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SAMMANFATTNING:  
 
Teknik är ett tämligen nytt ämne med kort kunskapstradition, 1994 blev teknikämnet för 
första gången ett obligatoriskt ämne i den svenska skolan. Syftet med denna studie är att 
undersöka de fysiska förutsättningarna som finns i skolorna vad gäller material, lokaler, 
kompetens samt budget. Undersökningen har som utgångspunkt i den kvalitativa metoden 
med en kombination av strukturerade och semistrukturarade intervjuer som sedan bearbetas i 
en tamatisk analys. Studen visar att många lärare anser att det brister i engagemang och 
materialåtkomst på skolorna och önskar vilja se mer sammarbete i arbetslagen för att kunna 
utveckla teknikämnet. Det är dessa pusselbitar som fattas för att lärarna ska känna sig tryggare 
med att undervisa i ämnet teknik. Material, fortbildning, diskussioner och enganemang är 
viktiga delar för att synliggöra och utveckla  teknikämnet på skolorna runt om i Sverige.  
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  i 
 
 

Innehållsförteckning 
1	   INLEDNING	  ................................................................................................................................................	  1	  
1.1	   BAKGRUND	  ...............................................................................................................................................................	  2	  
1.1.2	  Teknik-‐	  en	  återblick	  ............................................................................................................................................	  3	  
1.1.3	  Teknikämnes	  läro-‐	  och	  timplan	  reviderad	  2017	  ...................................................................................	  4	  

1.2	   LITTERATURGENOMGÅNG	  .....................................................................................................................................	  6	  
1.2.1	   Ämnet	  teknik	  .....................................................................................................................................................	  6	  
1.2.2	   Läroplan-‐	  och	  kursplan	  ................................................................................................................................	  7	  
1.2.3	  Kompetens	  ..............................................................................................................................................................	  8	  
1.2.3	   Lärmiljö	  ...............................................................................................................................................................	  9	  
1.2.5	  Ekonomi	  ................................................................................................................................................................	  12	  
1.2.6	  Materialet	  och	  det	  praktiska	  arbetets	  betydelse	  ................................................................................	  12	  
1.2.7	  Genus	  ......................................................................................................................................................................	  13	  
1.2.8	  NTA	  .........................................................................................................................................................................	  13	  
1.2.9	  Skellefte-‐teknik	  ..................................................................................................................................................	  14	  

1.3	   SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  .......................................................................................................................	  15	  
2	   METOD	  ......................................................................................................................................................	  16	  
2.1	  VAL	  AV	  DELTAGARE	  ..................................................................................................................................................	  16	  
2.2	  ETISKA	  ÖVERVÄGANDEN	  .........................................................................................................................................	  16	  
2.3	  DATAINSAMLINGSMETOD	  .......................................................................................................................................	  16	  
2.4	  PROCEDUR	  .................................................................................................................................................................	  17	  
2.5	  ANALYSMETOD	  ..........................................................................................................................................................	  18	  
2.6	  REALITET	  OCH	  VALIDITET	  .......................................................................................................................................	  19	  

3	  RESULTAT	  ...................................................................................................................................................	  19	  
3.1	  LÄRARNAS	  SYN	  PÅ	  DE	  FYSISKA	  FÖRUTSÄTTNINGARNA	  PÅ	  SKOLORNA.	  ..........................................................	  19	  
3.1.1	  Lokala	  styrdokument/arbetsplaner	  på	  skolorna	  ...............................................................................	  20	  
3.1.2	  Fysiska	  förutsättningar	  .................................................................................................................................	  21	  
3.1.3	  Lärarnas	  tankar	  på	  förbättring.	  ................................................................................................................	  23	  
3.1.4	  Tillgången	  till	  material	  på	  skolorna	  ........................................................................................................	  24	  
3.1.5	  Tillgången	  till	  lokaler	  på	  skolorna.	  ...........................................................................................................	  25	  
3.1.6	  Budget	  för	  ämnet	  teknik.	  ...............................................................................................................................	  26	  
3.1.7	  Materialval	  vid	  teknikundervisning	  .........................................................................................................	  26	  
3.1.7	  NTA	  .........................................................................................................................................................................	  27	  
3.1.8	  Material	  som	  önskas	  finnas	  på	  skolorna.	  ...............................................................................................	  28	  
3.1.9	  Stöd	  och	  hjälp	  för	  att	  utveckla	  teknikämnet	  på	  skolorna	  ..............................................................	  29	  
3.10	  Tryggheten	  i	  att	  undervisa	  i	  teknikämnet.	  .............................................................................................	  30	  
3.11	  Fortbildning	  .........................................................................................................................................................	  31	  
3.12	  Den	  reviderade	  timplanen	  2017	  .................................................................................................................	  32	  
3.13	  Sammanfattning:	  ...............................................................................................................................................	  32	  

3.2	  REKTORERNAS	  SYN	  PÅ	  TEKNIKÄMNET	  PÅ	  SKOLORNA	  .......................................................................................	  33	  
3.2.1	  Fokus	  på	  teknikämnet	  ....................................................................................................................................	  33	  
3.1.2	  Fysiska	  förutsättningar	  .................................................................................................................................	  34	  
3.2.3	  Förändring	  som	  berikar	  teknikämnet.	  ....................................................................................................	  34	  
3.2.4	  Lokala	  styrdokument/arbetsplaner	  på	  skolan.	  ...................................................................................	  35	  
3.2.4	  Budget	  för	  teknikämnet.	  ................................................................................................................................	  35	  
3.2.5	  Teknikämnets	  betydelse	  ................................................................................................................................	  35	  
3.2.6	  Utveckla	  teknikämnet	  .....................................................................................................................................	  36	  
3.2.7	  Sammanfattning	  ...............................................................................................................................................	  36	  

3	   DISKUSSION	  ............................................................................................................................................	  37	  



  ii 
 
 
4.1	  TILLFÖRLITLIGHET	  ...................................................................................................................................................	  37	  
4.1.1	  Reliabilitet	  och	  validitet	  ................................................................................................................................	  37	  
4.1.2	  Metoddiskussion	  ................................................................................................................................................	  38	  

4.2	  TEORETISK	  TOLKNING	  .............................................................................................................................................	  38	  
4.2.1	  Fysiska	  förutsättningar	  .................................................................................................................................	  38	  
4.2.2	  Brister	  på	  skolorna	  ..........................................................................................................................................	  41	  
4.2.3	  Förbättringar	  att	  tillämpa	  ...........................................................................................................................	  42	  

4.3	  SLUTSATSER	  ..............................................................................................................................................................	  43	  
4.4	  FÖRSLAG	  TILL	  FORTSATT	  FORSKNING	  ...................................................................................................................	  44	  

4	   REFERENSER	  ...........................................................................................................................................	  45	  
6	  BILAGOR	  ......................................................................................................................................................	  49	  
 

	  

	  

 

 

 

 
 
 



  iii 
 
 



 1 

1 INLEDNING 
Vårt samhälle utvecklas hela tiden och det går fort, jag kan bara relatera till när jag själv gick i 
skolan. I och med att tekniken utvecklas är det viktigt att vi tar tillvara på alla möjligheter som 
ges för att hänga med i denna utveckling, inte minst i skolans värld.  
 
Björkholm (2015) hävdar att teknikämnet länge har ingått som de naturorienterande ämnena i 
kursplanen trots att ämnet teknik har varit ett eget ämne sedan år 1994. Hansson, Nordlander 
och Skogh (2011) beskriver utifrån Nationalencyklopedin (2010) att teknik inte är tillämpad 
naturvetenskap utan det är snarare tvärtom att det är genom tekniska lösningar som vi 
människor kan tillämpa naturvetenskap. Ordet teknik har sitt ursprung från det Grekiska ordet 
Techne som bland annat betyder hantverk och olika metoder som vi människor använder för 
att tillfredsställa våra behov. Björkholm (2015) beskriver att ämnet teknik är en relativt ny 
kunskapstradition i läroplanen, vilket gör det högst relevant att visa på vilka faktorer som 
påverkar lärandet hos barn i ämnet teknik. De Vreis och Tamir (2007) beskriver att teknik är 
en stor del av vårt samhälle och det är därför teknikundervisningen behöver bli mer tydlig och 
utvecklad. Ginner och Mattsson (1996) förklarar att ämnet teknik handlar om förmågor och 
skicklighet som vi människor använder för att utföra något slags praktiskt arbete. Det är 
någonting som vi människor med hjälp av omgivningen använder oss av för att utföra olika 
behov som att skaffa och förvara mat, klä oss, använda jordbruket och mycket annat. Ahlbom 
(2011) menar att vi människor ständigt skapar nya produkter och utvecklar det gamla och att 
produkter är viktiga för våra liv. Vidare beskriver han att dessa produkter blir våra hjälpmedel 
där vi människor har en strävan efter att hitta nya bättre verktyg och hjälpmedel i vardagen 
och att vi människor har en vilja att tänja på gränser för att tillfredsställa våra behov. Enligt 
nationalencyklopedin (u. å) är föreställningen om att teknik är tillämpad naturvetenskap 
missvisande. Den naturvetenskapliga kunskapen har snarare uppstått ur tillämpad teknik.  
 
Det visar sig att elevers kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena och teknikämnet har 
ett sjunkande resultat och att de elever som söker till högre utbildningar så som universitet 
och högskolor är allt för få (European Commission, 2004; Teknikdelegationen, 2009a, 2010; 
TIMSS, 2011; Svärdh, 2013). Enligt Skolverket (2013) och Hartell och Svärdh (2012) finns 
det för få behöriga lärare inom de naturorienterande ämnena och teknikämnet vilket oroar. 
Nordlöf (2018) bekräftar också denna oro och menar att teknikämnet är nedprioriterat som 
ämne och att detta kan få konsekvenser för framtiden inom industri och samhällsutvecklingen. 
För att ta reda på vad lärare egentligen tycker om teknikämnet gjordes 2007 en studie på 
Högskolan i Gävle. Nordlander (2011) redovisar en undersökning om ämnet teknik där 
enkäter skickades ut till ett stort antal lärare. På frågan ”Tycker du generellt att 
teknikkunskaper är viktiga eller oviktiga för eleverna i deras framtid?” Svarade endast 58 
procent att det var ”Mycket viktigt”. Undersökningen visade även på att en låg procent ansåg 
att skolan hade tillräckligt med utrustning. Vidare skriver de att om man känner sig osäker i 
sin yrkesroll, kombinerat med brister på lämpliga lokaler och utrustning,  kan det leda till 
allvarliga pedagogiska konsekvenser.  
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Klasander (2010) hävdar att tekniken finns ständigt runt omkring oss men att många tar det 
för givet, vilket gör att tekniken nästan blir osynlig.  Johansson och Svedner (2010) skriver att 
det är lärarens ansvar att utforma undervisningen med hjälp av läroplanen som vägledning, att 
det är valen som läraren gör som påverkar eleverna i deras lärandeprocess. Detta menar 
Brogren och Jonasson (2011) måste tas på allvar för att elever ofta är nyfikna, kreativa och 
funderar kring naturfenomen, ställer frågor och söker svar på dessa. De menar att barn tycker 
om att experimentera och testa, hitta problem och lösa dem. Att utgå från elevernas 
vardagsvärld i arbetet med teknik skapar en naturlig förståelse för tekniska begrepp.  
 
För att kunna utföra meningsfulla och utvecklande undervisning inom teknikämnet krävs det  
att jag som lärare har tillgång till material. Bedir och Özbek (2016); Yalın (2007) trycker på 
att material som används i skolan främjar elevers lärandeprocesser. Ett väl arrangerat material 
berikar kunnande och främjar lärande. Vidare beskriver de betydelsen att använda material i 
undervisningen som tillåter flera olika inlärningssituationer, bland annat sparar det tid i 
inlärningsprocessen, det ger möjlighet till att observera eleverna, möjligheten att presentera 
samma tema på olika sätt, kunna använda material flera gånger och underlätta förståelsen 
genom att förenkla temat. Det hjälper även till med studentens individuella behov, det drar 
elevernas uppmärksamhet till de viktiga delarna, gör det lättare för eleverna att komma ihåg 
och förverkliga det abstrakta temat. Skolverket (2011) anser att det är skolans ansvar att alla 
elever ökar sina kunskaper och inhämtar kunskaper som är nödvändiga för varje individ och 
samhällsmedlem.  
 
Johansson och Sandström (2015) menar att teknik i skolan ska vara vardagsnära, 
problemlösande och lärorik. Det är viktigt att lärare tydliggör kopplingen mellan teori och 
praktik och ger eleverna möjlighet att utifrån egna upplevelser studera samhället utanför 
skolan. Undervisning där kunskapen sätts in i en meningsfull kontext och ger eleverna 
möjlighet att förstå helheter kallas för holistisk. Y. Bjelksäter (personlig kommunikation, 6 
mars 2018) förklarar hur viktigt det är att eleverna får uppleva och skapa saker efter deras 
egna fantasier. Hon menar då att det behövs tillgängligt material för att en sådan undervisning 
ska kunna bedrivas och utveckla kunskaper hos barn inom ämnet teknik. Vidare poängterar 
hon att teknikämnet enbart inte handlar om att arbeta praktiskt, det ska finnas en balans 
mellan teori och praktik i undervisningen.  

1.1 Bakgrund 
Enligt Björkholm (2015) är ämnet teknik en relativt ny kunskapstradition i läroplanen.  
Bakgrunden i detta arbete kommer därför belysa utvecklingen i läroplanen historiskt sätt, den 
reviderade läroplanen (2017) samt beslutandet om den nya timplanen som införts i ämnet 
teknik. ”Det råder bred enighet om att teknik som undervisningsämne i grundskolan och 
gymnasium behöver få en tydligare roll och fungera bättre som stimulans till fortsatta 
studier”(Hansson, Nordlander & Skogh, 2011. s. 5). ”I många sammanhang förs fram att ett 
modernt samhälle som mer och mer domineras och drivs framåt av idéer och produkter med 
ursprung i tekniken har behov av en tekniskt allmänbildad befolkning” (Ahlbom 2011. s. 8; 
Sjøberg, 2002). 
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Skolinspektionen (2014) förklarar att ”teknikämnet har en undanskymd plats i svenska 
skolor”. De har genom en undersökning tagit fram tre områden som behöver förbättras för att 
utveckla teknikundervisningen. Det första är att undervisningen bör utgå från elevernas 
intressen, erfarenheter och behov. Flickornas intresse för teknikämnet har sjunkit och det 
måste erbjudas undervisning som upplevs relevant och intressant för dem. Undersökningen 
visar även på att lärare sällan utgår från elevernas erfarenheter, förkunskaper och att ämnet 
inte är tillräckligt intressant för att eleverna ska känna att ämnet är betydelsefullt. Den andra 
faktorn är att undervisningen sällan utgår från metoder och förhållningssätt i teknikämnet. 
Skolinspektionen skriver att lärare inte känner sig trygga i att undervisa och är osäkra på vilka 
metoder som skall användas i teknikundervisningen. Det saknas även kompetens att knyta 
samman praktik och teori samt ta till ett reflekterande arbetssätt. Undersökningen visar även 
på att teknikämnet ofta integreras med NO-ämnen. Det tredje och sista området som behöver 
förbättras är att lärarna måste utgå från kursplanen, använda undervisningstiden, kompetens, 
samverkan, utrustning, material och läromedel på rätt sätt. De menar att kursplanen i teknik 
inte infrias på skolorna i Sverige, eleverna får alltså inte den undervisningstid som kursplanen 
säger. Studien visar också att skolor inte har läromedel, material och utrustning för att 
möjliggöra planering för lärarna att undervisa i teknikämnet.  
 
Skolinspektionen (2013) beskriver en oro över hur Sverige ska kunna utveckla och anamma 
behovet och kompetensen inom naturvetenskap, matematik samt teknik. Detta för att en 
mycket stor del av den svenska utvecklingen inom ekonomi, arbetsmarknad samt ambitionen 
för forskning till stor del kommer genom dessa ämnen. De vill även framhäva att intresset för 
ämnet teknik är bristfälligt. För att utveckla kunskaper för både lärare och elever inom 
teknikområde utvecklades 1997 naturvetenskap och teknik för alla (NTA), som innebär olika 
teman inom dessa ämnen som ska syfta till att uppnå det centrala innehållet i läroplanen. 
Skolinspektionen (2014) har gjort en granskning på vilka förutsättningar som måste finnas för 
att kunna undervisa i ämnet teknik. Dessa förutsättningar innefattar god lärarkompetens, 
lokaler, läromedel, utrustning samt material. Fortsättningsvis menar de att det är viktigt att 
granskningens resultat redogörs. De menar även att det är viktigt att följa kursplanen och att 
använda undervisningstiden. Att samverkan mellan lärarna och lärarkompetensen är 
otillräcklig för elever att nå sina mål inom teknikämnet. De beskriver att teknikämnet har låg 
status i skolan idag och att bristfälligheten inom ämnet kan bero på den låga statusen. 
Skolverket (2011) menar ett av syftena med ämnet teknik är att eleverna skall få kunskaper i 
hur utvecklingsarbete i teknik kan gå till. De menar även att en viktig del i 
teknikundervisningen är att undersöka. Vidare ska eleverna ges möjlighet till att öva på sina 
förmågor som att dokumentera med till exempel text, bild och skisser. Detta anses förbättra 
kunskaper hos elever inom ämnet teknik. 
 
1.1.2 Teknik- en återblick 
Enligt Ginner och Mattsson (1996) började kunskapstraditionen teknik att utvecklas av 
kvinnor och män som var praktiskt verksamma, men där det inte fanns några skriftliga 
beskrivningar på hur arbetet utfördes. Björkholm (2015) beskriver utifrån Hultén (2013) att 
teknikutvecklingen expanderade i slutet på 1800-talet.  Hon menar att stoffet i teknikämnets 
innehåll har förändrats genom åren. Ämnet teknik i folkskolan var som en teknisk bildning 



 4 

som ofta ingick i hembygdskunskap och naturkunnighet. Under 60- och -70 talet visade 
styrdokumenten i teknik ett mer yrkesförberedande och verkstadstekniskt ämne. Blomdahl 
(2007) menar på att i början av 60-talet präglades samhällsutvecklingen av framtidsoptimism 
och en stark tilltro till teknik. I Lgr 62 fanns ämnet teknik med som ett tillvalsämne på 
högstadiet och var främst till för att förbereda eleverna till verkstadsindustrin, det var dock 
flest pojkar som valde att läsa ämnet teknik. Enligt Ginner (2005) var Sverige ett av de första 
länderna i världen att implementera teknik som obligatoriskt ämne i grundskolan år 1980. 
Björkholm (2007) förklarar att det var nu som ämnet teknik infördes som obligatoriskt ämne 
för låg och mellanstadiet. Det var i Lgr 80 som de yrkesförberedande tankarna försvann och 
teknikundervisningen gick in under de naturorienterande ämnena. I Lgr 80 lyftes det fram mer 
praktiskt arbete i den naturorienterande undervisningen. 
 
Ginner (2005) skriver att teknikämnet för första gången fick en egen kursplan år 1994. Detta 
menar Nordlöf (2018) beror på att synen på ämnet teknik hade förändrats. Synen på att teknik 
var tillämpad naturvetenskap försvann och det blev ett eget kunskapsområde. En faktor som 
påverkade uppbyggnaden av teknikämnet var att undervisningen skulle utgå från de fyra F:en: 
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Ginner (2005) redogör att kursplanen från 94 
skulle eftersträva en allmänbildning för alla elever i skolan. Problemet var att det inte fanns 
några utbildade lärare inom ämnet eftersom teknikämnet tidigare hade definierats som ett no-
ämne. Hagberg (2005) citerar Lgr 1994 ”Utbildningen i ämnet teknik utvecklar en 
förtrogenhet med teknikens väsen”  
 
Skolverket (2017) reviderade sedan läroplanen för att utveckla flera ämnen. Den reviderade 
läroplanen redogörs i stycket nedan. Ahlbom (2011) påpekar att syftet med teknikämnet har 
förändrats i och med samhällets förändringar. De tidigare kursplanerna har syftat till att 
förbereda elever för ett yrke inom tillexempel metallindustrin. 
 
1.1.3 Teknikämnes läro- och timplan reviderad 2017 
Som beskrivits ovan var syftet i kursplanerna att förbereda eleverna in i ett yrke. Ahlbom 
(2011) menar att den nya kursplanen numera syftar till att förmedla teknisk allmänbildning. I 
och med detta ska eleverna ges möjlighet att delta i dagens demokratiska utveckling. 
Utbildningsdepartementet (2017, s 67) fastslår att ämnet teknik ska garanteras 200 timmar i 
grundskolan, fördelat på 47 timmar i lågstadiet, 65 timmar i mellanstadiet och 88 timmar på 
högstadiet. 

Ur det centrala innehållet från den reviderade läroplanen finns det tre huvudrubriker som 
elever i årskurserna 1-3 ska få möjlighet att lära sig: tekniska lösningar, arbetssätt för 
utveckling av tekniska lösningar samt teknik, människa, samhälle och miljö. Nedan kan du 
läsa mer ingående vad dessa rubriker står för.  I årskurs 1-3 (Skolverket 2017, s. 2) 
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Tekniska lösningar 

• Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, 
utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. 
Några vanliga föremål som styrs av datorer 

• Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för 
att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika 
slag. 

• Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den 
kupade handen som förebild för förvaringskärl. 

• Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas. 
• Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. 

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar 

• Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur 
de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras. 

• Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer. 
• Att styra föremål med programmering. 
• Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller. 

Teknik, människa, samhälle och miljö 

• Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov. 
• Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid. 
• Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och 

använder olika tjänster via internet. 

Som tidigare nämts menar Skolverket att det är skolans ansvar för att alla elever ska öka sina 
kunskaper och inhämta kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. 
Det visar sig att den reviderade tim- och läroplanen satsar på att IT är en viktig del i 
undervisningen. Läroplanen har lagt till delar som bland annat handlar om programmering, 
internetanvändning samt fler områden inom IT. 

Skolverket (2017, s. 1) skriver att eleverna skall genom teknikundervisningen få möjlighet att 
och ges förutsättningar att utveckla kunskaper genom 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. 
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• Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över 
tid. 

1.2 Litteraturgenomgång 
Bjelksäter (2011) menar att tekniska kunskaper blir en allt viktigare förutsättning för att kunna 
bemästra och använda den teknik vi omges av. Men teknikämnet ska inte bara göra eleverna 
tekniskt kunniga, det ska även låta dem utveckla en förståelse för vilka konsekvenser 
teknikanvändningen får för individ, samhälle och natur.  

Håkansson och Sundberg (2016) visar på en forskningsöversikt om förutsättningarna att 
undervisning som baseras på varierad, utmanande, inspirerande, självständigt samt utmanande 
sätt visar faktorer som stärker eleverna i deras lärande och stimulerar elevernas kreativitet och 
fantasi. Lindström och Pennlert (2013) beskriver också dem att varierade arbetsmetoder i 
klassrummet främjar lusten och möjligheterna för elevers lärande. 

En av vägarna till ett ökat intresse bland unga för tekniska utbildningar är att stimulera ett 
ökat teknikintresse. Man måste vara medveten om att begreppet kan ha olika betydelse för 
olika personer. Trots att teknik är ett obligatoriskt ämne i grundskolan behandlas det 
styvmoderligt i fråga om både tid och resurser. Teknikämnet har en svag ställning inom 
lärarutbildningar. Få lärare har ämnesutbildning i teknik. Fortbildning och 
kompetensutveckling inom teknikområdet ser om möjligt ännu dystrare ut (Ahlbom, 2011). 

 
Lindström och Pennlert (2013) beskriver hur viktigt det är att lärare, innehåll och elev 
samspelar för att öka kunskaper hos eleverna. Detta kallas den didaktiska triangeln som 
förespråkar att ha kompetens om innehållet. Eleven och läraren måste samspela med 
innehållet i undervisningen. läraren måste samspela med innehållet och eleven. Slutligen att 
innehållet samspelar med elev och lärare. Detta sker genom att eleven kan utveckla sin 
kompetens i ämnet genom att till exempel vara med och bestämma innehållet i 
undervisningen. Relationen mellan elev och lärare är en social kompetens och det är genom 
den sociala kompetensen som utvecklingen sker. Relationen mellan läraren och innehåll 
bygger på att läraren har god kompetens i ämnet. Nordenbo, Sørgard Larsen, Tifikçi, Wendt, 
Østergard (2008) presenterar i sin avhandling hur lärarens kompetenser samspelar med 
elevernas prestationer och allt detta sker i kontexten, sammanhanget och miljön som 
undervisningen sker i. 

 
1.2.1 Ämnet teknik 
Ginner och Mattsson (1996) beskriver vikten i diskussioner inom teknikämnet, diskussioner 
behövs för att eleverna skall få en bättre förståelse för ämnet. Detta för att innebörden i 
språket förändras och aldrig riktigt förstås. De menar även att teknik kan definieras på många 
sätt. De vill definiera ämnet teknik som något som handlar om människans förmåga att 
skickligt utföra något slags praktiskt arbete, som något som människan sätter mellan sig själv 
och sin omgivning för att tillgodose olika behov. Det innebär människans kunskaper och 
ansträngningar när det gäller att skaffa och förvara mat, att klä sig, att bruka jorden med mera. 
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Vidare förklarar de hur vi människor uppfattar teknik som maskiner, apparater och verktyg. 
Grimvall (2013) beskriver att teknik handlar om det som vi människor konstruerar samt att 
det är sådant som tillfredsställer våra mänskliga behov. 

Klasander (2017) menar att ämnet teknik inte enbart är ett praktiskt eller teoretiskt skolämne, 
han menar att det är både, det ena kan inte utesluta det andra. Vidare beskrivs att synen på 
uppdelningen av teori och praktik har djupa rötter vilket uppenbarligen får konsekvenser för 
teknikundervisningen än idag. Denna uppdelning har drabbat teknikämnet hårt och kan vara 
anledningen till att teknikeämnet förlorat sin status och länge definierats som tillämpad 
naturvetenskap. Ännu en orsak kan vara att teknik som skolämne ofta förstås som 
verkstadsteknik. Vidare beskriver han att det är viktigt att tänka på att alla elever utvecklas på 
olika sätt, vi måste därför utmana eleverna på olika sätt. Med det anser han att det är viktigt 
att vi inte sätter in eleverna i det praktiska eller teoretiska facket för vad de är bra på. Han 
påpekar också att det är viktigt att vi som lärare inte enbart arbetar praktiskt eller teoretiskt, 
detta måste sammanlänkas för att eleverna skall uppfatta begrepp inom teknikämnet bättre. 
”In theory, practice follows theory. In practice, theory follows practice” (Klasander, 2017 s. 
6). Teori och praktik är beroende av varandra. Eleverna måste få möjlighet att uppleva den 
konstruerande världen på flera olika sätt, vilket görs bäst genom att eleverna får uppleva och 
pröva på många olika sätt. Vidare förklarar han hur vi måste låta teori och praktik samspela 
för att ge eleverna en rättvis bild av teknikämnet för att öka kunskapsutveckling. 

Nordlöf (2018) skriver utifrån Sjöberg (2013) om hur ämnet teknik ser väldigt olika ut från 
skola till skola. Om du jämför med till exempel ämnen som matematik och fysik som ofta 
ligger i fas på många skolor. Vidare beskriver hon Bjurulfs (2008) undersökning som visar på 
hur lärare uppfattar läroplanen olika som en orsak till att undervisningen utförs olika. 
Utbildning och syn på ämnet hos läraren, ett anpassat klassrum samt gruppstorleken är tre 
viktiga faktorer som Nordlöf (2018) beskriver utifrån Bjurulfs (2008) undersökning. Rooke 
(2011) menar att teknikämnet är lågt prioriterat även från skolpolitiker och skolledare.  

1.2.2 Läroplan- och kursplan 
Bjelksäter (2011) har genom en studie 2009 konstaterat att teknikundervisningen i skolorna 
sker i hög grad utan arbetsplaner. Mattsson (2005) påpekar att en viktig del i att kunna 
utveckla elevers lärande inom ämnet teknik är att läraren ska kunna utgå från läroplan och 
kursplaner för att ha en teknikdidaktisk kompetens. Vidare beskrivs denna kompetens med att 
kunna integrera teknikämnet med andra ämnen. Eleverna ska få möjlighet att pröva, 
observera, konstruera och knyta an till det som är viktigt inom ämnet. Läroplanen och 
kursplanen är en viktig del i att kunna utforma undervisningen för att eleverna skall kunna 
utveckla kunskaper inom ämnet och att läraren genom detta får möjlighet att själv välja 
undervisningsstrategi utifrån situation. Ginner och Mattsson (1996) förstärker synen på hur 
viktigt det är att läraren ska ha kunskaper inom ämnet för att kunna ta till sig innehållet i 
läroplanen. De menar att ansvaret ligger hos läraren för att elever ska kunna utveckla 
kunskaper inom ämnet och att det är lärarens ansvar att använda innehållet i läroplanen för att 
sedan våga och vilja utforma undervisningen inom ämnet teknik.  



 8 

Mattsson (2005) visar på att lärare med lite erfarenheter av ämnet teknik kan ha svårt att tolka 
det som står i kursplanen för ämnet. Hon menar att det brister i deras förståelse för strukturen 
inom teknikämnet och att det behövs kunskap och kompetens inom ämnet teknik. 

1.2.3 Kompetens 
Nordlöf (2018) skriver i sin Licentiatuppsats att ämnet teknik är ett av de ämnen i de svenska 
grundskolorna som har lägst andel behöriga lärare. Gustafsson och Myrberg (2002) beskriver 
Doyles (1985) tankar om hur viktig lärarkompetensen är och spelar stor roll i elevers 
lärandeprocess. Det visar sig framförallt i hur läraren använder sig av olika 
undervisningsmetoder, strategier och individanpassningar i olika undervisningssituationer. 
Vidare beskriver de aspekter som visar sig vara betydelsefulla i elevers motivation och 
studieresultat, vilket innebär lärarens kompetens att skapa motivation för eleverna. Som i sin 
tur leder till hur läraren engagerar sig i innehåll och metoder som sedan utförs i 
undervisningen som i sin tur för med sig elevernas förväntningar på ämnet och att de slutligen 
lyckas. Undervisningsinnehåll är en viktig aspekt som har ett stort samband med elevers 
prestationer, om läraren är medveten om innehållet leder detta till förmågan att ta fram bra 
undervisningsmaterial som möjliggör att vidareutveckla elevernas idéer (Gustafsson & 
Myrberg 2002). 

Elevers kunskapsutveckling vilar på lärarens kompetenser som består av flera olika delar. En 
av dessa kompetenser är bland annat att kunna utveckla kursplanen för att forma 
undervisningen och visioner för denna. Vidare beskrivs att en viktig del i lärarens kompetens 
är att kunna öka kunskapsutvecklingen hos elever för att kunna ta fram arbetssätt som 
aktiverar eleverna samt kunna använda varierade undervisningsmetoder (Mattsson, 2005; 
Gotvassl, 1991; Stensmo, 2000). Nordlöf (2018) beskriver att det mest värdefulla verktyget 
för att eleverna ska lyckas i skolan är läraren. Det beskrivs hur viktigt det är med lärares 
attityd mot ämnet och att undervisningen inte sker i ett tomt klassrum.  Klassrummen består 
av elever och lärare där känslor, inställningar och värderingar möts och spelar en stor roll. 
Vidare förklaras en studie från Nya Zeeland som Nordlöf (2018) skriver utifrån Jones och 
Carr (1992) om när de införde teknikämnet i landet. Studien visar hur viktigt det är med 
lärarnas erfarenheter och föreställningar om teknikämnet som kom att påverka introduktionen 
av teknikämnet. Studien visade även på att lärarna tolkade ämnet utifrån sina egna 
erfarenheter, intressen, upplevelser i och utanför skolan samt hur länge läraren i fråga 
undervisat.  

I en svensk studie från början på 2000 talet beskrivs att lärares förståelse av kursplanen i 
teknik ser olika ut. Lärarna upplever det svårt att hitta en bra form och plats för teknikämnet i 
undervisningssammanhang. Vidare förklaras att detta beror på att lärarna inte har tillräcklig 
kompetens inom ämnet och om organisatoriska omständigheter. Studien visar även på att 
teknikämnets undervisning ser väldigt olika ut mellan skolor, vilket beror på olika faktorer 
och omständigheter, som organisation, ledarskap, kollegor och skolkultur (Nordlöf 2018; 
Männikkö-Barbutiu, 2011). Y. Bjelksäter (personlig kommunikation, 6 mars 2018) säger vid 
vårt möte att det är viktigt att lärare som undervisar i ämnet teknik får kompetensutveckling, 
att alla lärare behöver utbildas mer inom området. Hon säger även att det är viktigt att lärare 
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samarbetar och diskuterar kursplanens olika begrepp inom teknikämnet för att kunna planera 
bra undervisningstimmar. Hon beskriver vikten av att teknikämnet måste integreras med 
andra ämnen för att teknikundervisningen skall bli betydelsefull och få större plats i skolan. 
Rooke (2011) beskriver utifrån några lärares tankar på vad som är viktigast för att 
teknikundervisning ska fungera i skolorna och det viktigaste enligt lärarna är att ha en eldsjäl. 
Denna person hjälper till att lyfta ämnet och integrera nya tankar och idéer till kollegor.  
 
1.2.3 Lärmiljö 
Scheerens (2005) belyser tre perspektiv som leder till kunskapsutveckling. Det första är att 
eleverna ska ges möjlighet till berikande lärmiljöer. Det andra är att läraren skall ha en aktiv 
undervisning, flexibel struktur och framhäva självständighet och ha höga förväntningar på 
eleverna som samtidigt skall känna sig trygga. Det tredje perspektivet menar han på att läraren 
ska använda sig av formativa bedömningar och anpassand undervisning. Klasander (2017) 
beskriver en studie där eleverna ska få möjlighet att lära sig om tekniken runt omkring dem. 
Eleverna måste uppmanas så att alla sinnen uppmuntras genom att använda olika 
sammanhang i tid och rum. Han menar att det är viktigt att lägga till emotionella moment, 
som upplevelser där eleverna ges möjlighet att ta ställning till olika svårigheter som kan 
uppstå. Fortsättningsvis skriver han att termer och begrepp måste befästas genom varierad 
undervisning där sinnen engageras. Inom teknikämnet behöver inte allt arbete vara praktiskt, 
vissa saker lär sig barnen genom att läsa, men det är viktigt att eleverna ges möjlighet till 
autentiska upplevelser. Ahlbom (2011) beskriver också han att lärmiljön har stor betydelse för 
att elever ska få en bild av vad teknik är för någonting. 
 
Sjøberg (2010) förespråkar ämnesdidaktikens och att fråga sig Vad? Varför? Och Hur? När du 
ska undervisa i teknik. Vad är viktigt i ämnet, och vad är mindre viktigt. Vad är bärande 
tankar och vad är perifert? Vad är stabilt och varaktigt och vad är det som snabbt föråldras 
och förändras? Vad ska tas med och vad ska uteslutas? Under frågan varför vill han att man 
ställer sig frågorna: Varför ska vi undersöka i ämnet teknik? Varför är teknikämnet så viktigt? 
Att vi har placerat det som ett ämne i skolan för alla. När bara ett fåtal skall arbeta med teknik 
efter skolan? Hur kan teknik bidra till att förverkliga skolans överordnade mål? I vilken mån 
överensstämmer våra mål med elevens? Hur frågan menar han att det är viktigt att vi tänker 
på: Hur skall materialet presenteras på ett sätt som främjar elevernas lärande? För det ju 
lärandet som är målet, och det som en elev lär sig är inte alltid det samma som det en lärare 
undervisar, eller det som presenteras i en lärobok. 

Bedir och Özbek (2016) beskriver vikten av att planera och utveckla miljöer samt 
individanpassa undervisningen i klassrummet för att berika elevers inlärning tillsammans med 
bra val av material och metoder. Fortsättningsvis beskriver de utifrån Yalin (2007) hur elevers 
lärandeprocess utvecklas med hjälp av material. Detta material ska vara väl arrangerat då det 
leder till att elevers prestationer ökar. Vidare menar de att memorering och abstrakt inlärning 
inte har någon positiv inverkan på elever. Det krävs även erfarenheter som eleverna effektivt 
använder sig av för att utveckla kunskaper. För att berika elevers kunnande behövs ett varierat 
undervisningsmaterial samt en berikande undervisningsmiljö. Det möjliggör en mer konkret 
och permanent undervisning.  
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Vikten av att använda material i undervisningen och i instruktioner visar sig vara av 
betydelse. Det visar sig även vara väl dokumenterat att användning av material i 
undervisningen ger en positiv effekt (Bedir & Özbek, 2016; Alkan, 2005; Knapp & Glenn, 
1996; Küçükahmet, 2008; Lowry, 1999; Mutira et al., 2007; Yalın, 2007).  

Bedir och Özbek, (2016); Yalin (2007) menar att användning av material i undervisningen 
leder till positiva inlärningsmiljöer, det sparar tid i inlärningsprocessen, det ger möjlighet till 
att observera, det ger möjlighet att presentera samma tema på olika sätt, använda materialet 
flera gånger för att underlätta förståelsen hos eleverna. Undervisningsmaterial påverkar 
positivt elevers individuella behov, det drar uppmärksamhet till ämnets viktiga delar samt att 
det blir lättare för eleverna att komma ihåg och skapa det abstrakta temat mer verkligt. De 
visar på sex faktorer som spelar in på val av material från läraren och för att undervisningen 
skall bli meningsfull för eleverna: undervisningsmetoder, elevens lärandenivå, miljön (storlek 
på klass samt användning av material), materialens funktioner, lärarens attityd samt kunskap 
om ämnet, budget, tid och tillgänglighet. Även om material visar sig ha en berikande effekt på 
undervisningen måste materialet användas rätt.  

Att använda material i undervisningen  sparar tid och hjälper till att formulera sig,  göra ideér 
verkliga och förklarar svåra saker. Inlärningsprocessen blir mer förenklad, vilket leder till ett 
mer vidgat perspektiv och en klarare undervisning. Det förbättrar elevernas intresse, 
uppmärksamhet, strävan inom ämnet som sedan leder till en berikad undervisning (Bedir & 
Özbek, 2016; Similarly, Ku ̈çükahmet, 2008). En viktig faktor som spelar in på elevers 
kunnande och materialanvändning i undervisningen är lärares kunnande om materialet och 
förmågan att använda det (Bedir & Özbek, 2016; Gilbert & Bush, 1988; Perry & Howard, 
1997). Att välja lämpligt och bra material till undervisningen beror på lärarens kompetens och 
utbildning inom ämnet teknik (Bedir & Özbek, 2016; Kos ̧ar et al., 2001). För att använda bra 
och berikande material krävs det att läraren att söker efter förbättringar av material och 
berikade miljöer för undervisning (Bedir & Özbek, 2016; Gow & Kemper, 1993; Brown, 
1993; Chang, 2005; Chang, Lin and Song, 2011). Fortsättningsvis beskriver de att många 
olika slags material som hjälper elever att lära sig nya saker, för att uppnå detta krävs berikade 
undervisningsmiljöer och ett vardagligt liv där eleverna utifrån sina erfarenheter utvecklar 
kunskaper.  

Gustafsson och Myrberg (2002) skriver om hur de yttre förutsättningarna påverkar skolor 
mycket olika även om de erbjuds samma resurser. Detta beror på hur du som lärare väljer att 
arbeta med materialet inom ämnet. Mattsson, (2005) relaterar till Nordin och Hultman, (2004) 
om hur miljö, material samt verktyg ses som en viktig del i undervisningen för ämnet teknik. 
Dessa aspekter ses hjälpa elever att se skillnader och relationer, förändringarna och 
förvandlingarna på ett mer autentiskt sätt. Aktiviteter i klassrummet är beroende av material. 
De material, föremål och verktyg som används är det som får aktiviteten att fungera. 

Läromedel enligt Mattsson (2005) är en viktig komponent för att kunna utveckla kunskaper 
inom ämnet teknik. Det gäller att hitta material som är betydelsefulla och användbara för 
ämnet. Det ska inte användas fysikmaterial i ämnet som kan uppfattas som att teknik är 
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naturvetenskap. Hon beskriver även att sammanhang i ämnet är viktigt och att hitta läromedel 
och experiment på nätet inte gör ämnet sammanhängande och rättvist. Läromedel som 
används i teknikundervisning ska även kopplas till aktiviteter utanför skolan för att eleverna 
ska knyta an till sina egna erfarenheter. Hon beskriver en faktor utifrån sin studie som handlar 
om att kunna hitta lösningar på en tekniksal som är utrustad med lämpligt material. Samt att 
det ska finnas tid till både praktiskt och teoretiskt arbete som innefattar reflektion. 

Björkholm (2015) menar att elever ökar sin förståelse till ämnet teknik om de får skissa, 
konstruera, tillverka prototyper, uttrycka sig och slutligen använda och hantera olika material 
och verktyg. Vidare klargör hon om hur eleverna utvecklar sitt språk från det vardagliga 
språket till ett mer formellt språk genom att utgå från föremålets funktion och knyta samman 
det med kunskaper om material. 

Mattsson (2005) beskriver fem kategorier utifrån Hodsons (1993) syn på praktiskt arbete: 

• Glädje och uppmuntran kommer genom motivation som eleverna får. 
• Läraren ska ha färdigheter om att undervisa laborativt. 
• Läraren ska ha förmåga att undervisa på vetenskaplig grund. 
• Genom att använda vetenskapliga metoder och ge insikt i dem för att kunna använda 

den. 
• Att ha ett öppet sinne för vetenskapliga metoder.  

Ramfaktorer som Mattsson (2005) menar utifrån Zetterqvist (2003) som påverkar elevers 
kunskapsutveckling: 

• De praktiska begränsningarna som finns i skolorna så som undervisningstid, storlek på 
klass, material för aktiviteter samt andra resurser.  

• Lärarens egna förutsättningar och kunnande inom ämnesområdet, där läraren har 
ansvar att se styrkor och svagheter för att göra eventuella ändringar i undervisningen 

• Läraren skall ha kunskaper som att välja aktuella läromedel för elevernas individuella 
behov och kunna jämföra dessa på ett kritiskt sätt.  

• Undervisningsstrategier som klargör målen i undervisningen där det skall analyseras, 
bearbetas och struktureras upp för att vara centralt för eleverna och deras inlärning. 

Mattsson (2005) redogör en undersökning om laborativt arbete där elever och lärare ansåg att 
de teoretiska delarna inom ämnet teknik blev mer intressanta och autentiska. Fortsättningsvis 
skriver hon om hur lärare använder sig av material, föremål och verktyg för att motivera 
elever, främst elever som är yngre, mindre kunniga eller svaga, detta hjälper eleverna att 
förstå och ökar intresset hos eleverna inom teknikämnet.  

Ahlbom (2011) menar att teknikundervisning ofta bedrivs i NO-salar eller vanliga klassrum, 
vilket ofta ses som besvärligt då allt material först måste fraktas till salarna för att sedan 
städas undan, vilket är tidsberövande. Vidare beskrivs att det viktiga i att ha en tekniksal är att 
ha rätt utrustning för att undervisningen skall förmedla rätt bild av ämnet. Han belyser vikten 
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av rummets utformning för att elevernas skall förstå olika ämnen och sammanhang samt att 
det då blir lättare att integrera med andra ämnen.  

Ahlbom (2011) beskriver Kimbells tankar om hur viktigt det är att tanken får lika stort 
utrymme som det praktiska arbetet, vilket Kimbell kallar för mind space. 

1.2.5 Ekonomi 
Forskning som berört pedagogiken och dess påverkan av olika faktorer som bland annat 
handlar om ekonomi har bedrivits sedan mitten på 60-talet. Forskningen som gjordes under 
60-talet påvisade att det inte fanns något samband mellan resurser (exempelvis ekonomi) och 
resultat i skolorna. Denna tanke varade fram till i början på 90-talet då ny forskning visade 
sambanden mellan resurs visst var en påverkande faktor för elevernas resultat. Det visade sig 
framförallt på vad skolorna använde pengarna till (Gustafsson & Myrberg, 2002). Resultat 
från forskningsöversikter där Haunshek (1989) undersöker kostnad per elev samt 
administration, lokaler och utrustning i skolorna, påvisas att det inte finns något samband 
mellan resurser och elevers resultat. En senare forskning av Hedges, Laine, Greenwold (1994) 
utgår från snarlika frågor men i denna undersökning visar resultaten att det fanns positiva 
samband mellan resurser (i detta fall kostnad per elev) och resultat (ibid). Studierna visar på 
att under senare tid har ekonomi haft en betydande roll i skolorna och visar på samband 
mellan resurser och resultat.  

Genom att studera den svenska skolan och ekonomin menar Gustafsson och Myrberg (2002) 
att Sverige har betydligt lägre kostnader per elev än andra länder vad gäller material. Detta 
kan förklaras med att den svenska skolan står för andra kostnader så som skolmat och 
skolskjutsar, vilket många andra länder inte gör.  

1.2.6 Materialet och det praktiska arbetets betydelse  
Dewey (1999) visar på att skolan är viktigt för att kunna forma attityder hos elever genom 
olika medel och kommunikation. Genom samhället och socialisation hjälper det oss att 
utveckla undervisningen och eleverna. Det främjar även elevernas syn på andra och hur de 
kan ta del av samhällets resurser. För att kunna definiera ordet miljö menar han att det är olika 
sammanhang i omgivningen som utvecklas tillsammans med människans strävan. En miljö 
kan bestå av något som hindrar eller gynnar sig det kan också stimulera och samtidigt hämma 
utveckling. Han beskriver nedan hur viktig en miljö kan vara genom olika företeelser. 

”Vatten är fiskens miljö för det är nödvändigt för fiskens aktiviteter- för dess liv. 
Nordpolen är en betydelsefull beståndsdel i en polarforskares miljö vare sig han 
lyckas nå fram dit eller inte, eftersom den definierar hans verksamhet och 
framhäver dess särart. Just för att livet inte innebär blott och bart passiv existens 
(om man antar att det finns något sådant), utan ett sätt att handla, betecknar 
miljön det som ingår i denna aktivitet som ett främjande eller hämmande 
villkor.” (Dewey 1999, s.46) 

Fortsättningsvis beskriver Dewey (1999) att en varelse i detta fall har en stor anknytning till 
den miljö som individen befinner sig i. Vidare förklarar han hur olika miljöer påverkar barns 
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uppfattningar som stimuleras genom den miljö som barnet till exempel växer upp i eller får ta 
del av i vardagen. Det är alltså oundvikligt för oss människor att undvika de miljöer vi 
befinner oss i och att inte influeras av dem. Y. Bjelksäter (personlig kommunikation, 6 mars 
2018) menar att materialet har stor betydelse för att teknikundervisningen ska fungera. Hon 
säger att materialet inte behöver vara dyrt men att det ska finnas bland annat trä, kugghjul, 
remskivor, motorer, elektronik och batterier för att kunna arbeta med slutna kretsar. Hon anser 
även att det skall finnas konstruktionsmaterial att tillgå, inte bara sugrör. Det måste finnas 
andra material som går att bygga med. Hon ger exempel på toarullar, korkar, papper, 
kartonger, trähjul, sugrör, cd-skivor, mjölkkartonger och träkulor. Hon anser att eleverna blir 
mer kreativa om det finns flera olika material som kan användas och det ger även möjligheter 
för flickor att bli mer inspirerade.  

1.2.7 Genus  
Nordlander (2011) hävdar att intresset för teknik ofta är mycket större hos pojkar än flickor, 
och att undervisningen i grundskolan bör därför vara mer genusmedvetet för att flickor också 
ska utveckla kunskaper inom teknikämnet. Chatoney och Andreucci (2009) beskriver en 
studie som gjorts på flickor och pojkar inom ämnet teknik. Denna studie går ut på att pojkarna 
ska bygga små fotbollsmål och flickorna ska bygga smyckesskrin som ska gå att ha med sig i 
en resväska. De ville se om det går att ta bort eller identifiera faktorer som genererat till 
olikheter inom teknik. Syftet med studien är att se på olika inlärningssyften, bland annat ska  
eleverna lära sig att integrera användandet av tekniska föremål och lära sig att skapa nya 
former, materialval och så vidare för att slutprodukten skulle bli så bra som möjligt.  

Studien visar att flickorna hade bättre diskussioner, arbetshastighet, koncentration samt var 
mer nyfikna. Det visar även att flickorna bättre kan svara på frågor, visade intresse för ämnet 
och greppar problem som ska lösas på ett bättre sätt. Flickorna i studien visar också att de är 
bättre på att sammarbeta, att de är mer uppfinningsrika samt att de tog mer risker än pojkarna. 
Studien anser att teknikämnet ska göras mer ”tjejigt” för att intresset ska öka bland flickorna 
och låta deras uppfinningsrika och kreativa förmågor stärkas. (Chatoney och Andreucci, 
2009). Y. Bjälksäter (personlig kommunikation 6 mars, 2018) menar på att flickor är mer 
fokuserade på att någonting de skapat ska vara fint. Därför anser hon att det bör finnas 
material som tilltalar flickor också. 

1.2.8 NTA  
NTAskolutveckling (u. å) skriver att de erbjuder ett koncept för skolutveckling. Detta koncept 
är inriktat på skolämnena teknik, fysik, kemi, biologi samt matematik. De menar att konceptet 
är indelade i fyra olika perspektiv där NTA sätter eleven i centrum, genom att ge pedagogen 
möjligheten att göra det. Det första de beskriver är pedagogens möjlighet att ha en spännande 
och utmanande uppgift, där pedagogen får utrymme att skapa struktur och nyfikenhet i 
elevernas kunskapsutveckling. Det andra perspektivet är läroplanen, innehållet i NTA utgår 
från det centrala innehållet i läroplanen vilket gör att läraren med hjälp av NTA följer 
läroplansinnehållet för ämnet teknik. Det tredje perspektivet är organisation, i och med det  
ska det finnas en samordnare på skolorna som förmedlar kunskaper om NTA till alla kollegor. 
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Det fjärde och sista perspektivet är att NTA konceptet bygger på ett vetenskapligt arbetssätt. 
Konceptet bygget alltså på en undersökande och frågebaserande metodik.  

Svärdh (2013) beskriver i en studie som gjorts i Sverige om vad som ökar elevernas 
kunskapsutveckling inom ämnet teknik. NTA användes i denna undersökning då många 
skolor använder det i sin undervisning. Vidare beskriver han att NTA användes 2012 i 110 
kommuner runt om i landet och det var 180 000 elever som undervisades med konceptet. 
Inspirationen till konceptet NTA kommer från ett Amerikanskt material som heter Sience and 
Technology for children (STC), NTA är en översatt och utvecklad version av det 
Amerikanska konceptet. Syftet med programmet/konceptet är att underlätta för lärarna i deras 
yrkesroll samt väcka nyfikenhet, intresse och kunskaper inom naturvetenskap och teknik.  

Detta program togs fram för att utveckla metoder, produkter och tjänster för att öka kunnande 
och öka kvaliteten på undervisningen inom NO och teknikämnen. Konceptet köps upp av 
kommuner men även av enskilda skolor (Svärdh, 2013; NTA, 2013). NTA är uppbyggt med 
ett lärarstödsmaterial och målet är att fånga elevers intresse i naturvetenskap och teknik. Detta 
program påbörjades år 1997 genom den Kungliga vetenskapsakademin samt Kungliga 
ingenjörsakademin som samarbetade med olika kommuner. Materialet används främst i 
årskurserna 1-6 men det finns även att tillgå i årskurserna 7-9. Antal kommuner som ingår i 
detta projekt har ökat med ungefär 10 varje år. (Svärdh, 2013)  

Det finns inga bra mätningar förutom inom ämnet fysik som visar på att NTA ökar 
kunskapsutvecklingen hos elever, men att elever som är lågpresterande tycks gynnas av NTA. 
Det visas dock att NTA-programmet har positiv inverkan och underlättar lärares 
arbetssituationer (Svärdh 2013). Vidare beskriver han utifrån Anderhag & Wickman (2006) 
att NTA stödjer elever och lärares begreppsanvändning och stimulerar elevernas 
språkutveckling inom naturvetenskap och teknik. De skriver även att det gynnar talet och till 
viss del läsningen i elevernas kunskapsutveckling. NTA stödjer lärares användning av 
begrepp och stimulerar elevernas begreppsanvändning och deras naturvetenskapliga och 
allmän språkutveckling. NTA gynnar främst talutveckling och i mindre grad läsandet.  

Svärdh (2013) menar att han hört uttrycket ”antingen så har man NTA eller så har man 
inget”(s. 56) många gånger. Med det menar han att det finns NTA på skolan som används i till 
exempel teknikämnet eller så undervisar de ingenting i ämnet teknik. 

1.2.9 Skellefte-teknik  
Skellefte-teknik bygger på elevaktiva och problembaserade arbetsuppgifter som liknar NTA-
programmet. Skellefte-teknik är till största del inriktat på naturvetenskap och teknik och 
strävar efter ett arbetssätt där eleverna får träna på det sociala samspelet och att skapa arbetsro 
samt enkla sammanhang och funktioner. Detta koncept riktar in sig på årskurserna 1-6 och 
skapades år 1995. Konceptet arbetar även utefter det centrala innehållet i läroplanen, men har 
en egen målbeskrivning som är skriven utefter LGR11. Det erbjuds fortbildning 
implementerad i materialet med support därefter, färdigställt arbetsmaterial med 
reservdelsförsörjning samt lärarhandledning och kurslitteratur.  
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De menar även att detta koncept frambringar trygghet för eleverna som arbetar tillsammans, 
genom att eleverna arbetar ihop en längre tid bygger de en djupare relation till varandra. 
Fortsättningsvis framhäver de att Skellefte-teknik arbetar med arbetsro, då eleverna inte får 
kontakta andra grupper under arbetets gång. Det tredje argumentet är en stressfri miljö, där 
läraren skall anpassa arbetet till alla elever samt att inga andra arbetsuppgifter än just 
Skellefte-teknik skall göras under lektionen.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Studien har som syfte att redogöra för lärares och rektorers syn på vad som sker i skolorna 
inom ämnet teknik idag, vilka brister och möjligheter som uppkommer. Detta för att klargöra 
den bristande situationen som läses i skolinspektionen (2014). Vidare bahandlar studien hur 
teknikämnet kan vara så pass osynligt som det tillsynes är i skolan idag. Studien riktar in sig 
på fysiska förutsättningar, kompetens samt de intervjuades syn på hur teknikämnet ser ut i 
deras organisation. Syftet är även att se om de finns några skillnader mellan kommuner, vid 
användning av läromedel och material.  
 
Frågeställning: 
Vilka fysiska förutsättningar finns det i ämnet teknik i skolan som tid, material, lokaler samt 
budget? 
Vilka brister och möjligheter finns det på skolorna för att undervisa i ämnet teknik? 
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2 METOD 

2.1 Val av deltagare 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka de fysiska förutsättningarna är för 
ämnet teknik i de kommuner som deltar i undersökningen och vilka brister och möjligheter 
det finns. Ett målinriktat och bekvämligheturval har valts och enligt Bryman (2011) innebär 
det att personer  har valts till undersökningen med vetskap om att de är lärare och arbetar i 
skolan med barn som går i förskoleklass upp till årskurs tre. För att få en bredd på svaren har 
lärare som arbetat på olika skolor valts till studen. Personerna i studien har strategiskt valts ut 
till undersökningen för att spridningen på lärare som arbetar i olika årskurser inte blir för stor. 
I underskningen intervjuas rektorer för att få en inblick i hur deras syn ser ut om teknikämnet 
samt om de har ytterligare information som lärare inte har någon tillgång till. Svårigheten har 
varit att få lärare och rektorer att ställa upp på intervjuer. I studien används ett 
bekvämlighetsurval och val av personer som har varit villiga att ställa upp på intervjuer men 
med de kvalifikationer som sökts. Deltagarna i denna studie kommer från olika kommuner 
runt om i Sverige vilket medför en större geografisk spridning som enligt mig medförde ett 
bättre resultat. Antal lärare som intervjuats är sex stycken i fem olika kommuner i Sverige. 

2.2 Etiska överväganden 
Studien som genomförts med intervjuer syftar på att deltagarna skall känna till vilka 
rättigheter de kan ställa på mig som genomför undersökningen. Utifrån Bryman (2011) samt 
Johansson och Svedner (2010) sammanställs de etiska överväganden som har tagits tillvara på 
under intervjuer samt undersökningen i helhet. Följande krav har ställts i arbetet: 

• Informerat berörda personer om undersökningens syfte. 
• Deltagarna har själva haft rätt att välja om de vill vara med i undersökningen. 
• Alla uppgifter om medverkande i intervjuerna är sekretess.  
• Data som samlats in används enbart till forskningsändamålet.  
• Deltagarna har under intervjuerna haft möjlighet att ställa frågor till forskaren. 
• Deltagarna har upplysts om att de när som helst under intervjun får avbryta och avböja 

intervjun. 

2.3 Datainsamlingsmetod 
Metoden som använts för att undersöka fysiska förutsättningar i skolan för ämnet teknik 
utfördes med en blandning av semistrukturerade och strukturerade intervjuer, där frågorna är 
strukturerade och det finns färdiga frågor nedskrivna i en lista. Frågor som ställts handlar 
bland annat om lärarnas syn på vad som behöver förbättras, vad som de anser saknas, vilket 
material som de använder sig av nu samt önskan av material som skall finnas på skolorna. 
Genom denna metod finns det möjlighet för de intervjuade att svara öppet på frågorna och det 
finns inga färdiga svar (Johansson & Svedner, 2010). I denna undersökning har den 
kvalitativa fenomenografiska forskningsansatsen legat som grund. Forskningsansatsen står 
bland annat för att forskaren skall få en uppfattning om vad den intervjuade har för åsikter 
(Dahlgren & Johansson, 2015). Metoden som används i denna undersökning är enligt Larsen 
(2009) en intervju med intervjuformulär. Detta är en intervjuform där frågorna är nedskrivna 
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på förhand men att det kan uppkomma följdfrågor under intervjun, där det förespråkas öppna 
svar från respondenten för att få djupare svar.  På detta sätt är det enklare för forskaren att 
sammanställa svaren och mängden av information samt gör det lättare att bearbeta. Denna 
metod används även för att kunna jämföra svaren med varandra. Detta kan även enligt 
(Bryman, 2011) likna en semistrukturerad intervju som tillhör den kvalitativa metoden. Där 
respondenten har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt.  
 
Bell (2006) beskriver fördelarna med att använda intervju som metodform vilket medför att 
forskaren kan ställa följdfrågor, samt kunna ta tillvara på respondentens känslor så som 
pauser, tonfall och mimik. På detta sätt kan forskaren få mer informationsrika svar än om du 
skulle använt dig av enkäter. Nackdelar med intervjuer är att det tar lång tid samt att det kan 
vara svårt att analysera materialet som samlats in.  

Intervjuerna spelades in på en applikation på Iphone för att ingen information skulle utebli. 
Det fördes även anteckningar under intervjun för att kunna lägga vikt på någonting som 
respondenten ansåg vara extra viktigt. Intervjuerna skedde i olika kommuner med lärare som 
arbetar i första till tredje klass. Jag har även intervjuat två rektorer för att få syn på och åsikter  
om ämnet teknik för att få en djupare inblick i vad skolorna satsar på. Syftet med denna 
uppläggning av undersökningen var att uppfatta de intervjuades åsikter, vilket har sin 
grundtanke i den fenomenografiska forskningsansatsen som Dahlgren och Johansson (2015) 
förklarar i sin handbok för kvalitativa analysmetoder.  

Genom att undersökningen tillämpar öppna frågor har det tagits fasta på att det är viktigt att 
inte ge oklara termer, för långa, dubbla, generella, ledande, svårtolkade frågor samt frågor 
som är för tekniskt utformade Bryman (2011). Bell (2006) har tagit till fasta på att forskaren 
ska ställa frågorna i samma ordningsföljd som om det vore en enkät, att inte ställa ledande 
frågor, inga outtalade förutsättningar, en fråga i taget och inga värderande frågor. Det är även 
viktigt att ordningen på frågorna kommer i teman så att du kan få bra kontakt med personen 
du intervjuar. Innan intervjuerna startade granskades och ändrades frågorna. Detta gjordes 
genom att jag övade på en utomstående person. Frågorna som utformades till intervjuerna 
gjordes på ett dokument i Word. Där jag enligt Bryman (2011) utformat frågor som är öppna 
och respondenten kan svara med egna ord. Intervjuerna innehöll 18 frågor och började med att 
fråga om namn, kommun, profession samt antal år de varit verksamma i skolan. Detta för att 
hålla reda på deltagarna under analysen jag gjorde efter intervjuerna. Övriga frågor som 
ställdes under intervjuerna var för att få svar på mina frågeställningar. Deltagarna som 
intervjuades döptes sedan om till L1, L2, L3, L4, L5, L6 för att ta till fasta på de etiska 
överväganden som undersökningen vilar på.  

2.4 Procedur 
Den strukturerade och semistrukturerade undersökningen som genomförts började med att 
läsa flera gamla examensarbeten för att få inspiration till arbetet. Därefter formulerades frågor 
till de olika intervjutillfällena. Dessa frågor kontrollerades sedan i samråd med handledaren 
för att se om frågorna var tillräckliga. Ett frågeformulär skrevs sedan till lärare och sedan ett 
till rektorer (se Bilaga 6.3 & 6.4). Sedan formulerades ett informationsbrev (se Bilaga 6.1 & 
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6.2), ett till lärare och ett till rektorer där information om undersökningens syfte och etiska 
överväganden var med i brevet. Dessa informationsbrev skickades till lärare och rektorer i två 
kommuner i mellansverige. De tillfrågade kunde sedan ta kontakt via telefon och mejl. Av 
dessa utskickade informationsbrev blev det ingen respons tillbaka. Valet blev då att genom 
vänner och familj leta reda på lärare som var villiga att ställa upp på en intervju. Kravet var att 
det skulle vara lärare som arbetar med skolans yngre åldrar. Då skickades ännu ett 
informationsbrev ut via mejl till de personer som gått med på att intervjuas. Spridningen av 
kommuner blev då större och val av plats för intervjutillfällen såg olika ut. Intervjuerna ägde 
rum i klassrum, på café samt i en husvagn. Platsen där intervjutillfällen berodde på var de 
intervjuade kunde och ville träffas. Intervjuerna tog allt som allt tre veckor att genomföra och 
det var de intervjuade som fick bestämma datum och tid för att bli intervjuade. 
 
Innan intervjuerna startade informerades det noggrant de etiska överväganden som 
undersökningen vilar på för att de intervjuade skulle kunna svara så ärligt som möjligt på 
frågorna. Intervjufrågorna lästes sedan upp i ordningsföljd som enligt Bryman (2011) kallas 
för en intervjuguide, där det även kan tillkomma följdfrågor om det behövs under 
intervjutillfällena. Samtalen spelades in via en applikation på Iphone. Under intervjuerna var 
det endast respondenten och forskaren som medverkade. 

2.5 Analysmetod 
För att kunna analysera det insamlade materialet är det viktigt att hitta en struktur i mängden 
data för att kunna redogöra det så enkelt och överskådligt som möjligt (Johansson & Svedner 
(2010)    
 
Analysen kommer ta utgångspunkt utifrån Larsens (2009) innehållsanalys där data analyseras 
genom att identifiera likheter och skillnader, mönster och sammanhang. Därefter kommer det 
analyserade materialet att överföras till text. En mer ingående förklaring i hur bearbetning av 
insamlat material förklaras med Bryman (2016) tematiska analys som är en av de vanligaste 
analysmetoderna inom en kvalitativ undersökning. Braun och Clarke (2006) beskriver 
fördelen med att tematisk analys är flexibel. Den är till för att kunna analysera och identifiera 
teman ur det inhämtade materialet. Fördelen med denna metod är även att den minimaliserar 
och organiserar data. Dahlgren och Johansson (2015)  skriver utifrån Patton (2002) om att det 
svåra med att genomföra en kvalitativ analys är att få fram en meningsfull och betydelsefull 
innebörd i materialet samt att försöka identifiera mönster i det insamlade materialet. I den 
tematiska analysen har det följts ett schema utifrån Braun och Clarke (2006) för att kunna 
tolka och analysera rådata på ett enkelt och överskådligt sätt som sedan presenteras i 
resultatet. (1) Den tematiska analysen tog sin början i att bekanta sig med det insamlade 
materialet från intervjuerna genom att transkribera och noggrant läsa igenom materialet flera 
gånger. (2) Andra steget i analysen var att tolka materialet utifrån att koda det för att se om 
det finns någon spridning i insamlad data. (3) Det tredje steget har varit att söka efter teman 
från koderna i andra steget som framkommit. Det skrevs även en kort sammanfattning av de 
koder och teman som uppkommit. (4) Fjärde steget var att försöka utveckla koderna och 
temat. Samt att namnge olika teman. Detta steg går även att relatera till litteratur. (5) Det 
femte och näst sista steget var att på ett övergripande sätt försöka tydliggöra teman så att 



 19 

läsaren skall förstå vad texten handlar om. (6) Det sjätte och sista steget i analysmetoden gick 
ut på att sammanställa resultatet och försöka relatera resultatet till tidigare forskning samt 
syftet med undersökningen.  

2.6 Realitet och validitet 
Bryman (2011) beskriver utifrån Lincoln och Guba (1985) och Guba och Lincoln (1994) att 
det är nödvändigt att kunna specificera termer och metoder i en kvalitativ forskning för att 
kunna avgöra kvaliteten i resultatet. Vidare beskriver han att det är tillförlitligheten och 
äktheten i den kvalitativa forskningen som är grundläggande kriterier. Undersökning med 
intervjuer är validiteten i studien relativt hög på grund av att resultatet specifikt beskriver 
svaren från de intervjuade. Bell (2006) menar att validitet är det du mäter och beskriver som 
gör studien trovärdig i din slutsats. Vidare beskriver Bell att reliabilitet avgör måttet av hur 
många personer som har medverkat i studien, ju mer personer som medverkar desto högre 
reliabilitet. Därför menar jag att reliabiliteten i denna studie är relativt låg. Studien ger då som 
Johansson och Svedner (2010) beskriver att intervjuer ger en djupare men smal information i 
resultatet.  

3 RESULTAT 

3.1 Läranas syn på de fysiska förutsättningarna på skolorna.  
Under detta avsnitt redovisas de intervjuer som genomförts. Resultatet kommer att redovisas 
under ett antal rubriker som är relevant för studiens frågeställningar och syfte. Rubrikerna 
som används nedan är, lokala styrdokument/arbetsplaner på skolorna, fysiska förutsättningar, 
lärarnas tankar på förbättring, tillgången till material på skolorna, tillgången till lokaler på 
skolorna, budget för ämnet teknik, materialval vid teknikundervisning, NTA, material som 
önskas finnas på skolorna, stöd och hjälp för att utveckla teknikämnet på skolorna, tryggheten 
i att undervisa i teknikämnet, fortbildning och slutligen den reviderade timplanen 2017. Ordet 
NTA kommer att användas i detta stycke och är en förkortning på Natur och Teknik för Alla. 
Resultatet avslutas sedan med en sammanfattning som knyter samman resultatet till relevant 
forskning.  
 
Resultatdelen börjar med en liten introduktion av de sex lärare som intervjuats. Lärarnas 
namn samt kommun framkommer inte i resultatet för att säkerställa anonymiteten på 
personerna som deltagit i studien. Lärarna kommer därför att benämnas med L1, L2, L3, L4, 
L5 och L,6. Alla som medverkar i studien är kvinnor och kommer därför att benämnas med 
”hon” några gånger i texten.  
 

L1: Har arbetat som lärare i 15 år och har utbildningen 1-7 med inriktning 
svenska och SO. Under lärarutbildningen var det en period med ämnet teknik 
som handlade om att bygga broar, tyngdkraft, Arkimedes-principen samt 
utbildningen NTA-Teknik. 
 
L2: Har arbetat i skolan i över 20 år och har såväl förskollärarutbildning som 
lärarutbildning i de yngre åldrarna f-3 samt några ämnen upp till årskurs 6. Har 
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gått en enskild kurs om teknik i skolan samt att teknik ingick i 
förskollärarutbildningen. 
 
L3: Har arbetat som lärare i 3 år och är utbildad grundlärare f-3. Har genom sin 
utbildning ämnet teknik och även behörighet, samt kurser som kommunen 
genomfört. 

 
L4: Har arbetat som lärare i 33 år, och har den gamla lågstadieutbildningen. 
Hade teknik i utbildningen, det som vi tog upp då var Anders Celsius, 
termometern och sen nå teknik gubbar som Edison, lampan och sånna var det 
med.  Samt NTA utbildningar. 
 
L5: Har arbetat som lärare i mer än 20 år och är i botten fritidspedagog som 
vidareutbildat sig till lärare med behörighet i åk 1-6 samt matematik upp till 
årskurs 9. Läst en kurs som ger behörighet att undervisa i teknik i årskurs 1-6. 
 
L6: Har arbetat som lärare i 25 år och är Grundskollärare 1-7 med inriktning 
svenska och SO med bild som tillval. Har undervisat i teknikämnet i mer än 8 år 
så har även legitimation i det. Har gått NTA-utbildningen naturvetenskap och 
teknik för alla. 

 
Majoriteten av de som intervjuats i undersökningen har varit verksamma lärare mellan 15 och 
35 år. Det är en relativt stor spridning mellan kommunerna och det är två lärare som arbetar 
inom samma kommun. Lärarna som medverkar i denna undersökning har behörighet till att 
undervisa på lågstadiet, några har även behörighet att undervisa i de högre åldrarna. Det är tre 
lärare som har ämnet teknik som behörighet genom sin utbildning, resterande har läst kurser 
eller arbetat för att få behörighet.  
 
3.1.1 Lokala styrdokument/arbetsplaner på skolorna 
Läroplanen är en viktig del för att eleverna ska uppnå kunskapskraven och målen i skolan. 
På frågan om det finns några lokala styrdokument på skolan för ämnet teknik svarar fyra av 
sex lärare att det inte finns några lokala styrdokument eller arbetsplaner på skolan utvecklat 
för ämnet teknik. En lärare förklarar att de lokala styrdokumenten är under omarbetning och 
endast en av sex lärare visar på att de har en lokal arbetsplan på skolan för ämnet teknik. Kort 
och koncist kan de lokala styrdokumenten citeras som denna lärare uttrycker sig: 
 

”Vi har inga specifika arbetsplaner eller styrdokument på skolan för ämnet teknik”(L4).  
 
Läraren nedan ser ett problem till varför det inte utvecklats någon arbetsplan på skolan och 
visar missnöje med detta under intervjun. Så här resonerar hon:  

 
”Förra rektorn vi hade var väldigt intresserad och ville utbilda och utveckla ämnet 
teknik. Men nu har vi en ny rektor som inte alls är lika driven inom ämnet. Därför finns 
i nuläget inga lokala styrdokument för ämnet teknik på skolan”(L3).  
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Lärarna nedan resonerar kring att det finns grunder till varför ämnet inte har en egen 
arbetsplan på deras skolor. Nedan resonerar de så här:  

 
”På skolan finns inga lokala styrdokument, vi har förenklat kunskapskraven i någonting 
som kallas PUB. Detta gjordes i grupper så alla var inte delaktiga i alla ämnen. Detta 
ligger nu i en pärm som inte tagits fram och diskuterat ännu. När vi gjorde detta så 
hamnade ämnet teknik under samma som naturorienterandeämnena”(L1).   

 
”Det finns inga lokala just för just ämnet teknik, det tar vi från läroplanen. Men 
däremot så finns det en planering så vi vet vad vi ska plocka in när. Ämnet är lite 
styvmodigt behandlat av mig. Min undervisning måste såklart bygga på det som 
eleverna ska kunna, utifrån det centrala innehållet”(L6). 

 
I citatet nedan resonerar en lärare att det finns en arbetsplan på skolan för ämnet teknik. I 
citatet nedan beskriver läraren som har en arbetsplan på skolan så här:  
 

”På skolan finns en treårs plan där det står beskrivet vilka moment vi skall behandla 
under de tre åren. Exempelvis så undervisar jag i år följande moment: bygga och bo, 
resor och transporter, ånglok (James Watt), zeppelinare (Ferdinand) och 
teknikspanarna” (L5).  

 
Den sjätte och sista pedagogen resonerar att de lokala styrdokumenten inte finns till handa nu 
men är under bearbetning:  
 

”Våra lokala styrdokument är under omarbetning då läroplan, kursplan och timplanen 
förändras”(L2). 

 
Diagram 1 nedan visar hur många lärare som har arbetsplaner eller lokala styrdokument för 
ämnet teknik på skolan. 

 
Diagram 1, Egna arbetsplaner eller lokala styrdokument 
 
3.1.2 Fysiska förutsättningar 
På frågan om hur de anser att de fysiska förutsättningarna ser ut på skolan svarar fyra av sex 
lärare att förutsättningarna inte ser så bra ut och skulle vilja ha förbättring. Två av lärarna 
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svarar att förutsättningarna ser bra ut, en av dem (L4) använder sig av NTA och anser att det 
är bra. Under intervjuerna tas även upp att tiden är för knapp och att ämnet kanske skulle tas 
till bruk under temadagar. Nedan citeras lärarna som vill se en förbättring på 
förutsättningarna, de resonerar på följande vis: 
 

”Det är inte ett prioriterat ämne för att det är 20 minuter per vecka i kursplanen för 
årskurs 1. Och då känns det inte som att det tas på så stort allvar”(L1).  
 
”Jag tror att de faller lite tillbaks på oss lärare att teknikämnet inte har varit så 
prioriterat och det är jag nog inte så ensam om att säga på skolorna, inte i kommunen 
och inte i Sverige”(L6).  
 

Nedan resonerar två lärare om bristen på material de ser på skolan, så här citerar dem: 
 

Vi har inte heller det material som skulle behövas för att undervisa i teknikämnet, då 
måste det köpas in.”(L1). 
 
”Inte så goda, vi har om man tänker på material så ser det bättre ut i de tre NO-
ämnena än vad det gör i teknik”(L6).  
 

En lärare citerar att skillnaderna på skolorna är väldigt stor och ser det som en brist, så här 
resonerar läraren:  
 

”Jag tycker att förutsättningarna kunde vara mycket bättre på många olika sätt”(L2). 
 
 ”Jag tycker att det borde vara lika för alla skolor eftersom det ständigt pratas om det 
skall vara en likvärdig skola. Nu kan det skilja sig mellan grannskolor så som lokal och 
budgetmässigt”(L2).  

 
Läraren nedan tar upp ett ämne vad gäller genus i citatet nedan, detta har inte tidigare dykt 
upp men kommer att resoneras av en lärare senare i resultatdelen. Så här citerar hon kring de 
fysiska förutsättningarna för ämnet teknik på skolan: 

 
”Det är lite dåligt jag skulle vilja att det var mer, samt mer som var inriktat för tjejer så 
att det även intresserar dem mer. Det finns ett ställe som heter Komtek dit eleverna kan 
åka som är roligt och inspirerande för dem”(L3). 
 

Nedan citeras två lärare som anser att förutsättningarna ser bra ut men har olika sätt att se 
varför, så här resonerar de lärarna:  
 

”NTA-lådan är ju exemplarisk. Annars blir det att man får plocka eller hitta någonting 
hemifrån. Men jag tycker att jag har allt jag behöver i NTA. Vi har tittat på mitt liv som 
grej som vi någon gång skrivit och diskuterat runt”(L4). 
 
”Jag tycker att förutsättningarna är relativt goda. Vi använder dock klassrummen oftast 
som undervisningsrum. Jag har tillgång till ett vattenrum där vi kan testa olika saker 
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med vatten. Vi har också frigolitsågar som vi kan använda som finns i källaren. Vi har 
bra utemiljö där vi kan bygga och prova saker”(L5).  

 
3.1.3 Lärarnas tankar på förbättring. 
På frågan om vad lärarna anses bör förbättras för att utveckla ämnet teknik svarar tre av sex 
lärare att ämnet bör diskuteras och bearbetas med kollegor. En lärare anser att det behövs mer 
material, en lärare anser att allt som behövs finns med i NTA-konceptet och slutligen anser en 
lärare att det behövs mer planeringstid för teknikämnet. Några lärare tar även upp tidsbristen 
under lektionerna och ser det som ett hinder. Så här resonerar lärarna kring planeringen för 
ämnet teknik: 
 

”vi måste samarbeta och ha ett nytt tänk, alla i skolan måste engagera sig för att kunna 
driva ämnet framåt”(L1)  
 
”vi skulle behöva planera specifikt för varje årskurs vad som skall undervisas för att 
jag skall känna att vi arbetar mot samma mål och få en klarare bild av ämnet” (L1).  
 
”Det bör vara samma timplan och kursplan för alla ämnen om inte mellan grannskolor 
som samarbetar kring samma elever, risken att en elev missar någonting minimeras i så 
fall när elever byter exempelvis stadium.”(L2). 
 
”Jag tror att vi behöver prata mer om vad vi ska göra, att vi har en tydligare planering 
för ämnet teknik. Jag tycker att vi har bättre sådana planeringar inom övriga 
ämnen”(L6). 

 
Två lärare belyser vikten av att kunna ha tillgång till material på ett enkelt sätt. Så här 
resonerar de: 
 

”Jag tycker inte att det hinns ta fram material och diskuteras som jag vill under 
tekniklektionerna när de är så pass korta”(L1).  

 
Skolan jag arbetar på är liten vilket gör av utrymmesskäl kan ha svårt att förvara 
material lättillgängligt. Vi behöver resonera mer om ämnets innehåll”(L2).  

 
Så här säger en lärare om förutsättningarna för ämnet teknik: 
 

Jag tycker att vi har bättre planeringar inom övriga ämnen. Teknik kommer in lite 
sådär bara vid sidan av i terminsplaneringen. Teknik är så liten del av veckotimmarnas 
planering jämfört med de andra ämnena, det är därför det blir lie åt sido satt”(L6).  

 
Lärarna nedan resonerar kring bristen på material och lokaler på skolan och hur verksamheten 
kan förbättras med hjälp av mer praktiskt arbete. Så här resonerar lärarna kring bristen på 
material:  
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”Jag tycker att det ska vara mer praktiskt och inte allt för avancerat och dyrt material. 
Att återbruka saker så som att använda mjölkförpackningar, sugrör, mer vardagliga 
saker som kan användas och som vi kan få från tillexempel matsalen”(L3). 
 
”Det behöver köpas in mer material”(L1) 
 
”Lokaler är inte alltid anpassade till undervisningens krav och önskemål från oss 
lärare”(L2)  

 
Läraren som undervisar ämnet teknik genom att använda sig av NTA beskriver frågan på 
följande sätt:  
 

”Du får ju in mycket i NTA för att när du har andra lådor så går du ju i under ämnet 
teknik också. I NTA-pärmen står det ganska utförligt vilka mål som nås i läroplanen. 
Följer du bara handledningen så når du i allt som står i läroplanen så jag tycker att det 
är ganska bra”(L4).  

 
Slutligen citeras läraren som ser brister i planeringstiden för ämnet teknik, så här resonerar 
hon:  
 

”Ibland önskar jag att jag hade mer planeringstid, då jag tycker att teknikämnet kräver 
mer planering och mer genomtänkta praktiska inslag. Håller man på med stabila 
konstruktioner så vore det ju lämpligt om man hade praktiskt material till alla elever så 
de kunde prova olika behörigheter”(L5).  

 
3.1.4 Tillgången till material på skolorna 
Frågan om hur tillgången av material på skolorna ser ut svarar fem lärare av sex att det inte 
finns det material som de skulle vilja ha för att undervisa i ämnet teknik. Läraren som 
använder sig av NTA-konceptet anser att allt finns i ”lådorna”. Lärarna som anser att det inte 
finns tillräckligt med material på skolorna resonerar på följande vis om detta:  

 
”Vi måste köpa in material vart efter om vi skall ha temadagar eller elevens val. Jag 
skulle vilja ha ett specifikt skåp för ämnet teknik där jag kan välja och vraka, det har vi 
till svenska, matte och SO ämnena. Jag tycker att vi har dåligt med material. En bok 
som jag brukar ta inspiration från är ’Försök med teknik’ där jag får mycket tips”(L1).  
 
”Jag skulle vilja ha tillgång till mer ’typiska’ teknikmaterial. Jag skulle även vilja ha 
möjligheten att låta eleverna undersöka tekniska föremål och det kräver tillgång till 
material. Jag har ibland ’tiggt’ från vårdnadshavare och andra om att skänka material 
till oss. Vi har en person som varit ansvarig för visst material inom tekniken. Det har 
tyvärr fungerat mindre bra. Har inte skaffat nytt helt material eller haft tid att se över 
vad som är helt eller vad som kan behöva beställas”(L2). 
 
”Jag skulle vilja ha mer praktiskt material, färdigt att bara ta ur skåpet. Idag går 
mycket tid åt till att tänka ut vad jag kan använda och hur mycket jag behöver. Jag 
hade önskat att vi hade tillgång till teknologi eller liknande som vi skulle kunna 
programmera”(L5).  
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”Nej eller ibland och ibland inte utan jag får leta hemma efter material att ta 
med”(L6).  

 
De som använder NTA i undervisning svarar följande på frågan: 
 

”Jag tycker att jag har allt material genom NTA-lådorna sedan finns det mycket att 
hämta på hemsidan vad gäller tips och filmer som du kan visa för barnen”(L4).  
 
”Nej jag skulle vilja ha mer av det vardaglig teknik i undervisningen. Fast vi har ju 
NTA som vi kan boka genom ’centralen’ i kommunen men jag tycker inte att 
tekniklådan är så bra”(L3). 

 
På frågan om lärarna har tillgång till det material de behöver för att undervisa i teknik beskrev 
flera av dem att de saknade material, se diagram 2. Lärarna fick sedan beskriva vad de skulle 
vilja ha för typiskt material till teknikundervisningen. En pedagog ansåg sig ha allt material 
genom NTA.  

 

Tillgång'till'material'

Nej$
Ja$

NTA$

Saknar:'
)$Material$
)$Planeringstid$
)$Praktiskt$material$
)$Typiskt$teknikmaterial$
)$Vardagsteknik$
$

 
Diagram 2, Tillgången till material. 

 
3.1.5 Tillgången till lokaler på skolorna. 
På frågan om lärarna har tillgång till lokaler för ämnet teknik svarar alla lärare att de använder 
sig av klassrummet när de undervisar i teknikämnet. Så här säger en av lärarna: 
 

Lokalfrågan är ständigt ett problem för oss. Skulle önska att det var lätt att spara olika 
arbeten/undersökningar och konstruktioner som eleverna arbetar med”(L2). 

 
Två lärare resonerar även kring möjligheten att använda skolgården till undervisningen. De 
resonerar så här:  
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”Det går även utmärkt att vara ute på skolgården där jag tycker att vi har en berikad 
miljö”(L1). 
 
”Vi använder uterummet, vilket jag tycker är bra för då kan eleverna relatera ämnet till 
tillexempel leksaker som finns på skolgården”(L2). 

 
I övrigt svarar alla lärare att de använder det vanliga klassrummet för teknikundervisning. 
Några har även tillgång till grupprum eller fritidslokaler men ingen påstår att det finns en 
specifik tekniksal att använda på skolorna.  
 
3.1.6 Budget för ämnet teknik. 
När lärarna får frågan om de har någon budget för ämnet teknik svarar fyra av sex lärare att 
budgeten för teknikämnet ingår i läromedelsbudgeten. Två av sex lärare vet inte vad de har 
för budget på ämnet. Lärarna nedan resonerar kring att det gäller att prioritera och även under 
denna fråga syns att teknikämnet inte prioriteras. De följande fyra citaten är från lärarna som 
säger att teknikämnets budget går under samma budget som övriga ämnen, lärarna resonerar 
på följande vis: 
 

”Budgeten ingår i den övriga läromedelsbudgeten som är till alla ämnen, och eftersom 
ämnet teknik är så pass litet så har vi inte satsat på det ämnet ”(L1) 
 
”Hela kommunen har samma budget och det går in under samma budget som används i 
de andra ämnena, och just nu är teknikämnet ingen prioritet”(L3)  
 
”Budgeten ingår i läromedelspengarna, så här gäller det att prioritera mellan alla 
skolans ämnen”(L5) 
 
”Nej ingen specifik budget för just ämnet teknik så det går in under 
läromedelsbudgeten. Däremot gör vi egna satsningar och just nu satsar vi på 
engelskan. Men teknik har aldrig kommit på frågan”(L6) 

 
Nedan citeras läraren som använder sig av NTA-programmet och inte vet om det finns någon 
budget för ämnet teknik på skolan.  
 

”Vi kör NTA och jag har därför ingen bra koll på teknikämnet men jag kan tro att det 
är under samma budget som övriga läromedel” (L4) 

 
Följande citat är från läraren som inte vet vad de har för budget: 
 

”Vi har haft en som varit drivande men har nu ny rektor och annan ny personal så har 
det medfört att rutiner har förändrats. För tillfället har jag ingen koll på budget inom 
ämnet teknik. Just nu är det mest fokus på svenska och matematik”(L2) 

 
3.1.7 Materialval vid teknikundervisning 
På frågan om vad varje lärare använder för material när de undervisar i teknikämnet, använder 
två lärare sig av byggmaterial, två använder sig av NTA-programmet och två utgår från 
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läromedelsböcker.  Nedan resonerar de två lärarna som använder byggmaterial i 
teknikundervisningen:  
 

”Jag använder mig av enkla och billiga saker så som tandpetare, ärtor, glasspinnar, 
papper och gem som vi bland annat gjort helikoptrar av. Det är inte några avancerade 
och stora grejer som används i undervisningen. Sen har vi kollat på Mitt liv som grej 
och diskuterat runt det ämnet”(L1). 

 
”Jag undervisar i åk 1-3. Vi fokuserar i första hand på teknologi och teknik i elevens 
närmiljö. Vi använder och arbetar med skellefte-teknik. Just nu arbetar jag inte direkt 
med det materialet men har gjort det i åk 1 och 2. Vi har exempelvis byggt broar och 
testat hållbarheten. Vi har tittat på olika broar som är i centrum och på andra delar i 
världen. När vi bygger olika saker som t ex broar använder vi material som vi har 
tillgång till så som papper, kaplastavar, böcker, lego, tejp, pappersrullar, 
mjölkförpackningar med mer. Vi har även tittat på många av de filmer som ingår i 
”mitt liv som grej”. Det är många filmer som vi har utgått från eller sammanfattat med 
då vi pratat och provar på olika föremål i vår närmiljö”(L2). 

 
Nedan beskriver två lärare som använder sig av NTA-konceptet:  
 

”Jag använder mig av NTA. Jag tycker att det är smidig och det finns allt i lådorna som 
hör till konceptet, det underlättar planeringen för ämnet”(L3). 
 
”Vi följer ett schema med NTA-lådorna som hela kommunen också arbetar med, detta 
är bra för då får alla barn i kommunen ta del av samma undervisning”(L4).  

 
Två lärare som använder sig av två olika läromedelsböcker i undervisningen för ämnet teknik 
resonerar så här: 
 

”Plus Teknik (Grundbok, Hans Persson (teknikboken)) Har tillgång till dessa läromedel 
och använder bitar ur alla, för det teoretiska. Jag använder också sli.se för att visa 
filmer om teknik, samt youtube för specifika saker som broar och oväders påverkan på 
byggnader och exempelvis broar. Jag använder Polhems mekaniska alfabet, där jag 
gjort i ordning olika typer av mekaniska rörelser som fungerar. Detta använder vi 
sedan till att skapa egendesignade mekaniska modeller”(L5). 
 
”Som läromedel har vi Libergs bok av Hans Persson ”Boken om Teknik” som är 
relativt ny och till den finns det även en tillhörande arbetsbok. Så då blir det mycket att 
eleverna läser och sedan svarar på frågor. Vi har även arbetat med att göra egna 
glasögon och då använde vi material som jag hittade i pappersåtervinningen ungefär. 
Vi använder inget dyrt material, men det behöver det inte vara heller tycker jag. Vi har 
inget förråd där vi kan hämta ur på ett smidigt sätt. Så jag måste säga att 
undervisningen är mest utifrån läroboken”(L6). 
 

3.1.7 NTA 
På frågan om lärarna använder sig av NTA i teknikundervisningen svarar två lärare att de gör 
det, två lärare svarar att de har lådorna på skolan men inte använder sig av det. Två lärare 
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använder sig inte av NTA- konceptet i teknikundervisningen, men en av dem använder ett 
liknande koncept. De två lärarna som använder sig av NTA-programmet i 
teknikundervisningen resonerar följande kring konceptet: 

 
”Ja jag använder NTA lådorna, det är bra för då finns allt material, lärarhandledning 
och hemsidan. Men jag skulle vilja att lådorna blev bättre inom teknikämnet”(L3). 
 
”Ja vi använder NTA och jag tycker att det är jättebra för då medföljer allt material 
som behövs för att kunna undervisa i ämnet teknik”(L4).   

 
Lärarna som beskriver att lådorna finns på skolan men inte används citerar:  
 

”Vi har en låda stående, men jag är inte så väldigt förtjust i materialet i den. Teknik-
lådan är inte alls uppbyggd på samma sätt som i till exempel biologi där allt material 
medföljer. Inga uppgiftsblad som går att användas. Lådan utgår mest från kort som ska 
sorteras, mest färdiga grejer, och inte någonting som går att bygga med vilket jag och 
även barnen skulle uppskatta, tror jag. Jag tycker att lådan är lite för abstrakt. Och 
skulle vilja ha mer praktiskt i den”(L1). 

 
”Ja vi har NTA lådorna på skolan, jag tycker dem är bra för då finns allt material samt 
en pedagogisk planering samt vilka områden som behandlas och ska bedömas. Jag 
tycker att det är jättebra för du får hjälp och att det är utifrån läroplanen så det känns 
som att det inte går att misslyckas. Det är även väldigt lättarbetat. Främst i de 
naturorienterande ämnena men i ämnet teknik tycker jag att lådan inte är nå bra, inte 
alls som de andra NO-ämnena.”(L6)  

 
Lärarna som inte använder NTA i undervisningen citerar så här:  
 

”Vi använder inte NTA i kommunen men vi har arbetat med ett liknande koncept som 
heter Skellefte-teknik. Det är uppbyggt på ungefär samma sätt men det är inte lika 
omfattande och stort som NTA”(L2).  
 
”Vi använder inte NTA i kommunen”(L5).  

 
3.1.8 Material som önskas finnas på skolorna. 
För att kunna bedriva undervisning på skolorna runt om i landet måste det finnas material till 
det. För alla lärare verkar det inte vara en självklarhet. I denna undersökning fick lärarna 
önska vilket material som skulle finnas på skolan för ämnet teknik. Så här resonerar lärarna 
kring sina önskningar på material: 
 

”Jag skulle vilja ta tillgång till mer byggmaterial, så eleverna får bygga saker. Något 
som liknar lego, ett material som har kugghjul och lite andra spännande grejer som det 
går att bygga roliga saker av”(L1). 
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”Jag skulle önska att det fanns mer material att experimentera, bygga och prova saker 
med för eleverna om vi tillexempel skall arbeta med hållfasta konstruktioner. Det 
behöver inte vara dyrt material bara det finns tillgängligt att ta direkt ur ett skåp”(L2).  
 
”Mer vardaglig teknik som eleverna kan relatera till. Mer för tjejer för att göra dem 
mer intresserade så som batterier, lampor. Ja sådant som vi har runt omkring oss”(L3). 
 
”Önska går ju alltid att göra och det vore häftigt med en lokal som är ämnad för NO 
och teknikämnen. Mer som ett laborativt rum. Där det skulle finnas tillgång till saker 
att mäta med, jag tänker även att matematiken går in i tekniken. Stora glasburkar, en 
stor och bra diskbänk där barnen själva får prova experiment det hade varit väldigt 
kul”(L4). 
 
”Jag hade önskat att vi hade tillgång till teknik-lego eller robot-lego eller något 
liknande som vi kunde programmera. Det skulle ge eleverna mer utmaningar eftersom 
de nya kunskapskraven, så hade jag verkligen vilja ha tillgång till detta. Men givetvis 
vill jag ha mycket praktiskt material som jag lätt kan plocka fram, det skulle kunna vara 
allt från klossar till jungfruben, beroende på vad vi skall göra”(L5). 
 
”Jag skulle vilja ha mycket atv glasspinnar, sugrör och förbrukningsmaterial som 
används med gott samvete att arbeta med i t ex konstruktioner. Jag vill att det skall 
finnas material där jag inte känner att jag tar från någon annan. Det finns massa 
prylar som vore roligt att använda i undervisningen som finns på ”hands on sience” till 
exempel, modeller, byggsatser som vore väldigt roligt att ha till undervisningen men det 
känns inte rimligt och inte inom budget”(L6).  

 
Nedan beskriver en lärare som vill se att ämnet mer genusmedvetet:  
 

”Mer vardaglig teknik som eleverna kan relatera till. Mer för tjejer för att göra dem 
mer intresserade. Jag skulle även vilja ha mer elektriska saker så som batterier, lampor 
sådant som vi har runt omkring oss”(L3). 

 
3.1.9 Stöd och hjälp för att utveckla teknikämnet på skolorna 
Lärarna får frågan om de känner att det finns något stöd på skolan för att utveckla ämnet 
teknik, fem av sex svarar att de inte har något stöd på skolan. Den sjätte läraren menar att det 
är hennes ansvar att ta tag i ämnet.  Så här citerar en lärare: 

 
”Nej vi har ingen som är drivande inom ämnet”(L4).  

 
Fyra lärare som använder ordet inte prioriterat, de resonerar så här: 

 
”Nej vi har ingen som är drivande inom ämnet, vilket är synd för det är ju då det blir så 
här att ämnet inte blir prioriterat”(L1). 

 
”Just nu prioriteras inte ämnet av olika anledningar. Jag tvivlar dock inte på att det 
finns stöd men om det finns budget för det är jag mer tveksam till. Vi måste prioritera 
vad vi ska satsa på olika läsår”(L2).  
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”Den första rektorn var mer intresseras. Men den nuvarande rektorn drar ner lite på 
det, inte så mycket intresse från kollegor heller. Det kunde varit mycket bättre, för 
ämnet känns lite bortprioriterat”(L3).  

 
”Det finns olika prioriterade områden inom vårt rektorsområde. Teknik har aldrig varit 
ett så prioriterat område och kommer förmodligen aldrig bli det heller. Jag jag tycker 
att det är synd att färre tjejer väljer, det känns mer naturligt för killar så jag tycker på 
grund av detta att det är en anledning att det ska satsas från kommunens håll. Men än 
så länge är det NTA som är den satsningen”(L6).  

 
Så här beskriver läraren som anser att det är sitt eget ansvar: 
 

”Jag är själv med att arbeta med teknikämnet, vilket gör att jag själv bestämmer”(L5). 
 
3.10 Tryggheten i att undervisa i teknikämnet. 
Fyra av sex lärare känner sig trygga i att undervisa i ämnet teknik. Två av sex lärare beskriver 
att de känner en liten osäkerhet i att undervisa i teknikämnet. Citaten nedan beskriver lärarna 
som känner sig trygga i att undervisa i ämnet teknik, de resonerar så här: 
  

”Ja! Det är roligt att utgå från elevernas vardag i skolan och i hemmet. Vi använder 
även uterummet vilket är roligt framförallt lekplats och teknik”(L2).  

 
”Ja efter det utbildningar och kurser jag gått och genom att använda mig av NTA 
lådorna”(L3).  
 
”Jag använder mig av handledningen från NTA lådorna och så kollar jag igenom detta 
noggrant innan så att jag är förberedd, det blir ofta olika från barn till barn. En del får 
rita om de inte klarar av att skriva”(L4). 

 
”Ja, jag känner mig trygg. Känner att jag har tillräckliga kunskaper för det stadium jag 
undervisar i. Känner att kan variera min undervisning och utvecklar den hela tiden där 
teori varvas med praktik/experiment”(L5). 

 
Nedan citeras de två lärarna som känner en liten osäkerhet i att undervisa i teknikämnet:  

 
”Jag hade ju teknik i min utbildning men sen när jag kom ut och började jobba så låg 
fokus mer på matematik och svenska så ämnet blev väldigt åt sido satt. Det finns inget 
system på skolan i hur vi ska undervisa, det är väl det jag tycker att ämnet fallerar på. 
Ingen som brinner för ämnet. Det är mycket planering som faller bort på annat och 
ledningen tycker att det är mycket annat som skall göras och så går även tid till 
planering bort i alla ämnen även de största som svenska och matematik vilket är väldigt 
synd. Ett alternativ är att ta hjälp an en kunnig fritidspedagog som samarbetar i 
klasserna för att kunna få in ämnet mer i undervisnings timmarna”(L1). 
 



 31 

”Jag kan känna mig ganska osäker i alla ämnen jag undervisar i och jag tror att det är 
en tjusning i mitt läraryrke. Jag känner ibland att jag fejkar eller fuskar. Men så att 
eleverna förstår”(L2).  

 
3.11 Fortbildning 
På frågan om det finns någon som är drivande vad gäller fortbildning på skolan svarar fyra av 
sex lärare att de inte finns någon drivande vad gäller fortbildning inom ämnet teknik på 
skolan. En av lärarna säger att det är hennes ansvar att säga till om hon vill ha fortbilding och 
den sista läraren menar att det är kommunen som bestämmer. Nedan citeras lärarna som anser 
att det inte finns någon drivande vad gäller fortbildning på skolan: 

  
”Vi har ingen som är drivande varken i lärarlaget eller högre upp”(L1).  
 
”Nej när det gäller fortbildning inom teknik har det varit två personer som tidigare 
varit drivande. Det är mycket som vi behöver fortbildning inom. Personalen är mycket 
mån om att göra ett bra arbete och är pigga på ALLT. Det är dock mycket som ”pockat 
på” uppifrån vilket kan påverka intresse och tid. Kommunen försöker se över 
fortbildningsbehovet så att varje person får det som den verkligen behöver för tillfället 
är IT och digitalt arbete fokus för många i kommunen”(L2).  
 
”Nej det finns det inte”(L4). 

 
”Nej det skulle vara jag i så fall, det är jag som tycker och trycker på. Och det var jag 
som körde igång NTA på skolan. men annars är det ingen och jag känner att jag får 
nöja mig med att vi har NTA. Sedan har vi en annan lärare som undervisar mycket i 
programmering som drar ett stort lass inom det området. Men jag tycker att vi måste 
samarbeta för att det skall bli bättre”(L6).  

 
Läraren i citatet nedan menar att det är hennes ansvar att efterfråga fortbildning, hon citerar på 
följande vis: 
 

”Det är jag själv som får efterfråga och önska vad jag vill ha.  Man kanske inte hänger 
med i alla snabba svängar men jag känner inte att jag bedriver en gammaldags 
utbildning. Hade jag gjort de hade jag efterfrågat fortbildning. Den kommer inte att 
skilja nämnvärt från tidigare i min kommun. Timplanen stämmer överens med den vi 
haft tidigare. Sen är det jag som ser till att fördela tiden rätt utifrån den i mitt 
schema”(L5). 

 
Läraren som citeras nedan beskriver att det är kommunen som bestämmer vad gäller 
fortbildning på personal på skolan: 
 

”Det kommer centralt från kommunen om det är någon utbildning som tillexempel 
NTA”(L3). 
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3.12 Den reviderade timplanen 2017 
Den reviderade timplanen som regeringen fastställt och där teknikämnet ska garanteras 200 
timmar i grundskolan kommer  träda i kraft hösten år 2018 (Utbildningsdepartementet, 2017). 
Frågan om lärarlagen har diskuterat den reviderade timplanen som träder i kraft år 2018 
svarar fyra av sex att det inte skett någon diskussion i lärarlagen vad gäller den reviderade 
timplanen. En lärare svarar att det skett en liten diskussion samt den sista och sjätte berättar 
att hon arbetat fram en egen planering för ämnet. Vid nedanstående citat lyfts lärarna som inte 
diskuterat om den reviderade timplanen:  
 

”Vi har inte diskuterat den nya timplanen. Ämnet måste få mer status”(L1).  
 

”Vi har tyvärr inte börjat diskuterat detta någonting. Ingenting från rektorn 
heller”(L3).  
 
”Nej vi har inte diskuterat någonting om den nya timplanen”(L4). 
 
”Vi har inte diskuterat det och att det är styvmodigt behandlat, att ämnet inte är 
prioriterat eller intressant, så känns det”(L6).  
 

Nedan resonerar en lärare som nämnt den reviderade timplanen: 
 

”Vi har pratat om det lite grand. Vi har gjort det i samband med förändringen i 
matematiken när det gäller programmering.  Jag tror inte att rektorn riktigt har insett 
vad det innebär med det nya teknikämnet. Jag tror inte heller att övrig personal i 
skolan har hunnit inse innebörden i detta”(L2). 

 
Läraren som gjort en egen planering för ämnet teknik resonerar på följande vis:  
 

”Jag har valt att schemalägga no och teknik tillsammans, det innebär att jag kan lägga 
exempelvis en vecka med 170 minuter teknik för att nästa vecka ha 0 minuter, beroende 
på vad vi arbetar med”(L5). 

 
3.13 Sammanfattning: 
Resultatet i studien visar på att få skolor har specifika arbetsplaner eller lokala styrdokument 
inom ämnet teknik. Det visar sig även att den reviderade timplanen som skall träda i kraft 
hösten 2018 inte är prioriterad och diskuterad. Mattsson (2005) beskriver vikten av att lärare 
skall kunna utgå från läroplan och kursplan är en betydande faktor i elevers 
kunskapsutveckling. Även Y. Bjelksäter (personlig kommunikation 6 mars 2018) berättar vid 
vårt möte om hur viktigt det är att diskutera läroplan och kursplan lärare emellan för att förstå 
och kunna implementera ämnet i undervisningen.  För att knyta samman det som står ovan så 
antydde nästan alla lärare att teknikämnet behövde diskuteras och lyftas fram mer för att det 
skall bli mer prioriterat. Det visar sig även att det är fler än hälften av lärarna som anser att de 
fysiska förutsättningarna för ämnet teknik bör förbättras på skolorna. Här beskriver lärarna att 
det är ett ämne som inte prioriteras, att det behövs mer tid för planering samt att det inte finns 
tillräckligt med material på skolorna. Alla förutom en lärare menade att det inte fanns 
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tillräckligt med material på skolan för att kunna hålla i bra teknikundervisning. Bedir och 
Özbek (2016) belyser vikten av att kunna planera undervisningen för att utveckla miljöer för 
att berika elevernas kunskapsutveckling tillsammans med att kunna välja ut bra material och 
metoder till olika undervisningstillfällen. Läraren som ansåg att det fanns tillräckligt med 
material använder sig av NTA i sin teknikundervisning. Alla deltagande påvisade att 
teknikundervisningen tog sin plats i klassrummen men att det visade sig att även detta kunde 
ses som bristande. Ahlbom (2011) styrker även han att teknikundervisning som bedrivs i 
klassrum kan vara besvärligt då allt material ska fraktas och städas undan vilket är 
tidsberövande för lärarna. De intervjuade lärarna ansåg att stöd och fortbildning inte var 
speciellt prioriterat i skolorna vilket de ansåg att de behövde. Sammanfattningsvis har över 
hälften av de lärare som blivit intervjuade ungefär samma åsikter på varje fråga men att de 
kommer med olika synvinklar på frågorna. 

3.2 Rektorernas syn på teknikämnet på skolorna 
Under detta avsnitt presenteras vad rektorerna har för syn på teknikämnet på skolorna. Utifrån 
syftet och frågeställningarna kommer detta resultat att presenteras i olika rubriker där två 
rektorer redogör sin syn ämnet teknik. 
 
Här redovisas en liten presentation om två rektorer som medverkat i undersökningen. Dessa 
rektorer kommer att namnges som R1 och R2.  
   

R1 Är hälsoutvecklare och är utbildad idrottslärare i bakgrunden. Har varit 
anställd som biträdande rektor i tre år. 
 
R2 Är fritidspedagog i grunden och har glidit in ”på ett bananskal” som 
biträdande rektor och har arbetat som det sedan 1990. 

 
3.2.1 Fokus på teknikämnet 
På frågan om hur rektorerna anser att skolan arbetar med teknikämnet svarar de båda relativt 
olika och fokus på teknikämnet i skolorna ser ut att vara olika. Så här resonerar en av 
rektorerna:  
 

”Vi har en ny tekniklärare på skolan så det är det vi har satsat på, vi har även haft 
några obehöriga inom ämnet men nu har vi en behörig tekniklärare, hon undervisar 
mestadels i de högre åldrarna som mellan och högstadiet. Vi har även funderat på om 
kommunen ska köpa in NTA men bara diskuterat och det handlar om pengar”(R1) 

 
R2 fokuserar mer på hur skolan utvecklat sin teknikundervisning på grund av material som 
kommit in på skolan. Nedan redogörs detta i ett citat: 
 

”Det här året tycker jag att det har exploderat. Med robotar på mellanstadiet. Innan 
har teknik varit ett ganska tynande ämne. Ett litet ämne som är vid sidan om. Helt 
plötsligt blev det obligatoriskt och de verksamma lärarna fick liksom undervisa så gått 
de kunde, för det finns ju inte hur många kurser som helst att gå, inte nu heller. Kolla 
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läroplanen och laborera lite utifrån den kompetens man redan äger och har. Men nu 
har det blivit väldigt mycket mer på grund av att vi har fått ta del av robotar som 
eleverna får programmera. Det finns NTA på skolan”.  

 
Här syns att skolorna prioriterar olika, på en skola har de en speciell tekniklärare och på den 
andra skolan är det klasslärarna som planerar och undervisar i ämnet.  
 
3.1.2 Fysiska förutsättningar 
På frågan om vilka fysiska förutsättningar som skolan tillhandahåller citerar en av rektorerna 
följande: 
 

Förr hade vi en teknik-sal på den gamla skolan som nu har rivits ner med gamla 
teknikprylar så som stora svetssvarvare. Nu på den nya skolan har det byggts en sal 
som ska vara till för NO och teknikämnet specifikt men inte bara en ren teknik-sal (R1).  

 
R2 Redogör sin syn på de fysiska förutsättningarna i citatet nedan: 
 

Vi har en budget, behöver man prylar så köper vi in prylar, det är det mindre 
problemet. Med tanke på dessa robotar så finns det pengar att söka, det är så vi har fått 
tag i våra. Ljungbergsfonden. Om man har en gemensambudget och det skall räcka till 
allt läromedel så räcker inte dessa pengar till dyra grejer som dessa robotar så vi har 
haft tur att få det genom denna fond. Jag vet inte om det behövs så himla mycket fysiska 
förutsättningar. Jag tycker inte att det behövs specifika lokaler för NO och 
teknikämnena. Inte på vår nivå, inte på låg och mellan för vi håller inte på med så 
specifika saker som på högstadiet där det behövs ”rum” för att kunna undervisa i 
ämnet. Jag tycker att vår personal behöver mer kompetens inom ämnet, tycker att alla 
är väldigt duktiga på just de som de. Det är mer att vissa tycker att det är roligt och 
vissa tycker att det är mindre roligt.  

 
På ena skolan som är under ombyggnad kommer det att byggas en sal för både no och teknik. 
R2 menar att materialfrågan inte är något problem och belyser det även det under intervjun. 
 
3.2.3 Förändring som berikar teknikämnet. 
Få frågan som ställdes om det är någonting som rektorerna skulle vilja ändra på för att 
utveckla ämnet teknik svarade R1:  
 

”Det känns bra att vi har en behörig tekniklärare som är ansvarig som arbetar, mycket 
med det digitala också. Hon arbetar med att försöka förnya och följa samhällets 
utvecklig från det gamla till det nya”.  

 
Nedan beskriver R2 sina tankar om teknikämnet: 
 

”Om vi kollar på timplanen så är det i slutet lika litet som hemkunskap, det minsta 
ämnet. Och det är väl en beskrivning av hur viktigt man tycker att det är”.   
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3.2.4 Lokala styrdokument/arbetsplaner på skolan. 
På frågan om det finns några lokala styrdokument för ämnet teknik på skolan beskriver R1 
följande i citatet nedan: 
 

”Vi har så kallande lärande matriser där lärarna bryter ner och förenklar 
läroplansmålen, detta har gjorts inom alla ämnen och områden som läroplanen berör”.  

 
R2 menar att det inte finns några på skolan och beskriver istället att de utgår från läroplanen.  
 

”Inte i teknik, vi använder läroplanen”.  
 
3.2.4 Budget för teknikämnet.  
På frågan om hur budgeten för ämnet teknik på skolan ser ut är det en av rektorerna som 
redogör att det specifikt finns en budget. Nedan beskriver R1 i citatet: 
 

”Vi har en budget på 20 tusen per ämne, men dessa pengar går främst till högstadiet 
men de yngre åldrarna får även ta del av dessa pengar men det blir att de får ta del av 
en mindre del av än i de högre åldrarna som på högstadiet”.  
 

R2 redogör nedan i ett citat för hur budgeten används på skolan: 
 

”Nej ingen specifik budget för ämnet det går in i läromedelsbudgeten. Det är 
utvecklingsledaren, en lärare på lågstadiet som styr vart pengarna skall gå genom 
diskussion med kollegor. Min känsla är att de inte prioriterar ämnet teknik vad gäller 
material och inköp. Tom tits bok är ett exempel på att hitta bra undervisning, och då 
har du nästan lektioner för ett helt år om du utgår från den. Det är inga dyra grejer 
som behövs köpas in. Det bygger på vardagsprylar så det är inga krav på dyrare 
material”.  

 
3.2.5 Teknikämnets betydelse 
På frågan om rektorerna anser att ämnet teknik är en viktig del i undervisningen finns det 
likheter men också skillnader när de resonerar i citaten nedan: 
 

”Jag tycker att det blir viktigare och viktigare för eleverna med tanke på hur 
digitaliserade vi är nu. Eftersom tekniken förändras så fort så är det viktigt att vi i 
skolan försöker hänga med. Vi kan inte satsa på en grej och tro att det ska hålla i 10 år 
utan det måste diskuteras noggrant innan vi köper in eller beställer vissa teknikprylar. 
Om vi köper in utrustning vill vi även satsa på utbildning annars fungerar inte 
undervisningen och det är så vi vill jobba” (R1). 

 
”Det kommer att bli mycket viktigare i och med att programmering kommer mer och 
mer. Det känns som att det här med programmering kommer mer och mer, bland de 
yngre barnen är det ganska enkla saker de skall göra. Men jag tror att det snart 
kommer bli så att även de yngsta skall programmera. Det känns som att dessa robotar 
kan gå ”ur tid” och kännas tråkigt för eleverna. Men om vi hade haft lego som går att 
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programmera kan du bygga vad du vill och styra lite hur du vill. För att bygga på 
elevernas egen kreativitet. Jag tror mer på det och att eleverna skulle gilla det mer. 
Robotarna känns ganska begränsade”(R2).  

 
3.2.6 Utveckla teknikämnet 
Övrigt som rektorerna tar upp under intervjuerna som är relevant i deras arbete med att 
utveckla ämnet teknik. R1 anser att val av material för att utveckla ämnet teknik är en viktig 
det i arbetet med att utveckla ämnet. Nedan redogörs tankarna som R1 och kollegor diskuterar 
inom ämnet teknik: 
 

”Eftersom tekniken förändras och är dyr att köpa in så måste det diskuteras först. Det 
är inte samma sak som att köpa in saker till idrotten där du kan använda en 
innebandyboll i fem år och sen köpa in nya efter några år för en liten peng”.  

 
R2 har en annan syn för att kunna utveckla ämnet och det handlar om det digitala som förs in 
mer och mer i takt med att programmering förts in i läroplanen. Nedan redogörs R2 vad som 
påverkar kunskapsutveckling i ämnet teknik: 

 
”IT kan få en motsatt effekt om inte tekniken är med dig vilket vi har haft stora problem 
med här på skolan. Att det går åt två lektioner att starta upp datorerna och få dem att 
fungera när detta skulle kunna användas till annan undervisning så kastades dessa 
timmar bort på ingenting. Det kan hjälpa med här har det varit mer att skälpa på 
skolan. Att det blir irritation kring detta för att tekniken inte fungerat har varit ett stort 
problem. På grund av att vi inte får datorerna att fungera.”  

 
3.2.7 Sammanfattning 
Resultatet på rektorernas syn på teknikämnet visar att det såg olika ut på de skolor som de 
arbetar på. En av rektorerna beskrev att de hade en specifik tekniklärare på skolan vilket 
rektorn ansåg var mycket positivt. Den andra rektorn sa att lärarna själva fick utifrån sina 
egna erfarenheter och läroplanen planera och genomföra undervisningen. Detta visar att det är 
en stor skillnad på vad som skolorna satsar på. De båda var dock nöjda med hur situationen 
för teknikämnet såg ut på skolorna. Ytterligare en skillnad som finns på dessa två skolor är att 
en av dem har så kallade lärandematriser och den andra skolan arbetar utefter läroplanen. 
Vilket påvisar att den skola som arbetar efter läroplanen inte har några lokala styrdokument 
eller arbetsplaner på skolan. Mattsson (2005) beskriver utifrån Gotvassl (1991) och Stensmo 
(2000) att en vilktig del i en lärares kompetens är att kunna utveckla kursplanen för att forma 
undervisningen, detta leder även till att skapa arbetssätt som är berikande och varierande för 
eleverna. 
 
När frågan om fysiska förutsättningar på skolan uppkom ännu ett delat resultat där en rektor 
beskriver att de håller på att bygga en specifik sal för de naturorienterande ämnena och ämnet 
teknik. Den andra rektorn däremot menar att det inte behövs någon specifik sal för 
teknikämnet på skolan. Ytterligare en sak som skiljer skolorna åt är att en skola har en 
specifik budget för ämnet samtidigt som den andra skolan inte har det.  
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Det finns en liknelse och det är att båda rektorerna anser att teknikämnet blir viktigare och 
viktigare på grund av digitaliseringen och programmeringen som kommer in i läroplanen. En 
av rektorerna framhåller en liten frustration kring den digitaliserade utvecklingen och menar 
att de haft problem på skolan att få det att fungera på grund av material som krånglat.  

3 DISKUSSION 
Syftet med denna undersökning var att ta reda på vilka fysiska förutsättningar som finns på 
skolorna för ämnet teknik. Det visar sig i denna undersökning att de flesta lärare anser att 
förutsättningarna vad gäller material, lokaler och arbetsplaner/styrdokument brister på de 
flesta skolorna men att alla lärare har lite olika synvinklar på var det brister. Det visar sig 
genom intervjuer att skolor i de olika kommunerna arbetar väldigt olika med ämnet teknik i de 
yngre åldrarna. Två lärare använder sig av NTA, två av byggmaterial samt två av läroböcker. 
Jag kan tyckas se att intresset, kompetensen och materialet beror mycket på vad som kommer 
”uppifrån” alltså kommunens bestämmelser och riktlinjer. Förutsättningarna för teknikämnet 
visar sig inte vara prioriterat på skolorna, det brister även i material, fortbildning samt 
engagemang på de flesta skolor där intervjuerna gjorts. 

4.1 Tillförlitlighet 
Tanken var att jag endast skulle utföra mina intervjuer av lärare i Sandviken, Gävle och Mora 
kommun, men så blev det inte. Detta är jag glad för annars förmodar jag att svaren skulle se 
mer lika ut, i alla fall i Mora kommun där alla skolor arbetar med NTA. Spridningen som blev 
nu, i och med att jag fick söka efter lärare via personlig kontakt anser jag blev mer lyckosam 
och spridningen i landet blev större, vilket jag anser är en fördel för mitt resultat.  
 
4.1.1 Reliabilitet och validitet 
Bell (2006) menar att reliabiliteten ökar när deltagarantalet är högre. I denna undersökning 
deltog sex lärare, vilket är relativt lågt men med tanke på att detta är ett tidsbegränsat 
examensarbete valde jag att begränsa antalet intervjuer. Detta gör att reliabiliteten i denna 
undersökning kan ses som relativt låg. Mälardalens högskola (u.å a) menar att reliabiliteten i 
en kvalitativ undersökning är något annorlunda än i en kvantitativ undersökning. De menar att 
i kvalitativa undersökningar är det viktigt att kunna beskriva på ett begripligt, pålitligt och 
intressant sätt undersökningen gjorts. Därför har jag noggrant och specifikt beskrivit metodval 
för att öka reliabiliteten i denna kvalitativa studie.  
 
Bell (2011) menar att validitet är det du mäter och beskriver som gör studien trovärdig i din 
slutsats. Mälardalens högskola (u.å b) beskriver att validiteten är en viktig definition i en 
vetenskaplig metod. Validiteten ökar när du redovisar alla delar som genomförts i 
undersökningen på ett begripligt sätt. Vidare menar de att validiteten ökar om resultatet svarar 
på frågeställningar och syfte i din undersökning. Detta har tagits till vara på vid utformning av 
frågor till intervjuer där frågorna skall söka svar på syfte och frågeställningar i studien. 
Eftersom det är intervjuer som används i denna studie kunde även följdfrågor ställas för att 
öka mängden information från de deltagande. Intervjufrågorna testades på en utomstående 
person som inte arbetar inom någon pedagogisk verksamhet för att öka förståelsen i frågorna 
och hur de var formulerade. Efter respons av denna person utformades frågorna på ett 
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beskrivande och mer begripligt sätt. Alla intervjuer gick till på ungefär samma sätt, de började 
med att jag upplyste om konfidentielliteten och de etiska överväganden som denna studie har 
tagit fasta på. Johansson och Svedner (2010) visar på att intervjuer ger en smal men djupare 
information i resultatet på min undersökning.  
 
4.1.2 Metoddiskussion 
Som metod valde jag att använda mig av kvalitativa intervjuer, där jag tog inspiration från 
semistrukturerade och strukturerade intervjuer. Jag tänkte noggrant igenom mitt val av metod 
för att få fram så relevant information som möjligt till undersökningen. Jag har valt att ta 
inspiration från Johansson och Svedner (2010), Bryman (2011), Bell (2006), Dahlgren och 
Johansson (2015)   samt Larsen (2009)  i mitt arbete för att få mer ingående information av 
vissa delar i min metod. Bell (2006) beskriver för och nackdelar med intervjuer, och att en 
nackdel är att det är svårt att analysera intervjuer. Vilket jag kan hålla med om och att få en 
bra och organiserad tråd i resultatet.  Som jag skrev i val av deltagare att det varit 
problematiskt att få tag i lärare och rektorer som vill ställa upp på intervjuer anser jag nu efter 
att ha genomfört intervjuerna var bra. Jag fick med hjälp av vänner och familj kontakt med 
lärare från olika kommuner runt om i Sverige. Tanken från början var endast att intervjua 
lärare i Mora, Sandviken och Gävle kommun. Vilket var bra att det inte blev så eftersom 
lärare som arbetar i samma kommun har liknande arbetssätt vad gäller teknikundervisning, 
vilket hade medfört att jag fått ungefär samma svar från flera av lärarna. Genom att använda 
mig av intervjuer i min metod menar jag att jag får en större inblick i vilken inställning lärarna 
och rektorerna har till ämnet. Om jag skulle gjort denna undersökning igen skulle jag lagt till 
enkäter i undersökningen för att få en större mäng material till studien. Om det inte hade varit 
en tidsbegränsad undersökning skulle jag lagt ner mer tid på att hitta fler lärare att intervjua 
för att få en större och bredare spridning på det insamlade materialet. 

4.2 Teoretisk tolkning 
Denna del kommer att diskuteras utifrån mitt resultat och tidigare forskning för att koppla det 
samman med mina frågeställningar. I detta avsnitt kommer jag att diskutera fysiska 
förutsättningar på skolorna, brister som finns på skolorna samt förbättringar som kan 
tillämpas. 
 
4.2.1 Fysiska förutsättningar 
Under intervjuerna ställde jag frågor om de fysiska förutsättningarna för ämnet teknik som 
fanns på skolorna. Med fysiska förutsättningar i denna undersökning menas de yttre 
förutsättningarna som finns på skolorna som lokala styrdokument, material, lokaler, budget 
samt stöd och fortbildning som skolorna har tillgång till. I resultatet framkom att nästan alla 
lärare saknade lokala styrdokument, material, lokaler, budget samt tillgång till fortbildning. 
Men det syntes även att två lärare var relativt nöjda med teknikundervisningen som bedrevs 
av dem. En av lärarna tog mycket eget ansvar genom att planera och ha framförhållning i sin 
undervisning och såg inte teknikämnet som en belastning. Den andra läraren använde sig av 
NTA-konceptet resonerar så här: ”NTA är exemplariskt”(L4). För att dra parallell till deras tid 
som verksamma lärare så visar det sig ingen skillnad på inställning till ämnet teknik. 
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Skillnaden visar sig snarare i vilken inställning varje lärare har till teknikämnet. Med det 
menar jag att nästan alla lärare ser brister men på olika saker i skolorna.  
 
Lokala styrdokument eller arbetsplaner på skolorna verkar till synes vara nästan helt 
bortprioriterat, en av lärarna redogör att dessa styrdokument är under omarbetning och en 
pedagog visar att det finns en treårs-plan på skolan för teknikämnet som följs. Detta visar 
alltså i nuläget att fem av sex lärare som deltagit i denna studie arbetar utan lokala 
styrdokument. Skolinspektionen (2014) belyser även den rådande bristen i teknikämnet och 
belyser hur lärarna måste utgå från kursplanen för att ämnet ska förbättras. Matsson (2005) 
belyser vikten av att läraren ska kunna arbeta utefter läroplan och kursplan för att elevernas 
kunskapsutveckling skall öka samt vikten av att läraren ska ha en teknikdidaktisk kompetens. 
Hon menar även att lärare med lite erfarenhet har svårt att tolka det som står i kursplanen. Att 
lärare som har mindre erfarenhet har svårare att tolka kursplan och läroplan framkom dock 
inte i denna studie. Det visar sig snarare att ämnet inte är så särskilt prioriterat, men det beror 
inte på erfarenhet från lärarna. 
 
Gustafsson och Myrberg (2002) beskriver att de yttra förutsättningarna kan påverka skolor 
olika fastän de erbjuds samma resurser. Detta kan bero på hur läraren själv väljer att arbeta 
med materialet. Tillgången av material ser också ut att vara en bristvara på skolorna. Flera av 
lärarna resonerar att de vill se mer praktiskt material. Jag citerar R2 om synen på material på 
skolan: ”Vi har en budget, behöver man prylar så köper vi in prylar, det är det mindre 
problemet”. För att bedriva teknikundervisning skall material finnas på plats. Jag citerar hur 
L1 resonerar kring detta: ”Vi måste köpa in vart efter om vi skall ha dessa temadagar eller 
under elevens val. Jag skulle vilja ha ett specifikt skåp för ämnet teknik där jag kan välja och 
vraka”. Vilket kan tolkas att läraren vill att material ska finnas på skolan och att det skall vara 
lättillgängligt för att teknikämnet ska gå att bedriva i den mån läroplanen beskriver. Y. 
Bjälksäter (personlig kommunikation 6 mars 2018) menar att materialet har stor betydelse för 
att teknikundervisningen skall fungera. Enligt Matsson (2005) är läromedel en viktig del i att 
kunna utveckla kunskaper inom ämnet teknik. Vidare menar hon att material som är 
betydelsefulla och användbara för ämnet är viktigt att hitta för att ämnet inte skall blandas 
ihop med till exempel fysikämnet. Hon relaterar också till Nordin-Hultman (2004) som menar 
att material, miljö och verktyg är en viktig del i teknikundervisningen. De menar att eleverna 
med hjälp av dessa verktyg och material kan hjälpa eleverna att se ämnet på ett mer autentiskt 
sätt. Fortsättningsvis menar de att aktiviteten som sker i klassrummet är beroende av föremål 
och material. Det som lärarna i denna studie visar är att bristen på material är ett faktum runt 
om i skolorna i Sverige. Vilket enligt min mening gör att teknikämnet försummas och är ett 
bortprioriterat ämne.  
 
Alla lärare som deltagit i denna undersökning använder de ordinarie klassrummen när de 
bedriver teknikundervisningen. Samt att några nämner att de använder skolgården till 
undervisning. Enligt en lärare är klassrummet inte optimalt att använda för 
teknikundervisning dels för att ämnet har lite tid i timplanen samt att det behövs tid till att 
plocka fram material som även ska städas undan efter lektionerna. Y. Bjelksäter (personlig 
kommunikation 6 mars 2018) påpekar att det är viktigt att arbeta ämnesöverskridande med 
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teknikämnet för att ämnet skall få mer tid. Hon ger även förslag på att teknikämnet och 
träslöjden skall samarbeta för att få tillgång till lokal och material som är anpassad till ämnet 
teknik. Så här resonerar en av lärarnana om lokaler på skolan: ”Lokaler är inte alltid 
anpassade till undervisningens krav och önskemål från oss lärare”(L2). 
 
Resultatet visar på att nästan alla skolor använder samma budget för alla ämnen, vilket gör att 
teknikämnet är inbakat i läromedelsbudgeten. Lärarna påpekar då att teknikämnet inte har 
varit prioriterat och inte lagts några pengar på. Satsningar görs på andra ämnen och det är 
chefer och rektorer som oftast tar beslut på vad det är som ska satsas på. Det visas dock att en 
skola där R1 arbetar har en budget på tjugotusen kronor för varje ämne. Men att dessa pengar 
läggs främst på de högre åldrarna  som högstadieelever. Tidigare forskning visar att ekonomi 
har en betydande del i elevers resultat. Hedges, Laine och Greenwold (1994) visar på att det 
finns ett samband på resurser (kostnad per elev) och elevernas studieresultat. Enligt min 
mening är en investering i teknikämnet nödvändigt i den rådande bristen som tillsynes 
teknikämnet har. Detta för att investera i material som lärarna kan använda i 
teknikundervisningen och underlätta lärarnas arbetssituationer. Så här resonerar två lärare : 
”jag får leta hemma efter material att ta med”(L6). ”Jag har ibland ”tiggt” från 
vårdnadshavare och andra om att skänka material till oss”. Detta medför att teknikämnet anses 
vara en belastning för lärarna, då det inte finns material att tillgå. 
 
Ahlbom (2011) menar att fortbildning och kompetensutveckling för teknikämnet ser dystert ut 
på skolorna runt om i Sverige. Genom intervjuerna framkom det i resultatet att många lärare 
ansåg att fortbildning inte var prioriterat på deras skola. Nordlöf (2018) skriver i sin 
licensuppsats att ämnet teknik är ett av de ämnen i de svenska grundskolorna som har lägst 
andel behöriga lärare. Gustafsson och Myrberg (2002) beskriver Doyles (1985) tankar om hur 
viktig lärarkompetensen är och spelar stor roll i elevers lärandeprocess. Det visar sig 
framförallt i hur läraren använder sig av olika undervisningsmetoder, strategier och 
individanpassningar i olika undervisningssituationer. De flesta av lärarna i denna studie ansåg 
även att stöttningen och engagemanget för teknikämnet var bristande. En av lärarna ansåg 
dock att det var sitt eget ansvar att få fortbildning om så behövdes. Den läraren hade även stöd 
från sina kollegor genom att de tillsammans har planerat en treårs-plan för teknikämnet. Jag 
förmodar att stöttning från kollegor är en stor fördel för att du skall känna dig trygg i att 
undervisa i ämnet teknik. Rooke (2011) beskriver utifrån några lärares tankar vad som är 
viktigast för att teknikundervisning skall fungera i skolorna och det viktigaste enligt lärarna 
var att ha en eldsjäl. Denna person hjälper till att lyfta ämnet och integrera nya tankar och 
idéer till kollegor. Denna eldsjäl lyftes även fram under intervjuerna vilket en lärare speciellt 
nämnde, det kunde vara till exempel en fritidspedagog, rektor eller lärare på skolan. Det 
nämndes också under en annan av intervjuerna att det saknas någon som är drivande men att 
de tidigare haft en rektor som varit väldigt intresserad och drivande inom teknikämnet på 
skolan.  
 
L4 beskriver sig använda NTA i sin undervisning och förlitar sig helt på den. Läraren 
beskriver att det finns mycket att hämta på hemsidan samt vikten av att försöka använda sin 
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fantasi. Vidare beskriver pedagogen att det underlättar planeringen för teknikämnet då det 
finns allt material i lådan som behövs för att bedriva teknikundervisning. 
 
4.2.2 Brister på skolorna 
De brister som jag ser tydligt framkommer i resultatet är att teknikämnet inte prioriteras. Detta 
kan ses på bland annat att det reviderade timplanen inte är diskuterad på de flesta skolorna. Y. 
Bjelksäter (personlig kommunikation 6 mars 2018) förklarade tydligt vid vårt möte hur viktigt 
det var för lärarna att samlas och diskutera läroplanen och dess innehåll. Detta för att få en 
bättre förståelse till vilka metoder, material och upplägg av undervisning som ska prioriteras 
inom teknikämnet. Den andra anledningen till att teknikämnet inte är prioriterat på de flesta 
skolor är att de fysiska förutsättningarna kunde sett bättre ut. Fysiska förutsättningar kan 
bland annat handla om miljön, klassrummet, material med mera. Scheerens (2005) belyser en 
viktig aspekt i elevers kunskapsutveckling som innebär att eleverna ska ges möjlighet till 
berikande lärmiljöer. Klasander (2017) visar även han på att eleverna ska ges möjlighet till 
lärorika miljöer där eleverna får använda sina sinnen för att öka sina kunskaper inom ämnet.  
 
Flera av de lärare som deltagit i intervjuerna anser att ämnet är åsidosatt. Resultatet visar även 
på att diskussion bland lärarlagen är en förutsättning för att utveckla planering, materialval 
samt arbetsplaner. Många av lärarna svarade på vad de ansåg behövde förbättras och det var 
diskussioner och samarbete i lärarlagen. I min mening kan detta vara en lösning på den brist 
som syns i teknikämnet, att lärare, inte bara på samma skola samlas och diskuterar 
teknikämnet för att teknikämnet skall vara ungefär liknande på skolorna runt om i Sverige.  
Detta förstärker Nordlöf (2018) från en studie i Nya Zeeland att lärare tolkar läroplanen och 
ämnet utefter sina egna erfarenheter, intressen och upplevelser. Vidare beskriver hon en 
svensk studie där lärarna tolkar läroplanen olika och att de ansåg att det var svårt att hitta en 
plats och form för ämnet teknik i undervisningen. Enligt min mening handlar det om att 
kommunicera för att lösa detta problem för att kunna utveckla teknikämnet och se det som 
positivt.  
 
Materialtillgången på skolorna verkar också brista enligt nästan alla som deltog i 
undersökningen. Lärarna vill se mer praktiskt material som är lättillgängligt för dem till de 
olika undervisningstillfällena. Jag ser även att bristen på ett engagemang att ta fram material 
och hitta en lösning på problemet som lärarna till synes ser med teknikämnet. Klasander 
(2017) menar att teknikämnet inte endast behöver innehålla praktiskt arbete, det som är viktigt 
är att eleverna ska ges möjlighet till autentiska upplevelser. Bedir och Özbek (2016) påvisar 
att materialet har en stor betydelse för elevers kunskapsutveckling men det är samtidigt av 
betydelse att välja rätt material och att skapa en lärande miljö för eleverna. 
 
Två lärare nämnde även genusfrågan och att teknikämnet borde vara mer individanpassat så 
att fler flickor får upp ögonen för ämnet teknik. De menar alltså att teknikämnet bör bli mer 
anpassat och inriktat för flickor för att de skall bli mer intresserade av teknikämnet. 
Nordlander (2011) visar på att intresset för teknikämnet är större hos pojkar än flickor och att 
detta måste ändras i grundskolan så att ämnet blir mer genusmedvetet. Chatoney och 
Andreucci (2009) beskriver en studie som gjorts på flickor och pojkar där de fick bygga 
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tekniska saker som var mer anpassade efter könet. Denna studie visade på att flickorna var 
mer engagerade än pojkarna i undervisningen. Enligt min mening är det något liknande som 
måste hända i skolan för att flickorna skall tycka att teknikämnet tilltalar dem. Y. Bjelksäter 
(personlig kommunikation 6 mars 2018) berättar vid vårt möta att flickor är mer fixerade vid 
att göra fint och ha mer detaljer på fina verk än pojkar. Hon anser därför att det inte är mycket 
som behöver justeras i undervisningen förutom att det skall finnas möjlighet för flickorna att 
dekorera och slutföra till exempel sina bilar de byggt. Vidare beskriver hon att det kan vara 
små saker som att eleverna får möjligheter att färglägga och ”pimpa” det de byggt. 
 
Ett missnöje visade sig från lärare några lärare som hade NTA på skolan men inte använde sig 
av det. Det visade sig snarare att de ansåg att ett bra teknikmaterial i NTA inte fanns där och 
skulle vilja se en förbättring. Det styrker även Y. Bjelksäter (personlig kommunikation 6 mars 
2018) vid vårt möte, hon berättade att materialet som fanns inte var tillräckligt praktiskt. 
Vidare menar hon att materialet lätt kunde bli tråkigt för eleverna efter ett tag. NTA ska vara 
ett koncept för skolutveckling, det är alltså ett koncept som erbjuder allt. Vilket innebär 
lärarhandledning, material, hemsida samt arbetsblad för eleverna (ntaskolutveckling, u.å). 
Detta tycks inte vara tillräckligt enligt några lärare som anser att NTA-lådan i teknik inte är 
tillräcklig för elevernas behov att utveckla kunskaper inom teknikämnet.  
 
Jag kan se ännu en brist ute på skolorna och det visar sig i resultatet på det som rektorerna har 
svarat. Det är att det ser väldigt olika ut och att skolorna fokuserar på olika saker inom ämnet 
teknik. Den ena rektorn berättar att de har en utbildad tekniklärare som utgör grunden för all 
teknik som är på skolan. Denna tekniklärare arbetar i högstadiet men även i de lägre åldrarna, 
vilket gör att teknikläraren kan stötta övriga lärare i deras teknikundervisning. Den andra 
rektorn berättar att de lärare som arbetar på skolan har ett eget ansvar att laborera utefter 
läroplanen och erfarenheter när de planerar och genomför lektioner. För mig är det stor 
skillnad på de två skolorna vilket gör att jag antar att det även blir stor skillnad på vad 
eleverna lär sig på tekniklektionerna.  
 
4.2.3 Möjlighetertill förbättringar 
Resultatet visar på att lärarna anser att det behövs engagemang inom verksamheten för att 
teknikämnet skall bli mer prioriterat. Jag citerar L6 ”Jag tror att de faller lite tillbaks på oss 
lärare att teknikämnet inte har varit så prioriterat”. Här menar pedagogen att det är deras 
ansvar tillsammans i arbetslaget att utveckla teknikämnet. Jag citerar L1:”vi måste samarbeta 
och ha ett nytt tänk, alla i skolan måste engagera sig för att kunna driva ämnet framåt och vi 
måste arbeta mot samma mål”. Även L6 beskriver hur samarbetet måste förbättras. Jag 
citerar: ”Jag tror att vi behöver prata mer om vad vi ska göra”. Y. Bjelksäter (personlig 
kommunikation 6 mars 2018) menar att diskussion i arbetslaget/lärarlaget är en viktig del i att 
kunna utveckla och lyfta teknikämnet så att det får mer status. Hon menar även att en viktig 
del är att kunna integrera teknikämnet med andra ämnen för att det ska få en större plats och 
mer undervisningstid. Så här säger L1 om tidsbristen i skolan för ämnet teknik: ”Det är inte 
ett prioriterat ämne för att det är 20 minuter per vecka”. Om vi då som Bjelksäter menar att 
vi integrerar ämnen med varandra kan vi alltså utvinna mer tid för att kunna gynna 
teknikämnet. För att kunna underlätta att arbeta mer ämnesövergripande förmodar jag att ett 
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samarbete på skolan och fortbildning skulle vara till stor hjälp för lärarna. Fortbildning var 
även någonting som lärarna i denna undersökning inte hade mycket av, de flesta har ämnet 
teknik från sin utbildning. Detta visar alltså på att lärarna som intervjuats inte fått någon 
utbildning i ämnet teknik på ungefär 15-35 år. Jag menar att teknikämnet hela tiden förändras 
och det är viktigt att kunna följa upp denna utveckling som lärare, därför behövs mer 
fortbildning och stöd på skolorna för att ämnet skall kunna utvecklas i takt med samhället. 
Resultatet visar även på att alla lärare förutom en bedriver teknikundervisning utan några 
lokala styrdokument eller arbetsplaner.  
 
Den reviderade timplanen som träder i kraft 2018 är inte diskuterad på skolorna vilket jag 
förmodar skulle hjälpa lärarna att få en klarare bild på hur de vill lägga upp 
teknikundervisningen. En lärare i denna studie nämner att ”Jag är själv med att arbeta med 
teknikämnet, vilket gör att jag själv bestämmer”(L5). Pedagogen i detta fall har tagit eget 
ansvar för att utveckla teknikämnet, där hon även har arbetat fram en planering tillsammans 
med sina kollegor. Enligt min mening är det viktigt att det är någon på skolan så som rektor, 
lärar eller fritidspedagog som är intresserad av ämnet för att engagera sina kollegor för att 
tillsammans vilja utmana och utveckla undervisningen.  
 
Här kommer förslag utifrån resultat som enligt mig skulle utveckla och förbättra teknikämnet 
på skolorna. För det första, börja med att diskutera den reviderade timplanen. Detta för att 
synliggöra ämnet tillsammans med dina kollegor och utveckla metoder, material och 
planering. Det andra som behöver förbättras är att det skall finnas material att tillgå. Med 
detta menar jag att materialet skall vara lättillgängligt för lärarna att plocka fram till 
teknikundervisningen. Jag förmodar även att ha ett lättilgängligt material att tillgå underlättar 
arbetsbelastningen och planeringen för lärarna. Y. Bjelksäter 6 mars, 2018 ger exempel på 
vilket material som bör finnas för att bedriva teknikundervisning på skolorna, hon listar upp: 
trä, kugghjul, remskivor, motorer, elektronik och batterier för att kunna arbeta med slutna 
kretsar. Vidare nämner hon material som kan användas när eleverna arbetar med 
konstruktioner: toarullar, korkar, papper, kartonger, trähjul, sugrör, cd-skivor, mjölkkartonger 
och träkulor. Den tredje förbättringen som behöver ske på skolorna enligt mig är att lärarna 
får fortbildning inom ämnet. Som jag skrivit innan utvecklas tekniken ständigt och det är 
viktigt att lärarna får möjlighet till att få nya idéer för att utveckla och förbättra 
undervisningen för att öka elevernas kunskapsutveckling. För att lärarna skall få tillgång att 
fortbilda sig menar jag att rektorer och chefer behöver engagera sig för att sammankalla och 
utveckla ämnet. Jag anser även genom egna erfarenheter att ledarna på skolan måste visa 
intresse för ämnet för att jag som lärare ska känna entusiasm och vilja att utveckla och jobba 
hårt för att genomföra en bra undervisning.  
 

4.3 Slutsatser 
Efter denna studie om lärarnas syn på de fysiska förutsättningarna för teknikämnet på 
skolorna kan jag visa på en slutsats som är betydande. Det har genom denna studie visat sig 
att de finns brister i teknikundervisningen på skolorna runt om i Sverige. Vilket betyder att 
ämnet måste få mer status och prioriteras på de flesta skolor. En slutsats till som kan dras är 
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att NTA kan vara till stor hjälp i undervisningen om du satsar på att använda det. Det synes 
även att det finns brister i NTA där lärare anser att tekniken måste förbättras för att använda 
det i sin teknikundervisning. De stora prioriteringar som jag ser behövs på skolorna för att 
utveckla teknikämnet är mer material, samarbete och diskussion mellan kollegor, fortbildning 
samt engagemang. 
 
De faktorer som brister i denna undersökning i teknikämnet synes även på tidigare forskning,  
där bland annat skolinspektionen (2014) visar på att teknikämnet har en undanskymd plats i 
svenska skolor. De slutsatser jag gjort kan även styrkas av andra forskare som bland annat 
Bjelksäter (2011) som genom en studie har konstaterat att teknikundervisningen på skolorna 
sker ofta utan arbetsplaner. Vilket bekräftas i resultatet där det endast är en av sex lärare som 
har tillgång till en arbetsplan i teknikundervisningen. Gustafsson och Myrberg (2002) 
framhäver att lärarkompetens spelar stor roll i elevers kunskapsutveckling, i lärarkompetensen 
igår bland annat att kunna innehållet i läropanen. Vidare beskrivs att lärare bör ha kompetens i 
att välja rätt undervisningsstrategier för sina elever. För att välja rätt metoder och strategier 
anser jag att lärarnana behöver fortbildning, vilket  brister på skolorna enligt resultatet i 
undersökningen. Genom att få tillgång till olika kurser eller utbildningar anser jag att lärarna 
får pedagogiska och didaktiska kompetenser som bland annat handlar om att välja rätt 
material och undervisningsmetoder. Matsson (2005) förespråkar betydelsen av material och 
hur viktigt det är för att kunna utveckla kunskaper inom ämnet teknik. Vidare förstärker hon 
synen av rätt material för att eleverna skall förstå och det ger tekniken en rättvis bild. Dewey 
(1999) menar att olika miljöer påverkar barns uppfattningar, med det menar han att barn 
stimuleras och påverkas av den miljö de befinner sig i.  
 
Det jag vill få fram med denna studie är att bristen på de fysiska förutsättningarna i skolorna 
är ett faktum och att det inte är någonting vi kan blunda för längre. Jag hoppas kunna inspirera 
skolor att utveckla och lyfta fram teknikämnet till den plats den förtjärnar. Det argument jag 
har för att lyfta teknikämnet är att det funnits som ett obligatoriskt ämne sedan 1994 och det 
är dags att synliggöra tekniken. Detta är ett måste för att kunna hänga med i 
samhällsutvecklingen. 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 
Under processen av denna studie her jag kommit till insikt att det vore intressant att undersöka 
hur elevernas resultat påverkas av att det det finns bra eller inte bra material på skolorna, om 
det finns material överhuvudtaget. Detta för att undersöka om material är en betydande faktor 
i elevers kunskapsutveckling. 
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6 BILAGOR 
 
Bilaga 1: Informationsbrev till lärare 
 
Hej! 
 
Jag heter Karin Olander och läser grundlärarprogrammet med inriktning på arbete i 
Förskoleklassen upp till årskurs tre, på högskolan i Gävle. Under vårterminen skriver jag mitt 
examensarbete i ämnet teknik. Jag skall under vårterminen undersöka vilka fysiska 
förutsättningar som finns på olika skolor i ämnet teknik. 
 
Din mejladress har jag fått via din skolans hemsida. 
Vill du hjälpa mig att genomföra denna undersökning genom att svara på denna enkät? 
 
Denna enkät är frivillig att delta i och sekretess om personuppgifter och namn kommer inte att 
framkomma i undersökningen.  
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
Karin Olander 
0fk14kor@student.hig.se 
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Bilaga 2: Informationsbrev till rektorer 
 
Hej!  
 
Jag heter Karin Olander och läser grundlärarprogrammet med inriktning förskoleklass upp till 
årskurs tre. Jag kommer under vårterminen att skriva ett examensarbete i ämnet teknik och 
vill undersöka de fysiska förutsättningarna inom ämnet som finns i skolorna. Jag skriver till 
dig eftersom du är rektor och vill ha en bredare ingång i mitt examensarbete genom att 
intervjua både rektorer och lärare. Denna undersökning är frivillig och kommer att vara 
anonym vad gäller namn och personuppgifter. Allt material som samlas in under intervjuerna 
kommer enbart att användas till examensarbetet.  
 
Vill du vara med i min undersökning eller har några frågor angående detta så tveka inte att 
höra av dig. 
 
Tack på förhand. 
 
Karin Olander 
Ofk14kor@student.hig.se 
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Bilaga 3: Intervjufrågor till lärare 
 

1. Namn på skola och kommun du arbetar i: 
 
 

 
2. Är du: 

 
o Kvinna 
o Man 
 
3. Antal år som jag jobbat som lärare: 

o 0-5 år 
o 0-10 år 
o 10-15 år 
o 15-20 år 
o 20 år eller mer 

 
4. Vad har du för utbildning? 

 
 

 
5. Är du utbildad inom ämnet teknik eller hade du teknik i din lärarutbildning? 

 
o Nej 
o Ja, i så fall vilken utbildning. 
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6. Hur ser de lokala styrdokumenten ut för ämnet teknik på din skola? Utveckla 
och förklara: 
 
 
 
 
 

 
7. Hur ser förutsättningarna ut för ämnet teknik på skolan, tycker du? Förklara 

och Utveckla 
 

 
 

 
 
8. Vad behöver förbättras, tycker du? Förklara och utveckla 

 
 

 
 

 
 
9. Har du tillgång till det material du behöver för att genomföra undervisning i 

ämnet teknik? Förklara och Motivera: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
10. Hur anser du att tillgången för lokaler ser ut till ämnet teknik på din skola? 

Förklara: 
 

 
 
 
 
11. Har ni någon budget för ämnet teknik på din skola? I så fall hur mycket? 
 
 

 
 

 
12. När du undervisar i ämnet teknik, vilket material använder du dig av då? 

Förklara och motivera specifikt vilket material: 
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13. Använder du dig av NTA i teknikundervisningen? Vad tycker du om den? 

Förklara och motivera: 
 
 
 
 
 
 

14. Om du skulle få önska, vilket material som skulle finnas för att du skall 
kunna undervisa i teknik på bästa sätt? Förklara och motivera specifikt: 

 
 

 
 

 
 
15. Finns det något stöd på din skola för att utveckla teknikämnet? Förklara 

och utveckla: 
 
 

 
 
 
 
16. Känner du dig trygg i att undervisa i ämnet? förklara varför, varför inte? 
 
 

	  
	  

17. f
Finns det någon på skolan som är drivande vad gäller fortbildning? Vad 
känner du för det?  
 
 
 
 

 
 

18. e
Den nya timplanen för teknik träder i kraft ht18. Har ni diskuterat någonting 
om detta i ert lärarlag eller är det någonting som rektorn har tagit upp? vad 
har du för tankar om detta? 
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Bilaga 4: Intervjufrågor till rektorer 
 
1.  Har du någon utbildning inom teknik? 
 
 
 
2. Hur mycket anser du att din skola arbetar med teknikämnet? 
 
 
 
4. Vilka fysiska förutsättningar finns det på skolan för att kunna undervisa i teknik? 
 
 
 
3. Är det någonting som du skulle vilja ändra på för att utveckla teknikämnet på din skola?  
 
 
 
4. Har ni någon lokal kursplan på skolan för ämnet teknik? 
 
 
 
 
5. Hur ser budgeten ut på skolan för att ämnet teknik? 
 
 
 
6.  Anser du att ämnet teknik är en viktig del i undervisningen? Varför? 
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