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Kap i te l  9

Teknik i skolan – en utmaning för samhället

Edvard Nordlander och Jan Grenholm

“Teknik finns överallt – utom i skolan” 
– Christer Fuglesang  

(Sveriges ende astronaut)

Inledning

Varför är teknikyrket sällan något som ungdomar vill satsa på? Tror de 
att den teknik som de gärna använder – mobiltelefoner, datorer, spelkon-
soler, surfplattor m.m. – utvecklas av sig själva så att man inte behöver 
bry sig om att bidra till detta? Kan man verkligen livnära sig på ”själv-
förverkligande”, som tycks ha varit ledordet för tonåringar under alltför 
lång tid? De svenska industriföretagen som representeras av organisa-
tionen Teknikföretagen har reagerat och likaså fackföreningen Sveriges 
Ingenjörer. Teknikföretagen har å sin sida sedan länge alarmerat om 
bristerna i teknikundervisning i grundskolan och dess konsekvenser i 
två rapporter (Teknikföretagen, 2006, 2013) och Sveriges Ingenjörer 
konstaterade redan 2007 i ett pressmeddelande att ”bristen på kvalificerad 
arbetskraft har redan börjat visat sig och om inget görs kommer det år 
2020 att fattas 50 000 ingenjörer” (Sveriges Ingenjörer, 2007). Denna 
siffra motsvarar ungefär 25 % av de ingenjörer, civilingenjörer, tekniker 
och arkitekter som Statistiska centralbyrån, SCB, redovisade i Sverige 
år 2006. Det är väl inte säkert att det behövs lika många ingenjörer 2020 
som då, men man måste förmoda att Sverige även i framtiden har en 
industri som kräver kvalificerad teknisk personal. Hur skall vi annars 
bibehålla vårt välstånd i landet?
 I denna artikel beskrivs hur teknikundervisningen i den svenska 
grundskolan skall gå tillväga utifrån kursplanetexten, men frågan är om 
lärarna besitter kompetens i tillräcklig mån för att genomföra kursplanens 
intentioner. I artikeln diskuteras även möjligheten, eller svårigheten, till 
framtida lärarförsörjning genom att ta exempel från lärarutbildningen 
vid Högskolan i Gävle.
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Teknik i skolan

Den nu gällande läroplanen för grundskolan och förskoleklass, Lgr 11, 
anses fokusera på teknik i betydligt högre grad än den tidigare läroplanen.  
För grundskolan har ämnet teknik en kursplan med tydlig progression 
mellan stegen, liksom tydligt och ibland detaljerat centralt innehåll istället  
för ganska diffusa mål att uppnå. Men är denna kursplan möjlig att upp-
nå med hänsyn till prioritet av andra ämnen, lärares kompetens, material  
och utrustning? Kan en annan komplikation vara den diffusa, eller snarare 
ospecificerade, fördelningen av tid mellan ämnena i NO-blocket (fysik, 
kemi och biologi) och teknik?
 Teknik är ett relativt nytt skolämne, inte bara i den svenska skolan, 
men också runt om i världen. Det infördes i Lgr 80 och har i praktiken 
varit obligatoriskt i den svenska grundskolan sedan 1982. Detta innebär 
att den forskning som har gjorts på detta område är av relativt liten om-
fattning och det finns betydligt fler studier av elevers attityder till andra 
mer etablerade skolämnen. Behovet av teknisk kompetens i samhället 
ökar och det finns ett stort behov av att öka inflödet av elever och stude-
rande till utbildningar och karriärer inom teknik och naturvetenskap. Vi 
avser i det följande att göra en exposé av det pedagogiska arbetet enligt 
grundskolans styrdokument inom det tekniska området.

Grundskolan

Behovet av utbildning i teknik i den svenska grundskolan understryks 
i kursplanen för ämnet Teknik (Skolverket, 2011). Undervisningen i  
teknik skall bidra till att utveckla elevernas tekniska kunnande och med-
vetenhet, samt bidra till att de utvecklar intresse för teknik och förmåga 
att lösa tekniska problem. Vidare skall undervisningen ge förtrogenhet 
med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp samt ge förutsätt-
ningar att utveckla elevernas egna tekniska idéer och lösningar.
 Dessutom skall undervisningen i ämnet ge eleverna förståelse för 
mer humanistiska perspektiv på teknikens betydelse; såsom människa 
och samhälle i förhållande till bl.a. etik, könsroller, ekonomi och hållbar 
utveckling. Genom kunskaper om teknikens historia skall eleverna ges 
förutsättningar att förstå tekniska sammanhang och hur tekniken på- 
verkar samhällsutvecklingen. 
 I kursplanen för ämnet teknik i grundskolan stipuleras att eleverna 
skall ges förutsättningar att utveckla förmåga att:

•  identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån 
 ändamålsenlighet och funktion,
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• 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.

  (Skolverket, 2011, s. 1)

För att nå kursplanens intentioner delas kunskapsinnehållet upp i tre 
delar (kunskapsområden) som återkommer i grundskolans tre stadier av 
årskurser (åk), nämligen åk 1-3, åk 4-6, resp. åk 7-9. Dessa kunskaps-
områden är följande: Tekniska lösningar, Arbetssätt för utveckling av 
tekniska lösningar, samt Teknik, människa, samhälle och miljö. I kurs-
planen finns dessutom betygskriterier för åk 6 resp. 9 som relaterar till 
dessa tre kunskapsområden. Detta innebär indirekt att ämnet teknik 
hänförs till kategorin praktisk-estetiska ämnen. Övriga ämnen (såsom 
kärnämnena) har även betygskriterier för åk 3.

Tekniska lösningar

I åk 1-3 beskrivs kunskapsområdet ”Tekniska lösningar” med enkla,  
vardagsnära termer om mekanismer på lekplatser och i hemmet. Man 
nämner material för elevernas eget konstruktionsarbete, samt materialens 
egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 I åk 4-6 finns samma tema kvar i huvudsak, men man specificerar 
vissa områden och detaljer för studierna. Så t.ex. skall eleverna med 
vardagliga föremål i fokus studera hur de rörliga delarna är samman- 
fogade utgående från mekanismer som överför och förstärker krafter.  
Vidare skall eleverna studera hur vissa konstruktioner är uppbyggda  
(t.ex. hus och broar) med koppling till material såsom trä, glas och betong. 
Nu introduceras även elektriska anordningar med koppling till fysikaliska 
fenomen (ljud, ljus eller rörelse) och som exempel tas larm och belysning. 
 I åk 7-9 nämns fackuttryck från avancerade tekniska discipliner så-
som styrsystem och reglersystem i tekniska lösningar för överföring 
och kontroll av kraft och rörelse, eller grundläggande elektronik och 
elektroniska komponenter, exemplifierat med lysdioder och enkla för-
stärkare. Tekniska lösningar inom informations- och kommunikations-
teknik är ytterligare ett steg längre i teknisk komplikation. Industriella 
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processer nämns särskilt inom exempelvis pappers- och livsmedelstill-
verkning, samt produktion och distribution av elektricitet. Betydelsen 
av materialegenskaper vid materialval i tekniska lösningar, såsom drag-
hållfasthet, tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet, är ännu ett exempel 
på tekniskt avancerat kunskapsinnehåll. Härvid skall särskilt nya  
material beaktas. Genom alla tre stadierna skall korrekta begrepp och 
uttryck användas i beskrivningen av tekniska lösningar.
 Man ser alltså en tydlig progression i tekniskt innehåll och komplexi-
tet genom de tre stadierna. Det är således en väl genomtänkt instruk- 
tion i styrdokumentet, men den kräver mycket god kompetens hos läraren. 

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

I åk 1-3 beskrivs kunskapsområdet ”Arbetssätt för utveckling av tekniska 
lösningar” genom undersökning av vardagliga föremåls uppbyggnad 
och funktion, men även hur de skulle kunna förbättras. Därtill kommer 
egna konstruktioner, samt dokumentation med enkla skisser, bilder och 
fysiska modeller.
 I åk 4-6 systematiseras teknikutvecklingsarbetet genom identifie-
ring av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och ut-
prövning. Särskilt nämns elevers konstruktioner utifrån principer för 
hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar. 
Kravet på dokumentation skärps nu gentemot det tidigare stadiet genom 
skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser, 
samt fysiska eller digitala modeller.
 I åk 7-9 är det samma formulering som i det närmast tidigare stadiet 
beträffande teknikutvecklingsarbetets olika faser. Enda skärpningen på 
kunskapsinnehåll är hur delar i arbetsprocessen samverkar. Beträffande 
elevernas konstruktioner krävs nu tillämpning av styrning och reglering 
med pneumatik eller elektronik. Kravet på dokumentation är ungefär 
detsamma som i närmast tidigare stadium, men nu krävs också enkla, 
skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och 
teknikutvecklingsarbetet.
 Även inom detta kunskapsområde ser man en tydlig progression i 
tekniskt innehåll och komplexitet genom de tre stadierna.

Teknik, människa, samhälle och miljö

I åk 1-3 beskrivs kunskapsområdet ”Teknik, människa, samhälle och  miljö”  
med hur föremål i elevens vardag är anpassade efter människans 
behov, samt hur föremålen har förändrats med tiden. Även säkerhet 
vid teknikanvändning skall diskuteras, t.ex. elektricitet.



137

I åk 4-6 övergår man från föremål till vanliga tekniska system i hemmet  
och samhället som eleverna kan förväntas vara bekanta med, t.ex. trafik- 
system, vatten- och avloppssystem, samt system för återvinning. Man 
skall också studera några delar i systemen och hur de samverkar. Vidare 
skall förändringar av tekniska system i hemmet och samhället diskuteras 
samt möjliga orsaker till detta. Härtill kommer konsekvenser av teknik-
val, samt för- och nackdelar med olika tekniska lösningar och hushåll-
ning med energi i hemmet.
 I åk 7-9 studeras Internet och andra globala tekniska system, med 
fördelar, risker och sårbarhet. Samspelet mellan teknik och naturveten-
skap förstärks här genom studier av samband mellan teknisk utveckling  
och (natur-)vetenskapliga1 framsteg – hur tekniken har möjliggjort 
(natur-)vetenskapliga1 upptäckter och hur (natur-)vetenskapen1 har 
möjliggjort tekniska innovationer. Återvinning och återanvändning av 
material studeras i olika tillverkningsprocesser. Hållbar utveckling och 
konsekvenser av teknikval diskuteras utifrån ekologiska, ekonomiska, 
etiska och sociala aspekter. Slutligen diskuteras uppfattningar om kvin-
nors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
 Man ser en tydlig progression i tekniskt innehåll och komplexitet 
genom de tre stadierna, men även en sociologisk ansats beträffande 
könsbundna yrkesval och konsekvenser av olika teknikval.

För fortsatta studier i gymnasium och högskola

Den ovan beskrivna progressionen i kursplanen för grundskolans teknik- 
ämne torde ge goda förutsättningar för fortsatta studier i teknik i gym-
nasium och högskola. Såväl Klasander (2010) som Jidesjö (2012)  
understryker även vikten av teknikämnet i grundskolan för elevernas 
förberedelse inför vuxenlivet i ett tekniskt orienterat samhälle. Det 
råder ingen tvekan om kursplaneförfattarnas goda intentioner med att 
konkretisera ämnet så gott det går. Här har man uppenbarligen insett att 
utan en konkret kursplan i ämnet teknik så kommer ämnet att fortsätta 
sitt trettioåriga förfuskande som föregick skolreformen 2011. Många 
elever minns efter några år knappast att de har haft ett skolämne i teknik. 
Några minns med viss möda att de har byggt en bro med mjölk- 
kartonger eller tävlat med en radiostyrd bil, men mycket mer än så kan 
de oftast inte dra sig till minnes. Sådana skolintryck lägger svårligen 
grunden till en god rekryteringsbas för teknik i gymnasium och/eller 
högre utbildning.

1 Författarnas anm.
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Men den nu gällande kursplanen i teknik för grundskolan är ett stort 
steg i rätt riktning. Frågan är väl närmast om den går att genomföra. Är 
den alltför ambitiöst skriven för elevernas mognad, lärarnas kompetens, 
anslagna medel till utrustning och läromedel, timplaneaspekter, samt en 
allmän attityd till ämnet bland lärare och skolledning?

Teknikdidaktisk undervisning i lärarutbildningen

Svenska statens ansvar

Svenska staten ansvarar för att ett väl avvägt antal lärare med rätt kom-
petens utbildas kontinuerligt. Riksrevisionen är en statlig förvaltnings-
myndighet under Sveriges riksdag som har en kontrollfunktion över 
statens verksamhet. Nyligen har Riksrevisionen granskat dimensione-
ringen av den svenska lärarutbildningen (Riksrevisionen, 2014). 
 En väl fungerande dimensionering av lärarutbildningen är viktig för 
att trygga den svenska lärarförsörjningen. Visserligen har antalet sökande 
till lärarutbildningen ökat under en tid, men fortfarande är antalet sökande 
till lärarutbildning med inriktning mot bristämnen alltför litet. Exempel 
på bristämnen är matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik. 
Svenska universitet och högskolor kan i viss mån påverka detta, men 
den huvudsakliga förändringen kan bara ske genom statlig styrning och 
attitydpåverkan på de sökande. 
 Riksrevisionen anser att systemet för lärarförsörjning kan effektivi- 
seras. Man har funnit målkonflikter i dimensioneringssystemet och 
menar att regeringen bör anstränga sig för att minska dessa. Samtidigt 
anser Riksrevisionen att svenska universitet och högskolor bör minska 
antalet utbildningsplatser inom lärarutbildningen på inriktningar som 
redan är väl tillgodosedda och öka rekryteringen till inriktningar där 
det råder brist. Härvid rekommenderas samarbete mellan lärosäten för 
att uppnå detta syfte.  
 Det är olyckligt att regeringen lägger samhällsansvaret på landets 
högskolor i stället för att själv ta ansvar för ett känt och rikstäckande 
problem. Att skylla på högskolornas autonomi2 för att försvara sin egen 
handlingsförlamning är skrämmande. I slutändan hamnar problemet ändå  
på regeringens bord – kanske när det redan är för sent och landet är helt 
utarmat på kompetent lärarkraft i bristämnena. Lärosätenas autonomi 
ska ge akademisk frihet och god kvalitet i den högre utbildningen, men 
samtidigt har regeringen ansvar för utbildning av lärare i tillräckligt antal, 
på olika nivåer och för alla lagstadgade ämnen.

2 Utbildningsdepartementets autonomiutredning (U 2007:11) som resulterade i betänkandet ”Själv-
ständiga lärosäten” 2008 (http://www.regeringen.se/download/a6c42632.pdf?major=1&minor=117094 
&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment)
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Man kan således konstatera att studenters efterfrågan och arbetsmarkna-
dens behov haltar beträffande lärarutbildningen. Riksrevisionen menar 
att eftersom studenterna inte agerar på det sätt som statens styrmodell 
förutsätter, så bör regeringen använda sig av ekonomiska incitament på 
ett effektivare sätt för att stödja rekryteringen till lärarutbildningar med 
inriktning mot bristämnen. 
 I rapporten från Riksrevisionen (Riksrevisionen, 2015, s. 31) hävdas 
att Statistiska centralbyrån (SCB) har bedömt att det 2020 kommer fattas 
43 000 lärare. Vidare anges att i Arbetsförmedlingens prognos över 
perioden 2013–2015 också visar brist på ett antal kategorier av lärare 
(ibid.). Om man fokuserar på de identifierade bristämnena matematik, 
naturvetenskapliga ämnen (fysik, kemi, biologi och naturkunskap), samt 
teknik, så beskriver Riksrevisionen hur lärarsituationen kan komma 
 att bli i en tabell (Riksrevisionen, 2014, s. 36, Tabell 3.1). Denna tabell 
beskriver antal förstahandssökande höstterminen 2014 till ämneslärar-
utbildning per ämne med inriktning mot årskurs 7–9 samt gymnasie-
skolan, vid sista ansökningsdatum för studier höstterminen 2014. Häri 
framgår att, med undantag för ämnet matematik, ligger bristämnena 
bland de tio lägst placerade i söktryck för ämneslärarutbildning mot 
såväl grundskolans åk 7-9 som gymnasieskolan. Bristämnet matematik 
ligger emellertid bland de tio högst placerade i söktryck, vilket är posi-
tivt för framtiden. När det gäller utbildningen av lärare i naturveten-
skapliga ämnen beskriver Riksrevisionen (2014, s. 97-103) situationen 
för antagningen ht 2014 i grafisk form i Bilaga 1 för samtliga svenska 
lärosäten med examensrätter inom lärarutbildning. Som exempel kan 
data från Högskolan i Gävle väljas (Riksrevisionen, 2014, s. 98). Vid 
antagningen ht 2014 antog Högskolan i Gävle totalt 288 studenter till 
samtliga lärarutbildningar som erbjöds vid detta lärosäte. Dessa stu-
denter fördelades på utbildningar mot grundlärare, ämneslärare åk 7-9, 
ämneslärare för gymnasium, samt yrkeslärare. Av de totalt antagna 288 
studenterna var fördelningen följande på de olika lärarutbildningarna:

 Grundlärare: 135
 Ämneslärare åk 7-9: 0
 Ämneslärare gymnasium: 153
 Yrkeslärare: 0

Av de 153 antagna studenterna till ämneslärarutbildningen mot gymna-
sium vid Högskolan i Gävle var det endast 22 studenter som hade någon 
inriktning mot naturvetenskap. Ingen av dessa valde dock en teknisk 
inriktning, eftersom Högskolan i Gävle inte har examensrätt i ämnet 
teknik för ämneslärare med inriktning mot gymnasium.
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Riksrevisionen bedömer, som konstaterats i ovanstående redogörelse, 
att såväl lärosätena som regeringen har stor kunskap om tillgång och 
efterfrågan på lärare och bör agera därefter. Men kommer detta att ske i 
tid? Och vem skall ta initiativet? Här vilar ett betydligt större ansvar på 
regeringen än de individuella lärosätena eftersom regeringen dels har 
det samhälleliga ansvaret, överblicken på riksnivå, styrmedel till förfo-
gande, samt är överordnad lärosätena. Regeringen bör således styra på 
ett sådant sätt att lärosätena minskar utbudet av utbildningar där arbets-
marknadens behov är mindre och ökar utbildningsplatserna där behovet 
är större. En beprövad möjlighet vore att återinföra NT-SVUX (Studie-
stöd för vuxna inom naturvetenskap och teknik). NT-SVUX förekom 
under åren 1995-98 och gav studenter med arbetslivserfarenhet i ålders- 
gruppen 28-48 år möjlighet att studera med ett frikostigt studiestöd  
(SOU 2005:48). Cirka 10000 studenter uppbar sådant studiestöd, varav  
en stor andel var ingenjörsstudenter. Utvärdering har visat att satsningen 
gav gott resultat. Även Riksrevisionen anser att lärosätena bör lägga större 
vikt vid arbetsmarknadens behov. Så varför inte återinföra en utökad 
variant av NT-SVUX som även omfattar lärarutbildning med inriktning 
mot bristämnen?

Teknik i lärarutbildningens utbildningsplaner

I detta avsnitt behandlas endast förskollärarutbildningen, grundlärar-
utbildningen, samt ämneslärarutbildningen åk 7-9. Lärarutbildningens 
innehåll styrs till dels av staten och till dels av lärosätena. Den del av lärar-
utbildningen som styrs av staten är gemensam för alla lärarutbildningar 
och kallas ”Utbildningsvetenskaplig kärna”. Den utbildningsveten-
skapliga kärnan är mera allmänt hållen och omfattar sådana kunskaper 
som alla lärare anses behöva, från förskollärare till ämneslärare. Några 
inslag av bristämnena inom naturvetenskap och teknik förekommer  
inte i den utbildningsvetenskapliga kärnan.
 Nedan beskrivs kortfattat de lärarutbildningar som skall lägga grund 
för de blivande lärarna att bl.a. stimulera sina elevers teknikintresse, samt 
ge tillräckliga kunskaper för att öka tillströmningen till vidare studier 
inom teknik och naturvetenskap. Till grund för nedan beskrivna lärar-
utbildningsprogram ligger Högskoleförordningen (HF 1993:100) samt 
utbildningsplanerna för Högskolan i Gävle.

Förskollärarprogrammet, 210 hp

Förskollärarprogrammet omfattar tre och ett halvt års heltidsstudier. 
För examen krävs att utbildningen omfattar följande områden: studier 
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inom det förskolepedagogiska området om 120 hp, utbildningsveten-
skaplig kärna om 60 hp och verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp, 
förlagd inom relevant verksamhet.
 I utbildningsplanen för Förskollärarprogrammet vid Högskolan i 
Gävle (Utbildningsplan 1, 2014) finns det endast två angivna kurser med 
ämnesklassificeringen Biologi. Totalt omfattar dessa kurser 12,5 hp av 
totalt 210 hp. Emellertid finns det ytterligare en kurs, Förskolepeda-
gogik och -didaktik 1: Barn i kultur och natur 30 hp, som klassas som 
Pedagogik, Didaktik, som i kursplanen anges till hälften vara inom det 
naturvetenskapliga området. Här finns således 15 hp som delas lika 
mellan ämnena fysik, kemi, biologi och teknik. Sammanfattningsvis 
kan Förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle anses innehålla 
knappt 4 hp med anknytning till teknik av totalt 210 hp, vilket är knappt  
2 % av utbildningen. Om man inkluderar naturvetenskapen så innehåller 
programmet tillsammans 27,5 hp fysik, kemi, biologi och teknik, vilket 
utgör c:a 13 % av utbildningen.

Grundlärarprogrammet, 240 hp

Grundlärarprogrammet omfattar fyra års heltidsstudier. Programmet har  
två inriktningar:

 • Inriktning förskoleklass och grundskolans åk 1–3
 • Inriktning grundskolans åk 4–6

Dessa båda inriktningar presenteras var för sig i de kortfattade beskriv-
ningarna nedan och kopplingar görs till utbildningsplanerna vid Hög-
skolan i Gävle.

Inriktning förskoleklass och grundskolans åk 1–3

Lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 lägger grunden 
för de yngsta elevernas lärande i den obligatoriska skolan. I Högskole-
förordningen (HF 1993:100) stadgas ett visst mått av kärnämnen. För 
svenska och matematik krävs minst 30 hp i vartdera ämnet och i engelska 
krävs minst 15 hp. Här är således matematikkravet särskilt specificerat. 
 Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ska 15 hp utgöra ämnes- 
relaterad verksamhetsförlagd utbildning. (HF 1993:100)
 Vid Högskolan i Gävle finns förutom ett ganska stort mått av mate-
matik även krav på att ämnes- och ämnesdidaktiska studier skall omfatta 
165 hp i svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen, 
naturorienterande ämnen och teknik (Utbildningsplan 2, 2014). När man 
räknar bort de ämnen som inte hänförs till bristämnen (matematik  
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undantaget), så blir totalpoängen 90 hp för naturorienterande ämnen 
och teknik tillsammans med samhällsorienterande ämnen. För att få 
grepp om hur mycket av dessa 90 hp som verkligen används till brist-
ämnena ger utbildningsplanen med åtföljande kursplaner följande infor-
mation. Kursen ”Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 
i förskoleklass och årskurs 1-3 15 hp” är enda grunden för det kom-
mande examensarbetet för de studenter som valt specialiseringen mot 
naturorienterande ämnen och teknik. Detta examensarbete benämns 
”Examensarbete för grundlärare F-3: biologi, fysik, kemi och teknik 
med ämnesdidaktisk inriktning 30 hp”.
 Kursen ”Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare i för-
skoleklass och årskurs 1-3 15 hp” är enligt kursplanen uppdelad i moment 
mellan bristämnena enligt följande uppställning: Biologi 3,7 hp, Fysik 
3,8 hp, Kemi 3,7 hp, Teknik 3,8 hp. Således kan man konstatera att om 
man vill specialisera sig mot bristämnet teknik för att kunna genomföra 
ett examensarbete på avancerad nivå om 30 hp inom området, så finns 
det endast 3,8 hp som ämnesteoretisk grund för detta. 
 Sammanfattningsvis kan Grundlärarprogrammet med inriktning 
förskoleklass och grundskolans åk 1–3 vid Högskolan i Gävle anses 
innehålla knappt 3,8 hp med anknytning till teknik av totalt 240 hp, vilket 
är c:a 1,6 % av utbildningen. Om man inkluderar naturvetenskapen så 
innehåller programmet tillsammans 15 hp fysik, kemi, biologi och teknik, 
vilket utgör drygt 6 % av utbildningen.

Inriktning grundskolans åk 4–6

Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs 4–6 skall vara 
utbildade för att fördjupa barns lärande. Villkoren är ungefär desamma 
som anges ovan för inriktningen grundskolans åk 1-3. 
 I utbildningsplanen för Grundlärarprogrammet med inriktning mot 
grundskolans åk 4-6 vid Högskolan i Gävle (Utbildningsplan 3, 2015) 
fastställs att ”genom ämnesstudierna förvärvar studenten kunskap och 
kompetens inom ett kunskaps- eller ämnesområde inriktat mot verksam-
het i grundskolan” (s. 4). Detta är ett viktigt påstående, i synnerhet för 
bristämnena. I denna utbildning har man valt att specialisera ämnesmäs-
sigt mot det estetiska ämnet Bild, vilket erbjuds som ämneskursen ”Bild 
i skolan 30 hp”. Någon ämnesteoretisk utbildning inom bristämnena 
(matematik undantaget) erbjuds överhuvudtaget inte. Dock finns i ut-
bildningsplanen möjlighet att välja ”Examensarbete för grundlärare 
4-6: biologi, fysik, kemi och teknik med ämnesdidaktisk inriktning 30 
hp”, vilket förefaller märkligt eftersom teoretisk underbyggnad saknas 
hos studenterna.
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Sammanfattningsvis kan det nuvarande Grundlärarprogrammet med in-
riktning grundskolans åk 4–6 vid Högskolan i Gävle anses innehålla 0 hp 
med anknytning till teknik av totalt 240 hp, vilket är 0 % av utbildningen. 
Om man inkluderar naturvetenskapen så innehåller programmet till-
sammans 0 hp fysik, kemi, biologi och teknik, vilket utgör 0 % av ut-
bildningen. Man måste här anta att Högskolan i Gävle skulle avråda 
sina studenter att välja ”Examensarbete för grundlärare 4-6: biologi, 
fysik, kemi och teknik med ämnesdidaktisk inriktning 30 hp” i syfte att 
få ut en examen med denna specialisering.
 Går man däremot till en tidigare version av utbildningsplanen för 
Grundlärarprogrammet med inriktning grundskolans åk 4–6 vid Hög-
skolan i Gävle som gällde fr.o.m. ht 11 t.o.m. vt 15 (kan nås via Utbild-
ningsplan 3, 2015) så erbjuds studenterna ett annat kursinnehåll be-
träffande bristämnena. I stället för ämneskursen ”Bild i skolan 30 hp” 
erbjöds då ”Naturvetenskap och teknik för grundlärare i årskurs 4-6 30 
hp”. Denna kurs har enligt kursplanen fyra lika stora moment i brist-
ämnena Biologi 7,5 hp, Teknik 7,5 hp, Kemi 7,5 hp, samt Fysik, 7,5 hp. 
Om denna utbildningsplan hade fortsatt att gälla så hade utbildningen 
innehållit 7,5 hp med anknytning till teknik av totalt 240 hp, vilket är 
drygt 3 % av utbildningen. Om man inkluderar naturvetenskapen så 
hade programmet innehållit tillsammans 30 hp fysik, kemi, biologi och 
teknik, vilket utgör 12,5 % av utbildningen. I den då gällande utbild-
ningsplanen tycks dock inget examensarbete matcha ämnesstudierna, 
då det enda examensarbete som erbjöds var ”Examensarbete för grund-
lärare 4-6: Svenska med didaktisk inriktning 30 hp”.

Ämneslärarprogrammet inriktning mot åk 7-9, 270 hp

Denna lärarutbildning omfattar fyra och ett halvt års heltidsstudier och är 
inriktad mot ungdomar som i slutet av sin grundskoletid skall välja väg 
i gymnasiet. För att bli behörig lärare ska studenten välja tre ämnen i sin 
inriktning. Examensarbetet skall vara inom ett av dessa tre ämnen, vilket 
då blir huvudämnet. Här redovisar Högskolan i Gävle ingen aktuell 
utbildningsplan på sin hemsida3 och Riksrevisionen har ju heller inte 
redovisat någon antagning av studenter för ht 2014 (se tidigare kapitel 
i denna artikel om Svenska statens ansvar). Högskolan i Gävle har 
emellertid 7 examenstillstånd (Riksrevisionen, 2014, Bilaga 1, s. 98) 
för denna typ av ämneslärarutbildning.
 Eftersom Högskolan i Gävle inte erbjuder utbildningen, så lyser så-
ledes även skolning i bristämnena för lärarstudenter med sin frånvaro. 
Detta är symptomatiskt eftersom det inte tycks utbildas nämnvärt många 

3 http://hig.se/Ext/Sv/Utbildning/Hitta-utbildning/Program.html
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lärare i bristämnena på denna nivå överhuvudtaget. På Skolverkets 
hemsida Siris4 kan man finna att för läsåret 2013/14 fanns i riket 
2 425 lärare i ämnet teknik för åk 7-9. Av dessa var endast 45,3 %  
behöriga i ämnet, d.v.s. totalt 1098 behöriga tekniklärare för åk 7-9 i 
hela Sverige. För övriga bristämnen inom naturvetenskap är situationen 
likartad i landet. Tabell 1 är producerad via Skolverkets hemsida Siris 
för läsåret 2013/14. För jämförelsens skull tas även redan angivna data 
för tekniklärare med i Tabell 1.

Tabell 1. Data över Sveriges lärare i grundskolan för åk 7-9 i bristämnen.

  Totalt antal Varav behöriga Andel behöriga av totala antalet

Tekniklärare 2 425  1 098  45,3 % 
Fysiklärare 2 606  1 517  58,2 %
Kemilärare 2 596  1 588  61,2 % 

Man bör nu inte luras att tro att man kan addera totalantalet lärare för 
de olika kategorierna för att få ett mått på antalet lärare i dessa tre 
bristämnen. Eftersom examensföreskrifterna kräver tre ämnen för att 
bli behörig, så är det ofta samma personer som återkommer i de olika  
kategorierna. Detta ger dock inte Skolverkets hemsida Siris någon en-
tydig information om. För ämnet Matematik, som ju utgör grunden för 
fortsatta studier i de ovannämnda bristämnena, ges data i Tabell 2 ur 
information från Skolverkets hemsida Siris.

Tabell 2. Data över Sveriges lärare i grundskolan för åk 7-9 i matematik.

  Totalt antal Varav behöriga Andel behöriga av totala antalet

Matematiklärare 5 730  3 416  59,6 % 

Ur Tabell 1 och 2 kan utläsas att det finns drygt dubbelt så många mate-
matiklärare för åk 7-9 i landets grundskolor, jämfört med inom natur-
vetenskapliga bristämnen och teknik. Härav följer att en stor andel av 
matematiklärarna har kombinerat ämnet Matematik med andra ämnen 
än naturvetenskap och teknik.

4  http://siris.skolverket.se/siris/ris.rapporter_personal.rapp_amne?p_verksform_kod=11
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Vad påverkar elevers attityder till teknik 
och studieval?

Eleverna gör sina huvudsakliga yrkesval i de tidiga tonåren (Lindahl, 
2003). Sådana val påverkar inte endast eleverna själva, utan får konse-
kvenser för samhällets ekonomi och utveckling (Gaotlhobogwe et al., 
2011). I ROSE-undersökningen (Sjöberg, 2010) påpekas att ungdomars 
utbildningsval baseras på attityder, motivation och intresse. De letar efter 
utbildningsprogram som leder till jobb med en hög grad av frihet och 
god social status. ROSE-projektet tar sin ståndpunkt i elevernas pers-
pektiv och intressen. Projektet avser att främja lärande och att se glädjen 
av naturvetenskap och teknik för att öka rekryteringen på området 
(Sjöberg, 2010).
 En allmänt hög kunskap i teknik är nödvändig eftersom vi alla är 
beroende av teknik och är involverade i de tekniska systemen i viss mån 
(Klasander, 2010). Den nationella läroplanen för ämnet teknik i den 
svenska grundskolan, Lgr 11, betonar att en av dess viktigaste uppgifter 
är att skapa ett intresse för teknik (Skolverket, 2011). Ahlbom (2011) 
beskriver några exempel på hur svenska elever definierar begreppet tek-
nik och han konstaterar att intresset är personligt och kontextualiserat. 
Baserat på detta bör vikten av teknik ses ur ett bredare perspektiv än 
bara som ett skolämne. Teknik, och kunskap om tekniken, påverkar oss 
alla. Det finns skäl att se bortom skolans väggar när man söker efter 
faktorer som påverkar elevernas attityder till teknik.
 Studier har genomförts för att undersöka vilka faktorer som påverkar 
elevernas studieresultat i den svenska grundskolan. Gustafsson och 
Myrberg (2009) sammanfattar en del av den forskning som görs på detta 
område, och drar slutsatsen att kvaliteten och lärarnas kompetens, i  
synnerhet den didaktiska, är avgörande för elevernas läranderesultat. 
Betydelsen av lärarnas kunskaper i teknik för att stimulera en positiv  
attityd hos eleverna mot ämnet beskrivs ingående av Roohan et al. (2010). 
De nämner särskilt lärarnas teknikdidaktiska kunskaper som centrala 
för ökad inlärning och intresse för ämnet.
 Klasskamraters effekt på studieresultaten kan man inte bortse ifrån. 
Deras påverkan är viktigare än lärarens kompetens och andra resurser. 
Detta framgår av Rosén (2009) som hänvisar till forskning i vilken sociala 
faktorer har sökts som är betydelsefulla för studieprestationerna. Hon 
påpekar också att klasskamrateffekten inte systematiskt undersökts i 
svenska skolor, men man bör kunna anta att internationell forskning på 
detta område även kan tillämpas i Sverige. Klasskamrateffekten kan 
också användas för att förklara att bostadssegregationen under de senaste 
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decennierna indirekt påverkar studieresultaten (Rosén, 2009). Föräld-
rarnas utbildningsbakgrund är den i särklass enskilt viktigaste faktorn i 
samband med elevernas studieprestationer. I diskussionen om hur man 
kan förbättra studieresultaten är klasstorleken ofta betonad. Vikten av 
att minska antalet elever i varje klass är överskattad, även om det uppen- 
barligen har mer effekt på resultaten hos elever som är socialt och ut- 
bildningsmässigt missgynnade (Gustafsson & Myrberg, 2009). Elever 
med invandrarbakgrund är i allmänhet mer gynnade av minskad klass-
storlek.
 Lindahls (2003) anser att redan i åk 5 har eleverna tydliga idéer om 
sina framtida karriärer och således har preferenser om vilka gymna-
sieprogram de vill följa. Dessa resultat motsägs till viss del av Bjurulf 
(2010) i vilken hon intervjuade 6 personer med tekniska yrken. I hennes 
studie var fyra av de sex informanterna osäkra på sina framtida karriärer 
i de tidigare tonåren. En gemensam nämnare för alla sex var att de ville 
arbeta med händerna, men bara två av dem hade en tydlig professionell 
identitet.
 Beträffande ungdomars attityder till gymnasievalet ger Lindahl (2003) 
en intressant kommentar. Hon menar att elever med svensk bakgrund 
”vet” att teknikprogrammet och det naturvetenskapliga programmet i  
gymnasiet är svåra, medan elever med invandrarbakgrund inte har lik-
nande fördomar. Lindahl fokuserar på de naturvetenskapliga ämnena 
fysik, kemi och biologi, men de flesta av hennes iakttagelser om attityder 
och intressen bör kunna tillämpas även på skolämnet teknik. Hon ut-
trycker en oro över det auktoritära sätt på vilket dessa ämnen undervisas  
och efterlyser mer utbildning i naturvetenskap och teknik i de yngre 
skolåren för att ge eleverna mer erfarenhet i dessa ämnen.
 Det kan också finnas genusbetonade skäl till ett studieval. Chatoney 
och Andreucci (2009) hävdar att det finns manliga könsstereotyper inom 
området teknik. Dessa stereotyper är rotade i psykologiska och socio-
kulturella traditioner. Författarna påpekar även att många artefakter har 
könsmässiga attribut. I sin fenomenologiska ansats drar de slutsatsen att 
flickor är känsligare för metoder och material som inte är neutrala ur ett 
genusperspektiv (Chatoney & Andreucci, 2009). Detta bör naturligtvis 
beaktas när man tittar på teknik från ett genusperspektiv. Cooper (2003) 
anser att vissa yrken således har fått en könsmärkning. Denna stigmati-
serade bild är baserad på fördomar, rädsla för det okända, samt bristen 
på kunskap i allmänhet (a.a.). Vidare har i detta sammanhang har några 
iakttagelser sammanfattats från en regional studie där roll och status un-
dersöktes hos teknikämnet i grundskolan (Nordlander, 2011). Studien 
är baserad på frågor som besvarades av cirka 300 lärare som undervisar 
i ämnet teknik i svenska grundskolor. Några intressanta slutsatser är 
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följande: 67 % av de lärare som svarat var kvinnor, 43 % av lärarna hade 
ingen utbildning i teknikdidaktik, en majoritet av lärarna anser sig nå 
såväl flickor som pojkar lika bra i teknikundervisningen. Men om detta 
är sant, varför förlorar flickor intresset för teknik i de tidiga tonåren 
i större utsträckning än vad pojkar gör? Är det möjligt att didaktiska  
metoder kan användas för att undvika könsstereotypa utbildningsval?
 En väg att påverka elevers attityder till teknik och teknisk utbildning 
kan vara det som föreslås av Thulin (2010) som i sin tur hänvisar till 
Siraj-Blatchford (2001), nämligen introduktion av begreppet ”emergent 
science”. Även om begreppet hänvisar till naturvetenskap bör det kunna 
utvidgas till att även omfatta teknikundervisning. Siraj-Blatchford (2001) 
hävdar att lärande i naturvetenskap (och teknik)5 i unga åldrar inte i 
första hand är en fråga om att fokusera på begrepp, utan snarare att 
behandla ämnenas natur. För en ung elev kan det t.ex. å ena sidan vara 
svårt att föreställa sig fenomenet flyta-sjunka enbart genom resone-
mang om densitet. Å andra sidan är det möjligt för en elev att förstå 
naturvetenskapliga och tekniska processer som därigenom utvecklar in-
sikter i teknik och naturvetenskap. Istället för att fokusera på fakta, är 
det viktigt att införa och understödja en forskningsliknande inställning 
till utredning och problemlösning. 
 Genom att bredda perspektivet till andra skolämnen är det möjligt 
att hitta en hel del intressanta studier gjorda på hur studieresultaten  
varierar mellan pojkar och flickor, beroende på kön och/eller etnicitet. 
Elstad och Turmo (2010), som genomförde en studie i Norge med  
16-17 åriga gymnasieelever, visade att flickor är mer motiverade att  
studera naturvetenskap än pojkar och att föräldrarnas engagemang 
skiljde sig åt mellan flickor och pojkar i etniska minoritetsgrupper.  
Frågan är hur attityderna till teknikstudier skiljer sig åt mellan flickor 
och pojkar, samt om de är etnicitetsbundna? Detta har diskuterats av en 
av författarna6 i en licentiatuppsats som lades fram vid Karlstads univer-
sitet under våren 2016.

Slutsatser och avslutning

Det känns befogat att instämma i Christer Fuglesangs påstående som 
refereras i början av artikeln: Teknik finns överallt – utom i skolan. Trots 
att kursplaneutvecklarna för den senaste läroplanen för grundskolan 
tycks vara väl medvetna om teknikens vikt för samhällets existens och 
kvalitet, verkar ingenting tyda på att en snar förändring av ungdomarnas 
attityder till teknikstudier kommer att ske. Lärarutbildningen hänger 

5 Författarnas anm.

6 Jan Grenholm
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inte med och prioriterar inte bristämnen som teknik och övrig natur-
vetenskap. Och med illa förberedda lärare kan vi inte förvänta oss en  
attitydförändring hos eleverna. Risken med att teknik finns överallt 
utom i skolan är att den prognostiserade ingenjörsbristen blir ett faktum. 
Då ökar industrins incitament för att flytta utomlands, inte bara med 
produktion utan också med forskning och utveckling. Om det sker kom-
mer landets ekonomiska välstånd gradvis att raseras.
 Således bör alla medverka till att detta förhindras, även om det inte 
är möjligt att genomföra på kort sikt. Man behöver trygga hela systemet 
på lite längre sikt. Det börjar med en effektiv lärarutbildning i bristäm-
nena fysik, kemi, biologi och, inte minst, i teknik. Staten skulle kunna 
införa ett stödsystem som särskilt riktar sig till studenter inom denna  
kategori av lärarutbildning. Det tidigare (1995-98) prövade konceptet 
med NT-SVUX (särskilt studiestöd för vuxna med inriktning mot natur-
vetenskap och teknik) bör eventuellt återinföras och utvidgas till att även 
omfatta lärarstudenter i bristämnen. Staten och statens olika organ bör 
också propagera effektivt för att ungdomar skall välja lärarutbildning i 
bristämnena och ingenjörsutbildning. Landets universitet och högskolor 
bör i resurstilldelningen få särskilda regler och förutsättningar för att 
gynna lärarutbildning i bristämnen och ingenjörsutbildning på alla ni-
våer, möjligen på bekostnad av andra utbildningar där överproduktion 
förekommer. Lärarutbildningarna på alla nivåer bör anpassas för det 
kunskapsbehov i bristämnena som föreligger. Tidigare hade Högskolan 
i Gävle en särskild NT-inriktning på förskollärarprogrammet, dels för 
att tillgodose kunskapsbehovet i bristämnena och dels för att motverka 
sned könsfördelning i förskollärarkåren. Denna inriktning har dock 
tagits bort sedan ett antal år. Grundskolans goda utbildningsambitioner 
kan endast uppnås genom välutbildade och engagerade lärare på alla nivåer 
inom bristämnena. Ett villkor för engagemang hos lärarna i grundskolan 
torde vara god ämnesmässig kunskapsbas och inte enbart pedagogiska 
och allmändidaktiska kunskaper och färdigheter.
 I enlighet med vårt resonemang, bör föräldrar och allmänhet infor-
meras effektivt och återkommande om vilka grunder landets ekonomiska 
välstånd vilar på. Genom sådan upplysning kan föräldrar, andra släk-
tingar och övriga bekanta av betydelse för eleverna, ges förutsättningar 
att utöva en välbehövlig påverkan på grundskoleeleverna till förmån för 
naturvetenskapliga och tekniska studier i gymnasium och högre utbild-
ning.
 Vidare bör svensk industri och deras organisationer i skolorna åter- 
kommande framhålla vikten av kompetensförsörjning för samhällets 
välstånd. Till stöd för detta kan Teknikdelegationens utredningar (SOU 
2010:28) utnyttjas. Utan tydlig information från avnämarna om var  
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arbetstillfällen finns, hur ingenjörsarbete bedrivs, lönenivåer, vilka kom-
petenser (ämnesmässiga och sociala) som behövs, samt den arbetsmiljö 
som kännetecknar modern industri, är det svårt för ungdomarna att slita 
sig från sina svärmiska drömmar om självförverkligande inom media, 
underhållningsbranschen, eller den professionella idrotten.
 Alla måste således medverka för att vända den olyckliga trenden av 
ointresse för studier i bristämnena. Detta måste anses vara ett samhälls-
ansvar hos var och en.
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