisas en del av kunskapskraven för betyget A i årskurs 

6. 

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsar-

beten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lös-

ningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller. Under ar-

betsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder 

framåt. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, 

modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord. (Skolverket, 

2011, s. 282) 

Designprocessen i skolan 

Kärt barn har många namn brukar det heta. Arbetsprocessen som beskrivs i kunskapskraven 

ovan kan beskrivas under olika benämningar, men i grund och botten är det samma process som 

gömmer sig bakom de något skiftande begreppen. Hynes (2012), Fox-Turnbull (2012), Johnsey 

(1995) och Mawson (2003), som får representera den internationella arenan, använder sig av 

begreppet ”the design process” som översätts till svenska som ”designprocessen” av Isaksson 

Persson (2011). Bjurulf (2011) kallar processen istället för teknikutvecklingsarbete, men be-

skriver själva processen på ett liknande sätt som de övriga. Enligt Hallström (2018) finns inte 

ett lika stort fokus vid design i Sverige som i många andra delar av världen. I till exempel 

Storbritannien förekommer namnet Design & Technology på motsvarigheten till teknikämnet i 

Sverige. Svensk forskning kring design och produktutveckling menar han också lyser med sin 

frånvaro.  

Ett kännetecken för teknikutveckling är att ett och samma problem kan lösas på flertalet varie-

rade vis och inom tekniken är begreppen rätt och fel sällan användbara. Det menar Bjurulf 

(2011) och hon påstår att detta på ett naturligt sätt gör eleverna kreativa. En variation kring 

lösningar inom klassen väcker lärorika diskussioner i undervisningen där fördelar och nackdelar 

med olika lösningar kan vara fokus i samtalen. Hon betonar vikten av att ta vara på dessa till-

fällen till diskussion för att undvika att undervisningen blir oreflekterat görande som både hon 

och Skolinspektionen (2014) ser mycket ogillande på. Bjurulf fortsätter med att poängtera vik-

ten av att designprocessen inte ses som en linjär process, hon beskriver den snarare som cirkulär 

där eleverna pendlar mellan designprocessens olika faser. De faser som hon nämner står i en-

lighet med vad som står formulerat i kursplanen (Skolverket, 2011) och de är: Identifiering av 

behov, undersökning, förslag till lösningar samt konstruktion och utprövning. Isaksson Persson 

(2011) sammanfattar i sin tur processen i tre faser: Den utforskande fasen, utvecklingsfasen och 

realiseringsfasen. Innehållet i dessa två modeller är tämligen lika även om deras utformning 

skiljer sig något. De två modellerna är snarlika i det avseendet att båda har en fas där tidigare 

lösningar på liknande problem eftersöks, för att sedan gå in i en fas där utvecklingen av en 

lösning på det egna problemet börjar. Båda modellerna slutar i någon form av tillverkning, där 
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idén förverkligas. Vad som skiljer dem åt är att Bjurulfs, tillika Skolverkets, modell inleds med 

att identifiera ett behov.  

Hynes (2012) presenterar i sin forskning ett par olika modeller av designprocesser som visua-

liseras på ett cirkulärt vis likt det som Bjurulf (2011) förespråkar. I studien studerade han tek-

niklärare med målet att upptäcka vad som kännetecknar god undervisning i designprocessen. 

Studien landade i en insikt som handlar om vikten av att läraren betonar prövning och ompröv-

ning i processen. Denna förmåga återfinns i kunskapskraven som är formulerade för teknikäm-

net av Skolverket (2011). Mawson (2003) inser mångfalden i hur designprocessen presenteras 

och problematiserar det faktum att den ofta kommer i kontakt med eleverna i form av en process 

uppdelad i olika linjära steg. Just att presentera processen som linjär menar Mawson är den 

största faran och i det är Bjurulf enig. Mawson hänvisar till att en designprocess aldrig ser ut så 

i verkligheten, utan att den är mycket mer komplex än så. Han hävdar att en verklig designpro-

cess utformas under arbetets gång och motsätter sig föreställningen om att elever ska tvingas 

producera skisser och ritningar. Det finns dock ett krav på dokumentation i och med de kun-

skapskrav som återfinns teknikämnets kursplan. I dem nämns dock inte ritningar utan doku-

mentationen exemplifieras i form av skisser, modeller och texter. Isaksson Persson (2011) finner 

stark motivation till användning av skisser i undervisningen genom att lyfta intervjumaterial 

där skisser nämns som ett centralt element i utvecklingsarbetet av verksamma industridesigners. 

Mawsons huvudsynpunkt är att elever inte ska undervisas i en linjär designprocess som stegvis 

leder mot en förutbestämd slutprodukt. Detta eftersom eleverna i teknikundervisningen ska ut-

vecklas till innovativa, risktagande och reflektiva problemlösare. 

Problemlösning och kreativitet i designprocessen 

Diskussioner kring designprocessen leder ofta, som i Mawsons (2003) fall, in i nya diskussioner 

kring elevernas problemlösningsförmåga i designprocessen. Att lösa problem med hjälp av tek-

nik står formulerat som en av de förmågor som eleverna ska få möjligheten att träna i teknik-

undervisningen enligt den gällande kursplanen (Skolverket, 2011). När Isaksson Persson (2011) 

resonerar kring designprocessen nämns problemet som själva ursprunget och motivationen till 

att starta en process. Bjurulf (2011) förhåller sig till problem i teknikämnet som utmaningar 

som kan lösas med hjälp av teknik och belyser vikten av att i undervisningen fokusera på att 

hitta bra problem snarare än bra lösningar. I problemlösningsprocessen nämner hon också kre-

ativitet som en viktig ingrediens då det ofta innefattar ett skapande av något slag och att det ofta 

finns en stor mängd lösningar som väntar på att bli upptäckta. I sin avhandling beskriver hon 

dessutom hur hon har mött lärare som medvetet har låtit sina elever träna sin problemlösnings-

förmåga genom att ge begränsade anvisningar kring hur de ska ta sig an uppgiften (Bjurulf, 

2008). Även Blomdahl (2007) ger problemlösning en självklar plats i designprocessen och näm-

ner upprepade gånger att elevernas problemlösningsförmåga tränas bäst i uppgifter med utan 

på förhand givna svar. Utifrån sina observationer ställer hon sig dock frågande till om eleverna 

kanske hade dragit nytta i problemlösningsprocessen av att ges en bredare kunskapsbas.  

I en studie av McCormicks (2004) ligger också särskilt fokus på elevernas problemlösningsför-

måga och han drar några slutsatser i sin analys. Ett återkommande inslag i teknikundervisning 

kopplad till problemlösning var att eleverna fick lära sig lösa problem i olika steg. Han förhåller 

sig till det som en intränad rutin, men ifrågasätter att sann problemlösning är rutinbaserad. Även 

om eleverna lär sig en rutin påverkar det nödvändigtvis inte hur de tänker, vilket kanske leder 
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till att man inte når den kognitiva utveckling man är ute efter i undervisning kring just problem-

lösning. Mioduser och Dagan (2006) genomförde en studie med liknande motiv i Israel med 

elever i årskurs 7, där de undersökte två ingångar till undervisning i problemlösning i ämnet 

teknik, en som de kallar funktionell och en som de kallar strukturerad. I problemlösnings- och 

designprocessen råder det enligt dem en konflikt mellan kreativitet och struktur. De menar att 

dessa aspekter inte går hand i hand i en designprocess och deras studie syftar till att undersöka 

vilket upplägg som genererar störst lärande hos eleverna. Ett enligt dem överraskande faktum 

är att det fortfarande finns ett stort fokus på en strukturerad problemlösningsprocess, trots att 

forskning visar att de mest framgångsrika designprocesserna sällan ser ut så. Deras studie re-

sulterade i slutsatsen att det mer funktionella upplägget på undervisningen var mer framgångs-

rik i det avseendet att det resulterade i ett mer effektivt lärande hos eleverna än det strukturerade.  

Mattsson (2005) beskriver engagerat kreativitetens roll i teknikundervisningen och menar att 

problem inte löses utan kreativitet. Tidigare i avsnittet nämndes Bjurulfs (2011) tanke kring den 

skapande aspekten av problemlösning däri kreativitet enligt henne är en given komponent. Det-

samma nämns av Mattsson och hon betraktar teknikämnet som ett skapande ämne. Hon menar 

att kreativitet kan läras ut genom att läraren skapar gynnsamma miljöer för kreativitet samtidigt 

som det förs givande samtal under arbetsprocessens gång. Kreativitet och problemlösning 

nämns även i anknytning med varandra i Skolinspektionens (2014) granskning. Där efterfrågar 

de på ett tydligt sätt mer utrymme för kreativitet och problemlösning i teknikundervisningen 

och mindre styrda uppgifter med på förhand givna slutprodukter.  

Esjeholm (2014) har undersökt kreativitetens roll under en problemlösningsprocess i ämnet 

teknik. Forskningen delades upp i fyra olika projekt där elever ställdes inför problem där lös-

ningen på förhand inte var given. I studien skulle eleverna, som var mellan 7 och 15 år, förut-

sättningslöst få chansen att ta sig an tekniska problem för att ge ett större utrymme för kreativi-

tet. Esjeholms teori var att lärprocessen skulle stärkas av att låta elevernas kreativitet spela en 

större roll i processen. Slutsatsen var att kreativiteten flödade mest när eleverna kände till några 

grundprinciper till lösningar på problemen. De betonar även vikten av elevernas begreppsmäss-

iga kunskap i problemlösningsprocessen. I Hills (1998) forskning sätts problemlösning i verk-

lighetsnära sammanhang i centrum. Precis som Esjeholm (2014) nämner Hill kreativitet som 

en grundbult i en problemlösningsprocess. Hon menar att varje sådan process är ytterst indivi-

duell och unik, vilket gör att linjära undervisningssituationer med en given arbetsgång kan ifrå-

gasättas. Tanke och handling är nära ihopkopplade och Hill betonar att idéutvecklingsarbetet 

inte borde stanna vid att visualisera idén i form av en modell utan snarare vid att tillverka en 

prototyp, som ger eleven möjlighet att faktiskt testa hur väl idén håller i verkligheten. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet beskrivs de teoretiska utgångspunkter som tas i analysen av det insamlade 

datamaterialet. Då flertalet forskningsaktörer efterfrågar ett sociokulturellt perspektiv på lä-

rande i teknikundervisningen och forskning kring den, är det en huvudsaklig infallsvinkel som 

kommer att intas när datamaterialet överblickas. Dessutom kommer Skolinspektionens gransk-

ning Gör det osynliga synligt vara en utgångspunkt i analysen. I den listas en rad brister med 

teknikundervisningen i den svenska grundskolan. Då den här studien ämnar bidra till förståelsen 

av vad högkvalitativ teknikundervisning är och vad den består av, anses det nödvändigt att i 

analysen ta avstamp i de förbättringspunkter som den svenska teknikundervisningen har. 

Det sociokulturella perspektivet på lärande 

Det sociokulturella perspektivet på lärande har sin grund i Vygotskijs arbete från början av 

1900-talet. Språket ses som ett centralt redskap för lärande och enligt Vygotskijs teorier verkar 

språket på två plan, mellan individer och inom individer. Enligt detta synsätt är det kommuni-

kationen mellan människor som präglar individens tanke. Ett begrepp som ingår i det sociokul-

turella perspektivet på lärande är den närmaste proximala utvecklingszonen som avser vad en 

individ behärskar med hjälp av stöttning. Denna stöttning brukar benämnas som scaffolding. 

När en individ ska lära sig någonting nytt bör den erbjudas scaffolding inom den närmaste 

proximala utvecklingszonen av en person som är mer kunnig. Individen lär sig således att be-

härska uppgiften med mindre och mindre stöttning för att sedan kunna klara av den helt på egen 

hand varpå dennes utvecklingszon utvidgas och möjliggör tillägnandet av ytterligare ny kun-

skap. (Säljö, 2012) 

Skolinspektionens granskning – Gör det osynliga synligt 

Teknikundervisningen i den svenska grundskolan är undermålig enligt en granskning av Skol-

inspektionen (2014). I deras rapport återfinns en rad områden som måste förbättras för att tek-

nikundervisningen ska anses vara högkvalitativ. Den här studien förhåller sig alltså till dessa 

förbättringsområden som de pusselbitar som saknas för att fullborda bilden av vad högkvalitativ 

teknikundervisning kan vara och hur den kan åstadkommas i teknikklassrummet. Enligt Skol-

inspektionen brister det på följande punkter i teknikundervisningen i Sverige: 

• Teknikämnet är tämligen osynligt, både för elever och lärare. 

• Undervisningen bidrar inte till ökat teknikintresse hos eleverna. 

• Det saknas behöriga lärare i ämnet teknik. 

• Lärare känner sig överlag otrygga i att undervisa i ämnet, även behöriga lärare. 

• Undervisningen har inte en nog tydlig koppling till kursplanen. 

• Det praktiska arbetet utgörs, generellt sett, till stor del av oreflekterat görande. Eleverna 

behöver ges möjlighet till diskussion och reflektion för att bidra till en teoretisk förank-

ring. Detta för att bidra till utvecklingen av elevernas problemlösningsförmåga och kre-

ativitet. 

• Det saknas förutsättningar för lärarna i form av läromedel, utrustning och material. 
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Metodologisk ansats och val av metod 

I det här kapitlet beskrivs studiens metodologiska ansats och metod. Redogörelser förs även 

kring etiska överväganden och hur studien har genomförts. I kapitlet finnes även de insatser 

som gjorts för att stärka studiens validitet och reliabilitet beskrivna. 

Val av metod 

I studien åsyftas att kartlägga tekniklärares uppfattningar kring hur högkvalitativ teknikunder-

visning organiseras. I ett läge då personers synvinklar och uppfattningar ska undersökas föreslår 

Kvale och Brinkmann (2014) att genom intervjuer samtala med personerna i fråga om det ef-

tersökta innehållet. Dahlgren och Johansson (2015) lyfter också intervjumetoden som fördel-

aktig i studier som syftar till att beskriva vilka uppfattningar personer har inom ett visst område. 

De nämner halvstrukturerade intervjuer som en adekvat metod i sammanhanget och det var just 

den metoden som användes i den här studien.  

I intervjuerna användes en intervjuguide som utgångspunkt med frågor som var indelade i fem 

olika frågeområden. Inom dessa kategorier gavs informanterna relativt stor frihet att själva re-

sonera och reflektera varpå frågornas ordning och hur de formulerades till viss del anpassades 

till situationen. Både förberedda och instinktiva följdfrågor ställdes med avsikt att vägleda lä-

rarna till fördjupade resonemang kring deras uppfattningar. Under intervjuerna lades stort fokus 

på aktivt lyssnande, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) är en förutsättning för att produ-

cera effektiva följdfrågor. Av den anledningen fördes inga anteckningar under intervjuerna. In-

tervjuerna dokumenterades med hjälp av inspelningar.  

Urval 

Då studien syftar till att bidra till förståelsen av vad högkvalitativ teknikundervisning kan vara 

och hur den kan organiseras genomfördes intervjuerna på en skola som ansågs ha goda förut-

sättningar att agera gott exempel i sammanhanget. På skolan har teknikämnet separerats från 

NO-blocket och givits sin egen plats på schemat vilket Skolinspektionen (2014) anser vara 

mycket viktigt för att synliggöra teknikämnet. Dessutom återfanns vid tillfället för intervjuerna 

en stor andel behöriga lärare i ämnet teknik, vilket enligt Skolinspektionens granskning är en 

bristvara i den svenska grundskolan. Kvale och Brinkmann (2014) menar att antalet informanter 

kan variera utifrån studiens syfte och förutsättningar. De menar dock att antalet 15 +/- 10 är 

någonting att förhålla sig till. Antalet deltagare föll sig tämligen naturligt i den här studien då 

det fördes en dialog med sju lärare som föreföll lämpliga utifrån studiens syfte. Samtliga sju 

var positiva till medverkan i studien och inga försök gjordes att komplettera med ytterligare 

informanter då antalet rimmade väl med tidsramen och antogs generera tillfredsställande mängd 

data.   

Informanten som i rapporten kommer att kallas för Agneta var den enda deltagande läraren som 

inte hade dokumenterad behörighet att undervisa i teknik. Agnetas 30-åriga erfarenhet som tek-

niklärare gjorde dock att hon otvivelaktigt ansågs kunna bidra till studien. I motsats till Agneta 

återfanns Ellen som vid intervjutillfället hade 11 månader i yrket som behörig tekniklärare. 

Ellens medverkan upplevdes som självklar då hon på skolan var ansedd som en engagerad driv-

kraft som sörjde för att utveckla teknikundervisningen på skolan. Hon ansågs dessutom bära på 

potentiellt kontrasterande uppfattningar gentemot sina kollegor tack vare sin nyutexaminerade 

status. Enligt Larsson (2011) är en medvetenhet i val av intervjupersoner fördelaktigt då det 
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ökar chanserna att finna skiftande uppfattningar som kan ställas mot varandra i en analys. Utö-

ver de två ovan nämnda informanterna deltog fem tekniklärare som alla var behöriga och hade 

minst tolv års erfarenhet som undervisande lärare i ämnet teknik. Nedan följer en kort beskriv-

ning av var och en av de deltagande lärarna.  

Katrin 

Katrin har undervisat i ämnet teknik i 21 år, vilket är lika länge som hon har arbetat som lärare. 

Hon skrev även sitt examensarbete i ämnet teknik där hon undersökte varför lärare inte arbetar 

med teknik i den utsträckning de borde. Utöver detta är hon även gymnasieingenjör i grunden 

med maskinteknik som inriktning och hon hann avverka fyra år som maskiningenjör innan hon 

påbörjade sin lärarutbildning. 

Laila 

Under tolv år har Laila arbetat som lärare och hon har undervisat i teknik under alla sina yrkes-

verksamma år, även om hon inte blivit behörig tekniklärare förrän några år tillbaka. Hon har 

alltså under större delen arbetat som obehörig lärare i teknik innan hon nyligen läste upp sin 

behörighet på universitet. Dessutom har hon fortbildats i NO och teknik genom lärarlyftet. 

Veronica 

Veronica är enligt henne själv en egenlärd tekniklärare. Hon har arbetat som lärare i snart 20 år. 

Först efter några år började hon undervisa i ämnet teknik. Teknikämnet fanns inte med i hennes 

utbildning, men i och med hennes långa erfarenhet har hon ändå erövrat en behörighet i ämnet. 

Den fortbildning hon har fått täcks av utbildningen som hör till NTA-lådorna.  

Lisbet 

Sedan 1999 har Lisbet varit i läraryrket och efter några verksamma år blev hon även behörig 

lärare i ämnet teknik efter att ha gått en utbildning som hon inte är särskilt nöjd med. Enligt 

henne var det en av de första teknikutbildningarna som anordnades vid lärosätet där hon stude-

rade. 

Martina 

Martina har arbetat som tekniklärare sedan sin första dag i läraryrket för 15 år sedan. Hon hade 

teknikämnet i sin utbildning och är dessutom gymnasieingenjör med inriktning mot bygg- och 

produktionsteknik. 

Ellen 

Ellen är den läraren som har arbetat kortast tid utav lärarna som deltar i den här studien. Ett 

knappt år gammalt är hennes yrkesverksamma liv och teknikämnet ligger henne varmt om hjär-

tat. 

Agneta 

Den enda läraren i studien som inte är behörig i ämnet teknik är Agneta. Med 42 år i läraryrket 

varav ungefär 30 år som undervisande lärare i teknik har hon dock överlägset flest år i yrket av 

de lärare som deltar i studien. Detta talar för att hon besitter många erfarenheter som kan vara 
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värdefulla för den här studien. Sedan sex år tillbaka undervisar inte längre Agneta i ämnet teknik 

av olika orsaker. 

Genomförande 

Under utarbetandet av studiens syfte kom jag över Skolinspektionens (2014) granskning av 

teknikundervisning i den svenska grundskolan. Den gav inspiration och riktning till hur studien 

utformades och var en vägvisare under hela processen. Utifrån studiens formulerade syfte gjor-

des en översikt av tidigare forskning som framförallt utgick ifrån tidskriften International Jour-

nal of Technology and Design Education som visade sig innehålla en diger samling relevant 

forskning för den här studien. Referenslistor granskades för att kartlägga återkommande forsk-

ningsstudier och aktörer i sammanhanget. Sökningar gjordes till stor del i Karlstads universi-

tetsbiblioteks databas och i Google. 

När forskningsläget klargjorts framställdes en intervjuguide som skulle vara utgångspunkt un-

der intervjuerna. Intervjufrågorna delades in i följande fem frågeområden: 

• Utbildning och bakgrund 

• Styrdokument 

• Förutsättningar 

• Undervisning 

• Problemlösning och kreativitet 

Tidigt i processen upptäcktes en skola där jag önskade att förlägga studien och under utforman-

det av intervjuguiden togs första kontakten med de berörda lärarna. När intervjuguiden sedan 

var färdigställd bokades de sju intervjuerna in. Alla tillfrågade lärare tackade ja till att medverka 

i studien. Vid bokningstillfället lämnades informationsbrevet över och samma beskrivning som 

gavs om studien i informationsbrevet gavs även muntligt. Intervjuerna genomfördes under en 

tidsperiod på två veckor och var och en utfördes i för syftet ändamålsenliga lokaler. Innan in-

tervjuerna skulle inledas gavs återigen information kring informanternas deltagande och extra 

vikt lades vid att medverkandet var frivilligt. Eventuellt kallprat avklarades också innan inspel-

ningen startades i syfte att minska transkriberingsarbetet. 

Informanterna gavs sedan chansen att ställa frågor innan de antecknade samtyckesbrevet och 

inspelningen startades. Intervjuguiden var utformad på så vis att de inledande frågorna var av 

mer ytlig karaktär för att under intervjuns gång gradvis bli av djupare slag. Till stor del följde 

samtalen intervjuguidens struktur, men några enstaka intervjuer anpassades något för att ta vara 

på informanternas flow. Längden på intervjuerna varierade mellan 30 och 60 minuter. Då jag 

till slut mötte en mättnad i svaren upplevdes inget behov av att genomföra ytterligare intervjuer.  

Databearbetning 

Analysmodell 

I en strävan att göra en så objektiv analys som möjligt har en analysmodell presenterad av 

Dahlgren och Johansson (2015) använts som utgångspunkt. De beskriver en analysmodell upp-

delad i sju steg. 
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Steg 1- att bekanta sig med materialet 

I det här steget läser forskaren igenom det insamlade datamaterialet som med fördel har tran-

skriberats. Fokus här ligger vid att lära känna det material som ska behandlas. 

Steg 2 – kondensation 

Det transkriberade materialet skrivs ut på papper och viktiga utdrag från intervjuerna klipps ut 

för att skapa goda förutsättningar inför grupperingsarbetet. 

Steg 3 – jämförelse 

Forskaren jämför de urklippta uttalandena med varandra för att urskilja likheter och skillnader. 

Steg 4 – gruppering 

De urklippta passagerna grupperas i högar utifrån de likheter och skillnader som uppdagats i 

det föregående steget. 

Steg 5 – artikulera kategorierna 

Här dras en tydligare gräns mellan de urklippta grupperna och kategorier börjar växa fram. 

Steg 6 – namnge kategorierna 

I det här steget har innehållet grupperats till den grad att färdiga kategorier har bildats och det 

är nu dags att namnge dem. Här betonas vikten av att hitta en kort benämning som är ärlig 

gentemot innehållet.  

Steg 7 – kontrastiv fas 

I den sista fasen görs en sista jämförelse av intervjuutdragen och ofta förenas flera kategorier 

med varandra vilket gör att det totala antalet kategorier minskar. Kategorierna namnges på nytt 

vid behov. 

Analysprocess 

I min studie har en förenklad version av Dahlgren och Johanssons (2015) modell anammats. 

För att effektivisera arbetet har de ovan beskrivna stegen anpassats till den här studiens gällande 

tidsram och utformning. För att ytterligare minska den mänskliga faktorns påverkan på analysen 

har intervjuutdragen värderats utifrån Dahlgren och Johanssons formulering nedan. 

Karaktären hos en uppfattning bestäms i hög grad av i vilken mån man beak-

tar den mångfacetterade karaktär som utmärker många företeelser. Forskare 

inom den fenomenografiska traditionen brukar säga att antalet beaktade 

aspekter, samt i vilken mån individen är kapabel att relatera dessa till 

varandra, är bestämmande för hur djup förståelsen av något är. (Dahlgren och 

Johansson, 2015, s. 163) 

Min första kontakt med datamaterialet var under själva intervjuerna och jag vill understryka att 

jag redan här började att bekanta mig med materialet. Processen fortsatte sedan under transkri-

beringen då jag, med avsikt att skriva ner vad som sades, noggrant behövde lyssna på infor-

manternas formuleringar. När alla intervjuer hade transkriberats upplevde jag att jag kände 

materialet tillräckligt bra för att börja jämföra och gruppera utdrag ur intervjuerna. När fråge-
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områdena framställdes till intervjuguiden gjordes ett noggrant jobb med att hitta relevanta ka-

tegorier. Det hade jag stor nytta av i analysprocessen då jag märkte att de fem frågeområdena 

skulle fungera som fem passande kategorier att utgå ifrån när utdragen skulle grupperas. Jag 

hade alltså fem på förhand namngivna grupper som jag kunde dela upp intervjuutdragen i. 

Efter att ha skrivit ut intervjuerna på papper tog jag sedan en intervju i taget och klippte ut 

sammanhängande passager och placerade dem i den grupp jag ansåg lämplig. Detta arbetet 

fortgick på ett mycket tillfredsställande sätt, vilket enligt min upplevelse var mycket tack vare 

det noggranna och strukturerade förarbetet. Vissa urklipp behövde placeras om och kategorierna 

behövde justeras något till innehållet, men överlag är reflektionen att jag nådde de färdiga ka-

tegorierna tämligen smärtfritt. Jag stod slutligen med fem olika högar av pappersurklipp på min 

strykbräda med liknande namn som frågeområdena i intervjuguiden.  

När kategorierna var färdiga tog jag en hög i taget och delade in dem i mindre grupper som 

gestaltas i rapporten i form av underrubriker. När den sista uppdelningen var gjord rapporterade 

jag min analys skriftligt för att sedan gå vidare till nästa hög av intervjuutdrag. Jag jobbade 

systematiskt vidare på det viset och landade i att två kategorier till slut behövde förenas. De 

fyra kategorierna som fick utgöra stommen för resultatet i den här studien presenteras i kapitlet 

Resultat och analys. 

Etiska överväganden 

Då den här studien är beroende av lärares deltagande är det en absolut nödvändighet att göra 

vissa etiska överväganden. I utgångspunkt har följande fyra etiska krav, som uttrycks av Veten-

skapsrådet (2002), tagits i beaktande: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet och samtyckeskravet 

De medverkande lärarna tillfrågades först muntligt om deras vilja att delta i studien, samtidigt 

fick de informationen att intervjufrågorna skulle beröra teknikämnet. Jag träffade lärarna igen 

vid ett senare tillfälle då en tid bokades in och informationsbrevet delades ut. Inget samtyckes-

brev undertecknades i det här skedet då jag ville säkerställa att lärarna fick chansen att i lugn 

och ro läsa igenom informationsbrevet där deras rättigheter stod förklarade. Först när alla inter-

vjuer hade skrivits in i kalendern tillfrågades rektorn på skolan om studien skulle få genomföras 

på skolan, vilket godkändes. Bjurulf (2008) hänvisar till att lärarna är i en beroendeställning till 

rektorn som gör det svårare att tacka nej till att delta om rektorn redan har godkänt studien när 

de tillfrågas. Vid intervjutillfället gavs informanterna ytterligare en förklaring av tillvägagångs-

sätt och deras rättigheter. Samtyckesbrevet undertecknades sedan efter att de getts chansen att 

ställa frågor. 

Konfidentialitetskravet 

I rapporten har samtliga deltagare getts fingerade namn för att anonymisera deras deltagande. 

De fingerade namnen gavs vid transkriberingen och uttalanden som riskerar att avslöja infor-

manternas identitet har inte citerats i rapporten. På vilken skola och i vilken kommun studien 

genomfördes framgår inte heller i rapporten för att säkerställa de medverkandes anonymitet. 

Allt material som kan identifiera de deltagande lärarna förvaras där det omöjligt kan nås av 

obehöriga. 
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Nyttjandekravet 

Det material som har samlats in från informanterna kommer enbart användas i forskningssyfte 

i det här examensarbetet. 

Reliabilitet och validitet 

Ett visst mått av subjektivitet är ofrånkomligt vid genomförandet av den här typen av studier. 

Kvale och Brinkmann (2014, s. 292) hänvisar till reflexiv objektivitet där definitionen av objek-

tivitet är ”att man strävar efter att vara objektiv i förhållande till subjektiviteten”. I syftet att 

stärka studiens reliabilitet och validitet har därför en strävan funnits att i varje moment vara så 

objektiv som möjligt. Processen att arbeta fram resultaten har därför givits en viss struktur att 

följa. Innan intervjuerna genomfördes gavs så lite information om intervjuernas innehåll som 

möjligt för att inte riskera att få inövade svar på intervjufrågorna. Under intervjuerna gjordes 

en medveten insats att undvika ledande frågor. När jag bekantade mig med materialet kartlades 

de ledande frågor som ändå ställts under intervjuerna och detta togs med i beräkning vid vär-

dering av intervjusvaren som de genererat. Varje moment strukturerades i viss mån upp, men 

det lämnades också utrymme för ett kreativt förhållningssätt på rekommendation av Kvale och 

Brinkmann. 
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Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras det insamlade datamaterialet uppdelat i fyra huvudkategorier.  

Att känna sig trygg i sin roll som tekniklärare 

Utbildningens betydelse för teknikundervisningen 

Av deltagande lärare i studien har samtliga bedrivit teknikundervisning under mer än 15 år, 

förutom Ellen som har varit yrkesverksam i elva månader. Fyra av de sju intervjuade lärarna 

hade inte med teknikämnet i sin utbildning, varav tre i efterhand har erhållit en behörighet att 

undervisa i teknik. Agneta har, trots sina 30 år som undervisande lärare i teknik, inte behörighet 

i ämnet. Laila och Lisbet har i efterhand läst upp sin behörighet genom universitetsstudier, me-

dan Veronica har erhållit sin som en frukt av hennes erfarenhet i yrket. Ellen, Martina och Katrin 

hade teknikämnet som en del i sin utbildning. 

En tydlig variation finns i den utbildning som lärarna har erhållit, men alla lärare ger uttryck 

för att de har fått någon form av utbildning i ämnet. Även om Agneta inte på papper har behö-

righet i ämnet har hon deltagit i fortbildningar som kommunen har samordnat. Hon hävdar att 

den utbildningen hon har fått har varit nyttig för hennes teknikundervisning. Laila var även hon 

mycket nöjd över den utbildning som hon fått i teknikämnet. Hon menar att den teknikdidak-

tiska kurs som hon deltog i för bara några år sedan var en direkt anledning till att hon idag har 

ett stort intresse för teknik som skolämne. Ellen läste samma teknikkurs som Laila och är också 

hon mycket nöjd över den kunskap som kursen genererat.  

Jag tycker att den gav en väldigt bra grund, samt att den definierade tek-

nikämnet på ett nytt sätt för mig…Vad teknik är. Jag har alltid varit teknikin-

tresserad ända sen jag var ung och så. Så att för mig var det ju ett ämne jag 

visste att jag skulle tycka om. Men definitioner av vad teknik är och de olika 

sakerna inom tekniken…Det förändrades ju i och med att jag fick en riktig 

utbildning i det. (Ellen) 

Både Ellen och Laila är samstämmiga i att de huvudsakligen fått med sig definitionen av vad 

teknik är från sin utbildning. Ellen poängterar också att utbildningen har varit särskilt nyttig för 

henne i början av sitt yrkesverksamma liv och att det är en avgörande anledning till att hon idag 

känner sig trygg i att undervisa i teknik. Dessutom känner hon att utbildningen ger henne ett 

försprång gentemot de kollegor som har varken utbildning eller intresse för teknikämnet. Hon 

menar att teknikämnet riskerar att bli osynliggjort i kollegier som saknar rätt utbildning och 

kompetens. 

Katrin är inte lika entusiastisk över sin teknikutbildning som Laila och Ellen, men tycker ändå 

att den har uppfyllt något slags syfte. Precis som Ellen menar hon att utbildningen är särskilt 

nyttig i början av lärarkarriären och att det hjälpte henne att ”komma in i tänket”. Veronica 

saknar utbildning helt och hennes tankar speglar vad som nämnts av både Ellen och Katrin, 

alltså att hon hade haft nytta av att ha en utbildning i ryggen i början av sin karriär. Nu hade 

hon inte det, vilket enligt henne medförde att hon bedrev ”fruktansvärt tråkig teknikundervis-

ning” som främst bestod av teori. Det ska även tilläggas att Veronica idag känner sig trygg med 

sin undervisning i teknik. Hon kallar sig själv egenlärd. 
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Ytterligare ett läger finns i frågan kring utbildningens betydelse för undervisningen. Martina 

och Lisbet utgör visserligen en minoritet i frågan, men deras skepticism till utbildningen fram-

går tydligt i deras formuleringar.  

Nej, den var sådär. Det var ju en lärarkurs och jag tycker ju generellt att alla 

kurser som jag har läst som har varit ämnesinriktade, där jag har läst med 

andra än lärare…De har varit bättre. Så de kurser som har varit inriktade mot 

lärarprogrammet tycker jag har varit sämre…Och tekniken var en sån. […] 

Det handlar säkert om att du ska läsa till lärarprogrammet…Att du ska få med 

dig så pass mycket av allt och så tänker man att man behöver inte så mycket 

fördjupning. Det är nog så tanken har varit…Och det kanske passar en del 

människor jättebra, men jag hade nog gärna haft lite mer fördjupning. (Mar-

tina) 

Vad Martina menar är alltså att utbildningen skrapade för mycket på ytan för att falla henne i 

smaken. Hon poängterar också ödmjukt att detta är hennes personliga åsikt och öppnar upp för 

att detta upplägg fortfarande kan passa somliga. Detta antyder att det kanske inte är så enkelt 

som att säga att utbildningen är bra eller dålig, nyttig eller onödig. Lisbet lämnar dock inget 

utrymme för tolkning i vad hon tycker om sin utbildning. 

Jag tror jag gick den mellan 2000 och 2001, eller 2001 och 2002. Någonstans 

där, för det var den absolut första kursen…Och jag lärde mig ingenting…Det 

är nog den sämsta kurs jag någonsin har gått på universitetet. (Lisbet) 

Att det var första gången kursen genomfördes kan naturligtvis vara en bidragande orsak till att 

slutprodukten medförde ett sådant missnöje som Lisbet uttrycker. Hon var framförallt missnöjd 

över att aktiviteterna kändes oplanerade och att de enligt henne saknade mening. Idag påstår 

Lisbet att hon känner sig trygg i att undervisa i teknik och hon uttrycker ett starkt engagemang 

i ämnet. När hon beskriver fragment av tidigare undervisning framgår det tydligt att detta en-

gagemang har följt henne under många år. 

Man blir ju mer och mer trygg för varje år måste jag säga. […] Jag har ju 

liksom jobbat mig till det. Det är inte det att jag har fått teorin från den kurs 

som jag gick, där jag trodde att man skulle få en säker plattform att utgå ifrån. 

(Lisbet) 

Ellen tillhör de som uttrycker att de har haft stor nytta av sin utbildning i teknikämnet. 

Alltså, med min utbildning som jag har med mig så känner jag mig trygg, det 

gör jag. Skulle jag inte ha en aktuell teknikutbildning…Då tror jag inte att jag 

skulle känna mig lika trygg. (Ellen) 

Den säkra plattform som Lisbet hade förväntat sig skulle kunna tänkas vara den som Ellen och 

även Laila påstår sig ha fått. Utifrån responsen från informanterna kan då tänkas att utbild-

ningen har en viss betydelse för lärarens teknikundervisning, särskilt i början av karriären. Att 

gå in i yrket med en stadig grund att stå på är vad som, generellt sett, önskas av lärarna efter 

genomgången utbildning. Det som lärarna inte har fått med sig ifrån utbildningen har de istället 

fått väga upp med fokuserat arbete för att till slut nå en punkt där de känner sig trygga med sin 

undervisning. Utbildningen är alltså en påverkande faktor för lärare i deras teknikundervisning, 
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även om responsen från informanterna ger orsak att tro att det är flertalet samverkande faktorer 

som i slutändan genererar undervisning av hög kvalitet. 

Erfarenhet och intresse 

Här ovan beskrivs utbildning och dess betydelse för deltagarnas teknikundervisning. Det har 

visat sig att det inte är så enkelt som att utbildning i ämnet ger en högkvalitativ undervisning. 

En utbildning med tillfredsställande kvalitet ger tekniklärare goda förutsättningar att lyckas 

med sin undervisning. Dock krävs också en motprestation från läraren själv i form av målmed-

vetet arbete för att skapa högkvalitativ teknikundervisning, särskilt om utbildningen inte gett 

läraren en stabil grund att utgå ifrån. Deltagarna pekar på vikten av ett personligt intresse för 

ämnet för att utveckla teknikundervisningen. 

Jag tror inte man ska skylla på utbildningen, det tror jag inte. Det handlar om 

intresse också…Du vet, många får ju tekniken bara på sig. Det är ju egentli-

gen inte så att de är så intresserade utan det ingår i NO:n på något sätt. […] 

Det tror jag inte vi kan skylla på utbildningen…Utan att det tror jag faktiskt 

att man får skylla på läraren. (Martina) 

Här hänvisar Martina till att det finns ett ansvar hos läraren att se till att dennes undervisning 

håller hög kvalitet, samtidigt som hon belyser problemet med att många måste undervisa i tek-

nikämnet utan att de egentligen vill. Så är fallet för Agneta som har slutat undervisa i teknik 

efter 30 års teknikundervisning i ryggen. Trots sin långa erfarenhet uttrycker hon ändå en viss 

tveksamhet gentemot teknikämnet. 

En av de största svårigheterna är att vara tillräckligt duktig själv tror jag. Jag 

tror att väldigt mycket av undervisningen idag…Det är att utmana sig själv. 

För det är ju så, onekligen, att man känner att man är begränsad. Och jag är 

inte speciellt tekniskt intresserad egentligen. […] Teknik har nog blivit lite 

styvmoderligt behandlat. (Agneta) 

I citatet ovan ser vi en tydlig koppling mellan intresse och förtrogenhet i att undervisa i ämnet. 

Agneta har flest år ute i fält av alla lärare i studien men samtidigt uttrycker hon störst motstånd 

till att undervisa i ämnet. Att ha lång erfarenhet garanterar alltså inte att du som lärare känner 

dig tillfreds med din undervisning, vad du gör under de år som du undervisar och vilken utbild-

ning du har påverkar också i allra högsta grad. En intressant jämförelse kan göras mellan Ellens 

och Agnetas inställning till ämnet i förhållande till erfarenhet i yrket. Agneta har alltså under-

visat i 30 år och uttrycker en tydlig misstro till sin egen förmåga att undervisa i teknik, som är 

att jämföra med Ellen som upplever sig trygg med sin undervisning efter elva månader i yrket. 

Även i Veronicas fall har teknikämnet haft låg prioritet under lång tid, men hon upplever idag 

trygghet i att undervisa i ämnet.  

Jag har väl alltid varit så att tekniken hamnar lite längst ner. Jag har ju alltid 

haft matten som överst och så NO:n och sen kommer tekniken. Men den har 

jag börjat plocka upp nu. […] Jag känner ändå att det går framåt, men jag 

behöver utveckla mig ännu mer. Det behöver jag. (Veronica) 

Veronicas intresse för ämnet är alltså relativt lågt, precis som i Agnetas fall. Veronica har dock 

en positiv inställning till sin undervisning, även om hon fortfarande ser utvecklingsmöjligheter. 
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På följande vis svarar hon på en fråga kring hur hon följer med i den ständigt pågående teknik-

utvecklingen. 

Där kan jag ju känna att jag kanske inte hänger med personligen, för jag är 

inte superintresserad som person av teknikprylar eller utveckling. Det är väl 

också en bit som gör att man får sätta sig in ännu mer i ämnet liksom, för att 

man ska försöka få till en hyfsat bra undervisning. (Veronica) 

Lärarens intresse för ämnet påverkar den teknikundervisning som bedrivs. Den är dock inte en 

direkt avgörande faktor för undervisningens kvalitet, eller åtminstone inte för hur trygg läraren 

känner sig i att undervisa i ämnet. Veronica och Agneta utgick båda två ifrån ett relativt svalt 

teknikintresse. En skillnad är dock att teknikundervisningen i Agnetas fall prioriterades bort till 

förmån för framförallt biologi, medan Veronica jobbade hårt för att förbättra sin teknikunder-

visning. Utav deras berättelser att döma beror detta på att Agneta hade större frihet att väga in 

sitt eget intresse i sitt val av undervisningsinnehåll, medan Veronicas främst utvecklat sin tek-

nikundervisning under Lgr11 som enligt informanterna är en läroplan som i större utsträckning 

styr lärarnas undervisning än de tidigare gör.  

Vid diskussioner kring huruvida lärarna känner sig trygga i sin teknikundervisning eller inte är 

det alltså några faktorer som är återkommande. Varken material eller tekniksalar kommer på tal 

när deras trygghet i undervisningen diskuteras utan det är framförallt deras utbildning, intresse 

eller erfarenhet som nämns. Målmedvetet arbete är en faktor som lärarna inte direkt uttalar men 

som ändå är underförstådd i sammanhanget.  

Ramfaktorer 

Styrdokument 

Frågor kring läroplanen tas emot med ro av de intervjuade lärarna och det kommer väldigt få 

kritiska synpunkter riktade mot läroplanens utformning. Informanterna är i stort sett helt eniga 

i att den nuvarande läroplanen styr lärarens undervisning i högre utsträckning än den tidigare 

gjorde. Både för- och nackdelar med det lyfts av lärarna. Veronica ser kursplanen som en hjälp 

vid utformningen av undervisningen. Hon menar att det är svårt att utforma god teknikunder-

visning och i det arbetet upplever hon sig hjälpt av den tydliga struktur som Lgr11 erbjuder. 

Alla är dock inte eniga i att undervisningens kvalitet drar nytta av tydliga mål och riktlinjer. 

Jag tänker att det är ju väldigt mycket mer stoff idag. Så, jag tycker inte att 

det har gått åt rätt håll i det läget. Det är ju så extremt mycket mer jobb idag 

med skolarbetet som lärare. […] Förut var det inte på det viset, utan då hade 

vi valt att nu när vi läser till exempel allemansrätten…Då tar vi lite fåglar och 

sånt också. Man tog lite grand vad man själva tyckte att de skulle kunna för 

allmänbildningens skull. Så det var inte så strukturerat och det var inte så 

mycket ovanifrån. (Agneta) 

Det finns alltså delade meningar kring huruvida den mer målinriktade läroplanen bidrar till 

bättre undervisning eller inte. I Agnetas fall ses den nuvarande läroplanen som begränsande 

medan den i Veronicas fall ses som en stöttning. Att påstå att lärarna i studien tycker antingen 

det ena eller det andra i frågan vore dock fel. Majoriteten av informanterna har en till synes 

neutral inställning till läroplanen med en viss antydan till positiv underton. Flertalet konstaterar 
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att Lgr11 tveklöst är tydligare utformad än Lpo94 och signalerar ett plikttroget förhållningssätt 

till den. Informanternas generella inställning till den gällande läroplanen är att de accepterar 

den som någonting de måste förhålla sig till i utformningen av sin undervisning.  

Tillgång till material 

Alla lärare i studien nämner material som en central del i teknikundervisningen. Materialet 

medför möjligheter till att förbättra undervisningen, men kan också begränsa läraren på olika 

sätt i dennes arbete. Vid diskussioner kring material nämns framförallt det byggmaterial som 

används vid praktiska moment i undervisningen, men i många fall även läromedel. När Katrin 

ombeds beskriva vad det svåraste är med att undervisa i teknik lyfter hon materialproblemati-

ken. 

Det är väl när man ska göra något praktiskt, att hitta bra grejer. Det ska ju 

alltid vara så billigt allting. Det ska finnas någonstans där man kan ställa det. 

Så egentligen så är det mycket den här kringutrustningen som gör det svårt. 

Att planera bra upplägg för lektionerna och hur du ska bedöma allting, det 

går mer automatiskt. Men det här med att hitta grejer och köpa in, det tycker 

jag är krångligast. (Katrin) 

I Katrins formulering framgår några problematiska aspekter kring materialet som används i 

undervisningen. Frustrationen är märkbar över den ekonomiska aspekten som begränsar till-

handahållandet av material. Hon antyder också att hela processen kring att planera och genom-

föra undervisning med praktiska moment kräver både tid och ansträngning. Majoriteten av lä-

rarna i studien förhåller sig till detta som mer eller mindre problematiskt och Agneta beskriver 

att det var en av anledningarna till att hon slutade undervisa i teknik. Veronica belyser det fak-

tum att samma problem inte finns vid undervisning i vissa andra ämnen.  

Det är ju mycket att ordna material, när man väl ska göra någonting. Som 

med broarna. Sockerbitar, sugrör, snören, tejp, papper. Man ska alltså ordna 

allt det där och fixa och dona. Så det är ju inte så att man gör en beställning, 

som med matteläromedel, så har man böckerna en hel termin. (Veronica) 

Även Ellen resonerar kring att det finns problem om allt material till teknikundervisningen inte 

beställs vid samma tillfälle. Hon nämner också att det finns en risk att det inte finns utrymme i 

budgeten att under läsåret köpa in material till teknikundervisningen. Detta är eftersom större 

delen av pengarna spenderas innan läsåret börjar. Hon beskriver att hon själv i förväg gjorde en 

beräkning för materialet som behövde köpas in under läsåret för att skapa utrymme i budgeten 

åt teknikämnet. Enligt henne försvåras detta av ämnets låga status. 

Att tillhandahålla material till teknikundervisningen är alltså någonting som kan vara proble-

matiskt. Det krävs att läraren hittar ett sätt att handskas med detta problem då praktiskt arbete 

är ett oersättligt inslag i teknikundervisningen enligt lärarna som har deltagit i studien. Inköp 

av material planeras med fördel långt i förväg, gärna innan läsårets början, för att optimera 

förutsättningarna att bedriva högkvalitativ teknikundervisning. 
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Tid 

Lärarna upplever också att de begränsas av tid i deras arbete med teknikämnet. Tid som begrän-

sande faktor nämns huvudsakligen i två sammanhang, tiden som teknikämnet har på schemat 

samt tidsåtgången vid planering av undervisning. Enligt timplanen på skolan där informanterna 

arbetar utgör teknikämnet 40 minuter av undervisningen varje vecka. Flertalet av lärarna har 

istället schemalagt 80 minuters teknikundervisning varannan vecka för att de anser att det är 

mer fördelaktigt, framförallt när eleverna ska arbeta praktiskt. En stor majoritet av lärarna 

tycker att det ringa utrymme som teknikämnet har på schemat är något som försvårar utform-

ningen av högkvalitativ teknikundervisning. En stor del av undervisningen består som tidigare 

har nämnts av hantering av material, inte bara före och efter undervisningstillfället utan också 

under själva undervisningen. Katrin menar att fram- och bortplockning av material tar så pass 

mycket tid under lektionerna att det är svårt att hinna med själva undervisningen under en 40-

minuters lektion. Ellen instämmer i det och hon betonar att hon hade önskat att undervisa i 

teknik åtminstone en gång i veckan, vilket hon inte anser vara möjligt i nuläget. 

Lärarna uttrycker också att det tar förhållandevis lång tid att planera teknikundervisningen. Ve-

ronica påstår till och med att det är det ämne som tar längst tid att planera av alla ämnen som 

hon undervisar i, trots att det har minst tid på schemat. Detta faktum i kombination med svårig-

heterna att ordna material till undervisningen är de huvudsakliga anledningarna till att Agneta 

till slut valde bort att undervisa i teknik. Om dessa faktorer får lärare att sluta undervisa i ämnet 

ger det anledning att tro att de måste tas på största allvar vid organisering av teknikundervisning. 

Martina belyser att tiden dessutom begränsar möjligheten för tekniklärare att diskutera under-

visningen med varandra.  

Allt handlar om tid. Alltid tid. Den här tiden som du och jag sitter här nu, den 

är ju vi tvungna att boka in. Hade vi inte bokat in den så hade jag haft något 

annat nu. Så att, det handlar bara om tid. Jag tror att alla lärare vill, bara att 

man känner att man har tiden och att man får tiden. (Martina) 

Informanterna är ense om att undervisningens kvalitet höjs genom kollegiala samtal, men mer 

än hälften av dem upplever att tiden för sådana inte finns. I citatet ovan antyder Martina dessu-

tom att skolledningen har ett visst ansvar att avsätta tid för lärarna att diskutera sitt ämne.  

Samtliga lärare i studien uttrycker att tid är en påtaglig faktor som begränsar dem i deras tek-

nikundervisning. Dessutom är tiden i hög grad läraren övermäktig och läraren kan endast till 

viss del påverka mängden tid som står till förfogande vid planering och genomförande av under-

visning. Vad läraren dock har i stort sett fullständig makt över är hur han eller hon använder 

tiden. I högkvalitativ teknikundervisning kan det därför tänkas att det finns modeller som ef-

fektiviserar lärarens tidsanvändning. 

Att organisera högkvalitativ teknikundervisning 

Kollegial samverkan 

Informanterna är rörande överens om att kollegial samverkan har en stor betydelse för under-

visningens kvalitet och det antas därför vara en viktig pusselbit i högkvalitativ teknikundervis-

ning. På samma gång uttrycker många av dem missnöje över hur just den aspekten fungerar på 

deras skola. Mer än hälften av de deltagande lärarna beskriver det kollegiala samarbetet kring 
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teknikämnet som i stort sett obefintligt på deras arbetsplats. De ser stora brister, men många har 

också en kristallklar bild över hur de tycker att kollegial samverkan borde organiseras på skolan. 

Först och främst nämns vikten av att överhuvudtaget prata med varandra om teknikundervis-

ning och dela med sig av erfarenheter. Flera av lärarna lyfter att det borde anordnas ämnesträffar 

och konferenser där teknikämnet diskuteras på sin spets. Veronica är en av dem som förespråkar 

ett sådant upplägg av arbetet. 

Jag menar, vi sitter ju på olika erfarenheter, kunskaper, tankar och idéer och 

det känner jag i alla fall skulle vara utvecklande för mig själv och det gynnar 

ju eleverna. Titta på bedömningsexempel…Hur bedömer ni det här? Hur tän-

ker ni? Hur tolkar man kunskapskraven här? Det finns ju hur mycket som 

helst man kan grotta ner sig i. (Veronica)  

Utifrån det Veronica säger finns alltså en hel del som kan diskuteras och kanske till och med 

bör diskuteras för att teknikundervisningen ska kunna anses vara högkvalitativ. På skolan där 

informanterna är yrkesverksamma utnyttjas denna möjlighet till kvalitetssäkring av undervis-

ningen inte och som tidigare nämnts är en övergripande anledning till detta bristen på tid. I 

informanternas resonemang antyds att denna typ av organiserade ämnesträffar bör upprättas av 

skolledningen. Lärarnas utsagor kring syftet av sådana ämnesträffar överensstämmer till stor 

del med varandra.  

Det skulle vara kul om man kunde ta tid att sitta och planera upp en röd tråd 

för åren. Vad tänker vi? När gör vi vad? Sedan utgå ifrån den. (Katrin) 

Vi som har teknikundervisning skulle behöva sitta ner och göra en gemensam 

beställning och tänka: ”Vad är det vi gör på skolan i teknik?” och någonstans 

också göra en liten plan över vad man gör i fyran, femman och sexan. (Vero-

nica) 

Mitt drömscenario skulle vara att man skulle ha konferens. Gott om tid, där 

man sitter och pratar innan man börjar jobba med det. Och så utgår man ifrån 

att man har sina sex terminer med arbete och så tänker man att man ska hitta 

en röd tråd genom de sex. (Martina) 

Dessa citat representerar samtliga informanters tankar i frågan. Lärarna är helt överens om att 

det på skolan behövs en röd tråd för teknikundervisningen som varje lärare kan följa. Teknik-

ämnets innehåll behöver brytas ner och delas upp på de sex terminer som barnen spenderar på 

mellanstadiet för att försäkra sig om att eleverna får med sig det som kursplanen utlovar. Vero-

nica upplever att teknikundervisningen tar längst tid att planera och det är tänkbart att en orga-

nisation som är strukturerad enligt lärarnas förslag ovan skulle minska tiden som Veronica be-

höver för att utforma sin undervisning.  

En tydlig merpart av lärarna lyfter fördelen med att, innan läsårets början, tillsammans beställa 

det material som behövs i teknikundervisningen under läsåret. Katrin, Martina och Veronica 

kopplar samman detta med sina idéer kring en röd tråd i teknikundervisningen. När den röda 

tråden är färdigplanerad kan alla tekniklärare gemensamt beställa det material som behövs i 

undervisningen. Många har som bekant pratat om tid som en begränsande faktor i undervis-

ningen och likaså att tillhandahålla material till undervisningen. I upplägget som föreslås skulle 
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många av problemen minska som lärarna har nämnt kring material och tid. Materialet finns 

redan på plats vid läsårets början, vilket gör att den tiden som det skulle ta att ordna material 

under läsåret frigörs och är disponibel för läraren i sitt arbete. Dessutom krävs mindre tid för 

att välja ut undervisningens innehåll eftersom kollegiet redan har gjort det arbetet tillsammans.  

Att balansera teori och praktik i teknikundervisningen 

Det finns en viss samsyn i informanternas inställning kring balansen mellan teori och praktik i 

teknikundervisningen. Den övergripande idén är, utifrån de intervjuade lärarnas uppfattningar, 

att först lägga en teoretisk grund för att sedan gå in i det praktiska arbetet. Veronica beskriver 

dock balansen mer som en blandning än att det ena kommer före det andra. Martina erkänner 

ödmjukt att hon inte ännu har hittat en balans som hon är helt nöjd med, vilket signalerar att 

detta inte är en helt oproblematisk avvägning. Ellen är mycket mån om att teorin inte glöms 

bort i teknikundervisningen. 

En bra teoretisk grund för att sedan ta in byggandet, konstruktionsarbetet, det 

praktiska. Så här är ju det praktiska, som förr var majoriteten av teknikunder-

visningen, det minst prioriterade. Det har vi för att eleverna ska tycka det är 

roligt egentligen. Det teoretiska är det viktiga. (Ellen) 

 Även Agneta betonar vikten av att ge eleverna en teoretisk grund i teknikundervisningen. 

Man måste sätta ord på det man gör och med tanke på att man ska dokumen-

tera så mycket idag så tycker jag att det är absolut nödvändigt. Det jag tycker 

är en liten risk, självklart ska det vara kul, men det får inte vara för mycket 

happening hela tiden. Det är ju lite det idag tyvärr, man gör en cool grej eller 

någonting som låter och är lite häftigt sådär…Det kommer en raket farande. 

Men vad det beror på, det är också viktigt att man sätter fakta och kunskap 

bakom. (Agneta) 

När både Ellen och Agneta nämner de praktiska momenten är det med en något negativ under-

ton. De ifrågasätter inte de praktiska momenten i sig, utan sättet som de ibland utförs på. Ele-

verna tycker att de praktiska momenten inom tekniken är mycket roliga, det är lärarna fullstän-

digt eniga i. Med det kommer en risk att eleverna ser undervisningen som nöje istället för ett 

tillfälle att lära. Veronica stämplar också hon det praktiska arbetet framförallt som något som 

eleverna tycker är roligt när hon reflekterar kring vad som är viktigast av teori och praktik i 

teknikundervisningen. 

Praktiken, för att få upp intresse hos eleverna. Det är ju det de tycker är roligt, 

det är ju det de brinner för. Om vi ska få elever som känner att tekniken är 

rolig, så måste det vara mycket praktiskt. Men ska jag försöka få med kun-

skapskraven och bedöma dem så måste jag ha mer teori också. De kan inte 

visa alla kunskapskrav praktiskt, det går inte. (Veronica) 

Veronica antyder här att lärare inom teknik kan dra nytta utav elevernas stora intresse istället 

för att se det som ett problem. Utifrån vad lärarna i studien säger kan det tänkas att det i prak-

tiska undervisningssituationer är lärarens uppgift att påminna eleverna om aktivitetens syfte 

och att behålla kopplingen till kursplanen.  
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Val av innehåll 

Att undervisningens innehåll på något sätt ska vara förankrat i elevernas verklighet ses som en 

självklarhet hos lärarna och antas därför vara en viktig del av högkvalitativ teknikundervisning. 

Det är ingen som uttrycker någon svårighet med att åstadkomma detta och det kan tänkas bero 

på att det finns en stor mångfald av tekniska lösningar i elevernas vardag. I sitt uppdrag som 

tekniklärare nämner en majoritet av informanterna vikten av att synliggöra den teknik som stän-

digt omger eleverna.  

När lärarna bestämmer vilket innehåll som ska behandlas i undervisningen beskriver många att 

de utgår ifrån olika typer av läromedel. Ingen av lärarna beskriver att de först tittar i läroplanen, 

förutom när de beskriver hur de tillsammans med sina kollegor skulle vilja planera upp en över-

gripande röd tråd för teknikundervisningen på skolan. På samma gång ger många informanter 

intryck av att de är mycket förtrogna med vad som står i kursplanen. Detta ger anledning att tro 

att undervisningens innehåll i slutändan är en av läraren sammansvetsad produkt av både läro-

medel och kursplan. När lärarna tar idéer från läromedel beskriver många att de anpassar upp-

giften efter deras sätt att undervisa. I stort sett alla informanter beskriver att de gärna återan-

vänder och förbättrar aktiviteter och uppgifter som de tidigare har använt i undervisningen. 

Tematiskt arbete lyfts av alla deltagande lärare i studien. Informanterna har samtliga en positiv 

syn på denna typ av projektbaserad undervisning och beskriver det som en stor del av sin under-

visning. Huvudargument för att arbeta tematiskt är framförallt att diskussionerna anses bli av 

djupare karaktär och att eleverna får en naturlig helhetsbild över hur de i ett sammanhang ska 

använda den tekniska arbetsprocessen. Katrin och Martina uttrycker att all undervisning inte 

måste vara tematisk, utan att läraren ibland kan dra nytta av att låta sina elever träna något visst 

moment inom teknikämnet. Lärarna är dock överens om att slutmålet är att eleverna ska kunna 

driva igenom ett projekt på egen hand. 

Bedömning 

Elevernas prestationer ska under och efter undervisningen bedömas i enlighet med kunskaps-

kraven för årskurs sex. Veronica menar att det finns en viss svårighet att bedöma elevernas 

prestationer i teknikämnet.  

Det är ju inte bara att gå på den finaste modellen, för det är ju tanken och 

jobbet bakom man måste se. Det kan ju ha varit någon som processat otroligt 

hårt, men slutprodukten kanske inte är en jättefantastisk modell. (Veronica) 

Att se elevernas tankar bakom de tekniska val som gjorts under processen och deras förmåga 

att bearbeta sin idé kan alltså vara problematiskt för läraren, ändå är det just de tankarna och 

den processen som senare ska bedömas. Detta kräver en medvetenhet hos läraren i sitt sätt att 

betrakta elevernas arbete för att göra en rättvis bedömning. Martina betonar vikten av att i för-

väg ha bestämt vilka kunskapskrav som ska bedömas under arbetet för att läraren ska veta vad 

hon eller han ska titta efter. Hon förespråkar ett arbete med matriser för att förenkla bedöm-

ningsarbetet och menar att dessa med fördel görs tillsammans i kollegiet. Kollegial samverkan 

anses generellt vara till mycket stor nytta när det gäller arbetet med bedömning och kan därför 

antas vara en aspekt som kollegiet samverkar kring i högkvalitativ teknikundervisning. 



 

24 

 

Den tekniska arbetsprocessen 

Lärares inställning till den tekniska arbetsprocessen 

Vid diskussioner om teknikämnets huvudsakliga syfte nämns undervisning kring den tekniska 

arbetsprocessen av flera informanter. Katrin och Ellen betonar vikten av att skolan ska forma 

människor som kan utveckla de tekniska lösningar som behövs i framtiden. Med sådana reso-

nemang underförstås att arbetsprocessen också är en del av teknikämnets huvudsakliga syfte 

eftersom det krävs en viss process för att utveckla en teknisk lösning. I studien finns även lärare 

som ordagrant lyfter arbetsprocessen som det absolut mest essentiella i teknikundervisningen. 

Martina resonerar på följande vis om vad hon anser att syftet med teknikundervisningen är. 

Processen, tycker jag. Alltså att lära sig att allting som vi gör, allting som vi 

tillverkar är en process. De olika leden i en tillverkningsprocess till exempel. 

Det tycker jag är en utav de stora grejerna, vad det än handlar om…Om det 

handlar om el eller om det handlar om…Alltså konstruktion…Att du bygger 

något…Eller vad det än handlar om så är det en stor process. (Martina) 

Martina antyder att arbetsprocessens storhet ligger i att den återfinns i flera olika sammanhang, 

vilket gör att den får en väldigt central roll i teknikundervisningen. Veronica visar samma starka 

entusiasm gentemot den tekniska arbetsprocessen som Martina. Även hon menar att arbetspro-

cessen tillhör syftet med att undervisa i teknik. 

Jag upplever många barn, att det ska vara fix och färdigt med en gång. Men 

det är ju processen som jag försöker jobba en del med. Att man startar med 

någonting, du testar, du gör någon ritning eller modell. Du börjar testa att 

bygga ihop någonting och blev det inte som du tänkt så får du liksom börja 

om, men där är det jättemånga som har svårt tycker jag. De vill liksom vara 

klara och inte känna det här med att bearbeta. Den processen. Jag menar, det 

är som att säga…Vi hade ju inte haft glödlampan om man inte hade testat sig 

fram. Den kom ju inte bara: ”Pang!” liksom. Det känner jag med tekniken 

och det försöker jag visa varje gång när vi ska sätta igång något prak-

tiskt…Arbetsprocessen. (Veronica) 

Veronicas syn på sitt uppdrag är alltså att hon ska hjälpa sina elever att utveckla förmågan att 

genomdriva den arbetsprocess som är signifikativ inom teknikutveckling. Utifrån Veronicas 

formulering ovan kan tänkas att många elever drar nytta av att tränas in i ett analytiskt och 

bearbetande tankesätt, då det inte finns med i deras grundinställning. Detta menar Ellen och 

hon poängterar, precis som Martina, att det storartade med den tekniska arbetsprocessen är att 

den även är applicerbar i andra situationer och i andra skolämnen. Hennes uppfattning är att en 

väl utvecklad arbetsprocess ger eleverna en sund inställning till att misslyckas, eftersom de vid 

ett misslyckande är tränade i att reflektera över vad som gått fel och vad som krävs för att 

lyckas. Att eleverna tränar sig i att använda den tekniska arbetsprocessen förmodas därför vara 

en central och viktig del av högkvalitativ teknikundervisning. 
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Arbetsprocessens beståndsdelar och struktur 

Lärarna presenterar arbetsprocessens beståndsdelar på ett snarlikt sätt och de använder sig också 

av samma begrepp. Skisser och ritningar lyfts fram som grundpelare i arbetsprocessen och ve-

dertaget är att processens slutprodukt är någon form av fysisk modell eller prototyp. Katrin och 

Veronica delar tanken att eleverna mellan dessa steg på ett systematiskt vis testar sig fram och 

utvecklar sin produkt eller tekniska lösning. Veronica beskriver att det är viktigt att elevernas 

tankar och idéer sätts i fokus i planeringsfasen och att de håller fast vid dem genom hela pro-

cessen. Agneta poängterar också hon vikten av att hjälpa eleverna att ständigt koppla tillbaka 

till projektets syfte under arbetsprocessens gång. 

Det finns ett samförstånd bland informanterna i vilka som är arbetsprocessens beståndsdelar, 

men det råder delade meningar kring huruvida uppgifterna ska vara fria eller strukturerade. 

Martina, Katrin och Agneta svarar tveklöst att struktur är att föredra, medan Lisbet, Laila och 

Ellen lika otvivelaktigt påstår att uppgifterna där eleverna tränar sin arbetsprocess ska vara fria. 

Veronica ger inte ett lika definitivt svar på frågan som sina kollegor. 

I början försöker jag nog strukturera…Eller strukturera…Sen gör det ju 

ingenting om de väljer att gå en egen väg. Men de som inte kan det, känner 

jag att jag jobbar ganska fyrkantigt med i början. […] Även om jag har en 

mall, så är det ju inte så att alla ska jobba i den hela vägen för då skulle ju 

alla resultat se likadana ut. (Veronica) 

Veronica antyder här att det är essentiellt att som lärare förstå att elevernas behov av struktur är 

varierande. Eleven som blir sittandes overksam under arbetsprocessen beskrivs av majoriteten 

av lärarna i studien och antas därför vara en faktor som bör vägas in när den här typen av tek-

nikundervisning ska organiseras. Även Ellen återger att elever kan uppvisa den här typen av 

beteende och poängterar att dessa behöver extra stöttning i undervisningen.  

På samma sätt som det finns elever som har svårigheter med att överhuvudtaget få arbetspro-

cessen att gå framåt, berättar ett flertal informanter att det även finns elever som blommar upp 

fullständigt vid fria uppgifter. Båda dessa ytterligheter av elevtyper kan med stor sannolikhet 

finnas i samma klass och kommer därför möta samma teknikundervisning. Det finns alltså en 

utmaning i att organisera undervisning som inkluderar samtliga elever. Martina utvecklar sitt 

resonemang i frågan på följande vis. 

Det finns några få som kan ta det där öppna, men de flesta barn i den här 

åldern behöver struktur. De sitter ändå bara och säger annars: ”Vad ska jag 

göra? Vad ska jag göra?” och förstår inte det där riktigt. Däremot är väl mål-

sättningen tänker jag, att om du ger dem struktur i fyran och femman, så 

kanske du kan ge sådana där öppna uppgifter sen i sexan. (Martina) 

I och med detta resonemang öppnar Martina upp för tanken att det faktiskt kan finnas utrymme 

för fria uppgifter, eller öppna som hon kallar dem, i teknikundervisningen. Hon exemplifierar 

ett mer dynamiskt förhållningssätt till frågan än att enbart påstå att undervisningen antingen ska 

vara strukturerad eller fri. I detta antyds att behovet av struktur styrs av varthän eleverna befin-

ner sig i sin utvecklingsprocess. Veronica uttrycker överlag en öppenenhet i frågan och hennes 

tankar kan kopplas ihop med Martinas i det avseendet att eleverna är viktig faktor som styr 

vilken grad av struktur som behövs i teknikundervisningen. Med avstamp i dessa reflektioner 
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kan tänkas att undervisningen inte behöver utgå ifrån att vara antingen strukturerad eller fri. 

När lärarna fördjupar sina resonemang ges intrycket att högkvalitativ teknikundervisning inne-

håller ett visst mått av struktur och ett visst mått av frihet. Graden av struktur kontra frihet avgör 

läraren utifrån elevernas förmågor och förutsättningar.  

Problemlösning och kreativitet 

Märkbart är att lärarna inte har reflekterat över problemlösning i teknikundervisningen i samma 

utsträckning som de har i andra områden som studien berör. Deras svar kräver överlag längre 

betänketid och formuleringarna är generellt sett varken lika långa eller lika utvecklade som 

tidigare. Veronica försöker sätta ord på hur problemlösning gestaltar sig i teknikämnet. 

Det är ju det här när vi stöter på. Det är ju därför vi utvecklar tekni-

ken…Alltså, människan. Mycket är ju för att vi ska underlätta för oss själva 

hela tiden. Går man tillbaka historiskt så är det ju mycket det. Om man tittar 

här på broar. Istället för att gå runt överallt så har man gjort broar. Så det har 

ju kommit till för att det ska underlätta för människan. Problemlösning är det 

ju i allting. (Veronica)  

Här resonerar sig Veronica fram till att problemlösning är någonting som är centralt inom tek-

niken, inte bara i skolan utan också utanför skolans väggar. I hennes beskrivning lyfts problem-

lösningsförmågan till att bli en övergripande faktor i utvecklingen av teknik i samhället. Detta 

kan motivera att elevernas problemlösningsförmåga behöver tränas i teknikundervisningen. 

Trots detta är det en faktor som är förbisedd av många lärare i studien. Veronica avslutar sitt 

resonemang med att reflektera kring om problemlösningen borde göras mer synlig i teknikun-

dervisningen. 

Så det tycker jag finns med hela tiden i allting. Sen kanske man inte pratar 

om…Man kanske inte pratar om att det handlar om att lösa problem och det 

vet jag inte att…Nej, det kanske man ska göra mer. (Veronica) 

Lailas inställning till problemlösning i teknikämnet är än mer osäker än Veronicas, vilket fram-

går när hon diskuterar problem som uppstår i elevernas praktiska arbete.  

Vi löser problemen ihop när de uppstår. Jag vet inte om det också är teknik. 

(Laila) 

Laila medger här att hon tillsammans med eleverna löser problem i teknikundervisningen, men 

samtidigt ställer hon sig frågande till problemlösningens roll i teknikämnet. Den oklara bilden 

av hur problemlösning kommer in i teknikämnet återspeglas dock inte av alla lärare i studien. 

Det är egentligen konstruktionsprocessen. Man har en idé, gör en skiss och 

gör förbättringar utifrån den. Man kanske gör en prototyp och sen kanske 

man gör en färdig modell. (Katrin) 

Det som Katrin säger om konstruktionsprocessen kan kopplas till Veronicas tankar kring män-

niskans utveckling av broar. Även där börjar processen med en idé, som från början föds ur ett 

problem, och sedan bearbetas idén till en färdig produkt i form av en bro. Processen som besk-

rivs här är i stort sett identisk med den arbetsprocess som beskrevs i det föregående kapitlet, 

vilket ger anledning att tro att problemlösning och den tekniska arbetsprocessen har en nära 
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koppling till varandra. De flesta lärare i studien exemplifierar dock problemlösning på det viset 

som Laila gör när hon beskriver att hon löser problemen med sina elever under arbetets gång. I 

sådana fall uttrycks problemlösning mer som en del i arbetsprocessens praktiska moment än 

hela processen i sig. Lärarnas något skiftande beskrivningar ger anledning att tro att hela ar-

betsprocessen är en problemlösningsprocess likväl som det kan uppkomma behov av problem-

lösning under arbetsprocessens gång.  

När lärarna beskriver undervisningssituationer där eleverna tränar sin problemlösningsförmåga 

går samtalen i liknande riktning som vid diskussioner om arbetsprocessen. Vid en överblick av 

lärarnas resonemang kring problemlösning i teknikundervisningen upptäcks även här en kon-

flikt mellan den mer styrda och den mer öppna undervisningen. Agneta står fast vid att struktur 

är att föredra även när undervisningens huvudfokus ligger vid problemlösning. 

Jag tror att man ska ha en mall att gå efter. Ungefär som när man bygger ihop 

Ikea-möbler. (Agneta) 

I kontrast till detta står Ellens tankar om problemlösning i teknikundervisningen. Hon spinner 

engagerat vidare på sina resonemang kring fördelarna med att ge eleverna utrymme för frihet i 

den tekniska arbetsprocessen.  

Jag kan ju jobba superstrukturerat och hårt styrt också i vissa saker. Men i 

vissa, som i teknikämnet, där finns det väldigt mycket utrymme att upptäcka, 

testa sig fram och så. Och det är bra för barnen för de vågar inte testa sig fram 

just för att många utav barnen är rädda för att misslyckas. (Ellen) 

Elevernas misslyckande nämns även av Agneta och hon menar att strukturen är till för att und-

vika misslyckande hos sina elever. Ellen menar dock att lärarens uppgift inte är att skydda ele-

verna från att misslyckas utan snarare att lära dem hur de ska hantera misslyckandet när det 

uppkommer. Hon hänvisar till att misslyckande är en naturlig del av livet, vilket borde göra 

hanteringen av det till en naturlig del av undervisningen i skolan. Martina betonar dock vikten 

av att ge sina elever förutsättningar att lyckas. 

De måste ju lära sig saker först innan de kan använda det. Det är ju som att 

labba i kemin. Man sitter och så ska man tro att de kan planera en egen labb, 

när de aldrig har gjort en labb. Man måste ju lära sig att labba först och sedan 

kan man lära dem hur man gör en egen labb och sen kan vi tro att de kan 

planera en egen labb. Man kan ju inte bara säga: ”Planera din labb”. (Martina) 

Martina är alltså, precis som Agneta, en förespråkare av struktur. En viss skillnad finns dock i 

den struktur som de två föreslår. Den struktur som Martina beskriver är av ett mer dynamiskt 

slag än den som Agneta anser vara optimal. Agneta menar att strukturen alltid ska finnas där 

för att stötta eleverna i deras arbete, medan Martinas beskrivning antyder att lärarens mål är att 

eleverna till slut ska klara uppgiften utan strukturen som hjälp. Martinas tankar återspeglas i 

Veronicas resonemang kopplat till den tekniska arbetsprocessen, att strukturen är särskilt viktig 

i början av elevernas utveckling. Lisbet betonar också hon vikten av att ge barnen en grundför-

ståelse innan de förväntas lösa problem helt utan stöttning. 

Jag kan känna att man behöver en grund för att sedan bli kreativ. Annars bara 

svamlar man. Så att jag känner att man tar grunden först och sen när du har 
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kunskapen, då är det faktiskt lättare att hitta på saker. Jag menar, man säger 

ju att de är så himla fiffiga när de är små. Ja det kanske de är, men de måste 

ju ha en viss kunskap och erfarenhet av saker först för att kunna bli fiffig. 

(Lisbet) 

Här nämner Lisbet kreativiteten som ett behövligt verktyg för att lösa problem. Hon är en av 

tre lärare i studien som yppar ordet kreativitet innan det nämns i en intervjufråga.  

Jag tror att kreativitet baseras på viss kunskap och erfarenhet. Jag tror det. 

Om någon sätter något nytt i nävarna på mig, då blir jag bara sittande. Vad 

ska jag göra med det här då? Och jag tror inte att barn är så olika mig när det 

gäller det. (Lisbet) 

Vad Lisbet säger här för direkt tankarna tillbaka till eleven som bara blir sittande under arbets-

processen. Detta är ytterligare ett argument till att den typen av elever behöver tas hänsyn till 

vid organisering av teknikundervisning. Utifrån vad Lisbet säger är det alltså bristen på kunskap 

som gör att eleven blir passiv och inte kan utnyttja sin kreativitet för att lösa de problem som 

uppstår. Denna tanke stöttas till viss del av Veronica som menar att det ofta är de svaga eleverna 

som visar upp den här typen av beteende. Med utgångspunkt i det som Lisbet och Veronica 

antyder skulle det kunna tänkas att kreativiteten är en kognitiv verktygslåda som eleverna an-

vänder sig av i problemlösningssituationer. Vilka verktyg som finns i elevens verktygslåda 

kommer ur den kunskap som han eller hon har vunnit under tidigare erfarenheter. Lärarens 

uppgift är i så fall att säkerställa att det i verktygslådan finns de verktyg som krävs för att klara 

av uppgiften och att eleven vet hur de kan användas. 

Även om det bara är några få informanter som på eget initiativ lyfter kreativitet i samband med 

diskussioner kring teknikundervisning, anses det ändå som ett viktigt inslag av samtliga. Mar-

tina har tidigare undervisat på högstadiet och menar att det är en märkbar skillnad mellan åld-

rarna när hon reflekterar kring kreativitetens roll i teknikundervisningen. 

Kreativiteten är ju viktig tycker jag, för det är ju där glädjen finns. Annars 

kan du ju sitta och räkna på något eller vad som helst, men om du inte är 

kreativ så får du ju inte den där glädjen som barnen har när de vill uppfinna 

någonting eller tillverka någonting eller måla något snyggt. […] Det har jag 

lärt mig, att de är väldigt mycket mer kreativa ju yngre de är och det ska man 

nog fortsätta att tänka på. För det är ju glädje i det. (Martina) 

Det finns en motsättning i det Martina beskriver gentemot Lisbets tanke kring hur kunskap 

påverkar elevers förmåga att vara kreativa i sina lösningar. Martina anser att kreativiteten hos 

eleverna generellt sett är större ju yngre de är. Ett antagande är samtidigt att elevernas kunskaper 

generellt sett är större ju äldre de är. Denna presumtion, som är gjord utifrån Martinas erfaren-

heter, är något hämmande för Lisbets bild av kreativitet där kunskap och kreativitet lever i 

symbios. Det utesluter inte att kunskap är en viktig faktor för elevernas kreativitet, men det ger 

orsak att tro att kunskap inte som ensam faktor påverkar möjligheten att komma med kreativa 

lösningar. Denna hypotes finner stöttning i en av Katrins tankegångar. 

Visst, du behöver ju ha viss teori bakom för att förstå varför en teknisk lös-

ning fungerar och då behöver du ha den naturvetenskapliga teorin bakom. 

Men du kan ju meckla fram och klura fram en lösning utan att egentligen ha 
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någon teori bakom. Ofta kanske du tar teorin i efterhand. Varför funkade det 

så bra? (Katrin) 

Diskussionerna kring kreativitet landar, precis som de flesta andra diskussioner i studien, i ba-

lansgången mellan att ge eleverna friutrymme i arbetet kontra att låta eleverna följa en mer eller 

mindre styrd mall. Vad som framgår av informanternas utsagor är att det friutrymme som läm-

nas i undervisningen är utrymme som kommer att fyllas med kreativitet och möjlighet till pro-

blemlösning.  

I Agnetas modell kring hur eleverna ska tränas i problemlösning föreslår hon en mall likt mon-

teringsanvisningarna till en Ikea-möbel. I en sådan beskrivs varje steg i processen och personen 

som utför arbetet behöver enbart handla utefter de givna instruktionerna för att lyckas framställa 

den färdiga produkten. Elevernas friutrymme i Ikea-modellen, som den hädanefter kommer att 

kallas, är mycket litet vilket begränsar elevernas möjlighet till att vara kreativa i sin problem-

lösningsprocess. Samtidigt ger lärarnas utlåtanden anledning att tro att för mycket friutrymme 

istället ställer orimliga krav på elevernas förmåga. Det är alltså en balansgång för teknikläraren 

att finna rätt nivå av struktur i undervisningen. I ett arbete där eleverna skulle tillverka broar 

tyckte sig Veronica hitta en sund balans mellan struktur och frihet. 

Det är den här bron. Den ska vara såhär hög och så ska den klara av att köra 

en leksaksbil över. Ni har det här materialet. Varsågod, börja processa. Hur 

tänker ni? Börja planera ihop i gruppen, sen får ni börja med materialet. Ni 

får börja bygga och så börja, så den ändå håller och omarbeta. Det är ju jätte-

många då som börjar och gjorde om. Den blev jätteranglig, bron stod och 

vinglade. Då fick de ju bort med sockerbitar, börja om och tänka. Att de ändå 

har vissa former att följa, men i det en stor valmöjlighet. Det gör ju att de kan 

skapa fritt. Inom det. (Veronica) 

Enligt exemplet som Veronica beskriver är det lärarens uppgift att bygga upp en ram som ele-

verna kan befinna sig inom i arbetet. I det här fallet gör Veronica det genom att begränsa val-

möjligheterna kring material och att ställa krav som slutprodukten sedan måste uppfylla. Inom 

dessa ramar har eleverna möjlighet att skapa fritt, vilket betyder att de ges möjlighet att använda 

sin kreativitet för att lösa de problem som uppstår under arbetsprocessen. 

Utifrån informanternas resonemang är det alltså en tämligen mer komplicerad fråga än att påstå 

att teknikundervisning som syftar mot att utveckla elevernas problemlösningsförmåga bör vara 

antingen strukturerad eller fri. Deras utsagor landar i att undervisningen behöver en viss struktur 

och en viss frihet för att elevernas lärande ska maximeras.  
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Diskussion 

Studiens syfte var att bidra till förståelsen av vad högkvalitativ teknikundervisning kan vara 

och hur den kan åstadkommas i teknikklassrummet. Utgångspunkt i studien var en granskning 

av Skolinspektionen (2014) som målar upp en tämligen mörk bild kring teknikundervisningen 

i den svenska grundskolan. I det här kapitlet kommer det insamlade datamaterialet att diskuteras 

utifrån tidigare gjord forskning och den metodologiska ansatsen samt studiens tillförlitlighet 

kommer att utvärderas i en metoddiskussion. Kapitlet avslutas med att redovisa rekommendat-

ioner för undervisning utifrån studiens slutsatser och förslag på vidare forskning. 

Resultatdiskussion 

Ur datamaterialet uppenbarades ett antal beståndsdelar som kännetecknar högkvalitativ teknik-

undervisning. I det här avsnittet jämförs och kontrasteras informanternas uppfattningar med 

tidigare forskning för att ytterligare förtydliga bilden av vilka faktorer som bidrar till att skapa 

goda förutsättningar för att bedriva effektiv teknikundervisning. 

Den trygga teknikläraren 

I studiens resultat framgår det tydligt att tekniklärare lägger stor vikt vid att känna sig trygga i 

sin undervisning. Skolinspektionen (2014) visar på ett alarmerande vis att tekniklärare i Sverige 

överlag känner sig otrygga med att undervisa i teknik. Även många lärare som innehar behö-

righet att undervisa i ämnet känner sig otrygga inför uppgiften. Enligt Mattssons (2005) under-

sökning är det dock en tydlig skillnad i den undervisningskvalitet som genereras beroende på 

om läraren är behörig att undervisa i teknikämnet eller inte. I den genomförda studien är samt-

liga lärare trygga i sin teknikundervisning även om det framgår att det inte alltid har varit så i 

vissa fall. Vad som bidrar till trygghet i sin roll som tekniklärare är enligt min studie framförallt 

fyra växelverkande faktorer. 

I både studiens resultat och tidigare forskning nämns utbildning som en viktig del i att känna 

sig trygg och i vissa fall nämns utbildning som en direkt avgörande och nödvändig faktor för 

trygghet i sin undervisning. Jones et al. (2013) stödjer tanken om utbildning som en viktig del 

i att bedriva framgångsrik teknikundervisning och belyser särskilt lärarens teknikdidaktiska 

kompetens som en viktig påverkansfaktor för elevernas lärande. Detta återknyter även till Hat-

ties (2012) forskning där läraren framställs som en central gestalt i elevernas lärande oavsett 

ämne. Alla de intervjuade lärarna uttrycker inte att utbildningen har bidragit till att de känner 

sig trygga i att undervisa i teknikämnet. Vad som dock framgår är att de som anser sig ha fått 

en god utbildning i teknikämnet anger det som en huvudsaklig anledning till att de känner sig 

trygga. Samtidigt lyfter de som inte anser sig ha fått en god utbildning i ämnet andra faktorer 

som istället har bidragit till deras trygghet i tekniklärarrollen. Utbildning ger alltså inte per 

automatik trygghet till tekniklärare, men god utbildning kan göra det.  

Nordlöf (2018) nämner att utbildning inte bara ger läraren trygghet utan bidrar också till ett 

större teknikintresse hos läraren, vilket i sin tur har visat sig vara viktigt även för elevernas 

lärande. Detta finner även stöd i min studie då det är ett par av lärarna som menar att deras 

teknikintresse väcktes under utbildningen. Just tekniklärarens intresse är den andra faktorn som 

nämns i samtalen kring att bli trygg med sin teknikundervisning. Den tredje faktorn som infor-

manterna lyfter som viktig för tryggheten i sin undervisning är erfarenheten som läraren besit-

ter. Detta kan tänkas vara starkt förknippat med den professionsutveckling och kompetens som 
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Jones et al. (2013) förespråkar tillsammans med många andra tidigare forskningsbidrag. De 

allra flesta deltagande lärarna i studien uttrycker förtrogenhet med den rådande läroplanen och 

menar i många fall att tryggheten kommer från erfarenheten av att jobba med den i sin under-

visning. Intressant nog stämmer detta inte alls överens med vad Skolinspektionen (2014) kom 

fram till, då deras resultat pekar mot att det saknas koppling till kursplanen i teknikundervis-

ningen.  

Den sista trygghetsgivande faktorn som lyser igenom i den genomförda studien är hårt arbete. 

Alla informanter nämner de försvårande omständigheterna som råder för tekniklärare i dagslä-

get. Blomdahl (2007) beskriver framförallt tillhandahållandet av material till praktiska moment 

i undervisningen som ett mycket ansträngande del av teknikundervisningen. Lärarna säger inte 

ordagrant att de lägger ner hårt arbete för att känna sig trygga med den teknikundervisning som 

de bedriver, men det framgår ändå tydligt som en framgångsgivande faktor. Ofta handlar det 

om att lärarna lagt ner särskilt mycket tid och kraft på teknikundervisningen under en period 

när de kände sig osäkra. Denna ansträngning har sedan lagt grunden till den trygghet de känner 

inför att undervisa i teknikämnet idag. Mattsson (2005) beskriver en liknande egenskap hos 

framgångsrika tekniklärare. Hon väljer dock att kalla det för målmedvetenhet. 

Effektiv tidsanvändning och materialhantering 

Tiden nämns som en begränsande faktor av samtliga lärare i studien. Dels när det gäller den tid 

som det tar att organisera undervisning, men också den ringa tid som teknikämnet ges i den 

svenska grundskolan. För att kunna bedriva högkvalitativ teknikundervisning krävs det att tids-

faktorn på något sätt hanteras av teknikläraren. Nordlöf (2018) menar att tiden till och med är 

nyckeln till den goda teknikundervisningen och att den kan utnyttjas på ett fördelaktigt sätt. Det 

handlar om att ge teknikämnet sin egen plats på schemat, vilket också efterfrågas av Skolin-

spektionen (2014) då de menar att teknikämnet är för osynligt i skolan. På skolan där de inter-

vjuade lärarna arbetar är detta uppfyllt då teknikämnet har separerats från NO-blocket och getts 

en egen plats på schemat. Den andra nyckeln som nämns av Nordlöf är att ge lärarna tid till 

kollegial samverkan. Just att ges möjlighet att samverka kollegialt är det tydligaste budskapet 

från informanterna i den här studien. De menar att detta inte alls fungerar på deras skola och att 

teknikundervisningens kvalitet på skolan skulle höjas avsevärt om de fick tid att diskutera äm-

net med varandra. Detta menar de skulle underlätta vid planering, tillhandahållande av material, 

bedömning och att det dessutom skulle ge en ytterligare ökad trygghet i att undervisa i teknik. 

Den tredje och sista tidsnyckeln som Nordlöf nämner är att ge lärarna tid till kompetensutveckl-

ing och fortbildning. Nordlöfs sista ståndpunkt i frågan om tid finner stöttning av både Wilson 

och Harris (2003) och Jones et al. (2013) som lägger stark betoning vid tekniklärares behov av 

kompetensutveckling. 

Som redan nämnts, både i min studie och i annan tidigare forskning, riskerar materialhante-

ringen att hämma glädjen i att undervisa i teknikämnet (Blomdahl, 2007). Vad som också redan 

har nämnts är att kollegial samverkan kan vara till stor hjälp för att underlätta materialhante-

ringen för tekniklärare. I resultatet presenteras en modell där allt material beställs innan läsårets 

början för att minska både den tid och kraft som läraren behöver avvara för tillhandahållandet 

av material till teknikundervisningen. Wilson och Harris (2003) menar att materialfrågan måste 

lösas för att optimera tekniklärarens förutsättningar att bedriva högkvalitativ teknikundervis-

ning. Skolinspektionen (2014) och Nordlöf (2018) konstaterar den nedslående realiteten att till-
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handahållandet av material är ett generellt problem i teknikundervisnigen i den svenska grund-

skolan. Det ser inte heller mycket bättre ut på den skolan där min studie varit förlagd enligt de 

lärarna som jag har intervjuat då många av dem anser att det är en påtaglig börda att ordna 

material till undervisningen.  

Skolinspektionens (2014) granskning visar att det saknas läromedel och lämpliga lokaler för 

teknikundervisningen i grundskolan. Informanterna i den här studien nämner dock inte dessa 

aspekter som problem. Läromedel används i viss mån av lärarna i studien, men det är enbart ett 

fåtal som beskriver att de bygger sin undervisning kring dem. Informanterna uttrycker att de 

kan ta idéer ur olika läromedel som de sedan modifierar för att passa deras sätt att undervisa. 

Det kan vara ett tecken på att de läromedel som finns inte håller önskvärd kvalitet och att det är 

lärarens sätt att använda läromedlet som är avgörande för hur framgångsrik undervisningen är, 

snarare än läromedlet i sig. Återigen leds tankarna tillbaka till lärarens kompetens, som lyfts av 

bl.a. Jones et al. (2013), som en ytterst viktig faktor. En viss önskan om att ha en särskild tek-

niksal på skolan uttrycks i ett par av intervjuerna, men den tanken stöts ofta bort i samma an-

detag med anledning av att det inte anses vara ett realistiskt önskemål. Inte heller klagar de 

deltagande lärarna på skolans lokaler under intervjuerna. Högst tänkbart är dock att en lektions-

sal avsedd för teknikundervisning bidrar till att underlätta materialhanteringen för tekniklärare.   

Reflekterat görande 

Skolinspektionen (2014) rapporterar att en stor del av teknikundervisningen i den svenska 

grundskolan består av praktiskt arbete utan utrymme för reflektion. De kallar det oreflekterat 

görande, lärarna i min studie kallar det för lek. Utifrån resultatet av min studie är det oerhört 

viktigt att tekniklärare arbetar för att motverka denna typen av praktiskt arbete. Det är vederta-

get att elever gärna går in med en lekfull inställning i ett praktiskt moment i teknikämnet och 

det är lärarens jobb att behålla kopplingen till uppgiftens ursprungliga syfte. Är inte läraren 

medveten om detta finns det en överhängande risk att teknikklassrummet fylls av en atmosfär 

som är lekfull snarare än gynnsam för lärande. Det är här nära till hands att återigen lyfta det 

faktum att lärarens kompetens är av stor betydelse för elevernas lärande (Jones et al., 2013; 

Hattie, 2012; Skolinspektionen, 2014; Mattsson, 2005; Bjurulf, 2011). Fox-Turnbull (2012) 

hänvisar till att återkoppling från läraren vid kritiska punkter i elevens lärande är avgörande för 

den kunskap som förankras hos eleven.  

Skolinspektionen (2014) och Bjurulf (2011) efterfrågar diskussioner under det praktiska arbetet 

för att effektivisera lärandet. Några av lärarna som deltog i studien har beskrivit att de gör på 

det viset, men betonar framförallt att den teoretiska delen av undervisningen föregår det prak-

tiska arbetet snarare än att de varvas. Generellt sett föredrar lärarna att först lägga en teoretisk 

grund som de sedan kan koppla tillbaka till under det praktiska arbetet. Vikten av diskussion 

kan inte betonas nog mycket utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande, där lärande 

anses effektivast i interaktion med andra individer (Fox-Turnbull, 2012; Säljö, 2012). Att under-

visningen dessutom förankras i elevens förförståelse är av yttersta vikt i teknikundervisningen 

(Hagberg och Hultén, 2005; Hill, 1998; Bjurulf, 2008). Detta anses som en självklarhet av in-

formanterna i min studie och de menar också att det inte är särskilt svårt att åstadkomma. 

Mawson (2003) poängterar att eleverna ska fostras till ett reflektivt förhållningssätt under den 

tekniska arbetsprocessen där praktiska moment är ett viktigt inslag. Hynes (2012) är en av de 

som nämner vikten av god interaktion med eleverna under deras arbetsprocess. Han trycker 
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extra på att läraren behöver förmedla vikten av att pröva och ompröva idéer under arbetspro-

cessen. Denna typ av kommunikation känns till viss del igen i studiens resultat. Även om inte 

alla lärare lyfter vikten av att just pröva och ompröva sina lösningar finns dock ett starkt fokus 

vid kommunikation under processen och att läraren bibehåller fokus vid uppgiftens syfte. An-

nan tidigare forskning och den här studien är alltså överens med Skolinspektionen (2014) i det 

avseendet att oreflekterat görande är någonting som inte hör hemma i högkvalitativ teknikun-

dervisning. Den kompetente teknikläraren sörjer istället för att ge utrymme för reflekterat gö-

rande i teknikundervisningen.  

Utrymme för problemlösning och kreativa lösningar 

I arbetsprocessen menar Skolinspektionen (2014) att det behöver ges mer utrymme för pro-

blemlösning och kreativitet i teknikundervisningen i den svenska grundskolan. I deras resultat 

ser de allt för styrda uppgifter, vilket begränsar elevernas möjligheter till att träna sin problem-

lösningsförmåga och att vara kreativa. I det intervjuade kollegiet råder en viss konflikt i 

huruvida undervisningen ska vara strukturerad eller öppen. Båda sidor har underbyggda argu-

ment till varför just deras metod är den rätta, men flera forskningsstudier stödjer ett mer öppet 

förhållningssätt (McCormick, 2004; Blomdahl, 2007; Mioduser och Dagan, 2006; Mattsson, 

2005; Hill, 1998). Ett huvudargument som förs av informanterna till fördel för struktur i tek-

nikundervisningen är att det ger en trygghet och stöttning till de passiva eleverna som har svå-

righeter att på egen hand ta sig framåt i arbetsprocessen. Här kan en parallell dras till begreppet 

scaffolding inom det sociokulturella perspektivet på lärande (Fox-Turnbull, 2012). Det begrep-

pet syftar till den stöttning som elever erhåller under sin lärandeprocess och den stöttningen ges 

med fördel inom elevens närmaste proximala utvecklingszon. Resultatet av min studie visar att 

elever initialt behöver mer struktur för att stötta dem i deras lärandeprocess varpå strukturen 

gradvis minskar i omfattning då målet är att eleven ska klara uppgiften själv. Detta tankesätt är 

en spegling av det sociokulturella perspektivets syn på effektiv scaffolding i den proximala 

utvecklingszonen så som den beskrivs av Säljö (2012).  

Att en stor del av forskningen obönhörligen erfordrar mer öppna uppgifter i teknikundervis-

ningen kan till stor del bero på att undervisningen generellt sett är för styrd ute på skolorna. Det 

gör i sin tur att elevernas problemlösningsförmåga och kreativitet inte stimuleras i tillräckligt 

hög grad enligt bland annat Bjurulf (2008, 2011) och Mattsson (2005). Enligt min studie är 

arbetsprocessen i högkvalitativ teknikundervisning både strukturerad och öppen. Den har ett 

sunt förhållande mellan struktur och öppenhet som ger utrymme för kreativitet och problem-

lösning. Esjeholm (2014) konstaterar i sin studie att kreativiteten flödar som mest hos elever 

när de känner till vissa grundprinciper innan arbetsprocessen börjar. I sin undersökning ser även 

Blomdahl (2007) ett behov av att eleverna ges några grunder att förhålla sig till i arbetsproces-

sen för att gynna deras utveckling.  

En utmaning för teknikläraren ligger alltså i att hitta rätta balans mellan strukturerad och öppen 

undervisning. Det gäller alltså för läraren att ge lämplig grad av scaffolding för att eleverna ska 

befinna sig i den närmaste proximala utvecklingszonen (Fox-Turnbull, 2012). Lägg därtill att 

läraren ska undervisa en hel klass med elever vars närmaste proximala utvecklingszoner ter sig 

olika. Där vilar komplexiteten i organisering av undervisning som syftar till att utveckla elevers 

problemlösningsförmåga i teknikämnet och med det i åtanke går tankarna tillbaka till lärarens 

kompetens som oerhört avgörande i sammanhanget.  
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Metoddiskussion 

När individers uppfattningar ska undersökas är intervjuer enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

en metod som är mycket väl lämpad. Då den valda metodens användbarhet i sammanhanget 

finner stöttning i litteratur skriven av erfarna forskare, känner jag en stor trygghet i valet av 

metod. Studiens validitet och således också reliabilitet stärks av att en lämplig undersöknings-

metod har använts. Att undersöka med enkäter hade gett möjlighet till att samla in en större 

mängd åsikter. Det hade dock begränsat lärarnas möjligheter till fördjupade resonemang vilket 

anses vara centralt för att komma åt studiens syfte. En observationsstudie hade visserligen kun-

nat ge mer konkreta och autentiska situationer att analysera, men samtidigt hade studien gått 

miste om den övergripande bilden av vad det innebär att organisera teknikundervisning. En 

kombination av intervjuer och observationer hade kunnat tjäna syftet väl, men med tanke på 

min ringa erfarenhet som forskare skulle en mer komplex metod påverka studiens reliabilitet 

negativt. 

Valet föll på att göra en fallstudie för att få nå en naturlig kontext i materialet kring att organisera 

teknikundervisning då organisation delvis ligger på en nivå som är opåverkbar för den enskilda 

läraren. Intressant hade varit att jämföra resultatet som den här studien genererade med en iden-

tisk studie som istället inkluderade lärare från olika skolor och kanske till och med olika kom-

muner. Då jag upplevde en viss mättnad i datamaterialet skulle det också kunna tänkas att stu-

dien delades upp på två skolor där tre till fyra tekniklärare intervjuades på varje skola. På så 

sätt skulle en naturlig kontext fortfarande upprättas, samtidigt som ytterligare ett perspektiv 

skulle adderas till resultatet. 

Studien upplevs överlag ha fallit mycket väl ut utifrån de rådande förutsättningarna. Intervju-

erna gav rikare material än förväntat, med mitt måttliga kunnande i åtanke, då de flesta samtalen 

var av mycket djuplodande karaktär. Några viktiga aspekter upplevs ha påverkat intervjuerna 

på ett fördelaktigt sätt. Jag utnyttjade det faktum att jag var väl påläst i tidigare forskning både 

vid utformandet av intervjuguiden och vid själva intervjutillfällena. Det gav även en trygghet 

när följdfrågor skulle produceras instinktivt under samtalen. Under intervjuerna upplevde jag 

också att jag hade nytta av min förhållandevis goda yrkeserfarenhet då jag med enkelhet kunde 

styra samtalen mot ämnets kritiska punkter. En tydlig progression upplevdes också i min roll 

som intervjuare då det på ett påtagligt sätt märktes att jag själv pratade mindre under de senare 

intervjuerna, vilket gjorde att informanterna gavs större talutrymme. Detta medför såklart en 

fundering kring att de första intervjuerna kunde ha mynnat ut i mer användbart material. Det 

leder tanken till att resultatet möjligtvis kunde ha gagnats av en provintervju eller någon annan 

form av färdighetsträning. I den här typen av examensarbeten är dock tid en värdefull resurs, 

vilket gjorde att jag valde att anamma principen learning-by-doing.  

Stor vikt har under processen lagts vid att ha en tydlig och enkel struktur att följa eftersom detta 

är min första studie av den här kalibern. Tidigt märkte jag att detta hjälpte mig i mitt arbete och 

jag fortsatte därför med att upprätta strukturer under arbetets gång som jag på ett kreativt sätt 

kunde förhålla mig till. Särskilt märkbart var detta i analysprocessen, som upplevdes falla på 

plats utan några större svårigheter. Ett litet aber lyfts dock kring detta då analysen kanske kan 

anses ha gått för enkelt till väga. Efter att ha reflekterat en del kring detta väljer jag dock att se 

flytet i processen som ett tecken på att resultatet besitter god tillförlitlighet. Som det står skrivet 
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i avsnittet om validitet och reliabilitet är ett visst mått av subjektivitet ofrånkomligt vid inter-

vjustudier. De ovan nämnda strukturerna tros därför ha stärkt studiens reliabilitet avsevärt då 

de har tillfört en mer objektiv aspekt till undersökningen.  

Slutsatser och rekommendationer för undervisning 

Den här studien tillsammans med tidigare gjord forskning har genererat en rad lärdomar inför 

fortsatt arbete med teknikundervisning. I det här avsnittet presenteras dessa lärdomar och för-

medlas i form av rekommendationer för undervisning. Detta görs under tre rubriker då det tyd-

ligt har visat sig att organisation som ger högkvalitativ teknikundervisning inte enbart inrättas 

av den enskilda teknikläraren. 

Rekommendationer för organisering av tekniklärarutbildning 

Lärarens kompetens har visat sig vara en avgörande faktor för kvaliteten på den teknikunder-

visning som realiseras i klassrummet. Utvecklandet av god kompetens börjar på lärarutbild-

ningen och den har möjlighet att lägga en god grund som medför trygghet till den i framtiden 

undervisande teknikläraren. Utbildningens roll i lärarens yrkesutveckling har genom intervju-

erna visat sig vara att ge läraren en bra utgångspunkt i sitt yrkesverksamma liv. Positiva aspekter 

som lyfts har varit att utbildningen har hjälpt läraren att definiera teknikämnet och syftet med 

teknikundervisningen i grundskolan. Somliga har dessutom fått med sig färdiga undervisnings-

upplägg som varit användbara som utgångspunkt i arbetet. Relativt många är dock rösterna som 

beklagar sig över kvaliteten på den utbildning som de erhållit i teknikämnet och det har uttryckts 

missnöje över en utebliven kunskapsgrund. Utbildningen spelar en mycket viktig roll för tek-

niklärarens yrkesmässiga kompetens och bristerna som upplevs är av mer innehållslig karaktär 

än organisatorisk. 

Rekommendationer för organisering av teknikundervisning på skol-

nivå 

När en skola organiserar sin teknikundervisning är det framförallt viktigt att låta den få plats på 

schemat och skolan bör undvika att inkludera teknikämnet i NO-blocket (Skolinspektionen, 

2014). En modell kring särskilda ämnesmöten bör upprättas för att ge tekniklärare chansen att 

tillsammans samverka för att höja teknikundervisningens kvalitet på skolan. Skolans tekniklä-

rare utformar med fördel en mall som tydliggör vilket innehåll som ska behandlas i vilken års-

kurs. Den mallen underlättar också vid beställning av material, som lämpligen kan göras innan 

läsårets början när lärarna vet vilket material som behövs i vilken årskurs. Materialet förvaras 

på ett sådant sätt att det är lättillgängligt för samtliga lärare. Under ämnesmötena kan även 

bedömning diskuteras och det kan även ske ett utbyte av lektionsupplägg. I det här arbetet har 

utgångspunkt tagits i det sociokulturella perspektivet på lärande, vilket också kan vara appli-

cerbart på en lärarkår. Tekniklärarnas yrkesmässiga utveckling gynnas av att i samspel med 

andra individer erhålla nya kunskaper och behärska nya färdigheter.  

Rekommendationer för organisering av teknikundervisning på 

klassrumsnivå 

I den här studien har särskilt fokus legat vid organisering av teknikundervisning som syftar mot 

att utveckla elevers problemlösningsförmåga. Problemlösningsförmågan tränas med fördel i en 
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teknisk arbetsprocess där ett teknikutvecklingsarbete ska genomföras från idé till färdig arte-

fakt. Först och främst bör eleverna ges en teoretisk kunskapsbas att utgå ifrån. Under arbetets 

gång kopplar läraren tillbaka till den teoretiska grunden genom samtal och diskussioner för att 

utveckla elevernas kunskaper ytterligare och placera dem i en naturlig kontext. Läraren betonar 

att arbetsprocessen inte är linjär utan kräver att idéer testas och sedan korrigeras för att uppfylla 

ändamålet på ett så effektivt sätt som möjligt. En avvägning bör dock i förväg göras kring vilken 

grad av struktur som uppgiften ska ha i den klass som undervisningen kommer att genomföras. 

Ju mer struktur som omger en uppgift, desto mindre utrymme ges för eleverna att träna sin 

problemlösningsförmåga och kreativitet. En uppgift strukturerad likt Ikea-modellen, som besk-

revs i kapitlet Resultat och analys, ger i stort sett inget utrymme för att finna kreativa lösningar. 

Om uppgiften istället ges för lite struktur riskerar genomförandet av den att hamna utanför ele-

vernas närmaste proximala utvecklingszon, vilket i sin tur begränsar lärandet. Slutmålet med 

undervisningen bör vara att eleverna på egen hand ska klara av att slutföra uppgiften. För att nå 

dit krävs scaffolding som gradvis minskar vartefter elevernas färdigheter utvecklas. 

Vidare forskning 

Med avstamp i det resultat som den här studien har genererat vore ett naturligt steg att ta forsk-

ningen in i klassrummet för att tydliggöra bilden av vad högkvalitativ teknikundervisning är. 

Särskilt intressanta områden att undersöka kan vara lärarens interaktion med sina elever och 

elevers lärande i teknikämnet. Utifrån lärdomen att det finns svårigheter med att hitta rätt grad 

av struktur i teknikundervisningen skulle det även vara lockande att genomföra en lektionsstu-

die med syftet att utveckla ett gynnsamt lektionsupplägg kopplat till problematiken. Intressant 

vore även att undersöka hur tekniklärarutbildningen på olika lärosäten för att på så sätt bidra 

med kunskap som kan hjälpa till att höja kvaliteten på lärarutbildningarna i landet, vilket i sin 

tur kan bidra till att det finns fler trygga och kompetenta tekniklärare ute i de svenska skolorna. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsbrev inför intervjustudie 

Mitt namn är Simon Nydahl och jag är lärarstuderande på Karlstads universitet. I mitt examens-

arbete intresserar jag mig för teknikundervisning i grundskolan. Enligt en granskning som pub-

licerades 2014 av Skolinspektionen finns en rad brister i teknikundervisningen i den svenska 

grundskolan. Min undersökning syftar till att lyfta fram konkreta exempel kring god teknikun-

dervisning och dess beståndsdelar. Särskilt fokus kommer att ligga vid problemlösning och 

idéutveckling. Jag avser att intervjua lärare med god erfarenhet av att undervisa i ämnet teknik 

för årskurs 4–6. Med anledning av detta erhåller Ni detta informationsbrev då jag vill fråga om 

Ert deltagande. Intervjufrågorna kommer att beröra er yrkesmässiga utbildning och bakgrund 

samt Er teknikundervisning och dess innehåll.  

Varje lärare kommer att intervjuas av mig vid ett tillfälle och intervjun kommer inte att över-

skrida en timme. Samtalet kommer att spelas in för att senare kunna lyssnas av och transkribe-

ras. Inspelningarna kommer sedan att behandlas med största varsamhet. Detta betyder att det är 

jag själv som kommer att lyssna på dem, eventuellt tillsammans med Jesper Haglund som är 

min handledare på universitetet. Jag omfattas av samma regler för tystnadsplikt som övrig skol-

personal. Efter eventuellt samtycke har Ni rätten att när som helst avbryta Ert deltagande utan 

att ange anledning. Dock kan redan insamlat material komma att användas i undersökningen. 

Insamlat material kommer enbart att användas i forskningssyfte och kommer inte att användas 

i något annat sammanhang än vid detta examensarbete. I mitt examensarbete kommer inte nå-

gon enskild person att kunna identifieras.  

Om Ni samtycker till medverkan i denna undersökning ber jag Er att skriva under det samtyck-

esformulär som ni erhåller vid intervjutillfället. 

Om det är något ytterligare ni undrar över kan ni nå mig på telefon xxx-xxxxxxx eller via mail. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Simon Nydahl 
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Bilaga 2 – Samtyckesbrev 

 

Samtyckesbrev 

 
Jag har tagit del av informationsbrevet och fått tillfälle att ställa frågor. 

 Jag samtycker till att delta i studien. 

 Jag vill inte delta i studien. 

 

Datum:______________________________________ 

Underskrift:__________________________________ 

Namnförtydligande:____________________________ 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 

 

Intervjuguide 
 

Utbildning och bakgrund 

Hur länge har du jobbat som lärare? 

Hur länge har du jobbat som lärare i ämnet teknik? 

Beskriv den utbildning du har fått i ämnet teknik. 

Har du fått någon fortbildning i teknikämnet? 

Styrdokument 

Vad skulle du säga är syftet med teknikundervisning i årskurs 4–6? 

Hur upplever du tydligheten i teknikämnets kunskapskrav? 

Upplever du någon skillnad sedan övergången till lgr11? 

Förutsättningar 

Känner du dig trygg i att undervisa och bedöma elever i ämnet teknik? 

Vilka är de största svårigheterna med att undervisa i ämnet teknik? 

Har du förutsättningar att bedriva teknikundervisning som du känner har en tydlig koppling till 

kunskapskraven?  

Undervisning 

På vilket sätt balanserar du teori och praktik i din teknikundervisning? 

Beskriv en lektion eller ett arbetsområde du har genomfört som du upplever har en tydlig verk-

lighetsförankring. 

Vad skulle du vilja förbättra med din teknikundervisning?  

På vilket sätt samverkar du med andra lärare kring teknikämnet, t.ex. förstelärare? 

Problemlösning och kreativitet 

Beskriv en lektion, ett arbetsområde eller ett moment där din undervisning har gett eleverna 

chansen att utveckla sina tekniska idéer. 

Vad innebär problemlösning i ämnet teknik för dig? 

Hur presenterar du problemlösningsprocessen för eleverna i din undervisning? 

Vilken roll anser du att elevernas kreativitet har i deras problemlösningsprocess? 

 


