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Abstract 

The aim of this study is to gain insight into how teachers at Middle Schools in Sweden (grade 

4-6) carry out their teaching of the compulsory school subject technology. This was 

accomplished through an online survey, which was divided into three sections based on the 

following three research questions: What thoughts do the teachers have of technology? How do 

the teachers carry out their teaching of technology? What materials do the teachers use in their 

teaching of technology? All in all 65 teachers, who currently teach or previously have taught 

technology at Middle Schools, have participated in the survey. The result reveals that most of 

the teachers involved find technology to be a fun, exciting and interesting subject, but that it is 

difficult to evaluate and grade the students, and also time and resource consuming. The study 

also shows that most of the teachers prefer a variety of theoretical and practical activities, since 

both elements are required to give the students an understanding of the importance and 

significance of technology in our society. 

Keywords: 

Middle School, teachers’ toughts of technology, technology education



 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att få en inblick i hur lärare på mellanstadiet arbetar med 

teknikämnet i skolan. Detta görs genom en enkät, vars frågor är upplagda efter tre 

frågeställningar: Vilka tankar har lärarna om teknik? Hur ser pedagogernas 

teknikundervisning ut? Vilket undervisningsmaterial använder lärarna sig av i teknikämnet? 

Totalt är det 65 lärare som arbetar eller har arbetat med teknik på mellanstadiet som deltagit i 

studien. Enkäten har visat på att de flesta lärarna som deltagit tycker att teknikämnet är ett 

roligt, spännande och intressant ämne som dock är svår bedömt, tids- och materialkrävande. 

Undersökningen visar även att de flesta lärarna tycker det är bäst att arbeta med teori och 

praktik varvat, då båda delarna behövs för att eleverna skall förstå teknikens innebörd i 

samhället. 
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1. Inledning 
Att jag valde just Teknik som inriktning på mitt examensarbete beror på att jag alltid tyckt det 

har varit ett spännande ämne. Det var ett av de ämnena som på högstadiet låg mig varmt om 

hjärtat och var det jag såg fram emot lite extra varje vecka. När jag började tänka på 

examensarbetet och vilket jag skulle välja av de fyra ämnena som jag haft under mitt 

inriktningsår, så var teknik ett självklart ämne, speciellt som har ytterligare väckt mitt intresse 

ytterligare under utbildningens gång.  

Som snart färdig lärare vore det intressant att ta reda på vad dagens aktiva pedagoger har för 

syn på vad som är teknik och hur deras arbete med teknikämnet i skolan genomförs. Eftersom 

teknik idag är något som utvecklas snabbare än tidigare och som fått ännu större betydelse och 

plats i vårt liv och samhälle, behövs en stabil grund i ämnet för eleverna. Där får de veta hur 

tekniska saker utvecklats genom tiden. Jag anser därför att det är viktigt att få en inblick i hur 

man arbetar kring teknik i grundskolans tidigare år och vilka förutsättningar dagens aktiva 

lärare har för att undervisa i ämnet. 

1.1. Syfte 

Syftet med den här studien är att få en inblick i hur lärare arbetar med skolämnet teknik på 

mellanstadiet. 

1.1.1. Frågeställningar 

 Vilka tankar har lärarna om teknik? 

 Hur ser lärarnass teknikundervisning ut? 

 Vilket undervisningsmaterial använder lärarna sig av i teknikämnet?  
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2. Litteraturgenomgång 

2.1. Vad är Teknik? 

Ginner och Gunilla Mattsson (1996) anser att man måste hålla isär skolämnet teknik och teknik 

i sig för att kunna diskutera vad som är teknik i skolan. Man måste se skillnaden på skolämnets 

historia och teknikens historia. Eftersom de båda förändras och utvecklas från tid till tid, men 

även från land till land. Ginner och Mattsson menar att skolämnets historia inte är densamma i 

Sverige som i Norge men att teknikens historia kan vara det. 

På frågan vad som är teknik menar Göran Grimvall (2013) att det kan gälla allt från enstaka 

föremål som en synål eller en dator till mer komplexa system som massmedier och Sveriges 

elförsörjning. Han pekar även på att allt som konstruerats av människan är teknik. Grimvall 

menar även att skillnaden mellan teknik och naturvetenskap är viktig, men att det är svårt att 

dra en gränslinje mellan dem. Detta för att det krävs avancerade tekniska system till många 

naturvetenskapliga undersökningar, men även att tekniken har en nära koppling till fysikens 

naturlagar. Grimvall understryker det faktum att en vanlig beskrivning av teknik är att det är 

konstruktioner som tillfredsställer människans behov. Men Grimvalls beskrivning av teknik 

och naturvetenskap är följande: 

Naturkunskapen skall vara sann! 

Tekniken skall fungera! 

(Grimvall, 2013, s. 20) 

Bjurulf (2008) beskriver teknik som något som härstammar och tillverkats från människans idé 

för att underlätta och tillfredsställa hennes behov. Teknik ses som artefakter för väldigt många, 

det kan exempelvis vara en smartphone, en dator eller en bil. Men enligt Bjurulf är teknik så 

mycket mer än enbart dessa artefakter som förenklar vår vardag. Det är olika teknikslag, så som 

byggnadsteknik, rymdteknik men även skogsbruk och vattenbruk som ingår i kunskapsområdet 

teknik. 

Även enligt Nationalencyklopedin1 (2008) är teknik metoder för att tillfredsställa människans 

önskningar genom att använda fysiska föremål. Man kan dela in den moderna tekniken i en 

mängd olika områden, några av dem är transportteknik, reglerteknik, ljusteknik och 

livsmedelsteknik. NE tar även upp hur stor förändringen som skett i teknikutvecklingen har 

varit, där de jämför dagen människa med förr. De menar att nu kan tekniken under människans 

livstid ändras och utvecklas ett flertal gånger innan hon dör. Så var inte fallet förr, då gick 

                                                             
1 Kommer framöver att förkortas som NE. 
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teknikutvecklingen långsamt och det var inte mycket som ändrades eller tillkom under 

människans livstid.  

En av Heideggers (enligt till Blomdahl, 2006) främsta idéer var att teknikens väsen egentligen 

inte är något tekniskt. Förklaringar av det kan därför inte refereras till det tekniska hantverket 

eller några av de apparater eller verktyg som tekniken vanligtvis kopplas till. På så sätt innebär 

det tekniska vetandet egentligen inte någon förståelse för teknikens sanna natur. Heidegger är 

där av kritisk mot att dagens syn på tekniken är instrumentell, eftersom tekniken då blir ett 

mänskligt redskap som används för att tillfredsställa människans behov. För att en förståelse 

för teknikens väsen skall kunna vinnas måste vi först inse att den moderna tekniken både 

grundar sig i och ger uttryck för den världsbild tekniken har idag.  

2.2. Teknikämnet i skolan förr och nu 

Det var inte förrän Lgr 80 infördes som Teknik blev ett obligatoriskt ämne i grundskolan. Här 

beskriver Ginner och Mattsson (1996) att ämnet var tänkt att nå till alla elever, både flickor och 

pojkar, att det skulle ge tekniska färdigheter och att det skulle stimulera till fördjupade 

ämnesstudier inom naturvetenskapen. Ginner och Mattsson nämner att redan i läroplanen från 

1962 introduceras teknik som ett ämne, det kallades där för teknisk orientering och var ett 

valbart ämne främst för årskurs 7 och 8. Dessa skolår var meningen att förbereda sig för den 

teknisk-praktiska linjen i årskurs 9, där eleverna förbereddes för yrken inom industri och 

verkstad.  

Till en början blev det en slöjd-teknikgrupp som skulle arbeta med hur teknikämnets upplägg 

skulle vara, men efter en tid förändrades det och blev en No-teknikgrupp vilket i slutändan 

resulterade att teknik blev en utökning i No-blocket. Arbetet med att få till en ämnesdefinition 

medförde att ett huvudmoment för No-blocket var tvunget att sättas. Detta tog lång tid men 

slutade med att utgångspunkten för huvudmomentet skulle vara Människan (Kursivering enligt 

Ginner & Mattsson). Allteftersom arbetet fortlöpte med att färdigställa beskrivningen av 

huvudmomentet hamnade teknikämnet vid sidan om processens centrum och slutresultatet blev 

att kursplanen för No-blocket var formellt uppbyggt av huvudmomentet men att den 

återspeglade de tidigare givna ämnena biologi, kemi och fysik. Teknikämnet fick aldrig sin 

definition och den korta ämnesbeskrivningen som fanns var vag men framförallt ostrukturerat 

beskriven. (Ginner & Mattsson, 1996) 
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I dagens läroplan för grundskolan (Skolverket, 2011) har teknik fått en egen kursplan där det 

finns ett tydligt syfte med teknikundervisningen som i slutet sammanfattats genom fem punkter 

som citerats nedan. Undervisningen i teknikämnet skall ge eleverna förutsättningar att utveckla 

sin förmåga att 

 identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet 

och funktion, 

 identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta 

förslag till lösningar, 

 använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, 

 värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, 

och 

 analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken 

förändras över tid.(Skolverket, 2011, s. 269) 

Det finns nu även ett centralt innehåll för teknikämnet med tre kategorier, Tekniska lösningar, 

Arbetsätt för utveckling av tekniska lösningar och Teknik, människa, samhälle och miljö. Under 

varje punkt följer lärandemål som skall ha genomförts under varje stadie. Årskurs 1-3 har färre 

lärandemål som än vad de i årskurs 4-6 har, dessutom är målen för åk 4-6 mer djupgående än 

de i årskurs 1-3 och fler och än mer utvecklade lärandemål har de i årskurs 7-9. Dessa 

lärandemål är som ett hjälpmedel/lathund för lärarna att veta vad de skall gå igenom i de olika 

stadierna. Därefter tillkommer även kunskapskraven som finns uppsatta för vad eleverna skall 

kunna efter avslutat årskurs 6 och sedan årskurs 9, det är uppställt i de olika betygsgraderna 

som finns från betyget E till betyget A. Kursplanen för Teknik finns bifogad som Bilaga 1 för 

att den alltid skall finnas tillgänglig för den som läser oavsett om det är imorgon eller om 20 år. 

(Skolverket, 2011) 

2.3. Tidigare forskning om teknikundervisning  

Blomdahl (2006) menar att för att få bra utformning av teknikämnet i grundskolan måste man 

förankra de riktlinjer som ges i kursplanen i ett teoretiskt och filosofiskt resonemang. Detta för 

att kunna ge lärarna de redskap de behöver för att utveckla sitt ämne. Med det understryker 

Blomdahl att det inte räcker med kursplanetext och undervisningsexempel, utan att lärare ska 

kunna vända sig till en systematisk reflektion utöver det för att kunna få stöd i sin egen 

pedagogiska verksamhet.  

Blomdahl pekar på att det som skall lägga grunden för teknikundervisningen bör utgöras av 

filosofin, både teknikens och undervisningens natur skall beröras av filosofin. Blomdahl har 

därför vänt sig mot filosoferna Martin Heidegger och John Dewey för att i sin artikel utveckla 

ovan nämnda som är en av hennes idéer för ett begrepp om teknikundervisningen som hon valt 
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att kalla för ”teknikre-presentation”. Heideggers bidrag till denna idé är främst filosofin om 

teknik medan Dewey delar med sig filosofin om undervisning och lärande. Så här skriver 

Blomdahl om detta begrepp: 

Teknikre-presentation är ett uttryck som är tänkt att föra tankarna till det att 

presentera eller att visa något. I teknikundervisningen re-presenterar eller 

återger vi något faktiskt existerande. Prefixet ”re-” ska således fånga detta att 

vi på nytt lär oss betrakta världen, den dagliga världen vi lever i, med fräscha 

ögon; vi ”uppdagar den som Heidegger (1974/2002) skriver. (Blomdahl, 2006, 

s. 45) 

Blomdahl (2007) anser att teknikundervisningen bör riktas mot förståelse och reflektion. Hon 

menar att syftet inte är att lärare skall utbilda tekniker som innebörden av teknikundervisningen 

var förr. Syftet med undervisningen är att ge eleverna förståelse och kunskapen att kunna 

värdera den teknik de möter. Men de ska även få med sig kunskap om hur tekniken utvecklats 

och vilka tekniska kulturella traditioner som funnits. I och med det ska de kunna värdera och 

bedöma konsekvenserna av hur tekniken påverkat miljön, samhället och människan. I det stora 

hela innebär det att vi skall ge eleverna grunden till att granska och reflektera över vilken roll 

och funktion som tekniken har i dagens samhälle. Eleverna ska på så sätt enligt Blomdahl skapa 

sina egna kunskaper och attityder för att bygga upp förmågan att kritisera men även uppskatta 

teknik som finns i deras närhet. 

2.4. Tidigare forskning om lärares teknikföreställningar 

Sjögren (1997) skriver om vilka olika reaktioner han fått när han frågade vad teknik var för de 

intervjuade. Senare i hans text får man veta att de han frågade var lärare och de började med att 

berätta om sådant som plåt och verkstäder men även väveri för att sedan gå in på 

vardagstekniken, den teknik som vi har i hemmet och samhället. De intervjuade påpekar även 

att det är ett svårt och omfattande ämne att precisera vad det är. Exempel på vad som är teknik 

som Sjögren fått in på intervjuerna är bland annat, bärteknik, sitteknik, att fiska, att bygga, 

konstruera och skapa.  

Sjögren kommer i sina intervjuer senare in på skola och teknik och då är alla de intervjuade 

överens om att No-ämnena, slöjd och hemkunskap har mycket inslag av teknik i sin 

undervisning. Lärarna i intervjuerna är inte helt säkra på att man måste gå i skola för att lära sig 

förstå teknik, men att det är då man kan lära sig att tänka på ett tekniskt sätt, och att det genom 

handledning och tillsammans med andra är viktigt att experimentera och lösa problem. Några 

av de intervjuade menar även att det måste vara en blandning av teori och praktik för att 
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förståelsen för teknik skall kunna byggas. De menar att det inte är enbart genom teori eller 

enbart med praktik det går att lära sig hur teknik utvecklats och hur det fungerar.  
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3. Metod 
3.1. Val av metod 

Det finns flera olika sätt att göra undersökningar på, bland annat kvalitativa och kvantitativa 

studier. Det som skiljer kvalitativa och kvantitativa studier åt är att man i kvalitativa studier är 

mer intresserad av att ta reda på hur människor reagerar eller om de resonera olika om 

någonting, men man är även intresserad av att urskilja olika handlingsmönster. Den kvantitativa 

undersökningen däremot ämnar att ta reda på hur många som tycker på ett eller annat sätt, man 

vill här kunna sätta frekvenser. (Trots, 2012) 

I den här undersökningen lämpar det sig att ha en kombination av kvalitativa och kvantitativa 

studier, där av är det mest användbart att antingen använda enkäter, intervjuer eller en 

kombination av dem båda för att ta reda på vad lärare anser om teknik och hur deras 

teknikundervisning ser ut. Jag hade velat använda båda metoderna i en kombination för att 

kunna få djupare svar på mina frågor, men på grund av att lärarna så här i slutet av en termin 

har mycket att göra då de ska skriva omdömen och betyg. Därför har jag valt att i den här studien 

använda enkäter som metod då den ger en översiktlig och bred bild av helheten och att det är 

lättare att nå ut till fler via enkäter än via intervjuer. 

3.2. Genomförande 

I det första skedet togs det fram frågor som berörde det valda ämnet och efter att fått ihop ett 

tiotal frågor skickades enkäten till två personer som ett pilottest där de fick komma med förslag 

på ändringar i frågorna, men även förslag på nya frågar. Därefter arbetades frågorna om och 

resulterade sedan i 14 frågor. Enkäten skickades ytterligare en gång ut för pilottest nummer 2 

till fyra andra personer. Dessa kom med feedback om hur frågorna var upplagda, formulering 

av frågorna mm, men även hur lång tid enkäten tog att besvara. Frågorna bearbetades ytterligare 

en gång till för att sedan läggas upp på en survey-sida som heter www.surveygizmo.com. 

Enkäten lades upp här beroende på att sidan var lätthanterlig och hade många olika sätt att lägga 

upp frågorna på. När alla frågor lagts upp på survey-sidan, skickades länken till två 

studiekamrater för att kontrollera att enkäten fungerade. Därefter skickades länken till 10 

rektorer, några kontakter som finns på några skolor och lades även upp i olika grupper för lärare 

på Facebook2. Tillsammans med att länken lades upp på de olika forumen på Facebook fanns 

även ett följebrev liknande det som finns innan enkäten i Bilaga 2  

                                                             
2 Facebook = Facebook är ett socialt medium eller en social nätverkstjänst som grundades i februari 2004 och 

drivs och ägs av Facebook, Inc. (Wikipedia, 13 december 2013) 

http://www.surveygizmo.com/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Socialt_medium
http://sv.wikipedia.org/wiki/Community


8 
 

Databearbetningen av frågorna i enkäten genomfördes i tre olika omgångar, bakgrundsfrågor 

först, därefter frågorna om lärarnas teknikföreställningar och sist frågorna om deras 

teknikundervisning. Först lästes svaren på bakgrundsfrågorna igenom, för att därefter skriftligt 

sammanställas, genom att sätta ett streck för varje person som svarat en viss sak. Frågan om när 

de utbildade sig noterades. På frågan om vilken form av utbildning de har, lästes svaren igenom 

för att sedan kategoriseras. Kategorierna blev: Tidiglärare (F-6), Grundskollärare Sv/So (1-7), 

Grundskollärare Ma/No (1-7), Grundskollärare Sv/So (4-9), Grundskollärare, 

Grundskollärare flera ämnen ink Tk/No (1-7) och Grundskollärare flera ämnen ink Tk/No (4-

9).  

Därefter lästes teknikföreställningsfrågorna igenom för att sedan sammanställas på samma sätt, 

genom att dra streck för varje svar. Den öppna frågan om vad lärarna tänker på när de hör ordet 

teknik sammanställdes på så sätt att alla svar skrevs upp på var sin postIt-lapp för att därefter 

kategorisera svaren. Om någon lämnat flera svar, skrevs var svar upp på var sin lapp. 

Kategorierna blev Tekniska föremål, Allt + Utveckling/Framtid, Problemlösning/Uppfinna, 

Konstruktion/Funktion och Skolan/lärande sätt och Känslor. 

Det sista som bearbetades var frågorna om undervisningen, vilka visade sig vara svårast att 

bearbeta, men även här kunde kategorier för svaren sättas upp. För frågan om hur arbetet med 

teknikämnet sker i deras undervisning kunde fyra kategorier sättas upp: Ämnesintegrerat, 

Läromedel och material, Tematiskt och Praktiskt varvat med teori. Frågan om vilket material 

de använder blev även där fyra kategorier: Läromedel, Tekniklådor, Eget material, Annat 

material – så som kartong och förpackningar mm och Övriga svar som inte passar in på 

tidigare kategorier. Den sista frågan om var de hittade sitt undervisningsmaterial prickades av 

för hand på en lista över möjliga val, samt svarsalternativet ”Annat” där de hade möjlighet att 

själva skriva var de fann sitt material till undervisningen. När all data hade bearbetats för hand 

skriftligt fördes de sedan in i ett datoriserat kalkylprogram för att skapa tabeller och diagram 

som sedan presenteras i resultatet längre ner. 

3.3. Urval 

Då undersökningen riktar sig till tekniklärare skickades enkäten ut till rektorer där det ombads 

att skicka vidare enkäten till mellanstadielärare som jobbat med teknik eller som har 

ämnesbehörigheten. Enkät-länken skickades även till ett par kontakter jag har där förfrågan var 

densamma som till rektorerna. Länken till enkäten lades även upp på diverse forum på 

Facebook som först var riktat till alla sorters lärare. Där jag fick tips av några att även lägga 
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upp det på andra forum som var för NO-lärare och tekniklärare. Efter det tipset sökte jag själv 

upp fler grupper där jag kunde lägga upp enkät-länken. Det enda urval som har gjorts är att det 

endast är mellanstadielärare som jobbar eller har jobbat med teknik som ombads att svara på 

enkäten. I följebrevet stod det att man fick avsluta deltagandet i enkäten när man kände utan att 

de svar som man redan lämnat skulle användas i resultatet. Där av blev det ett bortfall på 30 

personer som valt av okända skäl att avsluta sitt deltagande, men totalt fick jag in 65 kompletta 

svar. 

3.4. Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har skrivit kompendiet Forskningsetiska principer: inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning om att de som genomför en studie har vissa skyldigheter och 

krav gentemot individerna som ställer upp i undersökningen. Vetenskapsrådet har ställt upp 

fyra huvudkrav för att skydda individerna som deltar. Dessa kallas med ett samlingsnamn för 

det grundläggande individsskyddskravet. De fyra huvudkraven är: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

I enlighet med vetenskapsrådets uppställda huvudkrav har jag informerat de deltagande om vad 

studien handlar om när jag lagt upp enkät-länken i de olika forumen på Facebook och jag har 

bett rektor och kontakter tillsammans med länken bifoga en förklarande text. Även när de 

öppnar enkäten så kommer en förstasida där det förklaras vad som undersöks. Detta står först i 

Bilaga 2 innan enkätfrågorna. Eftersom vetenskapsrådet ställt upp samtyckeskravet så lades en 

fråga in i enkäten där det enbart fanns ett svarsalternativ nämligen ett ”Ja”. Denna fråga 

handlade om att de samtyckte till att delta och att de förstod att deras enkätsvar skulle bidra till 

i studien. Jag informerade även i välkomsttexten i enkäten och i delningen av enkätlänken att 

deltagandet är frivilligt och att man kan avbryta deltagande när som genom att kryssa ner 

fönstret till enkäten. Det informerades även om att deltagandet var helt anonymt eftersom 

varken, namn, bostadsort, arbetsort, eller namnet på skolan skulle uppges i enkäten.  

I och med konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som vetenskapsrådet satt upp 

informerades deltagarna att all data som insamlades genom de svar de lämnade i enkäten enbart 

skulle att användas i denna studie och att det bara är jag som har tillgång till grundmaterialet. 

Därför valde jag också att använda mig av surveygizmo som sida att lägga upp enkäten på, då 

de tydligt skriver att den data som insamlas på enkäterna som läggs upp från det konto jag 

skapar, enbart är min och att den inte kommer att användas i andra syften. (Surveygizmo, 2013, 

14 december)  
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4. Resultat 
Resultatet av enkäten kommer att presenteras i tre olika steg, första steget är bakgrundsfrågor 

vilket är de sex första frågorna i enkäten, andra steget i presentationen av enkäten är 

teknikföreställningsfrågorna som behandlar den första frågeställningen och sist kommer 

teknikundervisningsfrågorna att presenteras. Dessa berör den andra frågeställningen om hur 

lärare arbetar med teknik i sin undervisning. Sammanställningen kommer att innehålla enkla 

tabeller men vissa frågor kommer att presenteras genom diagram. Svaren kommer även att i 

vissa fall presenteras i procent. Totalt svarade 65 pedagoger på enkäten. 

4.1. Bakgrundsfrågor 

4.1.1. Fördelning kön 

Tabell 1 Antal kvinnor och män som svarat på enkäten 

Kvinnor 55 

Män 10 

I Tabell 1 ser man att 55 stycken av de totalt 65 svarande är kvinnliga lärare medan resterande 

tio är manliga. 

4.1.2. Fördelning åldersgrupp 

s 

Figur 1. Cirkeldiagrammet visar hur många som svarat i de tre olika åldersgrupperna. 

Figur 1 visar att det är 35 pedagoger i åldersgruppen 35-50 år som svarat på enkäten. Men 

enbart så få som elva stycken i åldersgruppen 50-65 år och 19 stycken som är mellan 20-35 år. 

Hälften av de män som svarat på enkäten ingår i åldersgrupp 35-50 år, tre av de resterande fem 

männen är 20-35 år och de två andra ingår då i åldersgrupp 50-65 år. 

20 - 35 år, 19

35 - 50 år, 35

50 -65 år, 11
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4.1.3. Fördelning över lärarnas verksamma år. 

 

Figur 2. Detta diagram visar hur länge pedagogerna varit verksamma. 

Figur 2 visar att det är flest, 20 stycken lärare, som varit verksamma lärare mellan 10-15 år, 

nästa stora grupp är de som varit verksamma mellan 5-10 år, där 16 stycken av de svarande 

placerat sig. Därefter är det 15 stycken som arbetat mellan 0-5 år. I både åldersgrupp 15-20 och 

20 år eller mer är det enbart sju svaranden i vardera grupp. Fyra av de svarande männen har 

svarat att de varit verksamma i 10-15 år, tre stycken har arbetat i 20 år eller mer, två i 0-5 år 

och enbart en i 5-10 år. Alltså är de sju som svarat att de arbetat mellan 15-20 år enbart kvinnor. 

4.1.4. Fördelning av vilken årskurs pedagogerna arbetar med i skolan 

 

Figur 3. Detta stapeldiagram visar i vilken/vilka mellanstadieklass lärarna arbetar. 

0 -5 år, 15

5-10 år, 16
10 - 15 år, 20

15-20 år, 7

20 år eller mer, 7
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I tabell 3 ser man tydligt att de flesta arbetar med årskurs 4. Men om man räknar samman totalen 

av de tre olika staplarna så ser det ut att vara totalt 102 pedagoger som svarat på frågan. Detta 

beror på att en del lärare arbetar i flera årskurser. 

4.1.5. Fördelning examensår 

Det var svårt att sammanställa dessa svar på ett bra sätt, därför grupperades de angivna 

examensåren i sex olika grupper som är presenterade nedan. 

Tabell 2. Vilket år de svarande tog sin lärarexamen. 

Innan 1990 1990 - 1995 1996 - 1999 2000 - 2005 2006 - 2009 2010 - 2013 

4 3 13 22 10 12 

 Fördelningen mellan sent 90-tal och idag är relativt jämn förutom att åren 2000-2005 var drygt 

dubbelt så många svaranden som tog sin examen. 

4.1.6. Typ av utbildning 

 

Figur 4. Presentation av vilken typ av utbildning de svarande lärarna har. 

Även här var det svårt att få till en bra indelning av pedagogerna, därav de snarlika kategorierna. 

Figur 4 visar att det är flest lärare som har utbildningsformen Tidiglärare, så måna som 19 

stycken av de totalt 65 svarande. Därefter är det 16 stycken med utbildningen Grundskollärare 

Ma/No (1-7), 11 stycken som angivit en utbildningsform som kategoriserats in i 

Grundskollärare flera ämnen ink. Tk/No (1-7). Därefter kommer Grundskollärare med 7 

svaranden, Grundskollärare Sv/So (1-7) vilket 5 lärare angivit. Grundskollärare flera ämnen 

Tidiglärare ( F-6), 19

Grundskollärare, 7

Grundskollärare 
Sv/So (1-7), 5

Grundskollärare 
Ma/No (1-7), 16

Grundskollärare 
Sv/So (4-9), 3

Grundskollärare flera 
ämnen ink Tk/No (1-

7), 11

Grundskollärare flera 
ämnen ink Tk/No (4-

9), 4
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ink. Tk/No (4-9) är det enbart 4 av de 65 pedagogerna som skrivit att de har en utbildning som 

placerats där. Färst lärare, enbart 3 stycken, har en utbildning i form av Grundskollärare Sv/So 

(4-9) 

4.1.7. Fördelning över om de fick med teknik i sin utbildning 

 

Figur 5. Visar hur många som fick med sig teknik i sin utbildning. 

Av de totalt 65 svarande lärarna så har 42 stycken fått med sig teknik i sin utbildning.  

4.2. Teknikföreställningsfrågor 

Sammanställningarna av frågorna 9, 10 och 11 är de som berör frågeställningen ”Vilka tankar 

har lärarna om teknik?”  

4.2.1. Sammanställning av lärarnas tankar om vad teknik är 

 
Figur 6. Kategorisering av vilka tankar kring teknik lärarna har. 

Ja, 42

Nej, 23

Tekniska föremål, 27

Allt + 
Utveckling/framtid, 17

Problemlösning/uppfin
na, 19

Skolan/lärandesätt, 13

Konstruktion/funktion, 
20

Känslor, 16
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I Figur 6 ser man att det är relativt jämt mellan de sex olika kategorierna. Men att det ändå är 

väldigt många som angett tekniska föremål som en av de saker som de tänker på när de hör 

ordet teknik. Om man räknar ihop antalet svarande i de olika kategorierna så ser man att det 

blir en total på 112 svaranden. Detta beror på att många av de svaranden har angett flera saker 

som de tänker på när de hör ordet teknik. Dessa svar har sedan delats upp och lagts i rätt 

kategori. Nedan följer några citeringar av vad de har svarat som sedan sorterats in i de olika 

kategorierna. 

 Kul, nödvändigt, spännande, utveckling. 

 Mycket att plocka fram. 

 Förklarar hur tex naturvetenskap fungerar genom att visa, skapa ,lösa 

problem. 

 Att det är viktigt och att många skolor inte tar ämnet på allvar. Troligen är 

det bättre nu med betyg i år 6. 

 Allt som finns runt omkring oss är teknik i någon form. 

 Saker som underlättar i människans vardag. (Design). 

 Viktigt, spännande skolämne som ofta får för lite utrymme i skolan. Roligt 

att undervisa i. 

 Smarta lösningar som förändrar vår vardag. Allt från den enklaste kupade 

handen till avancerade tekniska system. Teknik är tillämpad fysik. 

4.2.2. Sammanställning av vilka känslor som uppbringas hos lärarna om 

teknikundervisningen 

 

Figur 7. Här är en sammanställning av hur pedagogerna känner inför teknikundervisningen. 

På denna fråga kunde lärarna ange flera svarsalternativ och enligt Figur 7 ser man tydligt att de 

flesta har en positiv inställning och tycker att teknikundervisningen och teknikämnet är ett 
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roligt, spännande och intressant men tidskrävande ämne. De svar som kom in under kategorin 

Annat lyder så här: 

 Svårt att bedöma. 

 Kreativt. 

 Uppskattat av eleverna, men materialkrävande. 

 Inte alltid lätt att planera och genomföra, svårt att bedöma. 

Några exempel på vilka kombinationer av svarsalternativ lärarna lämnat kommer 

nedan: 

 Roligt, Lätt, Positivt, Spännande, Intressant. 

 Roligt, Positivt, Spännande, Intressant, Tidskrävande. 

 Roligt, Positivt, Svårt, Intressant, Krångligt. 

 Roligt, Nervöst, Krångligt, Tidskrävande. 

 Roligt, Svårt, Tidskrävande. 

 Svårt, Tidskrävande, Avancerat. 

 Svårt, Intressant, Tidskrävande. 

 Roligt, Positivt, Svårt, Jobbigt, Spännande, Intressant, Tidskrävande. 

 

4.2.3. Sammanställning av vad som tillhör teknikämnet enligt lärarna 

 

Figur 8. Sammanställning av vad enligt lärarna som är skolämnet teknik. 

Även detta var en flervalsfråga, där det inte är någon kategori som utmärker sig mer än andra. 

De sex första svarsalternativen är kopplade till kursplanen för teknik, medan att arbeta med 

iPad eller dator inte är det.  

55

63
61 61 60 61

36

42

0

10

20

30

40

50

60

70

Lego Konstruktion Hur olika
föremål
fungerar

Göra
ritningar

Hur olika
system

fungerar

Hur olika
system och

föremål
förändrats

genom tiden

Arbeta med
iPad

Arbeta med
dator



16 
 

4.3. Teknikundervisningsfrågor 

Nedan följer en sammanställning av frågorna 12, 13 och 14 som hanterar frågeställningarna ” 

Hur ser pedagogernas teknikundervisning ut?” och ” Vilket undervisningsmaterial använder 

lärarna sig av i teknikämnet?” 

4.3.1. Sammanställning kring lärarnas arbete med teknikämnet i sin undervisning 

 

Figur 9. En kategorisering av lärarnas angivna sätt att arbeta med teknik i sin undervisning. 

I Figur 9 ser man att det är flest lärare som helst jobba med praktik och teori varvat med 

varandra. Därefter är det väldigt jämnt mellan de övriga tre kategorierna. Några citat av hur 

lärarna svarat och som blivit indelat i de olika kategorierna kommer nedan: 

Tematiskt 

 Jag brukar arbeta under bestämda veckor eftersom det kräver både 

utrymme många gånger samt att det tar tid att få igång. 

 Jag drar ihop tiden (40 min i veckan) till rejälare arbetspass som, nu under 

fyran, behandlar konstruktion utifrån egna idéer (ritningar) med givna 

material och uppgifter. 

 Tematiskt, senast ett större område som utgick från teknikämnet men även 

innefattade flera andra ämnen, framförallt bild. Brukar i viss mån även 

försöka samarbeta med trä- och metallslöjdsläraren inom vissa områden. 

Läromedel och material 

 NTA 3  rörelse och konstruktion Uppfinningar och uppfinnare Praktiskt 

arbete Studiebesök vatten och avlopp Broar byggnader. 

 arbetar mycket med teknikspanarnas "gamla" paket, använder mig mycket 

av Hans Perssons koll på teknik. 

 Vi arbetar med NTA-lådor inom vissa teman, där ingår en hel del 

teknikmoment, bl.a konstruktion och mekanik. Men jag plockar också in 

                                                             
3 NTA = Naturvetenskap oh Teknik för Alla. http://www.ntaskolutveckling.se/ 

Tematiskt, 15

Läromedel och 
material, 14praktik varvat 

med teori, 23

Ämnesintegrerat, 14

http://www.ntaskolutveckling.se/
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en del andra fristående konstruktionsmoment utifrån egna idéer och givna 

krav. 

Praktik varvat med teori 

 Både teoretiskt och praktiskt, i år 6 konstruerar eleverna lite olika saker 

bland annat genom programmet Algodoo och SketchUp. Våra elever har 

egna datorer. Eleverna får konstruera med hjälp av glasspinnar, spagetti, 

tekniklego mm. 

 Undersökande, både praktiskt och teoretiskt. 

 Undervisar alla klasser från åk 1-6. Upplägget är i stort sett teori och sedan 

någon praktisk uppgift att lösa. Varvat med detta lite teknikhistoria med 

varför teknikutvecklingen inom området ser ut som den gör. 

Undervisningen sker i helklass och vi har väldigt korta lektioner, 40-45 

minuter. På lågstadiet är vi två lärare. Vi har schemalagda rena teknikpass. 

Ämnesintegrerat 

 Integrerar i andra ämnen, t.ex. bygga vindsnurra och vattenhjul när vi 

arbetar om energi. 

 integrerat i andra ämnen så som bild och slöjd. 

 Vi försöker arbeta ämnesövergripande med NO och teknik. Vi använder 

oss mycket av Innovatum Science Center där det finns många bra program 

som handlar om teknik. 

4.3.2. Sammanställning av vilket läromedel och material de har tillgängligt på skolan 

 

Figur 10. Ett cirkeldiagram som visar vilket undervisningsmaterial lärarna har tillgång till på skolan. 

Cirkeldiagrammet visar tydligt att det är främst läromedel av olika slag som används. Den andra 

stora triangel är kategorin Övriga svar, alltså svar som pedagogerna lämnat som inte passar in 

i någon av de andra kategorierna. Nedan kommer några exempel på svar som hamnade i den 

kategorin: 

Läromedel, 31

Eget material, 4

Tekniklådor, 12

Annat material, 10

Övriga svar, 27



18 
 

 Inget läromedel mycket praktiskt. 

 Dator. 

 Knappt några - hederliga penna och sudd. Dator återfinns på 

rektorsexpedition. 

 Mig själv. 

 Ha ha ha ha. Inköpstopp = jag betalar ur egen plånbok med min egen lön 

om barnen skall ha något till undervisningen = inte mycket material eller 

läromedel. 

4.3.3. Sammanställning av vart lärarna vänder sig för att få tag på undervisningsmaterial 

 

Figur 11. Diagrammet visar vart lärarna hämtar sitt undervisningsmaterial. 

Lärarna får enligt resultatet från enkäten sitt undervisningsmaterial främst från andra ställen än 

de fyra andra kategorierna. Några exempel på dessa ställen är bland annat: 

 Resurscenter för natur och teknik.ssssssss 

 NTA (Natur och Teknik för Alla). 

 Min egen utbildning. 

 Det varierar ofta en idé från nätet som utvecklas med hjälp av innehåll i 

läromedel och spån med kollegor. 

 Konstruerar eget material. 

 CETIS, Teknik och Natur. 

 Material och idéer från min egen utbildning. 

 Facebook-grupper och nätet.  

Läromedel, 25

Lektion.se, 15

Kollegor, 24

Studekamrater, 9

Annat, 26
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5. Diskussion 
5.1. Metoddiskussion 

Som tidigare nämnts så har jag gjort en enkätundersökning där enkäten lades upp på 

www.surveygizmo.com. Som jag skrev under Val av Metod lämpade det sig att använda en 

kombination av kvalitativa och kvantitativa studier där man kunde välja antingen enkäter, 

intervjuer eller en kombination av dem båda. Jag valde enkäter vilket jag nu i efterhand tycker 

gick bra och gett det resultat jag förväntat mig. Men det kunde varit bra att ha gjort några 

intervjuer för att få fördjupade svar på mina frågor och då även kunna ställa motfrågor och på 

så sätt få utförligare svar och motiveringar till vissa val. Därför anser jag att jag fått mer en 

kvantitativ studie än en kombination av kvantitativ och kvalitativ som var tänkt från början.  

Det som även kunde ha gjorts bättre var upplägget på enkäten på webbsidan. Som det var nu så 

låg frågorna utspritt på flera sidor istället för en. Jag tror att om det hade varit på en sida så hade 

alla sett hur många frågor som skulle besvaras och på så sätt vetat om de kunde svara på enkäten. 

Det blev nämligen ett stort bortfall då flera stycken stängt ner webbsidan efter första, andra 

frågesidan. Men jag fick ändå in 65 kompletta svar utav totalt 95 stycken, där med blev 

bortfallet 28 stycken som påbörjade enkäten men av olika okända skäl valt att avsluta sitt 

deltagande. 

Jag anser att även genomförandet av frågesammanställningen kunde göras annorlunda, 

exempelvis så skulle jag kunnat jämföra de olika åldersgruppernas svar istället för att bara stapla 

upp hur många som svarat samma sak. Som det är nu har inte bakgrundsfrågorna något 

sammanhang med de andra frågorna, vilket gör att de inte var nödvändiga att ha med i denna 

rapport för slutresultatet.  

5.2. Resultatdiskussion 

Här nedan kommer jag att diskutera resultatet av denna studie. Kopplingar kommer att ske 

mellan det resultat jag kommit fram till och den litteratur jag använt mig av i 

litteraturgenomgången. Resultatdiskussionen kommer att delas upp efter de tre 

frågeställningarna, för att sedan bindas ihop med syftet med studien under nedanstående rubrik: 

Slutsatser. 

5.2.1. Vilka tankar har lärarna om teknik? 

Som jag tidigare har nämnt så pekar Sjögrens (1997) studie på att de lärare som intervjuats 

menar att teknik är allt och att ordet teknik har två betydelser. Det ena är att det är de prylar 

som vi dagligen använder och det andra på vilket sätt vi använder prylarna. Men att det första 

http://www.surveygizmo.com/


20 
 

många av hans intervjuade tänker på är trots allt en massa tekniska prylar och ord som bärteknik, 

körteknik och städteknik som innehåller ordet teknik i sig. 

Utifrån undersökningen så framgår det att de flesta lärarna anser att teknik är något som finns 

överallt i vår vardag och att de tycker att skolämnet teknik är roligt men tidskrävande. Det 

framgår att de tycker att det krävs mycket material, att det saknas resurser och att det är ett ämne 

som är svårt att bedöma. De flesta svaren som kommit fram genom enkätstudien på frågan om 

vad lärarna tänker på när de hör ordet teknik är inte enskilda prylar som mobiltelefon, dator mm 

utan samlingsord som problemlösning, uppfinna, utveckling, framtid, konstruktion, hur saker 

fungerar, maskiner och tekniska system. 

Det skiljer sig alltså mycket mellan de som svarat på enkäten till denna undersökning och de 

Sjögren intervjuat. Jag tror att detta kan bero på att dagens lärare har fått en läroplan som tydligt 

beskriver vad skolämnet teknik skall innebära och innehålla genom en strukturerad kursplan. 

Pedagogerna som deltog i Sjögrens studie hade inte en lika strukturerad och väl beskriven 

kursplan för ämnet teknik då de stödde sin undervisning mot Lpo944 som var upplagd på ett 

helt annat sätt än dagens läroplan. Jag tror även att en stor faktor i det hela är att dagens samhälle 

är mer öppet för olika tekniska system och hur de fungerar. Då det går fler program på TV som 

visar hur olika prylar och system fungerar vilket vidgar synen på vad teknik är. Det är inte bara 

mobiltelefonen eller TV-apparaten utan även allt från hur man gör glasstrutar till den simplaste 

och äldsta tekniken vi har – nämligen den kupade handen. 

5.2.2. Hur ser pedagogernas teknikundervisning ut? 

I läroplanen (2011) står det att teknikundervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar ett 

intresse för teknik och att de även på ett innovativt och medvetet sätt tar sig an tekniska 

utmaningar. Undervisningen skall även utveckla elevernas kunskaper om hur man med hjälp 

av teknik kan uppfylla behov och lösa olika problem. Eleverna skall även få möjlighet och 

förutsättningar att utveckla tekniska idéer och lösningar. I läroplanen står det även:  

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens 

historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade 

tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar 

samhällsutvecklingen. Undervisningen ska även bidra till elevernas förståelse 

för hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter. 

(Skolverket, 2011 s. 269) 

                                                             
4 Lpo94 = 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 

94) http://sv.wikipedia.org/wiki/Lpo_94 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lpo_94
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I studien ser man tydligt att lärarna åtminstone eftersträvar att arbeta för att ge eleverna 

förutsättningar till att lära sig det som läroplanen pekar på att eleverna skall kunna efter 

avklarade studier vid grundskolan. Detta kan lätt avläsas ur frågan hur lärarna arbetar med 

teknikämnet i sin undervisning. Där många av pedagogerna som svarat varvar teori (där det 

historiska inslaget kommer och hur utvecklingen för ett föremål sett ut och varför den ser ut 

som den gör) med praktik (där eleverna får en praktisk uppgift att lösa). Det framgår även att 

det gärna arbetas ämnesintegrerat med naturvetenskapliga ämnen, bild, eller slöjd. 

I Sjögrens (1997) studie framgår det att vissa lärare anser att det är viktigt att ha en väl planerad 

teknikundervisning där man handleder sina elever i experiment och ger dem en teoretisk grund. 

Citerar nedan Sjögrens intervjusvar: 

Samtidigt är dessa vuxna – som till yrket är lärare – inte övertygade om att du 

måste gå i skolan för att förstå teknik. Främsta funktionen för en sådan 

undervisning är att underlätta vidare inlärning generellt sett. ”Man kan lära sig 

då, att tänka på ett tekniskt riktigt sätt, tror jag. Genom att få experimentera och 

lösa problem, under handledning så att säga. Och tillsammans med andra 

människor.” (Citering och kursivering enligt Sjögren.) Björn talar därmed för en 

pedagogiskt och metodiskt genomtänkt teknikundervisning. (Sjögren, 1997 s. 

97) 

I Sjögrens studie framgår det att några lärare han har intervjuat anser att tekniken skall 

integreras med andra ämnen, men att den samtidigt måste synliggöras i undervisningen. De 

tycker att det ofta blir för mycket teori och att det måste vara mycket praktik för att förstå det 

teoretiska, men att det även gäller i omvänd ordning, att det behövs teori för att förstå det 

praktiska.  

5.2.3. Vilket undervisningsmaterial använder lärarna i teknikämnet? 

I enkäten framgår det att lärarna främst använder sig av läromedel som undervisningsmaterial. 

Många av de läromedel som angavs som svar på vilket undervisningsmaterial de hade 

tillgängligt på skolan var bland annat Puls Teknik, Hans Perssons böcker (inte direkt vilken av 

de böcker han har skrivit), Teknikspanarna, Att lära Teknik ute och Försök med teknik. Sen är 

det en del som använder sig av tekniklådor från bland annat NTA och Balthazar. Dock framgår 

det inte i enkätsvaren om det material de använder sig av är kopplade mot målen i läroplanen, 

vilket hade varit intressant att veta. Sedan fanns det ett svar under kategorin Övrigt som 

chockade mig, nämligen att den enda datorn som fanns på skolan stod inne på 

rektorsexpeditionen och att de inte hade något direkt material förutom penna och papper. Detta 

skrämmer mig, då förutsättningarna för eleverna att klara målen oavsett om det är i Teknik eller 

om det är i Svenska blir minimala, eftersom det i stort sett inom alla skolämnen finns centrala 
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mål som innebär att eleverna antingen skall söka efter information på internet eller lära sig att 

hantera skrivprogram som Word mm. 

5.3. Slutsatser 

Jag anser att det syfte jag satte upp för studien (Syftet med den här studien är att få en inblick 

hur lärare arbetar med skolämnet teknik på mellanstadiet) har uppnåtts på ett bra sätt genom de 

frågeställningar som ställts upp. Däremot så trodde jag att jag skulle få ett resultat som gav 

djupare inblick i hur pedagogerna arbetar med teknik på mellanstadiet än vad som blev fallet.  

De slutsatser jag kan dra av denna studie är att de flesta lärarna som genomfört enkäten arbetar 

med läromedel och material i kombination med att de utgår från vad som står i läroplanen till 

att hitta undervisningsmaterial från läromedel, kollegor mm. Detta ger deras undervisning djup 

och fakta för att eleverna skall få så bra förutsättningar som möjligt att klara sin skolgång. 

Lärarna som deltagit i studien arbetar helst med teori och praktik blandat för att eleverna ska få 

så djup förståelse som möjligt.  

Studien visar viabearbetade enkätdata samt den diskuterade litteratur att man i den nya 

läroplanen har ett mycket bättre stöd i vad man skall göra för att eleverna skall uppnå godkänt 

i skolämnet Teknik gentemot vad de hade när Lpo94 gällde. 

Studien ger även en djupare inblick i vad det finns för teknikläromedel som många pedagoger 

använder. Något jag kommer att undersöka närmre framöver för att se vad som kommer passa 

mig och min undervisning.  

5.4. Förslag på fortsatt forskning 

Då denna undersökning inte har djupare svar så kommer förslag på fortsatta studier i samma 

syfte nedan, men som skulle ge mer insyn i hur lärare verkligen arbetar med skolämnet teknik. 

 Observationer av hur lärare arbetar med skolämnet teknik i sin klass. 

 Intervjuer med lärare för att kunna ställa motfrågor och på så sätt få djupare 

svar.
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Bilagor 

Bilaga 1 - Kursplan Teknik 

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens 

utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem 

och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags 

och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av 

teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som 

omger oss göras synlig och begriplig. 

Syfte 

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och 

sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknik intensiv värld. 

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

tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i 

vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen 

ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla 

behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska 

idéer och lösningar. 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk 

verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. Vidare ska 

undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma 

tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och 

hållbar utveckling. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska 

utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och 

sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen. Undervisningen 

ska även bidra till elevernas förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper 

och konstarter. 



 
 

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att 

• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, 

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

• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, 

• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och 

• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. 

Centralt innehåll 

I årskurs 4–6  

Tekniska lösningar 

• Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade 

med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter. 

• Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar. 

• Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, 

till exempel larm och belysning. 

• Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor. 

• Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i 

hållfasta och stabila konstruktioner. 

• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. 

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar 

• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till 

lösningar, konstruktion och utprövning. 

• Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, 

mekanismer och elektriska kopplingar.



 
 

• Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och 

måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller. 

Teknik, människa, samhälle och miljö 

• Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, vatten och 

avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar. 

• Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta. 

• Olika sätt att hushålla med energi i hemmet. 

• Konsekvenser av teknikval, till exempel för och nackdelar med olika tekniska lösninga 

Kunskapskrav 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några 

ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.  Dessutom kan 

eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner 

i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används. 

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings och konstruktionsarbeten genom att 

pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under 

arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlings alternativ som leder framåt. 

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen 

i arbetet till viss del är synliggjord. 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål 

eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars 

fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö. 

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6 

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är 

uppfyllda. 



 
 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6 

Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar 

samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom kan eleven på ett utvecklat 

sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i 

vardagen, deras uppbyggnad och de material som används. 

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings och konstruktionsarbeten genom att 

pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala 

modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med 

någon bearbetning leder framåt. Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med 

skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.  

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några 

föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska 

lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö. 

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6 

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.  

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6 

Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar 

samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra lik n ande 

lösningar. Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan 

några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras upp byggnad och de material som 

används. 

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings och konstruktionsarbeten genom att 

systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska 

eller digitala modeller. Under arbetsprocessen 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.  

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål 

eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars 

fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö. 



 
 

Bilaga 2 – Enkäten 

Hej! 

Jag heter Jannike Markebro och läser min sista termin på lärarutbildningen i Karlstad mot 

grundskolans tidigare år och skriver nu mitt examensarbete. Jag har valt teknik och riktat in det på 

lärares föreställningar kring teknikämnet. 

Enkäten genomförs anonymt, eftersom varken namn eller skola skall anges. Ingen förutom jag 

kommer att kunna ta del av grundmaterialet utan det kommer att sammanställas i mitt examensarbete. 

Det är frivilligt att delta i undersökningen och du kan när som helst välja att avbryta genom att kryssa 

ner fönstret. 

Det tar 2-4 minuter att besvara enkäten. 

Har du några frågor så är du välkommen att kontakta mig på mailen. 

Tack på förhand att du vill delta! 

Vänliga hälsningar, 

Jannike Markebro 

 

mail: jannike.markebro@gmail.com 

1. Jag är fullt införstådd med att denna undersökning genomförs helt anonymt och att resultatet 

enbart kommer att användas i Jannike Markebros examensarbete. 

o Ja 

2. Är du: 

o Kvinna 

o Man 

3. Vilken åldersgrupp tillhör du? 

o 20 – 35 

o 35 – 50 

o 50 – 65 

4. Hur länge har du jobbat som lärare? 

o 0 – 5 

o 5 – 10 

o 10 – 15  

o 15 – 20 

o 20 år eller mer

mailto:jannike.markebro@gmail.com


 
 

5. Vilken årskurs arbetar du med nu? 

 Åk 4 

 Åk 5 

 Åk 6 

6. När utbildade du dig? (skriv ditt examensår) 

o _________________________ 

7. Vilken utbildning har du? 

o _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

8. Fick du med teknik i din utbildning? 

o Ja 

o Nej 

9. Vad tänker du på när du hör ordet teknik? 

o _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

10. Vilka känslor får du inför teknikundervisningen och teknikämnet? 

o Roligt 

o Lätt 

o Positivt 

o Negativt 

o Svårt 

o Tråkigt 

o Jobbigt 

o Spännande 

o Nervöst 

o Intressant 

o Krångligt 

o Tidskrävande 

o Avancerat 

o Annat ___________________



 
 

11. Vilka av dessa tillhör teknikämnet i skolan enligt dig? (flera val är möjligt) 

o Lego. 

o Konstruktion. 

o Hur olika föremål fungerar, exempelvis ficklampan. 

o Göra ritningar. 

o Hur olika system fungerar så som trafikljus, vatten- och avloppssystem och system för 

återvinning. 

o Hur olika system och föremål förändrats genom tiden. 

o Arbeta med iPad. 

o Arbeta med datorn. 

12. Hur arbetar du med teknikämnet i din undervisning? 

o _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

13. Vilket teknikläromedel och material har du tillgängligt? 

o _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

14. När du skall arbeta med teknik i din klass vart hittar du ditt undervisningsmaterial 

o Läromedel 

o Lektion.se 

o Kollegor 

o Studiekamrater 

o Annat __________________________________________________ 


