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Sammanfattning 
 

Syftet med det här arbetet har varit att undersöka teknikundervisningen i olika 

skolor samt att undersöka ett inspirationsmaterial som heter: ”200 timmar 

teknik”. Det har valts att använda båda kvantitativa och kvalitativa metoder i 

och med en enkät, semistrukturerade intervjuer samt materialtest med 

efterföljande diskussion. Resultatet har visat på att teknikundervisningen skiljer 

sig till viss del i olika skolor och genomförs inte i en annan. Skilda åsikter 

presenteras utifrån behovet, för verksamma lärare i årskurs 1–3, av 

inspirationsmaterialet samt och framtida möjligheter. Resultatet genererar en 

slutsats att teknik som begrepp är svårtolkat, men det behöver inte nödvändigtvis 

påverka hur en lärare förhåller sig till teknikundervisningen. Trots skilda åsikter 

verkar ändå ett material som ”200 timmar teknik” vara nödvändigt för 

verksamma lärare med behörighet i årskurs 1–3.  
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1 INLEDNING 

Det svenska samhället är i ständig utveckling och sedan industrialiseringen har tekniken 

utvecklats med stormsteg och fortsätter utvecklas och ta samhället framåt. I och med 

teknikens utveckling är det viktigt att ge förutsättningar och möjligheter till nästkommande 

generationer att hantera, förstå och utveckla den teknik som idag genomsyrar vårt samhälle.  

 

I det här arbetet kommer jag undersöka ett material som kallas för ”200 timmar teknik”1  och 

är ett inspirationsmaterial till teknikundervisning utvecklat av CETIS (2018). CETIS är en 

förkortning för; Centrum för tekniken i skolan och är ett nationellt resurscentrum. År 1996 

utnämnde regeringen CETIS till ett nationellt resurscentrum för teknikundervisningen i 

förskola och grundskola, bara tre år efter dess uppstart. CETIS är placerat vid Linköpings 

universitet i Sverige och finns på Campus Norrköping (CETIS, 2018). Materialet ”200 timmar 

teknik” består av fem olika varianter där varje variant har en matris. En matris består av olika 

teman samt tips på upplägg från årskurs 1 till och med årskurs 9.  Matrisvariant ett och variant 

två har även tillhörande matrisstöd. Under arbetets gång har även variant tre fått ett 

matrisstöd. 

 

Inspirationsmaterialet ”200 timmar teknik” är skrivet av två personer med forskarutbildning 

och med lärarerfarenhet i bakgrunden. Under mitt arbete har jag haft turen att vara i kontakt 

med båda dessa personer och under arbetets gång kommer de att nämnas som lärare F1 och 

lärare F2. Det valet har gjorts för att garantera att sekretess och anonymitet genomsyrar hela 

arbetet. Både lärare F1 och F2 är aktiva under CETIS samt är lärare i högre utbildningar.  

 

Syftet med inspirationsmaterialet är att inspirera lärare till sin teknikundervisning, men även 

att visa på helheten av teknikundervisningen. Syftet är vidare att synliggöra ämnets bredd och 

visa exempel på olika teman kopplade till teknikämnets fem förmågor med utgångspunkt från 

kursplanen. Inspirationsmaterialet är upplagt på ett sätt som gör det möjligt för varje enskild 

lärare att anpassa undervisningen utefter den egna klassens behov, möjligheter och 

förutsättningar. Materialet är med andra ord inget läromedel med en detaljerad planering eller 

handledning utan, precis som nämnts, ett inspirationsmaterial som syftar till att inspirera 

lärare till sin teknikundervisning. Inspirationsmaterialet kräver även att läraren har några 

grundkunskaper i teknik och att basmaterial finns tillgängligt på skolan. Inom varje 

temaområde i ”200 timmar teknik” finns teknikämnets förmågor medan det centrala innehållet 

har tolkats och rekonstruerats med sexton punkter. Dessa sexton punkter innehåller CETIS 

tolkning av det centrala innehållet och är även taget från grundskolans alla stadier. På grund 

av detta finns inte alla punkter med i alla stadier. Dessa punkter har i sin tur blivit till siffrorna 

1-16 och har använts i varje tema för att lättare kunna se vart de centrala innehållet kommer in 

i de olika matriserna. Vidare används färgkodning i matriserna för att enklare se vilka 

temaområden som följer de fem förmågorna i teknik. Fyra förmågor har färg medan den femte 

ligger i bakgrunden för varje tema. (CETIS, 2018)  

 

Det finns flera anledningar till att undersöka det här materialet, men för mig handlar det 

framförallt om att jag finner ett intresse i att undersöka hur teknikundervisningen går till på 

olika skolor. I november 2017 fattade regeringen ett beslut om att fördela 200 timmar 

teknikundervisning i grundskolan. Det är därmed rekommenderat att lågstadieelever ska ha 47 

timmar teknikundervisning, mellanstadieelever 65 timmar teknikundervisning och 

                                                 
1 https://liu.se/cetis/verksamhet/200-timmar-teknik.shtml  

https://liu.se/cetis/verksamhet/200-timmar-teknik.shtml
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högstadieelever 88 timmar teknikundervisning (SKOLFS, SFS 2011:185). Eftersom detta 

beslut kom för cirka ett och ett halvt år sen är jag nyfiken på att se hur lärare undervisar i 

teknik och om det tycker att CETIS:s inspirationsmaterial kan vara till någon hjälp i deras 

teknikundervisning. För att undersöka inspirationsmaterialet använder jag mig både av 

kvalitativa och kvantitativa metoder, jag har även valt att testa inspirationsmaterialet rent 

praktiskt för att få en djupare inblick i dess förutsättningar och upplägg. En annan anledning 

till att undersöka det här materialet är för att se hur pass tillämpbart det är för verksamma 

lärare i årskurs 1–3.  

1.1 Bakgrund 

Teknikämnet är ett relativt nytt ämne inom den svenska skolan och har därför haft svårt att 

etablera sig, ämnet har ingen grundkärna eller traditioner från tidigare år att stå på enligt 

Blomdahl (2007). Under 1960-talet var teknik ett verkstadstekniskt tillvalsämne i skolan, 

under Lgr62 var det meningen att teknikämnet skulle förbereda eleverna för linjevalet som 

gjordes i årskurs 9 inför framtida yrkesval. Adiels (2011), menar att eleverna i årskurs 9 rent 

praktiskt hade två val, antingen att välja en gymnasieförberedande inriktning utan teknik eller 

en teknisk-praktisk inriktning. Den teknik-praktiska inriktningen gav ingen behörighet till 

vidare gymnasiala studier, något Adiels (2011) anser gav tydliga signaler till eleverna att om 

de valde bort tekniken hade de möjligheten att studera vidare.  

 

Ett par år senare under Lgr 69 togs linjevalet bort och det skapades ett gemensamt 

tillvalssystem, även här var tekniken ett tillvalsämne under de senare årskurserna i 

grundskolan. Gemensamt för både Lgr 62 och Lgr 69 var att teknikämnet var verkstadsinriktat 

med betoning på industriellt arbete. Lgr 69 ansågs vara starkt präglat av industrins behov och 

önskemål med en utformning som skulle anpassa undervisningen därefter (Björkholm, 2015). 

Under den här perioden var ämnet mansdominerat där ungefär hälften av pojkarna valde 

ämnet, medan det enbart var någon procent av flickorna som valde ämnet (Skolinspektionen, 

2014). Skolinspektionen (2014) beskriver att teknikämnet funnits betydligt längre än från 

1960-talets läroplaner i skolans undervisning, de menar på att ämnet då legat dolt under andra 

mer traditionstyngda ämnen. Läroplanerna under 1960-talet synliggjorde, med andra ord, 

tekniken som ett ämne i skolan.  

 

I början av 1980-talet kom nästa läroplansrevision, Lgr 80. Teknikämnet gick då ifrån den 

tidigare industriella och verkstadsinriktningen till att ses på som ett skolämne. Teknikämnet 

fick en bredare riktning och undervisning till skillnad från den tidigare smala industri-

inriktningen (Björkholm, 2015). När Lgr 80 tillkom och applicerades på de svenska skolorna 

blev teknik tillämpad naturkunskap och därmed även obligatorisk i skolorna i årskurs 1–9. 

Därmed är teknik det senaste obligatoriskt införda ämnet i den svenska skolan (Blomdahl, 

2007). Hela Lgr 80 genomsyrades av en ämnesintegrering och teknikämnet blev en start av 

den ämnesintegreringen. Därmed uppstod det även en konflikt om vilka lärare som skulle 

undervisa i teknikämnet. Satsningen på ämnesintegreringen i Lgr 80 gjorde att det skapades 

två block av orienteringsämnen, samhällsorienterade (SO) och naturorienterande (NO) ämnen. 

Tanken var från början att föra samman teknikämnet tillsammans med slöjdämnena men det 

hamnade i slutändan hos NO-blocket och hos NO-lärarna. Att teknikämnet placerades 

tillsammans med naturorienterande ämnena gjorde att ämnet delade på 800 

undervisningstimmar med de tre andra ämnena; fysik, biologi och kemi (Blomdahl, 2007). 

Skolinspektionen (2014) menar på att denna typ av indelning gjordes på grund av att det från 

ett politiskt synsätt behövdes fler rekryteringar till de naturvetenskapliga och tekniska linjerna 

på gymnasiet. Under 1980-talet genomgick Sverige en stor industriell förändring, med en 

snabb teknisk utveckling och upptrappning. Det tillkom komplexa miljöfrågor och datorerna 
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klev in i vårt samhälle med stormsteg, med alla dessa komponenter skapades den nya 

läroplanen (Skolinspektionen, 2014). Ämnets kärna, uppbyggnad och struktur hann enligt 

Adiels (2011) aldrig att diskuteras, tiden gick helt enkelt åt till att diskutera fram var och hos 

vem som teknikämnet skulle hamna istället. Som ett resultat av det hamnade ansvaret för 

teknikämnets struktur, tidsplan och fattning på alla enskilda skolor och rektorer. Därför har 

teknikämnets undervisning sett annorlunda ut i hela landet, beroende på vart en elev har gått i 

skolan. Blomdahl (2007) anser att teknikämnet hade behövt mer bestämda anvisningar i 

förhållande till undervisningsmetoder och ämnets innehåll.  

 

År 1994 kom en ny läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo 94). Utformningen av Lpo 94 pågick under en lång period och överskred 

två mandatperioder, det gjorde att när läroplanen väl var klar skulle förändringarna 

genomföras snabbt ute på skolorna (Blomdahl, 2007). Det blev en stor omställning för 

skolorna runt om i landet och under samma period fördelades många beslut ut på 

kommunerna och skolledningen Teknikämnet fortsatte på grund av detta att vara mycket 

lokalberoende och mycket av undervisningen hängde på de enskilda lärarna enligt Adiels 

(2011). Adiels (2011) menar även att det fanns planer för en fortbildningsinsats, men insatsen 

blev det inte mycket av.  

 

När Lpo 94 infördes i skolorna, fick ämnet en egen kursplan, en kursplan som innehöll både 

mål att uppnå och mål att sträva mot (Blomdahl, 2007). Skillnaden från tidigare läroplaner var 

att Lpo 94 snarare syftade till mål att sträva emot och vad undervisningen skulle resultera i, 

istället för att fokusera på hur undervisningen skulle bedrivas (Skolinspektionen, 2014). 

Blomdahl (2007) anser att hela Lpo 94 genomsyras av John Deweys undervisningsfilosofi, 

med andra ord att inte se på undervisningen som isolerade händelser utan att den har ett större 

socialt sammanhang. Under Lpo 94 särades tekniken från de resterande naturorienterande 

ämnena, fysik, biologi och kemi, men timplanemässigt låg tekniken fortfarande kvar 

tillsammans med dessa ämnen (Blomdahl, 2007). I Lpo 94 blev för första gången teknikämnet 

självständigt med en egen kursplan, tanken var att tekniken skulle separeras från 

naturkunskapen och inte längre ses som tillämpad naturkunskap utan som ett självständigt 

kunskapsområde (Skolinspektionen, 2014). Ändå har teknikens timplanering blivit placerad 

tillsammans med naturorienterings ämnena i skolan och tillsammans med dessa ämnen skulle 

tekniken ha en fortsatt garanterad undervisningstid på 800 timmar (Blomdahl, 2007).  

 

1.1.1 Teknikämnet i nutid 
År 2011 kom det en ny läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, denna 

läroplan har blivit reviderad senast 2018. Där beskrivs tekniken som något som alltid har varit 

viktigt för människan genom alla tider och under hela grundskolan ska eleverna tillhandhålla 

sig nya förmågor när det kommer till tekniken (Skolverket, 2018). Syftet med teknikämnet är 

att ge eleverna kunskaper kring den teknik som omger människor i samhällets vardag. 

Skolverket (2018) menar att eleverna behöver ett teknikkunnande som gör att de kan orientera 

sig i det teknikintensiva samhälle som Sverige består av idag. Men utöver det är syftet med 

teknikämnet i skolan att skapa ett intresse för teknik hos eleverna, ett intresse som gör det 

möjligt för dem att tillhandhållas en medvetenhet, förståelse och kunskaper kring ämnet. En 

viktig aspekt är även att de ges möjligheten att förstå teknikens påverkan på olika system, 

problemlösningar, samhället, människan och miljön (Skolverket, 2018).  

 

I november 2017 tog regeringen ett beslut om att tekniken ska ha 200 egna timmars 

undervisningstid fördelat på hela grundskolan (SKOLFS, SFS 2011:185). Det beslutet var 

starten på det inspirationsmaterial som kallas för ”200 timmar teknik” och är skapat av de två 
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forskarna på CETIS (2018) och kan återfinnas på Linköpings Universitets hemsida2. Det är ett 

material som är till för att inspirera lärare till teknikundervisning och även som ett stöd för att 

visa på ämnets bredd, med en balans för olika förmågor att sträva mot inom teknikämnet 

(Personlig kommunikation, 15 februari 2019).  

 

CETIS har länge arbetat för att teknik ska få mer utrymme i skolan och enligt lärare F1 fanns 

det efter beslutet funderingar kring hur de kunde hjälpa lärare med teknikundervisningen 

(Personlig kommunikation, 15 februari 2019). Lärare F2 beskriver inspirationsmaterialet som 

något som växte fram, eftersom de ville visa på hur lärare kan använda de 200 timmarna med 

sin teknikundervisning (Personlig kommunikation, 15 februari 2019).  

1.2 Litteraturgenomgång 

Under den här rubriken kommer det redogöras för vad aktuell litteratur uttrycker om tekniken, 

både om teknik som allmän företeelse och om teknik inom skolans värld.  

 

1.2.1 Teknik som begrepp  
Enligt Bjurulf (2011) är teknik ett svårdefinierat begrepp, hon anser att tekniken kan 

definieras på olika sätt beroende på vilket perspektiv personen som definierar begreppet har. 

Vidare menar hon att tekniken framförallt är svår att definiera på ett enda sätt, utan snarare att 

teknikbegreppet har flera olika definitioner. Bjurulf (2011) diskuterar kring teknikbegreppet 

och menar att det finns olika infallsvinklar, dels kan begreppet definieras med hjälp av 

artefakter, eller olika komponenter i större tekniska system. Men det kan även definieras med 

människans inblandning med artefakter och tekniska system. Den delen av teknik som då 

underhålls kan vara teknikens påverkan på omvärlden, så som miljö, hållbar utveckling och 

människan. Sammanhang och meningsfullhet är något Bjurulf (2011) nämner i sin diskussion 

om definitionen av teknikbegreppet, hon anser att en undervisning som enbart innehåller 

artefakter saknar både sammanhang och meningsfullhet. De behöver sättas in i olika 

sammanhang och system för att ge eleverna möjligheten att utveckla kunskaper kring tekniska 

lösningar, hållbar utveckling, rättigheter och skyldigheter hos människan.  

 

Även Björkholm (2015) anser att det är väldigt komplicerad och svår process att definiera 

begreppet teknik. Björkholm (2015) anser att det har att göra med svårigheten att utveckla en 

ordentlig ämnesidentitet och på grund av att tekniken kan uppfattas på många olika sätt. Det 

kan handla om att begreppet i vardagligt tal ständigt är under förändring, men utöver det är 

även tekniken under ständig utveckling vilket betyder att teknikens innebörd förändras och 

utvecklas (Björkholm, 2015). Att fråga människan vad de tänker på när de hör ordet teknik 

kan ge en bred spridning, speciellt i olika åldrar och generationer (Johansson & Sandström, 

2015).  

 

Johansson och Sandström (2015) anser att teknikbegreppet ofta associeras med olika 

industribegrepp som skiftnyckel, verkstad och smörjolja. De anser även att begreppet ofta får 

en anknytning till digitalisering och It-teknik. Därav har även de svårt att definiera begreppet 

teknik, de menar däremot på att det finns en enkel och tydlig definition av begreppet. Den 

definitionen handlar om att teknik är något som människan tillverkat för att underlätta 

vardagen eller för att lösa ett problem. Problematiken menar de kan uppstå när det ses till 

djur, djur har många olika fantastiska tekniska lösningar som spindelnät, getingbo och så 

                                                 
2 https://liu.se/cetis  

https://liu.se/cetis
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vidare. Men Johansson och Sandström (2015) anser ändå att djur inte är tekniska trots deras 

konstruktioner, däremot är människans konstruktioner med inspiration från djurlivet tekniska.  

 

Enligt Riis (1996) skapade Skolöverstyrelsen ett förslag till en definition av ämnet, men blev 

ombedda att göra en omarbetning. Teknikämnet hamnade i och med det i skymundan för 

andra ämnen med en svag ämnesbeskrivning och utan en specifik definition. Blomdahl (2007) 

anser att det behöver fyllas på med tillvägagångssätt för lärare att avgränsa begreppet, 

framförallt till undervisningssammanhang. Hon anser även att det behövs mer kunskaper 

kring hur teknikämnet kan formas till en pedagogisk handling. Blomdahl (2007) uttrycker det 

som att lärare behöver få mer redskap till att utveckla både ämnet och sin egen förmåga att 

undervisa i ämnet.  

 

1.2.2 Teknikens uppkomst  
Sundin (2006) beskriver tekniken som lika gammal som släktet Hominider (Hominidae), 

vilket är av människans översläkte. Om människan, eller mer specifikt, Homo Sapiens, som är 

det människosläkte vi idag tillhör, är mer än 130 000 år gamla är Hominider cirka två och en 

halv miljon äldre och Sundin (2006) menar att tekniken förekom redan då. De första fynden 

av tekniska redskap är cirka 2,4 miljoner år gamla, med andra ord gjordes fynden av tekniska 

redskap ungefär samtidigt som fynden av släktet Hominider. Slutsatsen blir att tekniken alltid 

har haft en central roll i människosläktets liv från människans förfäder fram till nu (Sundin, 

2006).  

 

Under den tidigare delen av människans historia finns många tekniska uppfinningar och 

redskap för överlevnad, det skapades redskap och verktyg av bland annat stenmaterial. Det 

kan vara redskap som fortfarande används i samhället än idag, en sådan uppfinning är till 

exemplet kniven. Idag tillverkas den på annorlunda sätt än för 40 000 år sedan, men principen 

är densamma. Men redskap tillverkades inte enbart av sten, även trämaterial och andra 

naturmaterial har använts i tillverkningen av olika redskap och verktyg. Ett annat 

samlingsnamn för olika tekniska lösningar är behållare. Behållare är en viktig del av 

människans historia och utveckling, inom samlingsnamnet ingår det korgar, skålar, 

förvaringskärl, eldstäder, klädedräkter och bostäder. Även i nutid är behållare en central del 

av samhället med livsmedelsförpackningar, containers, kraftverksdammar och så vidare. 

Elden är en teknisk uppfinning som har varit avgörande för människans överlevnad. Elden 

kan idag jämföras med den elektricitet som människan är beroende av idag, att vara utan 

skulle kunna bli förödande. (Sundin, 2006) 

 

För att använda sig av tekniken anser Sundin (2006) att det krävs kunskaper, dels för själva 

tillverkningen samt för att kunna använda de tekniska verktygen och redskapen. Lundgren 

(2012) menar också att det ständigt sätts nya, högre grav på generationer när det gäller 

kunskaper om de tekniska förändringar som sker i samhället. Han anser att det krävs mer 

kunskaper av människan för att kunna fungera som medborgare i dagens samhälle.  

 

Enligt Ahlbom (2011) har teknikämnets syfte förflyttats på grund av att samhället blivit mer 

teknikberoende i samband med utvecklingen. Men Sundin (2006) lyfter att människors 

samhälle alltid har varit teknikberoende. Från början har tekniken präglats i människans natur 

och samhället idag kan således ses som mer teknikberoende på grund av fler och mer 

avancerade tekniska lösningar, men teknikberoendet har alltid funnits. Människan som art 

hade inte överlevt, eller fortfarande varit en väldigt liten del av världen, om tekniken inte hade 

funnits och utvecklats. Utan de redskap, verktyg och behållare vi använt oss av, både förr och 

nu, hade samhället sett helt annorlunda ut, om det ens funnits ett samhälle (Sundin, 2006). 



 

 

6 

Grimvall (2013) betonar att teknikutvecklingen inte alltid går framåt i en rasande fast, han 

synliggör konstruktioner som har funnits genom alla tider och som än i dag har samma 

grundtanke som tidigare. Exempel på det är bensinmotorn, som trots att den har en bättre 

verkningsgrad har samma grundkonstruktion. Även hus, gator och vägar konstrueras på 

samma sätt som tidigare århundranden.  

 

1.2.3 Teknikämnets utveckling genom tiderna  
Aristoteles, 384–322 f.Kr., kopplade ihop praktisk kunskap tillsammans med ordet techne, ett 

ord som är förknippat med skicklighet och kunnande inom hantverk och skapande (Bjurulf, 

2011). Bjurulf (2011) beskriver hur den svenska skolan har präglats med en annan syn, 

nämligen episteme, som är närmare förknippat med teoretisk kunskap. Vidare beskriver hon 

att techne är ett sätt att se på tekniken, eftersom teknikundervisning handlar om olika sorters 

problemlösningar utifrån olika behov inom tekniken. Men tekniken är även det ett teoretiskt 

ämne i dagens skolor, hon menar på att teknikundervisningen handlar om undervisningen av 

olika artefakter. Björkholm (2015) visar att den praktiska kunskapen har haft lägre status i 

samhället och setts som mindre värd, något hon menar är vad som speglar sig i skolan än idag. 

Den praktiska kunskapen har snarare setts som tillämpade kunskaper av de teoretiska istället 

för att aktivt och engagerat arbeta med de teoretiska kunskaperna i teknik som Björkholm 

(2015) anser att det finns behov av att göra.  

 

Björkholm (2015) beskriver tekniken som något som består av både praktiska och teoretiska 

kunskaper, eftersom forskare ser på dessa kunskaper olika blir sammanvävningen 

komplicerad och svårtolkad. Undervisningen har tidigare varit starkt kopplad till 

tillverkningen av artefakter och modeller och saknat koppling till kunskaperna som eleverna 

ska lära sig och utveckla enligt Björkholm (2015). Svensson (2011) beskriver däremot 

tekniken som ett ämne med en lösningsorienterad struktur, med andra ord handlar tekniken i 

skolan om förmågan att lösa problem med hjälp av teknik. För att kunna tillhandhålla den 

kunskapen behöver eleven antingen processkunskaper för att rent praktiskt veta hur man går 

till väga för att lösa ett problem, eller begreppsmässiga kunskaper. Begreppsmässiga 

kunskaper behövs för att individen behöver en förståelse för hur olika saker hänger ihop och 

för att kunna koppla samman de olika kunskaper som individen har (Svensson, 2011). 

Fortsättningsvis uttrycker Svensson (2011) att i undervisningssammanhang är 

teknikkunskaperna starkt kopplade till de fysiska egenskaperna hos material och relationen 

mellan dessa för att till exempel kunna skapa artefakter.  

 

Svensson (2011) anser att det är viktigt med kunskaper både i och om teknik för eleverna och 

det är för att de ska få en helhetsbild av tekniken. Vidare menar hon att teknikkunskaperna har 

fyra olika delar; undersöka, värdera, hantera och utveckla och dessa delar har två olika 

dimensioner; tiden och påverkan. Tiden handlar om utvecklingen, hur det sett ut tidigare 

(dåtid), hur tekniken ser ut idag (nutid) och hur tekniken kan komma att se ut i framtiden 

(framtid). Påverkan däremot handlar om påverkan på individen, samhället och naturen. 

Relationen mellan de olika dimensionerna och delarna kan ge olika betydelser och 

konsekvenser och Svensson (2011) lyfter därför vikten för eleverna att kunna tillgodose båda 

dimensionerna och alla delarna. Björkholm (2015) har en annan uppfattning om teknikens 

dimensioner, hon menar på att de är; aktivitet, motiv, artefakt och kunskap. Hon anser även att 

det saknas en social dimension som innefattar den sociala kontexten. 

 

Tekniken har varit under ständig förändring, enligt Blomdahl (2007) har den, framförallt i 

högre åldrar, bedrivits som mer yrkesinriktad med starkt inflytande från industrin. Under den 

perioden har lärarna i teknik ofta varit gamla industriarbetare som fört sin kunskap vidare. 
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Därför kan tekniken ses som en tyst kunskap som förts vidare från den ena generationen till 

nästa, från mästare till lärling och som utvecklas under en längre period (Blomdahl, 2007).  I 

de lägre åldrarna har tekniken snarare ständigt snurrats runt och i varje revision av läroplanen 

har begreppet tolkats på nytt enligt Adiels (2011). Samtidigt menar Ahlbom (2011) att 

samhället är under ständig utveckling och teknisk allmänbildning är allt mer aktuellt, vilket 

enligt honom, genomsyrar den nuvarande kursplanen i teknik.  

 

Grimvall (2013) pekar på att skillnaden mellan teknikämnet och de naturorienterande ämnena 

är att, i konstrat till naturkunskapen är tekniken något som är konstruerat av människan. 

Samtidigt pekar han på att det är svårt att dra en linje mellan naturkunskap och teknikämnet 

då naturvetenskapliga försök ofta kräver teknisk kunnighet i och med användandet av 

avancerad teknisk utrustning eller annan speciell teknik. Björkholms (2015) tolkning av 

relationen mellan teknik och naturkunskapen är att det är tekniken som drar vetenskapen och 

inte tvärt om. Hon anser att teknikens och naturkunskapens relation betraktas som felaktig och 

förenklad och anser att relationens komplexitet på grund av det har över tid skapat 

förändringar.  

 

1.2.4 Inspirerande lärare 
Att tekniken är ett svårdefinierat begrepp är välkänt bland både lärare och forskare. Johansson 

och Sandström (2015) menar att som en följd av detta blir även teknik som ett skolämne 

svårdefinierat. Det innebär att det skapas en osäkerhet kring hur ämnesinnehållet ska 

undervisas av lärarna. Beroende på skolans geografiska läge och den undervisande läraren kan 

fokus ligga på antingen faktakunskaper eller exempelvis betydelsen för medborgarrollen och 

hållbarutveckling (Johansson & Sandström, 2015). Johansson och Sandström (2015) 

poängterar skillnaden mellan naturkunskapen och tekniken och menar på att det fortfarande 

finns skolor som arbetar med tekniken som tillämpad naturkunskap. Det är något som de 

anser bedrivs på fel sätt, då tekniken handlar om att tillämpa kunskaper om hur något fungerar 

medan naturkunskapen snarare handlar om kunskaper kring varför något fungerar som det gör 

(Johansson & Sandström, 2015).  

 

Johansson och Sandström (2015) uttrycker vikten av att det är viktigt för lärare att förstå att 

eleverna kommer med förkunskaper i teknik till skolan. Men det är trots det viktigt att inte 

göra en generalisering och dra slutsatser eftersom alla elever har olika förutsättningar. Att för 

eleverna få bekanta sig tidigt med teknik skapar en trygghet och förtrogenhet med ämnet 

(Johansson & Sandström, 2015). Johansson och Sandström (2015) menar att det är viktigt att 

introducera tekniken i en tidig ålder för att skapa ett intresse hos eleverna som lärare kan 

bygga vidare på. De anser att intresset kan hålla i sig till högre åldrar vilket kan generera att 

fler ungdomar söker sig till tekniska arbeten. Även Rooke (2011) pekar på vikten av att 

undervisa regelbundet i teknik i skolor, det menar hon skapar en självtillit för lärarna och 

eleverna får möjligheten att bli trygga med ämnet. Men även Rooke (2011) poängterar vikten 

av att teknikundervisningen följs upp i de högre åldrarna genom grundskolan och hela vägen 

genom högstadiet.  

 

Tekniken är både oetablerad i skolorna och även outforskad. Ämnet har således en svag 

ställning runt om i landet (Rooke, 2011). Björkholm (2015) menar även att teknikämnet vuxit 

fram ur olika traditioner och att det tillsammans med det faktum att teknik är ett relativt nytt 

ämne i skolan skapar en förvirring både i innehåll och karaktär. Rooke (2011) pekar även på 

att fortbildningar för lärare och kompetensutvecklingen är svag i Sverige, det skapar en oro 

för lärarna kring teknikundervisningen. Stödet från skolledningen och rektorer är en viktig 

grund för att skapa en trygghet i ämnet för lärarna och detta menar Rooke (2011) kan ske med 
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hjälp av material till lärarna. Med hjälp av olika material som inspirerar till 

teknikundervisningen kan ämnet bli mer etablerat och lärarna själva behöver inte känna sig 

som teknikproffs för att kunna genomföra teknikundervisningen (Rooke, 2011). Johansson 

och Sandström (2015) beskriver att många lärare känner sig osäkra att undervisa i 

teknikämnet och även Blomdahl (2007) menar att lärare behöver hitta en förtrogenhet i ämnet 

och sig själva. Vidare beskriver Johansson och Sandström (2015) att lärare ofta vill börja med 

de didaktiska grundfrågorna och de anser då att begreppsinlärning kan gå hand i hand 

tillsammans med språkutvecklingen. Med det menar de att lärare kan växla mellan ämnesmål 

och språkmål som skapar en djupare förståelse hos eleverna, att använda språket i 

ämnesrelaterade situationer utvecklar möjligheten för eleverna att förstå det teoretiska inom 

ämnet.  

 

Liberg, Lundgren och Säljö (2017) anser att läraren är nyckelpersonen till att lägga grunden 

för den framtida generationen till en oförutsägbar framtid. Med det i åtanke menar de att 

läraren behöver en förmåga att kunna förklara, skapa sammanhang, entusiasmera, utmana och 

locka elever till att utveckla sina egna kunskaper, antingen själva eller i samspel med andra. 

Undervisningen ska genomföras på ett sådant sätt att eleven utvecklas och växer som 

samhällsmedborgare i det numera globaliserade samhället (Liberg, Lundgren & Säljö, 2017).  

 

1.2.5 Teknik i framtiden 
Samhället beskriver Liberg, Lundgren och Säljö (2017), som ett globaliserat informations-, 

kunskaps- och mångfaldssamhälle som förändrar förutsättningarna för skolans tidigare 

struktur. De menar att strukturen av skolan går mot en förändring för att anpassa sig utefter 

barn och ungdomars behov, samhällets utveckling men fortfarande med en likvärdig 

utbildning. Den digitala tekniken har en betydande roll inom denna förändring, barn och 

ungdomar har andra förutsättningar än tidigare generationer och de lever i ett ständigt 

informationsflöde. Skolan måste anpassa sig efter den samhällsutvecklingen för att kunna ge 

eleverna den kunskap de behöver för att bli goda samhällsmedborgare (Liberg, Lundgren och 

Säljö (2017).  

 

Teknikämnets syfte har förändrats i samband med att samhället utvecklas och blir till ett, 

enligt Ahlbom (2011) allt mer teknikberoendesamhälle. Teknisk allmänbildning behövs allt 

mer för svenska medborgare och Ahlbom (2011) anser därför att den tekniska 

allmänbildningen allt mer genomsyrar kursplanen i teknik. Svensson (2011) uttrycker att 

elever i dagens samhälle behöver kunskaper inom teknik för att kunna söka sig till vidare 

utbildning, men hon menar även på att alla individer i dagens samhälle behöver kunskaper 

som de kan använda i vardagssituationer. Ginner (1996) påpekar även han att teknikkunskaper 

behövs för en fungerande samhällsmedborgare och inte enbart för vidarestudier. Han nämner 

vikten av en allmänbildning inom teknik och påverkan de har för individen att kunna lösa 

problem, förstå relationen med tekniken och omvärlden och påverkan tekniken har.  

 

Under 2013–2014 gjorde skolinspektionen en kvalitetsgranskning av teknikundervisningen i 

svenska skolor, resultatet visade att teknikämnet har en undanskymd plats i de svenska 

skolorna. Tidigare liknande studier och undersökningar visar på samma resultat och resultaten 

visar även att teknikämnets kvalité behöver förbättras. Skolinspektionens kvalitetsgranskning 

visar kortfattat på följande tre huvudresultat:  

 

• Undervisningen utgår sällan från eleverna 

• Undervisningen utgår sällan från teknikämnets metoder  

• Undervisningen utgår sällan från kursplanen  
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(Skolinspektionen, 2014).  

 

Skolinspektionen (2014) menar att skolor behöver synliggöra teknikämnet och inte låta det 

hamna i skymundan eller ligga osynligt. De understryker även vikten av att synliggöra 

tekniken för eleverna och låta dem vara delaktiga i teknikundervisningen, vidare behövs det 

uppmärksamma flickorna inom tekniken. Flickor har samma intresse i de tidiga skolåren men 

vid de högre åldrarna tappar de intresset och Skolinspektionen (2014) menar då på att 

flickorna framförallt måste få vara delaktiga i sin egen teknikundervisning så att den blir 

intressant och meningsfull. Skolinspektionen pekar även på vikten av lärarnas kompetens, att 

ge lärare kompetensutveckling inom teknikämnet skapar goda förutsättningar för en förbättrad 

teknikundervisning (Skolinspektionen, 2014).  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här undersökningen är att utforska hur teknikämnet undervisas av verksamma 

lärare i årskurs 1–3 samt ta reda på vad verksamma lärare i årskurs 1-3 anser om 

inspirationsmaterialet ”200 timmar teknik”. I den här undersökningen kommer fokus ligga på 

lärares erfarenheter av teknikämnet, från den egna skolgången till lärarutbildningen och 

slutligen till undervisningserfarenheter. Syftet i det här arbetet blir även att undersöka ett 

inspirationsmaterial som heter: ”200 timmar teknik”3. Fokus ligger då främst på att undersöka 

om materialet, enligt verksamma lärare, har bra förutsättningar, vilka möjligheter som finns 

och om ett inspirationsmaterial i teknik är nödvändigt i skolorna. Det finns även ett syfte att 

undersöka materialet ur en praktisk synvinkel med ett lärarperspektiv, detta kommer ske 

utifrån matrisvariant ett och temaområdet ”Var gömmer sig datorn?” samt matrisvariant två  

och temaområdet ”Gammelmormor och datorn” med de tillhörande matrisstöden.  

 

Därför blir undersökningens frågeställningar följande:  

1. Vilka egna erfarenheter har verksamma lärare i årskurs 1–3 av teknikämnet?  

2. Vilka förutsättningar anser verksamma lärare i årskurs 1–3 att ”200 timmar teknik”-

materialet har för undervisning i teknik? 

3. Hur ser behovet ut av ”200 timmar teknik”-materialet i teknikundervisning för 

verksamma lärare i  

årskurs 1–3?  

 

2 METOD 

2.1 Urval 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad lärare anser om inspirationsmaterialet 

”200 timmar teknik” i förhållande till sina egna undervisningsmetoder och upplevelser av 

teknikämnet. Det har gjorts ett aktivt val att söka efter verksamma lärare i årskurs 1–3 med 

behörighet och att söka efter lärare på olika skolor för att generera representativa 

uppfattningar om teknikämnet. Samt hur utbildningsinverkan kan ha påverkat lärares 

föreställningar om ämnet.  

 

Arbetets gång startades upp med hjälp av kvantitativ undersökning i form av en enkät för att 

få en så bred och tydlig bild som möjligt med ytlig insamling om verksamma lärares bakgrund 

                                                 
3 https://liu.se/cetis/verksamhet/200-timmar-teknik.shtml 

https://liu.se/cetis/verksamhet/200-timmar-teknik.shtml
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till tekniken och om eller hur inspirationsmaterialet kan hjälpa dem framåt i sin 

teknikundervisning. Enkäten skickades ut till 102 verksamma lärare i skolans årskurser 1–3 

samt lades dessutom ut i två Facebook grupper för lärare i förskoleklass upp till årskurs 3, och 

det genererade ett svar på 104 respondenter. Enkäten skickades ut efter ett 

bekvämlighetsurval, eftersom det intressanta inte var respondenten i sig, utan respondentens 

svar samt att en fråga tidigt under enkäten kunde urskilja om respondenten fyllde kriterierna 

för enkäten eller inte. Det blev även ett tillfällighetsurval eftersom det krävdes att 

respondenterna hade tillgång till internet och var medlem och aktiv i de nämnda Facebook-

grupperna (Bryman, 2011). Bryman (2011) nämner även att enkäter som skickas ut via e-post 

kan ses som skräppost och därför förbises av mottagaren och kan vara en anledning till det 

höga externa bortfallet, något som stämmer bra överens med mina egna erfarenheter.  

 

På grund av att enkäten delades på en social plattform krävdes det både interna och externa 

bortfall. Bortfallet handlade främst om antingen respondenter som inte besvarat hela enkäten 

eller respondenter som varit oseriösa eller inte uppfyllt kriterierna för enkätundersökningen 

(Bryman, 2011). Det externa bortfallet i enkäten var till en början högt, enkäten skickades till 

en början ut till 102 verksamma lärare i årskurs 1–3. Det genererade ett resultat av 8 lärare 

som besvarat enkäten, med andra ord genererade det ett externt bortfall på 94 lärare som inte 

besvarat enkäten. Efter att enkäten lagts upp i två Facebook-grupper genererade det ett 

resultat på 104 respondenter, men även här uppstod det bortfall i form av att 5 respondenter är 

behöriga men ej verksamma. 4 respondenter har ingen behörighet men arbetar ändå i de 

årskurserna och 7 är behöriga i andra årskurser eller ämnen. 7 respondenter utbildar sig till 

lärare med behörighet i årskurs 1–3 och 2 respondenter fyllde i övrigt med en kommentar om 

att de är fritidspedagoger. Alla dessa respondenter valdes att ta bort då syftet är att undersöka 

verksamma lärare i årskurs 1–3 med behörighet. Efter bortfallen återstod det 79 respondenter 

som alla är verksamma lärare i årskurs 1–3 med behörighet. Det interna bortfallet handlade 

främst om respondenter som inte varit bland de 79 verksamma lärarna med behörighet. Det 

har gjort att det interna bortfallet har förbisetts då den här undersökningen framförallt riktar in 

sig mot verksamma lärare i årskurs 1–3 med behörighet. Under det här arbetet har det även 

valts att framförallt undersöka resultaten från de 79 respondenter som är verksamma lärare 

med behörighet för årskurs 1–3.  

 

I samband med utskicket av enkäten gjordes det ytterligare ett utskick med förfrågan 

angående en kvalitativ intervju, här gjordes valet att använda ett målinriktat urval, detta för att 

få relevanta personer i förhållande till undersökningen (Bryman, 2011). Förfrågan skickades 

till 50 verksamma lärare i årskurs 1–3 i mellersta Sverige, men genererade till en början 

enbart ett svar av två stycken, en relativt nyexaminerad lärare med mindre än en termin i 

undervisningserfarenhet och en lärare i årskurs 1 med cirka 15 års undervisningserfarenhet 

med extra inlästa teknikkurser. Vid ett senare tillfälle tillkom det ytterligare två lärare i 

samma arbetslag, där även en som var relativt nyexaminerad och en med över 20 års 

undervisningserfarenhet.  

 

Vid valet av att testa materialet i en klassrumssituation valdes det ett målinriktat urval, på 

grund av bekantskap sedan tidigare skulle Bryman (2011) även benämna det som ett 

bekvämlighetsurval. Jag tog kontakt med en närstående lärare i förskoleklass som hade 

möjligheten att ta kontakt med två lärarkollegor på samma skola, en i årskurs 2 och en i 

årskurs 3. Detta val gjordes efter att ha skickat ut åtta förfrågningar till olika skolor runt om i 

Stockholms län utan svar.  
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2.2 Datainsamlingsmetoder 

I den här undersökningen valdes det att göra en triangulering, det har framförallt använts två 

olika datainsamlingsmetoder, dels en enkät och semistrukturerade intervjuer, både enskilt och 

i grupp om två personer. Vidare gjordes det ett test av inspirationsmaterialets praktiska delar 

där det fördes ett vardagligt samtal i form av en diskussion efter varje genomförd lektion.  

 

Det skickades ut tre olika informationsbrev (se bilagor 1, 2 & 3), ett för varje variant av 

undersökning, med andra ord skickades det ut olika informationsbrev till de som deltog i 

enkäten eller intervjuerna samt till de två lärare materialet testades hos.  

 

2.2.2 Enkätundersökning 
Det gjordes ett val av att använda en enkät för att försöka få en generellare bild av hur lärare 

ser på teknikämnet och vad de anser om inspirationsmaterialet. Anledningen till att enkäten 

valdes var att det är den mest strukturerade typen av undersökningsmetod enligt både 

Johansson och Svedner (2010) och Bryman (2011) vilket genererar tydliga och ytliga svar till 

undersökningen. Nackdelen med en enkätundersökning enligt Bryman (2011) är att 

anonymiteten kan göra enkäten opålitlig. Enkäten var utformad på ett sätt för att både få 

bakgrundsinformation från respondenten samt information om teknikämnet som 

undersökningen handlar om (Johansson & Svedner, 2010). Enkäten avser den ytliga och breda 

informationen och flödet in till den här undersökningen och det är för att få en bredd i 

undersökningen och för att kunna visa en generellare bild av teknikämnet och generella 

åsikter om inspirationsmaterialet ”200 timmar teknik”.  

 

Enkäten har bestått av två fasta frågeområden där den ena har handlat om besvararens 

personliga bakgrund och bakgrund till teknikämnet medan den andra delen har handlat om 

inspirationsmaterialet. Vidare har enkäten haft fasta frågor med fasta svarsalternativ och den 

har bestått av en textsida med syftet för enkäten och hela undersökningen. På textsidan har det 

även framgått att varje svar registreras anonymt och därför kan total anonymitet garanteras i 

samband med deltagande i enkätundersökningen. Hela enkäten har bestått av tio frågor, varav 

sex frågor har varit avsedda för bakgrundsinformation och fyra frågor har varit avsedda för 

åsikter om ”200 timmar teknik”-materialet. Alla frågor har varit obligatoriska och två av 

frågorna har varit flervalsalternativ medan resterande haft mellan tre och fem olika 

svarsalternativ. Samt att alla frågor har bestått av en övrigt-funktion med möjlighet för 

respondenten att fylla i eget skrivet svar eller kommentar.  

 

2.2.3 Intervjuundersökning  
Medan enkäten stod för bredden behövdes det en avsmalning inom området (Johansson & 

Svedner, 2010), det valdes därför att göra intervjuer i den här undersökningen. Det togs ett 

beslut att göra semistrukturerade intervjuer istället för strukturerade intervjuer. En 

strukturerad intervju innebär att frågeområdet är förutbestämt, vilket i den här undersökningen 

är teknikämnet och inspirationsmaterialet. Under en strukturerad intervju är det även 

förutbestämda och fasta frågor som ställs i en följd. Ofta består en strukturerad intervju även 

av fasta svarsalternativ (Johansson & Svedner, 2010). Därför valdes metoden med 

strukturerade intervjuer bort i och med att enkätundersökning består av fasta, förutbestämda 

frågor med fasta svarsalternativ.  

 

Semistrukturerade intervjuer består däremot av ett fast och förutbestämt frågeområde och har 

även förutbestämda frågor. Skillnaden mellan semistrukturerade och strukturerade intervjuer 

är att semistrukturerade intervjuer följer intervjuns gång och kan utöver de förutbestämda 

frågorna även bestå av uppföljningsfrågor och vidareutvecklingsfrågor för att försöka 
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uttömma den intervjuade på mer av deras egna åsikter och tankar (Johansson & Svedner, 

2010). Enligt Bryman (2011) är en strukturerad intervju en kvantitativ metod medan en 

semistrukturerad intervju snarare är av en kvalitativ metod.  

 

2.2.4 Materialtest 
Under materialtestet valdes det att i efterhand diskutera i ett vardagligt samtal, det valet 

gjordes för att garantera att namn på elever inte spelades in eller på annat sätt kunde sparas 

ner i enlighet med GDPR-lagen. Allt material som eleverna arbetade med fick klasslärarna 

behålla av samma anledning. Valet att borste från elevernas arbeten och åsikter gjordes för att 

den här undersökningens syfte är utgår från lärarperspektivet, med andra ord var det lärarnas 

egna åsikter och tankar som varit intressanta i förhållande till detta arbete.  

2.3 Procedur 

Under den här rubriken kommer det beskrivas hur undersökningarna genomförts steg för steg.  

 

2.3.2 Enkätundersökning 
Till enkätundersökningen skickades det ut ett informationsbrev (se bilaga 1) med information 

om vem jag är, vilken skola jag kommer ifrån och syftet med undersökningen till 

examensarbetet. Vidare innehöll även informationsbrevet en information om enkäten och 

tekniska avseenden samt en ungefärlig tid för genomförandet. Det skrevs även med att 

enkäten innebar att lärarna som besvarade den behövde gå in på CETIS hemsida för att läsa 

om inspirationsmaterialet och en länk bifogades. Enkätinformationsbrevet innehöll även 

information om hur personuppgifter hanterades, i det här fallet var enkäten helt anonym och 

inga vidare kontaktuppgifter behövdes fyllas i. Det meddelades att om en person som besvarat 

enkäten skulle ångra sig och inte vilja vara med i undersökningen var det helt okej och 

därmed skrevs det ner kontaktuppgifter till mig för en möjlighet att höra av sig angående det 

eller med eventuella frågor.  

 

Frågorna till enkäten utformades efter intervjuer med de två forskarna som skapat 

inspirationsmaterialet och efter att ha läst in flera examensarbeten i teknik. Det gjordes ett val 

av syfte och frågeställningar innan enkätfrågorna formulerades. Detta för att få inspiration och 

information för att i sin tur kunna formulera informativa och relaterade enkätfrågor utifrån 

undersökningen. Vidare utformades enkäten på ett sätt som gjorde att den som besvarade 

frågorna kunde fylla i egna svar utifall svarsalternativen inte stämde överens med deras 

åsikter och tankar. Det valet gjordes för att få en sådan sanningsenhetlig blick av besvararens 

tankar och åsikter som möjligt.  

 

2.3.3 Intervjuundersökning 
Inför intervjuerna skickades det ut ett informationsbrev (se bilaga 2) där innehållet bestod av 

samma beståndsdelar som till enkätundersökningen. Ett par förändringar gjordes i samband 

med informationen om personernas deltagande och behandlingen av personuppgifter. 

Framförallt krävdes det att personerna som intervjuades läste in sig på inspirationsmaterialet 

”200 timmar teknik” på CETIS hemsida, även där bifogades en länk för enkel tillgång. Det 

framgick att frågorna var utformade efter deras egen bakgrund som lärare och om tidigare 

teknikundervisning och därefter om inspirationsmaterialet.  

 

Intervjuerna spelades in för att kunna gå tillbaka och upptäcka infallsvinklar som annars 

eventuellt hade kunnat gå förlorade. Intervjuerna genomfördes dels en och en för att 

personerna skulle känna sig trygga med att uttrycka sina åsikter och inte påverkas av 
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varandra. Men det genomfördes även en gruppintervju om två personer, detta dels på grund av 

tidsbrist men även för att båda dessa lärare var bekvämare med det upplägget.  

 

2.3.4 Materialtest 
Inför materialtesten skickades det ut ett informationsbrev, se bilaga 3. Jag och de två lärarna 

började med att boka in ett kortare möte, dock inte samtidigt, det för att kunna lägga upp en 

planering kring genomförandet. De fick själva fritt välja mellan de olika temaområdena i de 

första två varianterna av inspirationsmaterialet, det valet gjordes för att vid vidare planering 

ha möjligheten att använda matrisstöden som då enbart fanns på variant ett och två, men som 

under arbetets gång även skapats för variant tre. Det bestämdes för två temaområden och en 

tidsbegränsning på två lektioner. I årskurs tre genomfördes dessa två lektioner under samma 

dag, en lektion innan och en lektion efter lunch. I årskurs två genomfördes en lektion per dag, 

båda lektionerna genomfördes efter lunchen. Gemensamt bestämdes det att lektionerna skulle 

vara 60 minuter långa med ett par extra minuter under den första lektionen i båda årskurserna 

för möjligheten att introducera mig själv. På grund av tidsbrist hos lärarna gjordes valet att det 

var jag själv som skulle genomföra lektionen men planeringen gjordes i samverkan av oss 

båda. Det gjorde att läraren var med och planerade och sedan kunde observera under 

lektionens gång för att sen diskutera genomförandet med fokus på hur upplägget fungerat. 

Framförallt var det inspirationsmaterialet som diskuterades i uppföljande samtal och hur 

lärarna själva hade upplevt processen. Efter genomförandet besvarade båda lärarna ett par 

frågor via mejl för att generera konkret bakgrundinformation och analys av genomförandet (se 

bilaga 7).  

2.4 Analysmetoder 

Under den här undersökningen har det gjorts ett val att samla in både kvantitativa och 

kvalitativa data, det för att få både en bred triangulering i undersökningen. Huvudfokus har 

legat på inspirationsmaterialet ”200 timmar teknik”.  

 

Enkäten analyserades först med hjälp av ett externt och sedan ett internt bortfallsurval för att 

enbart nå de verksamma lärarna i grundskolans årskurs 1–3. Därefter skapades det 

cirkeldiagram på varje enskild fråga med flervalssvar och stapeldiagram för varje fråga med 

kryssrutor (fler svarsalternativ). Därefter sattes diagrammen in i olika kategorier och utifrån 

dessa skapades det ett par stapeldiagram och ett cirkeldiagram för att tydligt visa på resultaten 

i enkäten.  

 

Det gjordes ett val att använda fenomenografisk dataanalysmetod. Fenomenografi handlar 

främst om relationen mellan vad-aspekten och hur-aspekten, med andra ord; vad det är och 

hur det kan uppfattas. Vidare handlar fenomenografi om att undersöka en uppfattning av ett 

fenomen. Det var något jag ansåg passade in på den här undersökningen eftersom det handlar 

om att undersöka både teknikämnet och ett inspirationsmaterial till teknikundervisning.  

 

Det valdes därmed att transkribera de inspelade intervjuerna för att undersöka 

respondenternas olika uppfattningar. Inspelningarna valdes även att transkriberas för att hitta 

fler infallsvinklar och om möjligt kunna läsa av underliggande betydelser. Därefter påbörjades 

analysen genom att skapa olika kategorier för varje enskild intervju. Beskrivningskategorierna 

skapades med ett fokus och vidare ett citat från intervjun. Därefter analyserades 

beskrivningskategorierna och fler kategorier kunde sammanföras till en på grund av samma 

eller liknande fokus och därigenom skapades en ny beskrivningskategori med ett nytt fokus 

och fler citat från olika respondenter. Under analysprocessen uppfattades både likheter och 

skillnader i lärarnas åsikter om teknikämnet och inspirationsmaterialet och det var framförallt 



 

 

14 

dessa som lyftes fram i de olika beskrivningskategorierna. Under analyseringen skapas det ett 

så kallat fenomenografiskt utfallsrum, det handlar om relationerna mellan de olika 

beskrivningskategorierna och även det observerades och analyserades i processen.  

 

3 RESULTAT 
Under den här rubriken kommer resultatet från undersökningarna att redovisas, dessa kommer 

att redovisas via rubriker som är sammankopplade tillsammans med arbetets frågeställningar:  

 

- Vilka egna erfarenheter har verksamma lärare i årskurs 1–3 av teknikämnet?  

- Vilka förutsättningar anser verksamma lärare i årskurs 1–3 att ”200 timmar teknik”-

materialet har för undervisning i teknik? 

- Hur ser behovet ut av ”200 timmar teknik”-materialet i teknikundervisning för 

verksamma lärare i  

årskurs 1–3?  

 

Under kommande delar kommer de intervjuade lärarna att benämnas som L1, L2, L3 och L4, 

medan lärarna som deltagit i materialtestet kommer benämnas som L5 och L6. De två 

forskarna som intervjuades till uppstarten av arbetet kommer nämnas som F1 och F2. Detta 

val har gjorts på grund av att garantera deras anonymitet. Inte heller namnen på skolorna och 

kommunerna som skolorna ligger i, kommer att nämnas, återigen för att garantera 

anonymiteten som utlovats i samband med intervjuundersökningarna.  

 

3.1 Verksamma lärares erfarenheter av teknikämnet 

När det kommer till verksamma lärares erfarenheter av teknikämnet finns det både likheter 

och skillnader hos de lärare som intervjuats och besvarat enkäten. Enkäten kan till viss del 

vara svårtolkad på grund av stor spridning i svaren, men även det utgör en viss typ av svar på 

frågan.  

 

3.1.1 Vad är teknik?  
En tydlig bild av lärares tolkning av vad teknik är och innebär visar ett diagram från 

enkätsvaren (se Figur 1).  
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Figur 1 – 104 enkätrespondentsvar.  
 

I Figur är det cirka 45% av de som besvarat enkäten beskriver tekniken som ett skolämne, 

men utan vidare utfrågning om vad det innebär är det svårt att tolka vad just ett skolämne 

innebär för varje enskild individ. Vidare ses det tydligt att det finns skilda uppfattningar om 

vad teknik är och därigenom vad teknikämnet egentligen innebär. Även om diagrammet visar 

på en viss spridning i vad teknik innebär är det 13% som på ett eller annat sätt har beskrivit 

tekniken som alla ovanstående svarsalternativ: ett skolämne, artefakter, tekniska system (ex. 

transportsystem), hantverkstekniker och digitalt. 6% anser att teknik är ”allt vi har omkring 

oss” och innefattar därmed också alla ovanstående alternativ. Det är även 4% som anser att 

teknik är ”artefakter”, ”tekniska system” och ”digitalt”, vilket kan tolkas som att dessa 4% 

aktivt valt att ta bort de resterande alternativen.  

Av dessa 104 svar är det enbart 79 respondenter som är behöriga och verksamma lärare i 

årskurs 1–3, det valdes här att ta med svar från alla respondenter då de som inte hör till 

skolans värld har tagits bort under urvalsprocessen. Med andra ord är alla aktiva inom skolan 

men fortsättningsvis under resultatdelen kommer enbart de 79 respondenter som är 

verksamma och behöriga lärare i årskurs 1–3 att redovisas.  

 

Även svaren från de intervjuade lärarna är skilda och kopplas ihop med den tekniken de för 

tillfället använder sig av i sin teknikundervisning. Till exempel undervisar lärare L3 och L4 

mycket om konstruktioner med koppling till närmiljö och under frågan vad teknik är för dem 

själva handlar det mycket om just konstruktioner till en början. Under tiden de båda pratar i 

intervjun har tekniken gått från att vara konstruktioner till allt mellan tekniska system och 

mekanismer. Läraren L1 kopplar ihop tekniken med digitalisering och programmering, under 

hennes verksamhetsförlagda utbildning gjordes ett teknikprojekt med just programmering och 
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under perioden för intervjutillfället undervisades det inte alls i teknikämnet. Läraren L2 ska 

starta upp ett projekt om staden och vid frågan vad teknik innebär för honom kopplar han det 

till problemlösningar på olika sätt.  

 

3.1.2 Egna kunskaper i teknik  
Läraren L1 anser att hennes egna kunskaper inom teknikämnet är minimala, hon har vid 

intervjutillfället arbetat i cirka 2 månader som lärare och kommer med andra ord direkt från 

lärarutbildningen. Vid frågan om vad teknik innebär för henne själv kopplar hon den direkt till 

programmering för att sedan vidareutveckla till att teknik är hur något fungerar och sedan 

återkommer hon till den digitala tekniken. Även lärare L3 och L4 nämner programmering 

men ser snarare på programmering som ett eget ämne med egen tid istället för att se på 

programmering som en del av teknikundervisningen.  

 

Läraren L1s erfarenheter bestod av vad hon själv fick för undervisning i skolan och där 

handlar det mestadels om den digitala biten med till exempel Word-körkort. Hennes egen 

brist på intresse för den digitala tekniken anser hon själv är en stor del av hennes okunskaper 

inom teknikämnet och menar på att hon först måste lära sig själv innan hon kan lära ut till 

eleverna. Under intervjun berättar hon att tekniken under hennes lärarutbildning bestod av en 

vecka med uppbyggnad av en kulbana där de skulle få kulan att röra sig i olika riktningar. 

Läraren L2 har mer erfarenhet av undervisning från förskoleklass upp till årkurs 3, även han 

är tveksam på sitt intresse till tekniken och nämner att han är helt ointresserad av telefoner 

”och sånt”. Däremot nämner han ett intresse för att skruva isär och montera ihop saker som 

radioapparater och brödrostar, något han senare anammade som lärare i förskoleklass där de 

alltid såg till att ha gamla apparater till hands som eleverna kunde skruva och plocka med. 

Lärarna L3 och L4 har skilda kunskaper angående tekniken, läraren L3 har mer 

undervisningserfarenhet i bagaget medan läraren L4, som gick ut lärarutbildningen med 

inriktning mot naturkunskap och teknik för cirka 2 år sen, har mer kunskaper rent 

utbildningsmässigt. Trots det återberättar läraren L4 att hon känner en osäkerhet att undervisa 

i ämnet, men de teoretiska kunskaperna om ämnet anser hon att hon fick med sig från sin 

lärarutbildning. Lärare L3 berättar att hon känner sig trygg men att hon helt klart känner sig 

tryggare och mer bekväm att undervisa och planera i de andra ämnena.  

 

3.2 Förutsättningar och möjligheter med inspirationsmaterialet  

Att använda inspirationsmaterialet ”200 timmar teknik” anser de intervjuade lärarna är mer än 

möjligt, skilda svar hittas dock i enkäten. I enkäten ingår det svar där respondenten uttryckt att 

de ej vet vad ”200 timmar teknik” är, vilket kan tolkas som att de inte läst igenom syftet med 

enkäten från början.  

 

3.2.1 Inspirerad teknikundervisning 
Som nämnts tidigare anser de intervjuade lärarna att användningen av inspirationsmaterialet 

är mer än möjligt, lärare L1 ser det som en väg in till teknikundervisningen och föredrar att 

inte följa en strikt lärarhandledning utan ser väldigt positivt på att bli just inspirerad. Hon 

beskrev materialet på detta sätt ”… det kanske är rätt väg att gå för mig genom ett 

inspirationsmaterial och liksom eleverna i fokus att jag kan börja tycka det är kul för att jag 

kan bidra till deras lärande och utveckling…” (L1). 

 

Lärare L2 har också en positiv inställning till materialet, redan under intervjun nämnde han 

något från en matris han ville testa och som ingick i hans planering för ett nytt kommande 

projekt om staden i klassen. Vid ett flertal gånger nämnde han att han ansåg att materialet vad 
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bra och positivt, han berättade även att han skulle tipsa sina kollegor om materialet under 

veckan som var. Han såg de positiva delarna med ett inspirationsmaterial för teknik överlag 

och beskriver det på följande sätt ”… jag tror att det är jättebra det här just för att teknik har 

varit och lätt blir ett sånt här ämne som man liksom inte tar på allvar …” (L2, om materialet).  

 

Båda lärarna L3 och L4, som anser att det är ”torftigt” med läromedel, inspirationsmaterial 

och material överlag till teknikämnet, var positivt inställda till ”200 timmar teknik”-

materialet. Precis som lärare L2 hade lärare L3 direkt hittat något hon fastnade för i 

matriserna och ville prova i klassen. Vid frågan vad hon ansåg om materialet svarade hon ”… 

att det skulle kunna vara användbart var det spontana jag tänkte när jag tittade …” (L3). 

Lärare L4 ansåg att hon hittade teknikens alla olika delar och föredrog själv tabeller berättade 

hon, hon svarade följande; ”… jag ser också positivt på det, jag tyckte det var bra, eh, 

inspirationskälla till vad man kan tänka på …” (L4).  

 

 

 
Figur 2 – 79 respondenter. Kryssrutor vilket gör att en person kan ha klickat i fler svar, i denna figur är 

det sammanlagt 87 svar.  

 

Under den här frågan i enkäten hade respondenterna möjligheten att fylla i fler svar, svaren 

hade kryssalternativ vilket innebär att en respondent kan ha fyllt i flera svar, sammanlagt är 

det 87 ifyllda svar av 79 respondenter.  

 

I Figur 2 är det 45% av de 79 respondenterna, som är verksamma lärare i årskurs 1–3 med 

behörighet, från enkäten har inga åsikter om inspirationsmaterialet. Av dessa 45% är det ingen 

som fyllt i ytterligare ett svarsalternativ, samma sak gäller de som svarat något i övrigt-

kategorin. Medan 19% anser att materialet är inspirerande och roligt och 18% anser att 

materialet är smart och användbart. 8% anser att materialet är nödvändigt medan enbart 2% 

anser motsatsen, att materialet är onödigt. Om det bortses från de respondenter som svarat att 

de inte har några åsikter eller de som svarat något i övrigt-kategorin, är det 78% som har en 

positiv inställning till inspirationsmaterialet. Samtidigt är den enbart 22% som har en negativ 

bild gentemot inspirationsmaterialet. Det genererar ett resultat om att inställningen till 

materialet, hos verksamma lärare i årskurs 1–3 med behörigt, överlag är positiv.  
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3.2.2 Den praktiska delen   
Av de som intervjuades är det 3 av 4 som defintivt kommer använda sig av materialet i 

framtiden. Av dessa 3 har samtliga även hittat delar i inspirationsmateralet som de redan är 

sugna att testa i deras klassrum. Detta medan lärare L1 är osäkrare i frågan, ingen 

teknikundervisning är inplanerad i samverkan med hennes arbetslag inför framtiden i hennes 

klass. Hon nämner ändå att hon inför framtida teknikplaneringen kommer nämna och visa 

materialet för hennes arbetskollegor.  

 

Hos de två lärare materialet testades hos, lärare L5 och L6 finns det en positiv inställning till 

att fortsätta använda sig av materialet i framtiden. Lärare L5 ansåg att materialet hade många 

bra ämnen att ta upp och ville därför använda sig utav det i fortsättningen som ett sätt att se 

till bredden av ämnet. Läraren L6 ansåg att materialet hade många positiva delar och vill 

gärna fortsätta arbeta med det efter det funna intresset hos eleverna. Hon ansåg att materialet 

fungerade att både kopiera rakt av och att plocka olika delar ifrån, vidade förklarade hon att 

”200 timmar teknik” hjälpt henne sätta andra idéer i verket.  

 

 
Figur 3 – 79 enkätrespondentsvar. Alternativen ”högst troligt” och ”troligt” är hopslagna och alla 

troligen inte och högst otroligt är hopslagna.  

 

Rent praktiskt är det precis som tidigare, många respondenter som svarat ”vet inte” eller 

”kanske” på frågan om inspirationsmaterialet kan komma att förändra deras undervisning eller 

vara användbart i framtiden. Det återspeglar sig med höga staplar på dessa svarsalternativ i 

Figur 3. Samtidigt är det fler respondenter som kommer använda materialet i framtiden och 

anser att det kan inspirera deras teknikundervisning än det är respondenter som svarat nej i 

frågan.  

 

3.3 Behovet av inspirationsmaterialet i teknikundervisningen 

Som nämnt tidigare anser 11 respondenter från enkätsvaren att inspirationsmaterialet är 

nödvändigt medan 2 personer anser motsatsen, att det är ett onödigt material. Detta genererar 

ett resultat av materialets nödvändighet.  
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Under intervjuerna var alla respondenter mycket positiva till ”200 timmar teknik”-materialet 

och upplägget av det. Lärare L2 tycker materialet är bra, han anser även att regeringens beslut 

2017 var nödvändigt, detta på grund av att han misstänker att lärare har svårt att undervisa i 

teknik. Med den nya timplanen menar han att teknikundervisningen faktiskt blir av till 

skillnad från tidigare. Läraren L4 anser att materialet är nödvändigt på grund av att det inte 

finns tillräckligt med läromedel, lärarhandledningar eller inspirationsmaterial. Däremot har 

hon enbart arbetat som lärare under tiden som den fasta timplanen genomfördes 2017 och har 

därför inga åsikter i den frågan. Lärare L3 har längre erfarenhet i yrket, hon tycker också att 

materialet är nödvändigt och behövligt i ett annars ganska ”torftigt” utbud av teknikmaterial, 

enligt henne. Angående regeringens beslut 2017 upplever hon själv inga stora förändringar 

men uttrycker tankar kring hur andra kan ha påverkats, ”… jag kan tänka mig att för en del 

skolor så är det säkert stor skillnad att det finns med på schemat nu, att det är lite så här, ops, 

amen okej det där måste vi göra. Medan det tidigare kanske var, jaja en annan gång.”.  

 

Lärare L1 som är den läraren med minst erfarenhet av de 4 intervjuade, gillar materialet och 

tycker att det är bättre med ett inspirationsmaterial än fasta lärarhandledningar. Däremot 

angående regeringens beslut om teknikens timplan, har hon åsikter. Hon anser att det överlag 

är ett bra beslut men framhäver även att varje ämne ständigt behöver och vill ha mer timmar 

undervisning. Hon vill ha mer fokus på svenskan och språket så att eleverna får mer tid och 

större möjlighet att ha språket helt flytande innan timplaner ändras. ”… men det kostar för 

mycket att ta ifrån de andra grundämnena, spontant men jag har ingen aning men spontant 

absolut att man kan rekommendera med kanske typ i fyran mer…” (L1, om beslutet). Lärare 

L1 vill med andra ord ha mer fokus på kärnämnena snarare än att sätta in timmar på andra 

ämnen i grundskolans lågstadium, däribland teknikämnet. 

 

3.3.1 Bekvämlighet i undervisningssammanhang   
Av alla de fyra lärare som intervjuades nämndes det en känsla av osäkerhet kring att 

undervisa i teknikämnet av samtliga. L2 menade på att han genom åren har blivit mer säker på 

sin teknikundervisning men att han till en början fann en stor osäkerhet kring ämnet. L1 

känner själv att hon måste lära sig om teknik själv, innan hon börjar lära ut och det för att 

finna att intresse att vidarebefordra till eleverna. Både lärarna L3 och L4 anser att de känner 

sig osäkrare att undervisa i teknik i jämförelse med andra ämnen. Även läraren L4 som tog 

examen från sin lärarutbildning 2017 med inriktning naturkunskap och teknik, anser att det är 

lättare att planera upp för andra ämnen än teknik. Lärarna L3 och L4 menar att det finns mer i 

ryggsäcken att hämta för ämnen som till exempel svenska än teknikämnet.  

 

De egna kunskaperna i teknik och det egna teknikintresset hos läraren i sig har möjligtvis ett 

samband med hur pass bekväm läraren är att undervisa i teknik. Däremot syns det i Figur 4 att 

de utan teknik i sin lärarutbildning inte nödvändigtvis är mer eller mindre bekväma eller 

obekväma att undervisa i teknikämnet än de som haft teknik i sin lärarutbildning.  
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Figur 4 – 79 enkätrespondentsvar.  

 

Figur 4 visar att av 79 respondenter är det 23 stycken som inte har haft teknik i sin 

lärarutbildning, det är 2 som inte minns och 1 som har läst in i efterhand. Det betyder att 53 

lärare har haft teknik i sin utbildning, vilket är mer än hälften. Av dessa 53 är det 29 som 

känner sig ganska bekväma med att undervisa i teknik och 10 som känner sig väldigt 

bekväma. Lärarutbildningen har med andra ord inte lyckats skapa en stadig grund att stå på 

för 15 lärare av 79.  

 

3.3.2 Praktisk utövning utifrån inspirationsmaterialet  
De fyra efterföljande diskussionerna efter de fyra lektioner som genomfördes utifrån 

inspirationsmaterialet visade på en positiv syn från båda lärarna. Lärare L5 menade på att 

materialet var positivt för att man antingen kunde hämta inspiration ifrån det men också 

kopiera rak av. Lärare L6 såg på materialet som en stor nödvändighet, hon menade på att 

teknikämnet är väldigt uppskattat av eleverna och att få se den tydliga bredden i ämnet 

verkligen kan hjälpa till att utveckla hennes teknikundervisning.  

 

4 DISKUSSION 
Under följande avsnitt i arbetet kommer det att diskuteras kring resultaten från 

undersökningen i förhållande till den informationen som presenterades i 

litteraturgenomgången och bakgrunden i det här arbetet. Det kommer även föras en diskussion 

angående undersökningens frågeställningar och syfte och huruvida dessa har besvarats. 

Metod, tillförlitlighet och förslag för framtiden kommer att framföras, samt praktiska 

konsekvenser av inspirationsmaterialet ”200 timmar teknik”.  

4.1 Sammanfattning 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka ett inspirationsmaterial till teknikundervisning: 

”200 timmar teknik”. Fokus har legat på att undersöka huruvida ett inspirationsmaterial i 

teknikämnet är nödvändigt och vilka förutsättningar ”200 timmar teknik”-materialet ger 

verksamma lärare i årskurs 1–3. Frågeställningarna har syftat till att skapa en tydlig bild av 
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vad lärare mot årskurs 1–3 anser om teknikämnet och hur ”200 timmar teknik” kan hjälpa till 

att utveckla deras teknikundervisning samt vad det bidrar till.  

 

Det resultaten visar på är att teknikämnet har en bred spridning, det finns inte ett eller ett par 

ord som definierar teknikämnet även om en del uppfattningar är vanligare än andra. Av de 

som intervjuades går det att tyda att den egna kunskapen om teknik påverkas starkt av det som 

lärs ut i lärarnas undervisning. Men vid frågan om ett teknikintresse fanns att tillhandhålla 

blandades den digitala tekniken in och genererade svar som ”… jag är helt ointresserad av 

telefoner och sådant…” (L2) och ”… jag är så, jag vill ha en telefon jag kan ringa och sms:a 

ifrån men inte mer än så…” (L1).  

 

Vidare visar resultaten på skilda uppfattningar om materialet är nödvändigt eller inte, till den 

större skaran hör de respondenter som har en positiv inställning till materialet. Men det finns 

de respondenter som ifrågasätter, inte enbart användningsområdet av materialet, utan 

tillförandet av den fasta timplanen i teknikämnet.  

 

4.2 Metoddiskussion 

Under det här arbetet gjordes det ett val att använda en kvantitativ undersökning i form av en 

enkät, det valet gjordes för att få en bred spridning och nå ut till fler respondenter. Detta 

valdes även för att få en överblick av synpunkter angående teknikämnet och 

inspirationsmaterialet ”200 timmar teknik”. Det gjordes ytterligare ett val att använda en 

kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer samt testa materialet med 

efterföljande diskussioner. Detta för att få ett djup i undersökningen samt att hitta fler 

infallsvinklar. Valet att använda flera fler metoder, båda kvantitativa och kvalitativa gjordes 

för att skapa en triangulering och kunna undersöka både teknikämnet och 

inspirationsmaterialet från olika perspektiv.  

 

Valet att dela enkäten i online-grupper på Facebook gjordes efter att ett flertal mejl skickades 

ut, utan respons. Enligt Bryman (2011) kan detta ha en stor negativ aspekt eftersom 

mejlkontakt kan ses som skräppost eller helt enkelt glömmas bort i flödet av mejl lärare får in. 

Han menar även att den personliga kontakten och där med syftet med undersökningen lätt 

tappas bort på vägen och svaren kan bli påverkade därefter. På grund av en tidspress valdes 

det även att dela enkäten i två olika grupper, riktade mot lärare i förskoleklass och årskurs 1–

3, på Facebook för att få fler respondenter till enkäten. Det gör att enkäten inte genererar en 

generell bild som ursprungssyftet var, istället ger enkäterna en inblick i vad verksamma och 

behöriga lärare i årskurs 1–3 anser.  

 

Vidare gjordes det ett val att använda semistrukturerade intervjuer av två skäl, dels för att ha 

grundfrågor att utgå från och på så sätt säkerställa att intervjuerna kan jämföras med varandra. 

Det andra skälet till semistrukturerade intervjuer var att, till skillnad från strukturerade 

intervjuer, kunna ställa följdfrågor och fördjupningsfrågor och därigenom följa intervjuns 

gång.  

 

4.2.1 Tillförlitlighet  
På grund av det faktum att enkäten enbart besvarats av 101 personer, varav 79 är verksamma 

lärare i årskurs 1–3 med behörighet att undervisa i årskurserna, är den breda spridningen inte 

lika stor som önskats från början. Det faktum att enkäten till största delen besvarats av lärare 

aktiva i två olika Facebookgrupper påverkar tillförlitligheten ytterligare. Ett säkrare resultat 

hade erhållits om de lärare enkäten skickades ut till via mejl hade besvarat den. Johansson och 
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Svedner (2010) beskriver att en nackdel med enkäter är att motiven bakom svaren hos 

respondenterna är obefintlig. Det ger en avsaknad av fördjupad information och öppnar upp 

för tolkning hos undersökaren själv.  

 

Resultatet överlag påverkas även av det faktum att de skolor som intervjuerna genomförts i, 

alla har legat i en storstads söderorter. Resultatet hade genererat en bättre och generellare bild 

om intervjuerna hade kunnat genomföras runt om i hela landet. På grund av det reflekterar 

resultatet enbart en bild av vad lärare i den stadens söderorter anser om teknikämnet och 

inspirationsmaterialet. Johansson och Sandström (2015) nämner hur tekniken som ämne 

ständigt har varit påverkat av vilken plats skolan legat på i landet. Det gör att resultatet hade 

kunnat visa en annan bild om fler skolor från olika platser i landet deltagit i undersökningen.  

 

Tidspress har genererat ytterligare konsekvenser som påverkat trovärdigheten i det här 

arbetet. Det innehåll som undersökts har varit avsett men till en mindre utsträckning än som 

till en början var tanken. Däremot har det som undersökts varit relevant utefter 

frågeställningarna, men med avsaknad för tydligare fördjupningar. De praktiska delarna har 

fungerat bra, däremot saknas det inspelningar på diskussionerna med lärare L5 och L6 vilket 

har försvårat arbetet. Även intervjuinspelningen med lärare L3 och L4 avbröts innan de två 

sista frågorna hann ställas. Därefter fick jag förlita mig på mina egna anteckningar och minnet 

för att återkalla vad som sades så att ingen viktig information gick förlorad. Det finns en viss 

fundering på den korta informationstext som var med på enkäten lästes av alla respondenter 

och därmed visar en ärlig bild av verksamma lärare med behörighet i årskurs 1–3:s åsikter och 

tankar kring materialet. Under undersökningens gång har jag försökt hålla en objektivitet 

genom hela arbetet för att varken påverka respondenter eller framtida läsare.  

 

4.3 Teoretisk tolkning 

 

4.3.1 Teknikämnet 
Som nämnt tidigare under arbetet har teknik en bred och differentierad tolkning av både 

forskare, lärare och elever. Därmed finns det heller inte en tydlig bild av vad teknikämnet är 

och innebär för varken lärare eller elever (Bjurulf 2011; Björkholm, 2015; Johansson & 

Sandström, 2015). Den stora spridningen av vad teknik är och innebär syns tydligt i resultatet, 

enkäten visar på att lärare har svårt att definiera begreppet. Även om 47% svarade att teknik 

är ett skolämne är det svårt att avgöra vad just det innebär för varje enskild respondent. En 

fördjupning krävs för att då kunna definiera hur respondenterna ser på tekniken som 

skolämne, eller teknikämnet. Trots att nästan hälften av respondenterna ser teknik som ett 

skolämne finns det därefter en större spridning, hela 23% av respondenterna har besvarat 

frågan på olika sätt. Även under intervjuerna skiljer sig svaren åt, vid prat om teknikintresse 

kopplades tekniken ihop med digitalisering både hos lärare L1 och L2. Vid frågan om vad 

teknik är för respondenten besvarades det med vad som undervisas i teknik, antingen för 

tillfället i klassen eller från tidigare erfarenheter av undervisningen. Att respondenterna i 

enkäten besvarat ”ett skolämne” kan i och med det ses som att de kopplar tekniken till vad de 

för tillfället undervisar i inom teknik.  

 

Johansson och Sandström (2015) beskriver hur många lärare runt om i landet känner sig 

osäkra i sin teknikundervisning. Samtidigt visar resultatet från enkäten i den här 

undersökningen att lärarna känner sig ganska bekväma, både med och utan teknik i sin 

utbildning. Rooke (2011) betonar vikten av en etablerad teknikundervisning på 

lärarutbildningen och kompetenta fortbildningar för redan verksamma lärare. Samtidigt går 
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det att tolka från resultatet att även de respondenter som inte haft teknik i sin utbildning 

känner sig bekväma med att undervisa i teknik, faktum är att det är fler respondenter som haft 

teknik i sin utbildning som känner sig ganska obekväma tillskillnad från respondenter som 

inte haft teknik i lärarutbildningen. Av de 23 respondenter i enkäten som inte haft teknik i sin 

lärarutbildning är det ändå cirka 65% som känner sig väldigt bekväma eller ganska bekväma 

med att undervisa i teknik. Det är 53 respondenter som haft teknik i sin lärarutbildning och av 

dessa känner sig ungefär 75% väldigt bekväma eller ganska bekväma att undervisa i teknik. 

Det är enbart en 10% skillnad och ses det enbart till svaret väldigt bekväm är det en 7% 

skillnad där de som inte haft teknik i sin lärarutbildning ligger på en högre procentenhet. Med 

detta resultat går det att ifrågasätta det faktum att både Rooke (2011) och Johansson och 

Sandström (2015) pekar på en osäkerhet hos lärare i teknikundervisningen. Att ta i beaktning 

kan vara det faktum att teknikundervisningen ser olika ut på olika platser i landet. En 

uppföljningsfråga till respondenterna i enkäten med detta resultat hade kunnat innehålla frågor 

om erfarenheten har en stor roll för om läraren är bekväm eller obekväm i 

undervisningssammanhang.  

 

Som nämnt tidigare anser Adiels (2011) har Skolinspektionen inte försökt få fram en samlad 

syn på tekniken, varken som ämne eller begreppet i sig. Spridningen i resultatet visar en stor 

bredd i försöket att definiera teknik. Medan de som intervjuades i undersökningen inte visade 

eller nämnde någon förvirring kring vad teknikämnet är eller har för innebörd i 

undervisningssammanhang. Det pratas om allt från konstruktioner till digitalisering, men när 

åsikterna i citaten tolkas verkar problemet inte vara att lärare är osäkra på vad teknik är, 

snarare att det är ett stort ämne med mycket innehåll som gör det svårhanterligt. Det 

underlättas inte när samhället utvecklas med allt fler tekniska lösningar, och som Lundgren 

(2012) betonar krävs det allt mer av nästkommande generationer. I och med det krävs det allt 

mer av lärare i teknikämnet för att förbereda och utveckla kunskaper till nästa generation för 

att fungera som medborgare i samhället.  

 

Som nämnt tidigare i arbetet under litteraturgenomgången har Skolinspektionen gjort en 

kvalitetsgranskning 2013–2014 som visade att teknikämnets kvalité behöver förbättras 

(Skolinspektionen, 2014). Med hjälp av ett material som ”200 timmar teknik” får verksamma 

lärare i årskurs 1–3 möjligheten att förbättra teknikundervisningen och de kan enkelt utgå från 

kursplanen i teknik med hjälp av färgkodningen och dom 16 punkterna i materialet.  

 

4.3.2 Inspirationsmaterialet ”200 timmar teknik” 
Tre av de lärare som intervjuades ansåg att regeringens beslut 2017 att inför en fast timplan 

för teknik (SKOLFS, SFS 2011:185) var positivt, den fjärde, lärare L1 ansåg att andra 

kärnämnen istället behöver mer tid. Trots det ansåg samtliga lärare som intervjuades att 

inspirationsmaterialet är en nödvändighet och behövs för teknikämnet, även de två lärare som 

materialet testades hos hade en positiv inställning till materialet. Under litteraturgenomgången 

i detta arbete beskrevs det av ett flertal författare att tekniken behöver en stadigare grund att 

stå på och att lärare behöver hjälp med hur de ska undervisa i teknikämnet (Johansson & 

Sandström, 2015). Ett inspirationsmaterial är något som kan hjälpa till med det, utan en fast 

lärarhandledning är det lättare för lärare att anpassa innehållet utefter situationen i just deras 

klassrum. Att materialet är ett inspirationsmaterial anser jag verkade vara väldigt 

välkomnande både hos de intervjuade lärarna och även de två som materialet testades hos.  

 

Enkäten visar på ett annat svar där över hälften av respondenterna svarat ”vet inte” eller 

”kanske” på frågan om teknikundervisningen kommer att förändras med hjälp av materialet 

eller om inspirationsmaterialet kommer användas i framtiden. Cirka en fjärdedel har svarat ja 
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på frågan om deras teknikundervisning kan komma att förändras eller att materialet kommer 

användas i framtiden, medan enbart cirka 6% har svarat nej på frågorna. Trots att flertalet har 

besvarat ”kanske” eller ”jag vet inte” visar ändå resultatet på att fler kommer använda sig av 

materialet än inte. Det genererar en positiv syn på materialet och inställning till ”200 timmar 

teknik”, och den positiva feedbacken från de intervjuade lärarna verkar stämma överens med 

den bilden.  

 

Att teknikämnet är brett kan anses vara en underdrift, mångt och mycket ska in under 

tekniktimmarna i grundskolan. Båda lärarna som materialet testades hos, lärare L5 och L6, 

visade stort gillande till materialet, framförallt ansåg det att bredden syntes på ett enkelt och 

tydligt sätt. Något som både lärare L2, L3 och L4 höll med om, lärare L2 uttryckte vid ett 

flertal tillfällen att materialet var otroligt positivt med förmågorna, färgkoderna och de olika 

temaområdena. Syftet med inspirationsmaterialet är att visa på bredden, något som verkligen 

framkommit i resultatet av den här undersökningen.  

 

Som beskrivits tidigare i arbetet under avsnittet litteraturgenomgång anser Rooke (2011) att 

teknikämnet är oetablerat och kan kännas komplicerat och svårt för lärare att hantera. Hon 

lyfte även vikten av fortbildningar och kompetensutveckling för verksamma lärare och stöd 

till att få lärarna känna sig bekväma med ämnet. En lösning hon nämnde var mer material till 

lärarna, material precis som ”200 timmar teknik”-materialet för att hjälpa verksamma lärare se 

hur teknikämnet kan undervisas i. Att en lärare känner trygghet i sin undervisning menar 

Liberg, Lundgren och Säljö (2017) är av stor vikt eftersom de är nyckelpersonen för framtida 

generationer, inför framtiden behöver medborgare vara teknikkunniga och ha en förståelse 

kring hur teknik fungerar. Med hjälp av materialet ”200 timmar teknik” kan en verksam lärare 

i årskurs 1–3 skapa sammanhang för eleverna och locka elever till att utveckla sina kunskaper.  

 

5 SLUTSATSER 
Slutsatsen som kan dras av dessa resultat är att bredden av teknikbegreppet och teknikämnet 

fortfarande finns där precis som tidigare beskrivits. Men problematiken verkar inte finnas i 

okunskaper eller obekvämligheter i teknikämnet för verksamma lärare i årskurs 1–3. Snarare 

förefaller det som att lärare ser teknik som otroligt mycket vilket skapar en bredd, som i sin 

tur orsakar osäkerhet kring vad som ska prioriteras att undervisa i eller hur det ska undervisas. 

I den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 

2018), beskrivs det i en kursplan för vad som ska undervisas i teknikämnet. Lärare L2 menar 

att det inte kan vara svårt att veta vad som ska undervisas i, eftersom det står i läroplanen. 

Hans personliga åsikt var däremot att lärare är osäkra på hur. Han ansåg att det här 

inspirationsmaterialet är något som kan hjälpa lärare hitta olika sätt på hur teknik kan 

undervisas.  

 

På grund av det faktum att de flesta intervjuade respondenter och de två lärare som materialet 

testades hos ansåg att materialet vad nödvändigt och hjälpte till att inspirera dem. Och på 

grund av att hälften av intervjurespondenterna direkt hittade något i materialet de i framtiden 

ville testa. Detta sammantaget visar att inspirationsmaterial i teknikundervisning inte bara är 

välkommet utan också nödvändigt på grund av bristande kunskaper och tillgång till material 

samt läromedel. Som nämnt tidigare hjälper kursplanen i teknik i LGR11 (Skolverket, 2018) 

till med vad-aspekten medan ett inspirationsmaterial som ”200 timmar teknik” hjälper till med 

hur-aspekten.  
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Något som är tydligt är att regeringens beslut 2017 inte är något som riktigt undersökts än. I 

skolan som lärare L1 arbetar på undervisas det inte i teknik i årskurs 1 och vid frågan om 

tekniken ligger planerad längre fram svarar hon nej. Litteraturen som undersökts och hämtats 

information ifrån är i de flesta fall från innan regeringen tog detta beslut. Det gör att tidigare 

kunskaper, uppfattningar och kritik eventuellt inte längre går att applicera. Tekniken finns 

numera, för det mesta, med på schemat. Att behöva undervisa i något skapar en vana som i sin 

tur kan skapa en trygghet i ämnet. Däremot är det tydligt torftigt med material till 

teknikundervisningen, som lärare L3 och L4 tog upp. Med andra ord är material som ”200 

timmar teknik” nödvändigt för verksamma lärare i grundskolans årskurs 1–3.  

 

5.1 Förslag för framtiden 

Under denna rubrik kommer det gås igenom den praktiska tillämpningen av resultatet i skolan 

och huruvida resultatet är användbart eller inte. Det kommer även gås igenom förslag till 

fortsatt forskning kring inspirationsmaterialet och hur den eventuellt kan tillämpas.  

 

5.1.1 Förslag till praktisk tillämpning  
Min egen åsikt efter att ha genomfört denna undersökning är att det krävs mer forskning om 

teknikämnet i sig självt. Speciellt efter den reviderade läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2018) och efter regeringens beslut om 

teknikens fasta timplan (SKOLFS, SFS 2011:185). Att sprida inspirationsmaterial som ”200 

timmar teknik” till fler skolor och fler verksamma lärare verkar vara en nödvändighet. Sett 

från enkätresultaten finns en viss osäkerhet kring användandet av materialet i framtiden och 

huruvida den kan komma att utveckla teknikundervisningen. Jag tror att ett material behöver 

presenteras och diskuteras. Ett simpelt utskick till lärares mejladresser, till exempel, räcker 

inte. Det finns en stor skillnad mellan lärarna L1, L2, L3, L4, L5 och L6 gentemot de i 

enkäten. I enkäten behövde de själva klicka sig runt på CETIS hemsida och materialet. För de 

lärare jag besökte berättade jag kort för om materialet innan och hade även med mig utskrifter 

från en matris med förmågor och färgkoderna. Samtidigt krävde intervjuerna att 

respondenterna satte sig in i materialet vilket gjorde att de eventuellt kollade igenom 

materialet noggrannare och ordentligare.  

 

5.1.2 Förslag till fortsatt forskning 
Det krävs fortsatt forskning för att få en riktig bild av åsikterna kring teknikämnet och 

inspirationsmaterialet från verksamma och behöriga lärare i årskurs 1–3. En tidsbrist och 

tidspress medförde förändringar i den här undersökningen som kan komma att påverka 

reliabiliteten av arbetet, vilket ökar behovet av framtida undersökningar och forskning.  

 

En intressant aspekt på fortsatt forskning skulle vara att intervjua utifrån enkätsvar, för att få 

en djupare bild och hitta motiveringen bakom enkätrespondenternas svar. Det gör även att 

respondenterna i enkäten behöver sätta sig in i materialet på ett annat sätt. Förslagsvis behövs 

det även nå ut till fler verksamma lärare i årskurs 1–3 runt om i landet. Det går även att utöka 

undersökningen till verksamma lärare i hela grundskolan.  

 

Vidare finns det en intressant aspekt i att fortsätta undersöka materialets praktiska delar. För 

detta krävs det mer tid och är något jag tänker mig kan pågå under en längre period. Att 

planera och genomföra lektioner genom inspirationsmaterialet är något som krävs för att 

verkligen testa materialets funktionalitet och trovärdighet.  
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BILAGOR 

 

Bilaga 1: Informationsbrev till enkät 

 

Hej,  

 

Mitt namn är Rebecca Carlqvist och jag går just nu sista terminen på min 

lärarutbildning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1–3. Min 

utbildning har jag gjort på distans, på Högskolan i Gävle och det är nu dags för 

mig att skriva mitt examensarbete i ämnet teknik. Syftet med mitt 

examensarbete är att undersöka ett inspirationsmaterial som kallas för; 200 

timmar teknik. Det är ett inspirationsmaterial med 5 olika varianter av matriser, 

varav 2 varianter även har matrisstöd. Matriserna återfinns på följande länk: 

https://liu.se/cetis/verksamhet/200-timmar-teknik.shtml 
För att genomföra min undersökning söker jag lärare verksamma i årskurs 1–3 

som kan tänka sig att svara på en enkät. Alla svaren kommer att vara helt 

anonyma och varken personuppgifter eller kontaktuppgifter behöver lämnas i 

samband med enkäten. Jag bifogar en länk till enkäten längre ner.  

Vidare kommer det insamlade materialet kommer behandlas på ett sätt som gör 

att obehöriga ej kan ta del av det under arbetsprocessens gång. Personers 

identitet kommer att skyddas genom konfigurerade namn på såväl personer som 

skolans namn. Resultatet kommer presenteras i flytande text samt tabeller där 

konfidenstialitet garanteras genom att personers identitet inte kommer att kunna 

identifieras. Opponent, andra forskare och behöriga kan ta del av materialet som 

efter examensarbetets genomförande kommer arkiveras på Högskolan i Gävle.  

Deltagandet i det här examensarbetet är självklart frivilligt och när som helst 

under projektets gång får den deltagande avbryta sin medverkan, utan någon 

särskild förklaring.  

Som nämnt tidigare är mitt namn Rebecca Carlqvist, vid frågor eller funderingar 

kan ni ta kontakt till mig via min mejladress; rcarlqvist@gmail.com  

Tack för visat intresse!  

Mvh, Rebecca Carlqvist  

 

https://liu.se/cetis/verksamhet/200-timmar-teknik.shtml
mailto:rcarlqvist@gmail.com
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Bilaga 2: Informationsbrev till intervju  

 

Hej,  

 
Mitt namn är Rebecca Carlqvist och jag går just nu sista terminen på min 

lärarutbildning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1–3. Min 

utbildning har jag gjort på distans, på Högskolan i Gävle och det är nu dags för 

mig att skriva mitt examensarbete i ämnet teknik. Syftet med mitt 

examensarbete är att undersöka ett inspirationsmaterial som kallas för; 200 

timmar teknik. Det är ett inspirationsmaterial med 5 olika varianter av matriser, 

varav 2 varianter även har matrisstöd. Matriserna återfinns på följande länk: 

https://liu.se/cetis/verksamhet/200-timmar-teknik.shtml 
För att genomföra min undersökning söker jag lärare verksamma i årskurs 1–3 

som kan tänka sig att bli intervjuad av mig. En intervju tar cirka 30 minuter och 

kommer handla om dina egna tankar kring teknikämnet och en del om 

inspirationsmaterialet jag nämnt tidigare. 

Vidare kommer det insamlade materialet kommer behandlas på ett sätt som gör 

att obehöriga ej kan ta del av det under arbetsprocessens gång. Personers 

identitet kommer att skyddas genom konfigurerade namn på såväl personer som 

skolans namn. Resultatet kommer presenteras i flytande text samt tabeller där 

konfidenstialitet garanteras genom att personers identitet inte kommer att kunna 

identifieras. Opponent, andra forskare och behöriga kan ta del av materialet som 

efter examensarbetets genomförande kommer arkiveras på Högskolan i Gävle.  

Deltagandet i det här examensarbetet är självklart frivilligt och när som helst 

under projektets gång får den deltagande avbryta sin medverkan, utan någon 

särskild förklaring.  

Som nämnt tidigare är mitt namn Rebecca Carlqvist, vid frågor eller funderingar 

kan ni ta kontakt till mig via min mejladress; rcarlqvist@gmail.com  

Tack för visat intresse!  

Mvh, Rebecca Carlqvist  
 

https://liu.se/cetis/verksamhet/200-timmar-teknik.shtml
mailto:rcarlqvist@gmail.com
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Bilaga 3: Informationsbrev till materialtest 

Hej,  

 

Mitt namn är Rebecca Carlqvist och jag går just nu sista terminen på min 

lärarutbildning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1–3. Min 

utbildning har jag gjort på distans, på Högskolan i Gävle och det är nu dags för 

mig att skriva mitt examensarbete i ämnet teknik. Syftet med mitt 

examensarbete är att undersöka ett inspirationsmaterial som kallas för; 200 

timmar teknik. Det är ett inspirationsmaterial med 5 olika varianter av matriser, 

varav 2 varianter även har matrisstöd. Matriserna återfinns på följande länk: 

https://liu.se/cetis/verksamhet/200-timmar-teknik.shtml 
För att genomföra min undersökning söker jag verksamma lärare i årskurs 1–3 

som kan tänka sig att tillsammans med mig testa att göra en lektionsplanering 

utifrån materialet och sedan genomföra det i en klass. Självklart samarbetar vi 

och har du funderingar kring fler praktiska aspekter hör gärna av dig till mig så 

kan vi prata vidare. Efter varje genomförd lektion är tanken att vi diskuterar hur 

det har gått och dina åsikter kring materialet.  

Vidare kommer det insamlade materialet kommer behandlas på ett sätt som gör 

att obehöriga ej kan ta del av det under arbetsprocessens gång. Personers 

identitet kommer att skyddas genom konfigurerade namn på såväl personer som 

skolans namn. Resultatet kommer presenteras i flytande text samt tabeller där 

konfidenstialitet garanteras genom att personers identitet inte kommer att kunna 

identifieras. Opponent, andra forskare och behöriga kan ta del av materialet som 

efter examensarbetets genomförande kommer arkiveras på Högskolan i Gävle.  

Deltagandet i det här examensarbetet är självklart frivilligt och när som helst 

under projektets gång får den deltagande avbryta sin medverkan, utan någon 

särskild förklaring.  

Som nämnt tidigare är mitt namn Rebecca Carlqvist, vid frågor eller funderingar 

kan ni ta kontakt till mig via min mejladress; rcarlqvist@gmail.com eller 

telefonnummer 0739678917.  

Tack för visat intresse!  

Mvh, Rebecca Carlqvist  
 

https://liu.se/cetis/verksamhet/200-timmar-teknik.shtml
mailto:rcarlqvist@gmail.com
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Bilaga 4: Intervjufrågor till skaparna av 200 timmar teknik 

 

- Vilken utbildning har du?  

- Har du undervisat i teknik i grundskolan? Vilka åldrar har du framförallt haft?  

- Vad är teknikämnet för dig? 

- Hur kom ni på idén att skapa ”200 timmar teknik”?  

- Vad är syftet med materialet?  

- Vilka anser ni borde ta del av materialet/matriserna?  

- Vad är eran inspirationskälla? (egna erfarenheter, litteratur,) 

- Har ni själva testat matriserna i klassrummet med elever?  

- Vet ni hur elever reagerar på de olika ”lektionstyperna”?  

- Vilka styrkor respektive svagheter finns med matriserna?  

- Är det något ni skulle vilja ändra på såhär i efterhand?  

Undersökning i klassrum, observation/elevintervjuer? 

Något ni vill att jag ska undersöka/fråga lärare? 
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Bilaga 5: Intervjufrågor till lärare 

 

- Vad har du för utbildning?  

- Hade du teknik i din lärarutbildning? 

- Vad är teknik för dig? (innebär) 

- Vilken årskurs undervisar du för tillfället i? 

- Undervisar du i ämnet teknik? (behörig?) 

- Känner du dig trygg/bekväm med att undervisa i teknik? (egna erfarenheter av 

ämnet?) 

- Vilka förutsättningar har ni på er skola för undervisning i teknik tycker du? (material, 

utrymme, budget, osv) 

- Vilka kunskaper tycker du att eleverna har i(om) teknik? 

- Vad anser du om regeringens beslut 2017 att sätta en fast timplan på 

teknikundervisningen? (bra/dåligt, onödigt, välbehövligt) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Hade du hört talas om 200 timmar teknik innan idag?  

- Vid den första anblicken vad anser du om materialet?  

- Tror du att 200 timmar teknik kommer att kunna utveckla din teknikundervisning? 

(varför, på vilket sätt, något spec. du fastnat för?) 

- Kommer du, i framtiden, att använda dig av materialet tror du?  

- Känner du dig inspirerad till din teknikundervisning? 

 



 

 

34 

 

Bilaga 6: Enkätfrågor med svarsalternativ  

 

200 timmar teknik  
 

Syftet med den här enkäten är att undersöka ett inspirationsmaterial som kallas för 200 

timmar teknik. Det är ett inspirationsmaterial med 5 olika varianter av matriser, varav 2 

varianter även har matrisstöd. Kolla gärna igenom materialet och matriserna innan 

genomförandet av enkäten.  

Matriserna återfinns på följande länk: 

https://liu.se/cetis/verksamhet/200-timmar-teknik.shtml  

Enkäten består av flervals-frågor och kryssrutor där du har möjligheten att kryssa i flera 

alternativ. Dina svar kommer att vara anonyma!  

 

*Obligatoriskt  

 

Är du behörig lärare i årskurs 1–3? * 
- Ja, jag arbetar i någon av de årskurserna 

- Ja, men jag arbetar inte i någon av de årskurserna 

- Nej, men jag arbetar i de årskurserna ändå 

- Nej, men jag är behörig i andra årskurser/ämnen 

- Jag utbildar mig till grundskollärare 

- Övrigt:  

Vad är teknik för dig? * 
- Ett skolämne 

- Artefakter 

- Tekniska system (ex. transportsystemet) 

- Hantverkstekniker  

- Digitalt  

- Övrigt:  

Hade du teknik i din lärarutbildning? * 
- Ja 

- Nej 

- Minns inte 

- Övrigt:  

Känner du dig bekväm att undervisa i teknik? * 
- Väldigt bekväm 

- Ganska bekväm  

- Mittemellan  

- Ganska obekväm  

- Väldigt obekväm  

- Övrigt:  

Vad tycker du själv om teknikämnet? * 

https://liu.se/cetis/verksamhet/200-timmar-teknik.shtml
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- Ett väldigt roligt ämne  

- Ett roligt ämne  

- Ett praktiskt ämne  

- Ett teoretiskt ämne  

- Ett svårt ämne  

- Ett tråkigt ämne 

- Övrigt:  

Hur anser du att din teknikundervisning är? * (fler svarsalternativ)  

- Mer praktiskt än teoretisk  

- Mer teoretisk än praktisk  

- En blandning mellan teoretiska och praktiska inslag  

- Rolig och inspirerande för eleverna  

- Ämnesövergripande med andra ämnen  

- Obefintlig  

- Undervisar inte i teknik  

- Övrigt:  

Har du hört talas om ”200 timmar teknik” tidigare? * 
- Ja  

- Nej 

- Kanske  

Kan ”200 timmar teknik” förändra din teknikundervisning? * 
- Högst troligt  

- Troligt  

- Troligen inte  

- Högst otroligt  

- Vet inte 

- Övrigt:  

Vad anser du om ”200 timmar teknik”? * (fler svarsalternativ)  

- Inspirerande och roligt  

- Nödvändigt  

- Smart och användbart  

- Onödigt  

- Komplicerat och svårt  

- Oanvändbart  

- Inga åsikter  

- Övrigt:  

Kommer du använda dig av ”200 timmar teknik i framtiden? * 
- Ja  

- Nej 

- Kanske 

- Övrigt:  
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Bilaga 7: Mejlfrågor till lärarna L5 och L6 efter materialtest + diskussion 

 

Hur lång erfarenhet har du av att undervisa?  

 

Har du undervisat i teknik tidigare?  

Om ja, hur/med vad?  

 

Har du gjort en fortbildning (vidareutbildning, extra kurs osv) i teknik?  

Om ja, vilken/vad?  

 

Vad tycker du om inspirationsmaterialet 200 timmar teknik? (Utveckla gärna).  

 

Vad ansåg du om de 2 lektionerna med inspiration från 200 timmar teknik?  

 

Kommer du använda dig av eller hämta inspiration från materialet i framtiden?  

Om ja, varför?  

 

Skulle du rekommendera andra att hämta inspiration från materialet?  

 

Vilka brister tycker du finns med materialet?  

 

Vilka svårigheter finns det med användningen av materialet?   

 

 


