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Sammanfattning:  
 

Syftet med det här examensarbetet är att få en inblick i hur lärare förhåller sig till de 

nationella styrdokumenten och hur de resonerar vid planering av teknikundervisningen. 

Metoden för studien är en kvalitativ intervjustudie med utgångspunkt i hur grundskollärare 

planerar och hur de tänker delge eleverna teknikämnets syfte och mål. Tre tillvägagångssätt 

vid planeringsarbetet samt två sätt att presentera undervisningens syfte för eleverna har 

framkommit. Ett arbetsområde kan inledas med en presentation av syftet, arbetsområdet kan 

också starta med att väcka intresse för arbetet och sedan presenteras dess syfte.  
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1 INLEDNING 
 

Hur ser verksamma lärare på teknikämnet i sin planering och hur lägger de upp ett 

arbetsområde?  

 

Jag upplever i min egen undervisning som ma/NO/tk-lärare för åk 4, att målet med vad och 

varför eleverna ska lära sig specifika ämnen och ämneskunskaper kan tydliggöras och bli mer 

begripligt för eleverna. Hur kan detta bli en naturlig del av lektionsplaneringen och 

undervisningen? 

Genom att genomföra kvalitativa intervjuer med verksamma lärare hoppas jag att få tips och 

idéer som i förlängningen kan gynna min egen planering och undervisning. Som lärare 

utvecklar du ständigt din undervisning genom att reflektera över varför och vad du gör och på 

så sätt förstå, förändra och utveckla. Samma sak gäller elevernas utveckling. 

 

Den kunskapsutveckling som skett inom teknikområdet från de enklaste maskiner till 

avancerade system har skett på kort tid. Flertalet revolutionerande tekniksteg har tagits på en 

kort tid sett i ett historiskt perspektiv (Hansson, 1996).  Det medför att teknikundervisningen i 

grundskolan befinner sig i ständig utveckling och är av stor vikt. Eleverna ska få förståelse för 

dåtiden, nutiden och framtidens teknikutveckling och genom det kunna göra aktiva val av sitt 

förhållningsätt till teknik och sin användning av teknik i vardagslivet. 

 

Teknikämnet räknas efter 20 år fortfarande som ett nytt ämne utan tradition och identitet i 

skolorna. Endast en liten mängd forskning gällande teknikämnet i grundskolan finns att tillgå 

(Blomdahl, 2007). De flesta rapporter, granskningar och avhandlingar fokuserar dessutom på 

att teknikämnet i grundskolan lider av stora brister, vilket gör det problematiskt att hitta 

forskning som lyfter teknikämnet och hur undervisningen gynnar elevernas lärande och 

förhållande till teknik.  

Den tidigare forskningen av teknikämnet har i stor utsträckning fokuserats på kursplaner och 

andra styrdokument. Samtidigt börjar forskning om teknikundervisningen efterfrågas och 

forskningen börjar ta plats i skolorna (Bjurulf, 2008). Bjurulf är en utbildad grundskollärare 

som har doktorerat i teknikämnet och även arbetat som universitetslektor i teknikens didaktik. 

Hon har ingått i en expertgrupp som på uppdrag av Skolverket har arbetat fram kursplanen för 

teknikämnet i Lgr11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011).  

 

Mitt syfte med det här arbetet är således att titta på hur lärare förhåller sig till och arbetar med 

styrdokumenten gällande teknikämnet vid planering och undervisning. Det med anledning av 

att skolan har skyldighet att klargöra vilka mål utbildningen har för elever och föräldrar. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Under läsåret 13/14 genomförde skolinspektionen en granskning av teknikundervisningen på 

22 grundskolor spridda i Sverige. Huvudsyftet med granskningen var att rapporten ska bidra 

till utveckling av teknikundervisningen både på skolorna och på en nationell nivå. 

Skolinspektionen valde att beskriva väl fungerande inslag som kan vidareutvecklas för att 

höja undervisningskvalitén. Resultatet grundas på lektionsobservationer, enkäter och 

intervjuer med rektorer, lärare samt elever, statistik och andra dokument t.ex. timplaner, 

elevscheman och lärares planeringar. Resultaten som fastställs är att trots 20 år som ett eget 
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ämne i skolans läroplan finns stora brister i teknikundervisningens kvalité, vilket stämmer 

överens med resultat och slutsatser i tidigare studier. Bjurulf (2008) och Lövheim (2013) 

skriver utöver den bristande kvalitén även om teknikämnets låga status.  

 

Då Skolinspektionens rapport ska kunna fungera som ett utvecklingsstöd lyfts några 

framgångsfaktorer för en kvalitativ teknikundervisning fram. Faktorer som betonas: 

 
Synliggör syftet med teknikundervisningen för eleverna. 

Utgå från förhållningssätt och metoder som är särskilt utmärkande för teknikämnet. 

Skapa mening och relevans - uppmärksamma särskilt flickorna. 

Förbättra lärarnas kunskaper genom kompetensutveckling och samverkan. 

Uppmärksamma teknikämnet – ge ämnet tid genom hela grundskolan och en självklar plats i 

skolans kvalitétsarbete (Skolinspektionen 2014, s.9). 
 

Teknikföretagen (en arbetsgivarorganisation för teknikföretag) har sedan 2004 drivit projektet 

Teknikspanarna. Det är ett material som innehåller aktiviteter och lektioner där eleverna är 

aktiva. Syftet är att stärka teknikundervisningen genom att ge lärarna färdiga lektionsupplägg 

direkt kopplade till aktuell läroplan (Teknikföretagen, 2015). 

Ett år senare 2005, släppte Teknikföretagen även rapporten ”Alla barn har rätt till 

teknikundervisning!”. Där konstateras att teknikämnets mål i skolan inte uppnås och att ämnet 

inte upprätthåller kvalité (Teknikföretagen, 2005). Lärare anser sig själva ha för dålig kunskap 

om kursplanen för teknikämnet och många gånger saknas en lokal arbetsplan för just 

teknikämnet. De drar utifrån sin rapport slutsatsen att det bör finnas en teknikansvarig lärare 

på varje grundskola för att höja undervisningskvalitéten. 2005 gällde inte den nuvarande 

läroplanen Lgr11 utan det var Lpo94 som det arbetades efter. 

 
Lärare har flertalet styrdokument att arbeta utifrån. Alla påverkar på sitt sätt en lärares 

vardagliga arbete. 
 

I skollagens 10:e kap 2§ finns bestämmelser för utbildningens syfte: 

 
Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga 

att tillägna sig dessa. 

 

Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder 

eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. 

 

Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god 

grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet (SFS, 2010:800). 

 

I Lgr11 (den aktuella läroplanen) står uppdraget att främja elevernas lärande samt utveckla 

deras förmåga att bedöma sina resultat nedskrivet. Skolan ska tydligt visa och arbeta så att 

elever och vårdnadshavare förstår vilket mål utbildningen har. Varje skola måste vara tydlig i 

vilka mål undervisningen har för att ge elever och vårdnadshavare den rätt till inflytande och 

påverkan de har (Skolverket, 2011a). 

All undervisning ska ha ett övergripande perspektiv så som ett historiskt perspektiv, ett 

miljöperspektiv, ett internationellt perspektiv eller ett etiskt perspektiv (Skolverket, 2011a). 
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I kursplanen för teknik står att teknikämnets huvudsakliga syfte är att eleverna ska utveckla 

sitt tekniska kunnande. Det handlar om förmågan att identifiera problem och hur de kan lösas 

med hjälp av teknik. Värdera hur olika teknikval påverkar människan, samhället och miljön 

samt vilka konsekvenser valet har. Eleverna ska kunna analysera vad som gör att 

teknikutvecklingen går framåt och hela tiden förändras (Skolverket, 2011a). 

 

Till ämnets kursplan finns ett diskussionsmaterial. Arbetsgången är i diskussionsmaterialet 

förankrat i kursplanens syfte, vilken koppling som finns i det centrala innehållet, 

konkretisering av mål, beslut om arbetsform, hur ska bedömningen ske samt hur arbetet ska 

dokumenteras (Skolverket, 2011b).  

 

I förhållande till tidigare läroplaner skiljer Lgr11 sig utifrån tre olika aspekter. Eleverna ska få 

verktyg att se och förstå tekniken runt omkring sig. De ska vara väl förtrogna med vanliga 

arbetssätt för att utveckla tekniska lösningar samt utveckla sitt entreprenörskap. Eleverna ska 

även få förståelse för vilka konsekvenser olika teknikval har för människan, samhället och 

miljön (Skolverket, 2011c).   

Teknik ska innehålla både teori och praktik för att eleverna ska ha möjlighet att uppfylla 

kunskapskraven. Innehåller undervisningen båda delarna ökar även förståelsen för teknikens 

roll i samhället.  

 

Skolans undervisning ska enligt skollagen alltid vila på en vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet (SFS 2010:800). Lärare har samtidigt full frihet att välja undervisningsmetod som 

passar undervisningen. Människor är olika och således fungerar elevgrupper, enskilda elever 

samt lärare på olika sätt. Läraren har dock ansvar att välja en lämplig metod som är 

evidensbaserad och valet måste kunna motiveras (Kornhall, 2014). Det finns inte någonting 

skrivet om hur undervisningen i teknikämnet ska gå till i ämnets kursplan (Bjurulf, 2011). I 

det centrala innehållet (Skolverket, 2011a) finns däremot vilka områden som ska behandlas 

under åren i grundskolan. 

Lärare har ett stort ansvar för att lära ut det som står i kursmålen. För att klara av det krävs en 

grundläggande pedagogisk utbildning som kontinuerligt uppdateras och fördjupas i lärarens 

specifika ämneskompetens.   

 

Tillämpas de evidensbaserade metoderna och lärare konsekvent gör något för att förändra 

undervisningen förändras även elevernas resultat. Det som har betydelse för vad eleverna kan 

och lär sig i skolan är det som sker varje dag i klassrummen (Kornhall, 2013). Hur lärare 

väljer att planera och genomföra sin undervisning har stor påverkan av vad eleverna lär och 

säkerligen även vad de tycker om ämnet. Genom att konsekvent synliggöra syfte och mål höjs 

elevernas resultat och ämnesinnehållet blir mer motiverat.  

 

Just i teknikämnet är det extra relevant för eleverna att veta om vilket syfte undervisningen 

har då de lektionssalar som används sällan är anpassade för teknikundervisning. Många 

gånger konstruerar eleverna modeller av något för att pröva stabilitet eller hållfasthet men de 

föremål som tillverkas kan sällan användas ”på riktigt” utan hannar efteråt i soporna (Bjurulf, 

2011). Även den kända amerikanska pragmatikern John Dewey känd för uttrycket ”learning 

by doing” är tydlig med att elever måste vara medvetna om vad som görs, varför, målet och 

vad slutprodukten ska bli (Meckbach & Lundvall, 2007b). Denna medvetenhet krävs för att 

elevernas arbete inte ska bli ett meningslöst görande. 
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Det är svårt att veta vad en person egentligen kan. I skolan bedömer vi alltså inte vad eleverna 

verkligen kan utan utifrån vad de presterar (Björklund Boistrup, 2013). För att eleverna ska få 

chans att visa vad de verkligen kan och kunna bedömas utifrån det måste de därför ges 

möjlighet att prestera i många och olika situationer. 

Teknikämnet skiljer sig även från flera andra skolämnen, då bedömningen i teknikämnet sker 

längs vägen och innefattar ”görandet” därför är formativ bedömning användbart (Bjurulf, 

2011). Tekniken bygger på att förbättra livsvillkoren för människan och då innefattas både 

teori och praktik.   

 

Genom att göra eleverna mer delaktiga i undervisningen skulle de kunna prestera på en högre 

nivå. Eleverna blir även medvetna om vad som krävs i en större utsträckning och ser vad som 

är realistiskt samt kan få en större motivation och drivkraft. 

 

Det läraren fokuserar på i sin bedömning av eleverna kommer även spegla elevernas syn på 

ämnet (Björklund Boistrup, 2013). Läraren har stor påverkan på elevernas 

kunskapsutveckling och skulle läraren fokusera enbart på att eleverna ska tycka teknik är 

roligt skulle elevernas resultat förmodligen sjunka. Om läraren istället fokuserar på att 

fundera, analysera funktion och värdesätta nya idéer handlar det om vad eleverna ska uppnå 

enligt kunskapskraven och kunskapsresultaten skulle rimligtvis höjas. 

Detta går att koppla direkt till Lgr 11 där det framgår att undervisningen ska anpassas efter 

varje elevs förutsättningar och behov, vilket läraren måste förhålla sig till vid sitt 

planeringsarbete och lektionsupplägg. 

 

Undervisningens innehåll skapas i samverkan mellan lärare, elever och ämnet. Lärarens 

förståelse för ämnet påverkar dess innehåll. Undervisningen påverkas även av yttre faktorer så 

som läroplaner, samhällets och individens sociala villkor samt vilken marknad det finns av 

läromedel. De didaktiska frågeställningarna; vad det centrala innehållet ska bestå av, hur 

undervisningen ska kommuniceras och iscensättas och varför undervisningen bedrivs som den 

gör, får stora konsekvenser för hur kunskapsområdet gestaltas för eleverna (Meckbach & 

Lundvall, 2007).  

 

1.2 Litteraturgenomgång 

 

1.2.1 Teknik – gör det osynliga synligt  
 

Skolinspektionen är en statlig myndighet med tillsynsansvar för skolor, vuxenutbildning, 

fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Teknik – gör det osynliga synligt 

(Skolinspektionen, 2014) är rapporten skriven utifrån en kvalitetgranskning av grundskolans 

teknikundervisning som släpptes i april 2014.  

 

 

1.2.2 Alla barn har rätt till teknikundervisning! 
 

Teknikföretagens material Teknikspanarna, har sedan utvecklats och är idag ett digitalt 

material för åk 4-6 som syftar till att stärka teknikundervisningen (Teknikföretagen, 2015). 

Alla barn har rätt till teknikundervisning! Är, som tidigare har nämnts, en rapport som har 

tagits fram av Teknikföretagen (2005). Teknikföretagen är en stor bransch och 

arbetsgivarorganisation i Sverige som företräder ca 3700 teknikföretag, ett av deras uppdrag 
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är att bevaka och driva frågor som rör teknik i grundskolan. Teknikföretagen fick signaler från 

lärare och elever som tydde på brister i grundskolans teknikundervisning. Grundskolan har 

stor betydelse för att få unga att upptäcka och bli intresserade av tekniska yrken. Det ledde till 

att en enkätundersökning genomfördes bland lärare, för att ta reda på teknikämnets status.  

 

 

1.2.3 Styrdokumenten 
 

Skollagen (SFS, 2010:800) har beslutats av riksdagen och beskriver skolan och 

huvudmannens ansvar för verksamheten, bestämmelser om skola och förskola. Den talar även 

om vilka rättigheter och skyldigheter elever och vårdnadshavare har.  

 

Lgr11 (Skolverket, 2011a), skolans nuvarande läroplan beskriver vilken värdegrund, vilka 

uppdrag och mål skolan har.  

Kursplanen och kunskapskraven som återfinns i Lgr11 (Skolverket, 2011a) talar om vilket 

syfte ett visst ämne har samt vad eleverna ska kunna efter åk 3, åk 6 samt åk 9. 

 

Diskussionsmaterial har skrivits som ett stöd för hur lärare ska använda kursplanen, hur 

kursplanen kan användas vid planering av undervisning. Det finns ett exempel på hur lärare 

kan planerera ett arbetsområde för elever i åk 4-6. (Skolverket, 2011b). 

 

Kommentarsmaterialet (Skolverket, 2011c) riktar sig till lärare och rektorer. Det ska fungera 

som en hjälp för att ge bredare och djupare förståelsen för kursplanens innehåll. Det beskriver 

t.ex. hur det centrala innehållet utvecklas från åk1-9.  

 

 

1.2.4 Barnexperimentet och Alla i mål 
 

Per Kornhall är legitimerad gymnasielektor och f.d. undervisningsråd på Skolverket. 2013 

skrev han Barnexperimentet: svensk skola i fritt fall där skolans utveckling under de senaste 

20 åren har analyserats. Kornhall (2013) ser kritiskt på hur skolan har blivit en 

experimentverkstad och betydelsen av lärarens undervisningsförmåga för elevernas resultat.  

Som uppföljning släpptes 2014 Alla i mål där Kornhall istället för att kritisera hela 

skolsystemet ger stöd och råd för hur det går att arbeta med skolutveckling på alla nivåer. 

 
 

1.2.5 Att fånga lärandet i flykten 
 

Att fånga lärandet i flykten är en artikel skriven av universitetsadjunkten och filosofie doktorn 

Lisa Björklund Boistrup. Artikeln återfinns i antologin Pedagogisk bedömning som är skriven 

för lärare och hur lärare kan arbeta med dokumentation, bedömning och utveckling av 

kunskap. Björklud Boistrup (2013) fokus ligger på formativ bedömning vilket ska vara till 

stöd för elevernas lärandeprocesser och en naturlig del av undervisningen. Den kan även 

användas i lärarens planeringsarbete.  
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1.2.6 Kvalitativa intervjuer som metod 
 

Under metodbeskrivning förklaras hur undersökningen har gått till. Således presenteras där 

hur respondenterna till intervjuerna har valts ut, hur intervjuerna har genomförts, vad 

respondenterna har bidragit med samt hur svaren slutligen har bearbetats.  

För att följa forskningsetiken och genomföra undersökningen vetenskapligt har några olika 

böcker använts. Till största del är arbetet skrivet utifrån de råd Johansson & Svedner (2010) 

ger i handledningen Examensarbetet i lärarutbildningen. Därtill har råd om urvalet av 

respondenter hämtats i Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman, 2011) samt Kvalitativa 

intervjuer (Trost, 2010). 

Hur en kvalitativ studie genomförs och vad författaren bör tänka på är hämtat i 

Forskningsmetodikens grunder att planera, genomföra och rapportera en undersökning (Patel 

& Davidson, 2011). 

Råd för och hur du kan gå tillväga efter en intervju och hur du kan analysera respondenternas 

svar är till största del hämtat i Vetenskaplig metod (Ejvegård, 2009). 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att genom intervjuer ta reda på hur lärare planerar sin 

undervisning i teknikämnet. Undersökningen vill ge svar på följande frågeställningar:  

 

1. Hur planerar lärare teknikundervisningen för elever i åk.4-6? 

 

2. Hur presenterar lärare teknikens ämnesspecifika syfte (centralt innehåll) och 

kunskapskraven för eleverna vid ett arbetsområde? 

 

 

2 METOD 
 

Metodbeskrivningen är tänkt att ge dig som läsare en god chans att själv avgöra om resultatet 

samt dess tolkning är rimlig och generaliserbart (Patel & Davison, 2011). Således förklaras 

här hur urvalet av respondenter samt hur intervjuerna har gått till.   

2.1 Urval 

 

Följande urvalkriterier har använts för att hitta respondenter:  

 

1. Behörig lärare att undervisa åk.4-6 i teknik. 

2. Arbeta i en förutbestämd större kommun i Sverige. 

 

De lärare som sedan utifrån kriterierna har tillfrågats faller under bekvämlighetsurval. Vilket 

innebär att respondenterna består av personer som för tillfället fanns till hands för intervjuerna 

(Bryman, 2011). Den främsta anledningen till att just bekvämlighetsurvalet har används beror 

på att det är en praktisk metod att använda för att få ett strategiskt urval av respondenter 

(Trost, 2010). Det strategiska urvalet i det här arbetet grundar sig på vilken utbildning 

respondenterna har samt vart de arbetat då intervjuerna har genomförts. 
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En kvalitativ studie där respondenter har valts ut enligt bekvämlighetsurval kan leda till 

förståelse för vilka variationer som kan förekomma i sammanhanget (Patel & Davidson, 

2011). De kan även ge intressanta utgångspunkter för vidare forskning (Bryman, 2011). 

Resultaten kan dock inte generaliseras då det omöjligt går att avgöra hur vidare 

respondenterna är representativa för lärarkåren eller inte (Bryman, 2011).  

Respondenterna har ungefär samma förutsättningar i sitt arbete men kommer troligen att tänka 

på olika sätt i sin planering vilket är av intresse i den här undersökningen. 

 

För att hålla en god forskningsetik har respondenterna vid tillfrågan om att delta fått ta del av 

arbetets syfte samt blivit informerade att de när som helst kan välja att avbryta medverkan, 

ställa frågor samt att deras svar kommer vara helt anonyma (Johnsson & Svedner, 2010).  

 

2.2 Datainsamlingsmetod 

 

För att ta reda på hur lärare planerar sin genomgång eller ett arbetsområde har kvalitativa 

intervjuer valts. En kvalitativ intervju kan enligt Johansson & Svedner (2010) ge intressanta 

resultat på lärares syn på undervisning och planering om intervjuerna används rätt. En 

kvalitativ intervju ska innehålla frågor som ger respondenten chans att svara med egna ord 

genom att han/hon t.ex. ombeds att beskriva ett större sammanhang (Patel & Davidson, 2011). 

Att ha i åtanke är att endast respondenten kan avgöra vilket som är det ”rätta” svaret på en 

fråga.  

Att genomföra en kvalitativ undersökning är relevant då människors sätt att resonera eller när 

varierande handlingsmönster ska studeras (Trost, 2010). Då syftet i det här arbetet är att ta 

reda på hur lärare tänker vid planering är det adekvat att göra kvalitativa intervjuer som kan 

ge uttömmande svar och detaljerade beskrivningar för hur läraren tänker och resonerar vid 

planering och uppstart av ett arbetsområde inom teknikämnet.   

 

En kvalitativ intervju kan lätt bli till en strukturerad intervju eller en muntlig enkät om 

korrespondenten inte är uppmärksam på vad respondenten faktisk säger utan istället fokuserar 

mer på vilka frågor som ska ställas. Frågorna kan och måste formuleras på olika sätt beroende 

på hur respondenten svarar, det är dock viktigt att frågeområdena är bestämda (Johansson & 

Svedner, 2010). För att undvika att intervjuerna blir en muntlig enkät men samtidigt ha 

frågeområdena förberedda har en intervjuguide använts (bilaga 1).  

 

Vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att ha gott om tid för att intervjuen inte ska ta längre 

tid än planerat, respondenterna har fått reda på hur lång tid intervjun ska ta.  

Frågorna ska vara utformade så att respondenterna inte upplever frågorna som obehagliga 

eller säger mer än de har tänkt (Bryman, 2011). 

Forskningsetiken är till för att visa respekt gentemot de människorna som väljer att delta i 

undersökningen och har stor betydelse för resultatet av intervjuerna (Johnsson & Svedner, 

2010). Genom att hela tiden ha de etiska aspektera i tanken och prestentera de för 

respondenterna, blir deras svar bli mer ärliga och där med mer verklighetsförankrade. 
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2.3 Procedur 

 

Då urvalet har gått under ett bekvämlighetsurval har respondenterna i undersökningen blivit 

tillfrågade personligen om de kan tänka sig att bli intervjuade. Alla respondenterna har sedan 

fått ett mail med arbetets frågeställningar, vilken tidsåtgång som beräknas för intervjun samt 

vilka etiska aspekter som kommer beaktas under och efter intervjun.  

Vi har sedan bokat in en träff på respektive respondents arbetsplats för att genomföra 

intervjun. 

 

Innan intervjuerna prövades intervjuguiden på tre oberoende personer, två som ej är insatta i 

skolans värld samt en verksam lärare åk 4-6. Det för att öva formulering av frågorna i 

förhållande till svar och för att få en uppfattning hur lång tid som borde avsättas för 

intervjuerna samt om innehållet i de tilltänkta frågorna var tillräckligt och relevant för att ta 

reda på undersökningens syfte (Patel & Davidsson, 2011). 

 

Det är en fördel om intervjuaren som ska göra intervjun har förkunskaper och är förberedd 

inom det området som ska studeras (Patel & Davidson, 2011).  

Respondenterna har därför dagen innan intervjun fått ta del av intervjuguiden och på så sätt 

kunnat vara förberedda på aktuella frågor. Tanken med att de har fått intervjuguiden dagen 

innan är att respondenterna då inte har hunnit fundera någon längre tid utan svaren har blivit 

vad läraren har i huvudet under dagen vid intervjutillfället. 

 

För att ta del av så mycket som möjligt under en kvalitativ intervju och få ett 

sammanhängande resonemang bör intervjuaren hjälpa till att bygga på samtalet (Patel & 

Davidson, 2011). För att tolka respondenternas svar korrekt har följdfrågor ställts samt har 

spegling använts. Spegling innebär att som intervjuare svara ”Du menar alltså…” följt av en 

sammanfattning av vad respondenten sagt (Johansson & Svedner, 2010, s.36). Viktigt att 

tänka på är det allmänt vedertagna uttrycket ”som man frågar får man svar”, utan att tänka på 

det kan intervjuaren omedvetet uttrycka sina förväntningar och värderingar och på så sätt 

påverka respondentens svar (Johansson & Svedner, 2010, s.40) 

För att undvika detta i möjligaste mån har därför olika svar mentalt bearbetats och övervägts 

för hur följdfrågor kan ställas.  

 

Under intervjuerna har anteckningar noterats och omgående efter avslutad intervju har 

anteckningarna förtydligats och skrivits till en sammanhängande text för att minnas och få 

förståelse för vad respondenten menade. För varje timme efter intervjun bleknar minnet av 

vad som har sagts (Ejvegård, 2009). 

Då användning av diktafon kan verka hämmande och alla respondenter inte accepterar det, 

föll valet på minnesanteckningar. Anteckningar får man alltid föra under en intervju.  
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2.4 Analysmetod 

 

Efter varje intervju har anteckningarna som förts under intervjun skrivits om till en 

sammanhängande text för att komma ihåg hela svaret och vilka ord respondenten sagt. 

Dessa texter har sedan använts för att göra en analys i förhållande till arbetets frågeställningar. 

Intervjuguiden har använts och gentemot den har respondenternas likheter och skillnader 

komparerats.  

Det är svårt att hitta entydiga regler, procedurer eller kriterier för hur analysen av resultatet 

bör genomföras. Därför har resultatbeskrivning och dess tolkning knutits ihop och stöds med 

citat från respondenterna, vilket är ett vanligt sätt vid kvalitativt inriktade studier (Patel & 

Davidson, 2011).  

 

 

3 RESULTAT 
 

För att hålla god forskningsetik har respondenterna tilldelats de fiktiva namnen Erik, Nils och 

Maja. 

 

Erik är 41år och har arbetat som lärare främst för högstadieelever i 15 år. Han är behörig att 

undervisa i matematik, no-ämnena och teknik. Erik har nyligen läst ytterligare en 

universitetskurs i teknik. Skolan som Erik jobbar på ligger centralt i innerstadsmiljö, 

klassrummen kan vara aningen små. På skolan finns en teknikansvarig lärare. Om material 

tillgången säger Erik: ”Jag tycker att det finns okej med material, men jag önskar mer digitala 

hjälpmedel som skulle kunna utveckla undervisningens variation.” 

 

Nils är 25 år, nyexaminerad lärare som arbetar med åk 4-6. Han har behörighet att undervisa i 

ämnena svenska, engelska, no-ämnena samt teknik. Nils tycker att det finns tillräckligt med 

material på skolan han jobbar och det går även att köpa in saker som eventuellt saknas. Det 

finns ingen teknikansvarig lärare på skolan och det har heller inte varit uppe på agendan. 

 

Maja är 40 år och har arbetat som lärare i 18 år till största del i åk4-6, hon har behörighet att 

undervisa i musik, matematik, no-ämnena och teknik. Klassrummen på skolan är rymliga och 

det finns möjligheter för grupparbeten, en nackdel är att material måste släpas mellan 

rummen. Skolan Maja arbetar på ligger i ett mindre samhälle där det finns små byggföretag 

och en mindre industri, närheten till järnvägen och pendeltåg gör att det är lätt att ta sig till 

staden med eleverna. ”En fördel vi har är möjligheten att ha NO och teknik koncentrerat 

under en hel förmiddag vilket gör att vi har gott om tid” (Maja).  

 

Alla tre respondenter säger att de har fått teknikämnet ”på köpet” under sin lärarutbildning. 

Samtidigt säger de att intresset för teknik alltid har funnits. De tycker att ämnet är 

inspirerande att undervisa i då elever oftast är nyfikna och vill skapa, testa och förbättra saker. 

Vilket gör att det oftast handlar om att begränsa än att motivera vid undervisning av 

teknikämnet. Nils säger: ”Det som driver mig att undervisa i teknik är att eleverna nästan 

alltid är intresserade. Jag själv hade en väldigt kompetent lärare i teknik i grundskolan som 

väckte ett större intresse än jag hade innan.” (Nils).  
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Erik fortsätter:  
Det som driver mig är intresset för att undersöka, upptäcka och skapa. Teknik är ett kreativt ämne där 

man får förena fantasi med vetenskap. Du har en idé om hur du vill att något ska fungera och sedan 

försöker du klura ut hur du ska lösa problemet och sist kanske om möjligt göra idéen verklig. Många 

elever tycker att detta är ett spännande och roligt ämne och det är också det som driver mig i mitt 

arbete.(Erik) 
 

Respondenterna fick efter att ha berättat om sin egen lärarbakgrund beskriva hur de tänker vid 

planering av arbetsområden och hur de brukar gå tillväga för att presentera det långsiktiga 

syftet med teknik för eleverna. Hur lärarna lägger upp sin planering är relevant att veta för att 

kunna få en inblick i hur de förmedlar ämnets syfte. 

 

Erik och Maja väljer vid sin planering att hitta ett roligt arbetsområde. Ibland utifrån vad som 

står i kommentarsmaterialen men oftast planerar de utifrån teman i ett annat ämne eller med 

inspiration ifrån teknikspanarna för att sedan koppla det till styrdokumenten.  
 

Jag börjar med att beställa NTA-låda (naturvetenskap och teknik för alla, förf:s. anm.) eller titta i 

teknikspanarna för att se vad som ingår i Lgr11. Ofta finns det vilka mål som ingår i arbetsområdet. I 

arbetet med fysik finns mycket teknik med, t.ex. energilära och bygga ficklampor. Om något 

kunskapskrav är oklart eller svårtolkat brukar jag använda kommentarsmaterialet som finns (Maja).   

 

Erik fortsätter:  
 

Jag kommer på arbetsområdet först, sedan tittar jag i styrdokumenten och skriver en LPP (Lokal 

pedagogisk planering, förf:s. anm.). Jag förbereder området genom att göra en grovplanering för varje 

pass och sedan köper jag in material. Det händer att jag får ta bort delar av planeringen, men det beror 

oftast på tidsnöd. Men ibland sätter även ekonomin gränser. (Erik) 

 

Nils tittar först vad som finns skrivet i styrdokumenten och väljer utifrån det något eller några 

delar av det centrala innehållet och kunskapskrav som passar att arbeta med. Han tittar vad 

eleverna har arbetat med tidigare och tänker där efter ut arbetsområdet. ”Jag börjar med att 

kolla i styrdokumenten för att välja ut en eller flera punkter att ta upp i nästa arbete. Sedan 

tänker jag ut ett arbetsområde utifrån gruppen behov och tillgång på material” (Nils). 

 

Under intervjuerna är det endast Maja som tar upp bedömningsfrågan då hon säger att 

eleverna ska få chans att visa vad de har för kunskaper flertalet gånger under arbetets gång 

och att det är viktigt att ta med hur eleverna ska bedömas vid planering av ett arbetsområde. 

”Det kan vara svårt att snappa upp vad eleverna kan, jag tittar på alla och skriver ner. Sedan 

kanske det finns elever som inte har visat förmågan de ska, då får de en chans till att göra 

det.” (Maja) .    

 

I inledningen av det här arbetet skrev jag att syftet är att titta på hur lärare förhåller sig till och 

arbetar med styrdokumenten vid planering och undervisning utifrån frågeställningarna: Hur 

planerar lärare teknikundervisningen för elever i åk.4-6? 

Hur presenterar lärare teknikens ämnesspecifika syfte (centralt innehåll) och kunskapskraven 

för eleverna vid ett arbetsområde? 

 

Hur väljer de tre respondenterna att presentera teknikens ämnesspecifika syfte vid ett 

arbetsområde? 

I intervjuguiden som användes vid varje intervjutillfälle fanns frågan ”Hur brukar du starta 

upp ett arbetsområde med eleverna?”. Tanken var att den skulle leda respondenten från de 

inledande områden som innefattade tankar kring respondentens egna planering till hur hen i 

praktiken faktiskt presenterar ett arbetsområde och dess syfte för eleverna.  
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Erik, Nils och Maja lägger upp sin planering på lite olika sätt men när de sedan ska presentera 

ett arbetsområde låter det som om de har relativt liknande tillvägagångssätt.  

Erik och Maja börjar med att presentera syftet med det kommande arbetsområdet och kopplar 

det därefter till Lgr11. Maja berättar att eleverna hon undervisar är vana vid att få 

kunskapskraven upplästa som de står i Lgr11 men att de där efter får en förklaring vad kravet 

innebär i praktiken. Ibland delar hon även ut en checklista för att eleverna själva ska kunna 

kryssa när de har uppnått något av kraven. Hon delar dock aldrig ut texten på kunskapskraven 

som står i Lgr11, ”då eleverna ändå inte använder det”.  

Erik försöker å sin sida att väcka nyfikenhet och förståelse genom att koppla kraven och syftet 

till elevernas vardag och på så sätt skapa en bild hos eleven vad hen ska uppfylla. ”Jag går 

igenom syftet och kopplar detta till Lgr11, även till vardagliga saker så att eleverna kan 

koppla ihop begreppen med sin egen vardag. Jag brukar presentera målen tillsammans med 

exempel för att eleverna ska få en bild över vad målen innebär” (Erik) 

Nils väljer istället att presentera ett arbetsområde genom att väcka nyfikenhet och spänning 

hos eleverna och säger sig sedan gå igenom mål och krav med eleverna för att där efter sätta 

upp laminerade papper i klassrummet med syfte och mål. ”Jag skriver ner syfte och mål och 

sätter upp på väggen så att eleverna kan gå och läsa vad syftet och målen med arbetet är under 

arbetets gång” (Nils). En diskussionsfråga som inte kommer att bli besvarad, är om de olika 

sätten att presentera ämnets syfte och de olika tillvägagångsätten att planera kan påverkas av 

antalet år i läraryrket? Erik och Maja har arbetat i över 15 år vardera medan Nils är 

nyexaminerad. 

 

Respondenterna har tillsammans tre tillvägagångssätt att börja planera ett arbetsområde. Ett 

exempel är att hitta färdiga material så som NTA-lådor eller teknikspanarna det andra 

exemplet är att hitta på ett arbetsområde som verkar kul för att sedan koppla det till 

styrdokumenten vilket Erik och Maja väljer att göra. Det tredje exemplet är att börja i 

styrdokumenten och utifrån det centrala innehållet och kunskapskraven för att där efter hitta 

på ett arbetsområde/använda sig av ett material som tar upp det aktuella området vilket Nils 

väljer att göra. 

 

När det kommer till att presentera ämnets syfte för eleverna berättar respondenterna om två 

olika sätt. Endera att inleda med syfte och kunskapskrav genom att t.ex. läsa direkt ur Lgr11 

eller använda en Powerpoint-presentation och det andra sättet genom att skapa intresse och 

inspiration för arbetsområdet för att sedan presentera syfte och kunskapskrav.   

 

4 DISKUSSION 
 

4.1 Sammanfattning  
 

Arbetet är en kvalitativ intervjustudie vilket innebär att ett faktiskt generaliserande resultat, 

såhär är det..., inte kan fastställas. Studien har däremot givit tre exempel på hur lärare tänker 

när de arbetar med teknikämnet. 

Lärarna som har deltagit som respondenter har från början inte haft som tanke att undervisa i 

teknik. Dock har de alltid haft ett eget intresse av ämnet. 

Erik och Maja som har arbetat en längre tid som lärare väljer att hitta arbetsområdet först och 

därefter kopplar de området till läroplanen och dess syfte. När det kommer till att delge 

eleverna arbetsområdets syfte inleder det med krav och mål. 
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Nils som är ny i läraryrket börjar sin planering med att titta i Lgr11 för att påminnas om det 

centrala innehållet och ämnets kunskapskrav. När han sedan ska presentera området för 

eleverna inleder han med att berätta vad eleverna ska göra för att därefter tala om vilka kraven 

och målen är.  

Kanske har de olika sätten med yrkeserfarenhet att göra. Samtidigt som läroplanen nyligen 

har implementerats är det intressant att respondenterna gör på olika sätt. Yrkeserfarenheten 

Erik och Maja har, kanske gör att de känner sig säkra i att välja arbetsområdet först. Nils å sin 

sida kanske väljer det säkra och tittar på vad eleverna ska kunna för att verkligen ha belägg 

för varför han genomför en uppgift. Intressant skulle vara att se om Erik och Maja väljer 

andra typer av arbetsområden om de fräschade upp styrdokumentens innehåll i minnet och 

sedan valde arbetsområde. Skulle då arbetsområdena se annorlunda ut?  

 

 

4.2 Tillförlitlighet  
 

Respondenterna valdes ut med hjälp av bekvämlighetsurval, vilket innebar att lärare som 

fanns att tillgå tillfrågades och ställde upp. Det föll sig så att två av lärarna var lika gamla, 

hade gått nästan samma lärarutbildning och arbetat i skolans värld lika länge. Urvalet skulle 

kunna ha grundats tydligare på vilken utbildning respondenterna gått eller hur länge de har 

arbetat. Urvalet hade även kunnat vara så att lärare från olika generationer hade intervjuats för 

att få en spridning över tid.  

Trost (2010) skrev att bekvämlighetsurval är en praktisk metod för att få ett strategiskt urval 

av respondenter. Min upplevelse av detta urval stämmer till viss del in i på denna beskrivning. 

Det var praktiskt och till viss del strategiskt för att få respondenter som stämde in på de 

uppsatta kraven. Å andra sidan hade det kanske funnits andra intressanta respondenter om 

urvalet inte skett enbart bland de som fanns närmast till hands.   

 

Intervjuerna har gått till på samma sätt. En lärare som stämmer in på beskrivningen 

tillfrågades, accepterade och fick då intervjuguiden skickad till sig dagen innan. Intervjuerna 

har sedan skett ostört av yttre faktorer i ett rum på den skolan respektive lärare arbetar. 

Alla samtal har tagit avstamp utifrån intervjuguiden och har gått mot samma riktning. 

Resultatet i arbetet kan dock inte generaliseras, då respondenterna består av personer som 

fanns till hands. Arbetet är heller inte tillräckligt omfattande. Resultatet kan däremot användas 

för att se exempel på hur lärare presenterar sitt syfte med undervisningen och hur de planerar.  

 

Det som var avsett att undersökas med hjälp av arbetet var dels hur lärare presenterar det 

långsiktiga syftet med teknikundervisning i åk 4-6. Men även hur lärare presenterar det 

kortsiktiga syftet för eleverna vid uppstart av ett nytt arbetsområde. Eftersom skolan har 

skyldighet att delge eleverna syfte och kunskapskrav är det relevant att titta på de två 

frågorna. Hur verksamma lärare förhåller sig till och arbetar med styrdokumenten påverkar 

hur eleverna sedan får ta del av syfte och mål, vilket gör även det intressant att studera. 

 

Då endast intervjuer med verksamma lärare genomfördes är det svårt att få en inblick i hur de 

presenterar syftet med teknikämnet för sina elever. Resultatet innehåller lärarnas egna tankar 

om hur de planerar och beskriver syftet, vilket ska respekteras och är värt mycket att få ta del 

av. Tankarna kan väcka nya idéer på arbetssätt hos mig som har skrivit arbetet och 

förhoppningsvis även hos dig som läser arbetet.  
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4.3 Tolkning av resultat 
 

De inledande frågeställningarna kan inte besvaras enbart med intervjuer utan hade behövt 

kompletteras med observationer. Vid ett sådant metodval hade intervjuerna kunnat ge 

förståelse för hur lärarna tänker inför en lektion och observationerna hade talat om hur läraren 

verkligen gör. För att stärka kvaliteten ytterligare och få reda på om syftet med 

teknikundervisningen har synliggjorts, hade intervjuer med elever kunnat genomföras.  

Intervjuerna har däremot kunna exemplifierat hur lärare tänker men inte hur de gör i 

praktiken. 

 

Skolinspektionen (2014) skrev i sin rapport att en framgångsfaktor för kvalitativ undervisning 

är att synliggöra syftet med teknikundervisningen för eleverna. Vilket de tre respondenterna i 

den här studien säger sig göra. Under intervjuerna har respondenterna även uppmärksammat 

teknikämnet utifrån ett annat perspektiv än i det vardagliga arbetet. De har fått tänka till hur 

deras planeringsarbete ser ut samt vilket syfte och mål ämnet har enligt styrdokumenten. 

Lärare med god kunskap och förståelse för styrdokumenten leder i förlängningen till en högre 

undervisningskvalitét. 

 

Skollagen säger att alla elever ska få kunskaper och förmåga att tillägna sig dessa, fokus i det 

här arbetet är hur lärare presenterar teknikämnets syfte för eleverna. Vilket är en del i att 

uppfylla 10:e kap 2§, vet eleverna vilket syfte undervisningen har kan de prestera på en högre 

nivå.  

Björklund Boistrup (2013) menar att elever som är delaktiga i sin undervisning vet i större 

utsträckning vad som krävs för att uppfylla kunskapskraven.         

Ett led i detta är att alltid prata om syftet men även hur eleverna kommer att bedömas är 

relevant att de vet om.  

En fundering som uppstår här; elever som är väl medvetna om vad som förväntas och vad de 

ska uppnå, vågar de verkligen pröva sig fram? Enligt Lgr11 ska eleverna vara förtrogna med 

vanliga arbetssätt för att utveckla teknik. Ska eleverna uppnå detta måste de pröva, 

misslyckas, göra om för att lyckas. Lärarens tydlighet i syfte, mål och bedömning måste då 

spela en stor roll och att lärare alltid anpassar undervisningen utifrån elever och elevgrupp.  

 

De exempel på hur lärarna väljer att framföra syftet med undervisningen till eleverna var två 

skilda. Antingen innan arbetsområdet eller efter att ha väckt nyfikenhet hos eleverna. Skulle 

det kunna vara så att vissa elever blir nyfikna och intresserade av ämnet när det har fått reda 

på syftet? Eller är det lättare att väcka nyfikenhet först för att sedan introducera syftet? 

Troligen går det inte hitta forskning på att det ena skulle vara bättre än det andra. Utan 

troligen grundar det sig alltid i vilken elevgrupp läraren har framför sig. Så länge läraren 

planerar sin undervisning för att eleverna ska uppnå kunskapsmålen och väljer en 

undervisningsform som vilar på vetenskaplig grund, är det upp till den enskilde läraren att 

välja.  
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4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 
 

Det här examensarbetet har givit mig fler perspektiv på hur en lärares planeringsarbete kan se 

ut vid uppstartsfasen och fram till arbetet introduceras för eleverna. Det har också fått mig att 

fundera på hur eleverna ska bli mer delaktiga i planeringen av undervisningen. Samt hur 

viktigt det är att fundera över hur eleverna ska bedömas vid ett arbetsområde. För som lärare 

har du i uppdrag att undervisa eleverna och ha full koll på vilka kunskaper de innehar, vid 

intervjuerna blev jag förvånad över hur lite de tre respondenterna talade om bedömning när de 

berättade om sin planeringsprocess. Kanske öppnade jag heller inte upp eller ledde in 

respondenterna på bedömning. Då det för mig är en självklar del i planeringen. 

 

Min förhoppning är att det här arbetet även har lyft upp ögonen för teknikämnet, både hos 

respondenterna som har ställt upp men även hos den som läser arbetet.  

  

För att få fler perspektiv av frågeställningen skulle fortsatta studier med observationer av 

lärare över en längre tid vara intressant. För att se hur lärarna planerar men också hur de 

delger eleverna planeringen. Intressant skulle även vara att jämföra likheter och skillnader 

mellan lärare med många år i yrket jämfört med nya lärare och hur de förhåller sig till 

läroplan och teknikämnet. Dels för att se hur lärare med olika lång yrkeserfarenhet delger 

eleverna läroplanens innehåll men även för att lyfta upp teknikämnet än mer. 
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BILAGA 1 
 

Intervjuguide: 

 

 Presentera syftet med arbetet. 

 

 Kön, ålder?  

 

 Berätta kort om din lärarbakgrund. 

Vilken lärarutbildning har du gått? Ämneskompetens? 

Hur många år som verksam lärare? Vilka årskurser? 

 

 Hur ser skolans kontext ut? 

Material, klassrum, läge geografisk plats, teknikansvarig… elevunderlag. 

 

 Teknik 

Vad var det som gjorde att du valde att undervisa i teknik? Förebild? 

Vad driver dig i teknikundervisningen? Eget teknikintresse? Eleverna? 

 

 Hur tänker du när du ska planera upp ett arbetsområde i teknik? 

Vart/hur börjar du? Styrdokumenten? 

LPP? Hur brukar du förberda ett arbetsområde? 

 

 Hur brukar du starta upp ett arbetsområde med eleverna? 

Hur presenterar du syftet för eleverna? 

Hur presenterar du hur eleverna ska nå målet med undervingen? 

Innan eller efter uppstart? 

 

 Har du något ytterligare att tillägga som kan vara relevant till syftet med 

undersökningen? 

 

 

 


