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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att beskriva och jämföra diskursiva mönster om teknikämnet 
i grundskolan som kommer till uttryck i diskurser på olika nivåer och sammanhang i 
samhället. Studien belyser även maktrelationerna inom den institution och sociala 
ordning som diskursen är en del av. Tre diskurser uppmärksammas i studien vilka 
utgörs av kursplanen i teknik, de nyckelpersoner som ansvarade för formuleringarna i 
kursplanen samt lärare som undervisar i teknikämnet i grundskolan.  Datainsamling har 
skett med hjälp av fokusgruppsintervjuer. För att analysera texterna används 
Faircloughs metod för kritisk diskursanalys. Resultatet av analysen anses ge stöd för 
tolkningen att teknikämnet är vagt formulerat i kursplanen och lämnar utrymme för 
olika tolkningsmöjligheter. Lärarna uttrycker osäkerhet när det gäller tillämpningen av 
kursplanen, de saknar relevanta begrepp och beskriver teknikämnet i första hand som ett 
praktiskt ämne. Formandet av eleverna till kritiska medborgare är nedtonat i kursplanen 
och uppmärksammas inte heller i de två andra diskurserna, vilket verkar upprätthållande 
på rådande maktstrukturer. Både i lärardiskursen och i kursplanen ges uttryck för en syn 
om flickors och pojkars olikheter när det gäller teknik, vilket verkar i en bevarande 
riktning vad gäller traditionella könsrollsmönster och förhärskande maktförhållanden.    
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Kapitel 1 Inledning  
Läsåret 1982/83 infördes teknik som ett obligatoriskt ämne i den svenska grundskolan. 
Sverige var då ett av de första länderna i världen som introducerade skolämnet teknik 
som ett obligatoriskt ämne i grundutbildningen (Elgström & Riis 1990). I den då 
gällande läroplanen, Lgr 80, ingick teknik som en del av de naturorienterande ämnena. 
Innan dess förekom ämnet i grundskolan som ett tillvalsämne med verkstadsteknisk 
inriktning. I och med Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet) fick teknikämnet en egen kursplan som medförde en 
ny inriktning på teknikundervisningen jämfört med tidigare läroplaner.  

Flera olika undersökningar (Skolverket 2000a) har visat att verkstadstraditionen 
fortfarande är levande i teknikundervisningen samt att osäkerheten vad gäller ämnets 
identitet är utbredd bland såväl lärare som skolledare. En nyligen utgiven rapport från 
Teknikföretagen (2005), där ett stort antal lärare och skolledare utfrågats, visar att 
många lärare är osäkra och missnöjda med sin teknikundervisning samtidigt som man 
anser att generella teknikkunskaper är mycket viktiga för elevernas framtid.  

Efter några år som lärarutbildare i teknik, som lärare i ett stort antal fortbildningskurser 
för verksamma tekniklärare, tycker jag mig ha märkt att det bland lärarna finns en 
utbredd osäkerhet kring vad teknikämnet egentligen representerar och vilken roll det 
skall spela i grundskolan. Kursplanen i teknik ger naturligtvis en del information om 
synen på teknik som kunskapsområde och som skolämne, men dokumentet är kortfattat 
och tolkningen av detta lämnas över till den enskilda läraren. Det kommentarmaterial 
som var planerat att ges ut i samband med införandet av kursplanen, utvecklades aldrig. 
Detta faktum, tillsammans med regeringens relativt begränsade satsning på 
fortutbildning för lärarna (1999 satsades ca 90 miljoner kronor på ett treårigt 
kompetensutvecklingsprojekt som omfattade naturvetenskap, teknik och miljö i skolan), 
gör att lärarna lämnas att själva svara för realiseringen av teknikämnets intentioner i 
Lpo 94.   

Undersökningsområde 
En utgångspunkt i denna studie är att vi skapar representationer av verkligheten med 
hjälp av språket och det är genom diskurser som verkligheten får betydelse för oss 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000). Med diskurser menar jag här ”ett bestämt sätt att 
tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av den)” (a.a., s.7). I studien använder jag 
mig av ett diskursanalytiskt angreppssätt där jag försöker identifiera och beskriva de 
diskursiva mönster om teknikämnet som framträder i diskurser på olika nivåer i 
samhället. Uppmärksamheten riktas på grundskolans kursplan för teknik i Lpo94, hur 
verksamma lärare talar om ämnet samt hur ämnet förstås av de nyckelpersoner som 
ansvarat för kursplanens formulering.  
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Vad är teknik? 

Teknikbegreppet 

Teknik är ett mångtydigt begrepp som används av de flesta av oss utan att vi egentligen 
reflekterar över på hur många olika sätt det kan förstås och användas. Många försök har 
gjorts för att definiera teknikbegreppet (se Lindqvist 1987). I Nationalencyklopedin 
(2007) definieras teknik på följande sätt: 

sammanfattande benämning på alla människans metoder att tillfredsställa sina önskningar 

genom att använda fysiska föremål.  

Ordet teknik kommer ytterst av grekiska tekhniké, bildning till tekh´ne; konst, hantverk, 
skicklighet och användes ursprungligen om byggmästarens yrke (Wessén 2002).  

Teknologi är ett begrepp som används synonymt med teknik i många andra språk, t.ex. 
norska, danska och engelska. I Nationalencyklopedin definieras teknologi som ”läran 
om tekniken, särskilt läran om industriella tillverkningsmetoder”. Teknologi används 
som beteckning för läroämnen som förekommer inom olika civilingenjörsutbildningar, 
vilka innefattar produktionsprocesser och bearbetningsmetoder etc. Inom 
gymnasieskolan fanns tidigare också ämnet teknologi, men det togs bort år 2000 och 
ersattes av program och kurser i teknik. 

Engelskans ”technology” betecknade ursprungligen olika typer av hantverk, först för 
lite mer än 100 år sedan fick begreppet en vidare betydelse och blev en del av 
vardagsspråket (Nye 2006). Begreppets utvidgade betydelse influerades av tyskans 
”technik” vilket betecknade alla redskap, maskiner, system och processer som används 
inom hantverk och ingenjörskonst.  

Teknik kan även definieras i termer av evolution, teknik betraktas här som oskiljbart 
från den mänskliga evolutionen (a.a.). När människan lärde sig använda redskap togs ett 
avgörande steg i artens utveckling, både för att den ökade möjligheterna till anpassning 
och för att den ledde till ett mer komplext socialt liv. Teknikens huvudsyfte anses inte 
vara tillfredsställelsen av basala behov som föda och skydd, dessa mål uppnådde 
människorna på ett tidigt stadium. Teknik har istället använts för social evolution. Om 
man betraktar teknik och mänsklig evolution som oskiljaktiga, innebär det att redskap 
och maskiner är mycket mer än objekt vars betydelse kan avslöjas utifrån dess 
omedelbara syften. De ingår som delar i större betydelsebärande system som uttrycker 
längre sekvenser av aktiviteter och idéer. Tillverkning av redskap innebär att kunna 
skapa imaginära föreställningar, ha en uppfattning om tidsföljder och ha kontroll över 
olika handlingsalternativs konsekvenser. Dessa förmågor kan ses som viktiga steg i 
utvecklingen av det mänskliga medvetandet.  

Den tekniska kunskapstraditionen 

Den tekniska kunskapstraditionen är mycket gammal och nära sammankopplad med 
mänsklig aktivitet. Den har från början utvecklats av praktiskt verksamma kvinnor och 
män, vilka sällan har lämnat efter sig några skriftliga beskrivningar av sina 
arbetsinsatser. Utan varken formell skolning och teoretiskt kunnande gjordes många 
banbrytande insatser. Man prövade sig fram, misslyckades, prövade igen och kanske 
lyckades, förlitande sig på sin egen idérikedom och observationsförmåga. 
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I strävan efter att förenkla sitt liv har människan funnit lösningar som fungerat som 
förstärkningar av sina mentala och fysiska förmågor och kapaciteter. Bosse Sundin 
(1991 och 2006) menar att tekniken är en del av den mänskliga tradition som överförs 
från en generation till en annan och den på så sätt är en kulturell och social produkt. Han 
betonar traditionens betydelse för den mänskliga existensen. 

Om vi inte i varje ögonblick kunde lita till den erfarenhet och vägledning en kunskapstradition 

ger, skulle samhället upphöra att existera. Förekomsten av en tradition är ju i själva verket 

också en förutsättning för nytänkande. Detta gäller såväl tekniken som alla andra uttryck för 

mänsklig kultur. (a.a., s.13)  

Den tekniska kulturen vilar på det praktiska arbetets kunskapstraditioner där idéer och 
kunskaper av de mest varierande ursprung möts. Teknik är således ett mångfacetterat 
område. 

Teoretisk och praktisk kunskap 

Begreppet techne betecknar en kunskapsform som formulerades redan under antiken 
och som motsvarar det praktiska kunnande som resulterar i en förnimbar gestaltning, 
t.ex. en produkt, skriver Mikael Alexandersson (2001). Platon var först med att ställa 
upp kriterier för vad som skulle räknas som sann och säker kunskap, episteme, till 
skillnad från att endast ha en åsikt eller tycka någonting. Hans efterföljare Aristoteles 
vidgade förståelsen av kunskap genom att dela in kunskap i tre former; vetandet 
(episteme), kunnandet (techne) och klokheten (fronesis), vilka är bundna till olika typer 
av verksamheter som människor utövar i samhället. Episteme betecknar en teoretisk 
kunskapsform och innefattar vetenskaplig-teoretisk kunskap, vilken var den form av 
kunskap som Platon intresserade sig mest för. Techne och fronesis representerar båda 
praktiska kunskapsformer, där techne omfattar den praktiskt produktiva kunskapen och 
fronesis den praktiska klokheten människor emellan, skriver Bernt Gustavsson (2002).  

Techne är praktisk för att den grundar sig i handling och produktiv för att den behandlar 
det kunnande som finns i allt det som människan framställer, producerar och skapar. 
Den kunskap som inrymts i hantverket har genom historien inte omnämnts som 
kunskap. Först under 1980-talet började forskning bedrivas i större skala om praktisk 
kunskap och man inriktade sig då på den kunskap som finns i yrkeskunnandet, menar 
Gustavsson (2004). I detta sammanhang introducerades begreppet ”tyst kunskap”. 
Donald Schöns bok Den reflekterande praktikern (1983) kom här att få stort inflytande. 
Schön menar att praktikern bygger sin verksamhet på sin egen reflektion, det tänkande 
som är förenat med vad man gör. Schön kritiserar den s.k. ”tekniska rationaliteten”, 
vilket innebär att man söker det bästa sättet att nå ett givet mål. Denna är alltför snävt 
inriktad på enkel problemlösning utifrån en given vetenskaplig kunskap. Den tekniska 
rationalitetens användning av vetenskaplig kunskap förutsätter att det finns en entydig 
och exakt form av vetenskaplig kunskap som kan tillämpas direkt i det praktiska 
handlandet. Schön menar i stället att det praktiska handlandet kännetecknas av 
osäkerhet, de praktiska situationerna består av konflikter mellan olika och ofta motsatta 
alternativ. Praktisk kunskap vilar inte på en skarp uppdelning mellan kunskap och 
handling eftersom vi reflekterar i själva handlingen, i praktiken.  
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Uppfattningen om att handling och reflektion är sammanbundna, utgör grundtanken i 
den s.k. pragmatiska traditionen. Den mest kända företrädaren för pragmatismen är John 
Dewey. Han menar att vårt tänkande utgår från handling och att tänkandet är förenat 
med det vi gör. Pragmatismens företrädare menar att vi handlar av vana, att vi alltid gör 
som vi alltid brukar, tills vi stöter på problem och måste göra på ett annat sätt. Det är då 
vi tvingas att reflektera, vi behöver tänka för att pröva att göra något på ett nytt sätt. 
Pragmatikerna påbörjade på så sätt en uppgörelse med åtskillnaden mellan teori och 
praktik. 

Det västerländska skolsystemet bygger på en uppdelning mellan teori och praktik, 
mellan intellektuellt och manuellt arbete. Huvudtanken bakom denna uppdelning 
grundar sig i Platons idéer kring tudelningen mellan själ och kropp, mellan ande och 
materia. Den sanna kunskapen får vi genom själens och intellektets verksamhet. De som 
arbetar med händerna och kroppen är lägre stående, enligt Platon. Det är just den 
platonska traditionen som kritiserats hårdast av dem som försökt beskriva innebörden av 
praktisk kunskap (a.a). 

Teknik och naturvetenskap 

Det finns en allmänt utbredd missuppfattning om att teknik är detsamma som tillämpad 
naturvetenskap (Nye 2006). ”Föreställningen att all teknik är tillämpad naturvetenskap 
är missvisande”, enligt Nationalencyklopedin (2007). Den tekniska traditionen är 
mycket gammal, kanske flera miljoner år, medan den vetenskapliga traditionen med 
anor från antiken är jämförelsevis ung. Under 2500 år har dessa båda 
kunskapstraditioner existerat i stort sett oberoende av varandra. Dessa utövades 
vanligen också av två skilda sociala grupper. Genom historien har mestadels 
naturvetenskaplig kunskap uppstått ur de problem som teknikerna hamnat i, problem 
som krävt intellektuella lösningar. Ofta har själva användningen av redskap och 
maskiner föregått den naturvetenskapliga förklaringen av hur de fungerar eller varför de 
inte fungerar (Nye 2006). Så sent som på 1800-talet var det bara två teknikområden, 
elektrotekniken och den kemiska framställningen av färger, medicin och andra 
syntetiska ämnen, som hade ett direkt ursprung i vetenskaplig forskning (Sundin 2006). 
Först under de senaste hundra åren har klyftan mellan teknik och naturvetenskap 
minskat, genom att det vuxit fram tekniska vetenskaper och att teknisk utveckling idag 
har en nära koppling till vetenskaplig forskning. Skillnaden mellan teknik och 
naturvetenskap har också en dimension som handlar om kunskapens mål. Enligt Svein 
Sjøberg (2000) är vetenskapens mål att förstå och förklara världen, medan teknikens 
mål är att lösa praktiska problem. Man kan säga att vetenskapen präglas av ett know-
why och tekniken av ett know-how. Vetenskapen producerar tankar, begrepp och teorier 
medan tekniken producerar handfasta, materiella produkter. Vetenskapen är på så sätt 
mer abstrakt och teoretisk än tekniken. Medan vetenskapen sysslar med lagbundenheter, 
det generaliserbara, håller tekniken på med det speciella, den enskilda situationen. 
Teknik och naturvetenskap är alltså två helt skilda områden, även om de idag står 
varandra nära och delvis överlappar varandra. 
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Teknik, människa och samhälle 

Teknik och teknisk utveckling måste alltid relateras till människan och samhället. Det 
handlar då både om teknikens drivkrafter och de konsekvenser för människa, natur och 
samhälle som användning av en speciell teknik ger upphov till. Många människor 
uttalar sig om teknik och teknisk utveckling i deterministiska ordalag, som om det vore 
något oundvikligt och förutbestämt. Teknikhistoriker menar dock, enligt Nye (2006), att 
uppfinningar och spridning av teknik inte är något förutsägbart, varken då det gäller 
uppkomsten av ny teknik eller dess sociala effekter. Istället ser man tillkomsten av 
tekniska artefakter som uttryck för sociala och kulturella krafter, personliga behov, 
tekniska begränsningar, marknadskrafter och politiska förhållanden. Här kan två olika 
inriktningar urskiljas – det internalistiska synsättet, där den tekniska utvecklingen 
främst ses som ett resultat av inre drivkrafter, t.ex. en teknikers önskan att förbättra en 
maskin. Ett annat synsätt är det externalistiska, vilket betraktar teknisk utveckling som 
ett resultat av yttre faktorers inverkan som t.ex. politiska, kulturella och ekonomiska 
förhållanden (Hansson 2002). Både artefakters betydelse och design är kulturellt och 
historiskt betingade, menar Nye (2006). Teknik kan på detta sätt betraktas som sociala 
konstruktioner. Större tekniska system är formbara initialt, men allteftersom de 
etableras och sprids byggs en tröghet för förändringar in. Exempel på sådana system är 
elnätet, järnvägen och bilismen. Trögheten gäller inte bara det rent tekniska, utan 
handlar också om kulturella och institutionella aspekter samt kostnadsfrågor. 

Centrala begrepp 

Denna studie fokuserar på skolämnet teknik, hur det beskrivs i dess kursplan för 
grundskolan och hur olika aktörer förhåller sig till ämnet i relation till kursplanen. Min 
utgångspunkt är att behandla skolämnet teknik ur ett institutionellt och samhälleligt 
perspektiv där jag kommer att använda mig av Norman Faircloughs kritiska 
diskursanalys. Institutionsbegreppet har behandlats av bl.a. Berger & Luckman 
(1991/1966), vilka ser en institution som en socialt sammanhållen ram för mänskligt 
agerande. Institutionen sätter upp gränser för vilka handlingar som är tillåtna och utövar 
på så sätt en social kontroll. Samtidigt underlättar institutionerna vårt dagliga liv genom 
att alla aktiviteter som återkommer regelbundet rationaliseras och kategoriseras som 
skilda typer. Vi behöver på så sätt inte omdefiniera de återkommande händelserna vid 
varje ny situation. Institutionen uppfattas med tiden som en objektiv verklighet och 
betraktas då som given och självklar. I denna form kan den sedan föras vidare till 
nästkommande generation. Utvecklandet av specifika kontrollmekanismer för att 
upprätthålla institutionerna blir också nödvändiga i detta skede.  Faircloughs syn på 
institutioner anser jag är i överensstämmelse med hur Berger & Luckman använder 
begreppet (jfr även Flecks begrepp tankekollektiv s.8). En institution kan bl.a. betraktas 
som en slags instrument för verbal interaktion, eller en ”diskursordning” (Fairclough 
1995). Normer för hur man talar och tänker om ett specifikt fenomen under en viss epok 
begränsas av institutionens ramar. Inom institutionen finns en uppsättning olika 
diskurser som är möjliga, detta kallar Fairclough diskursordning. Mellan dessa möjliga 
diskurser råder en kamp om att nå en dominerande ställning inom diskursordningen. 
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Moreover, every such institutional frame includes formulations and symbolizations of a 

particular set of ideological representations: particular ways of talking are based upon particular 

’ways of seeing’. (Fairclough 1995, s.38)  

Fairclough menar att ideologier finns inlagrade i diskurserna, ideologier som avspeglar 
olika samhälleliga gruppers intressen. Diskurser bidrar på så sätt till att konstituera den 
sociala världen. En fördjupad diskussion kring Faircloughs teorier förs i kapitel 2. 

Denna studie kommer inte att behandla hur lärare praktiskt undervisar i teknik eller 
något om interaktionen i klassrummet och inte heller elevers lärande i teknik.  

Syfte och problem  
Uppsatsens syfte  

Studiens syfte är att identifiera och beskriva diskursiva mönster om teknikämnet i 
grundskolan som kommer till uttryck i diskurser på olika nivåer och sammanhang i 
samhället. Studien kommer även att belysa maktrelationerna inom den institution och 
sociala ordning som diskursen är en del av. De tre diskurser om teknikämnet i skolan 
som uppmärksammas i studien utgörs av:  

• Det fastställda styrdokumentet kursplanen i teknik för grundskolan i Lpo 94.  
• De nyckelpersoner1 som ansvarade för formuleringen av kursplanen i teknik. 
• Lärarna som undervisar i teknikämnet i skolan.  

Forskningsfråga 

Vilka likheter och skillnader framträder i tre diskurser om teknikämnet i skolan?  

I studien kommer jag att analysera och jämföra de olika teknikdiskurserna samt göra en 
begränsad historisk analys av olikheter i de för läroplansprocessen, relevanta 
dokumenten.  

Urval och organisering av kunskaper i skolan 
Läroplaner 

Läroplanen anger utbildningens värdegrund och dess mål – den bildning och den utbildning 

som samhället skall svara för. En läroplan är därmed ett av de viktigaste kulturdokumenten i 

samhället. Här och i kursplanerna uttrycks vilka värden, kunskaper och färdigheter som skall 

överföras från den vuxna generationen till barn och ungdomar. (SOU 1992:94).  

Skolans kunskapsuppdrag formuleras i läroplanerna, dessa bär på en bestämd 
uppfattning om vad utbildningen skall innehålla och ha för mål. Det svenska begreppet 
läroplan, vilket åsyftar det officiella, skriftliga dokumentet som innehåller riktlinjer för 
verksamheten, skiljer sig från engelskans curriculum vilket är ett vidare begrepp som 

                                                 
1 Dessa nyckelpersoner har haft en central roll i formuleringsarbetet av kursplanen. Personerna och deras roll i 

kursplanearbetet presenteras närmare i kap.3, de benämns där experter. 
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även innefattar föreskrivet stoff och faktiskt genomfört stoffurval (Linde 2000). I 
läroplanerna anges även hur kunskaperna skall organiseras, detta görs vanligen i 
skolämnen. Varje förändring av skolans innehåll kan ses som ett resultat av en 
maktkamp, något som började formuleras redan på 1920-talet av Erich Weniger 
(Blankertz 1987). ”Ytterst gäller styrning av utbildning och styrning av skolan som 
institution, makten över utbildningens syfte, mål och innehåll och därmed om 
legitimiteten att utöva denna makt” skriver Lindensjö och Lundgren (2000, s.16). 
Läroplaner kan betraktas som resultatet ett kompromissande i den politiska processen 
och slutprodukten måste vara acceptabel för alla som är inblandade i denna 
beslutsprocess. Detta kan innebära att det finns ett relativt stort tolkningsutrymme i 
dessa dokument, samt att man kan finna spår av de olika intressen som funnits när 
läroplanen formulerats.  

Detta innebär att konflikterna och olikheterna byggs in i läroplanerna som alltså mycket väl kan 

inrymma många sinsemellan olikartade, och till och med motstridiga och konkurrerande, 

förhållningssätt. En ännu intressantare konsekvens är att det som ur ett politiskt 

uppnåendeperspektiv ter sig som konsensus i läroplanstexten kan visa sig dölja motsättningar 

när texten skall uttolkas och användas. (Westlin 2000, s.138) 

Genom att använda institutionsbegreppet och diskursanalysen som redskap menar jag 
att det är möjligt att beskriva de diskursiva mönster som återfinns i kursplanen och de 
två övriga diskurser som ingår i studien. En institution kan ses som en uppsättning 
möjliga diskurser inom ett visst område (Fairclough 1995). Dessa utgör normer för hur 
man tänker och handlar och skapar därmed en gemensam förståelsehorisont. 
Institutionen sätter också upp ramar för vad som är tillåtet att tänka och handla och 
utvecklar även en språklig praktik, en diskurs. Ludwik Fleck (1997/1935) använder 
begreppen tankekollektiv och tankestil för att beskriva hur en institution upprätthåller 
normer för vad som är möjligt att tänka under en viss historisk period. Fleck menar att 
det förflutna lever kvar i begrepp, i språket och i institutioner. 

Definierar vi tankekollektiv som en gemenskap av människor, som utbyter idéer och tankar och 

står i tankemässig växelverkan med varandra, så har vi därmed definierat bäraren av ett 

tankeområdes historiska utveckling, av en viss mängd vetande och en viss kultur, alltså av en 

särskild tankestil. (Fleck 1997/1935, s.48) 

Enligt Fleck är individen nästan aldrig fullt medveten om den kollektiva tankestilen och 
dess tvingande inverkan på de egna tankarna. Detta tvång innebär också att avvikelser 
från tankestilen är otänkbara. 

Skolämnen 

Att skolans kunskapsuppdrag organiseras i skolämnen beror bland annat på traditionen, på 

lärares utbildning och kanske framför allt på frånvaron av alternativ. (Skolverket 2001, s.10) 

Uppdelningen i olika skolämnen har sina rötter i den vetenskapliga 
disciplinuppdelningen, i konstarter eller yrkesområden (SOU 1992:94). I stort sett är 
dagens skola fortfarande uppbyggd kring de ämnestraditioner som återspeglar 
universitetsämnenas indelning på 1800-talet (Falkevall & Selander 2002). Dock har det 
med tiden blivit svårt att upprätthålla en gemensam identitet för skolämnet och dess 
motsvarighet som universitetsämne, samtidigt som banden kanske aldrig varit särskilt 
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starka mellan skolämnenas innehåll och de motsvarande disciplinerna. Skolämnena 
behandlar snarare områden som ligger närmare vardags- och samhällslivet. Skolans 
ämnen kan ju inte omfatta hela det kunskapsområde de representerar, en bedömning av 
vilket innehåll som är representativt för området och relevant för eleverna, måste göras. 
De olika skolämnena skiljer sig åt på flera olika sätt, de omfattar olika typer av 
kunskaper, t.ex. i form av begrepp eller frågeställningar, de är inriktade mot olika typer 
av färdigheter och formerna för kunskapandet skiljer sig (Skolverket 2001).  

Paul Hirst (i Skolverket 2001) beskriver skolämnen som ”disciplines that forms the 
mind” och menar att inom olika kunskapsområden utvecklas olika sätt att tänka, han 
skiljer mellan logiska, empiriska, moraliska och estetiska tankemönster.  Skolämnen 
kan vidare ses som ”språkspel – det finns ett antal kvalitativt skilda mänskliga språkspel 
och skolämnena svarar enligt Hirst mot ”the diversity of the forms that human 
knowledge and understanding in fact take”” (a.a., s.58). Detta kan jämföras med Flecks 
(1997/1935) beskrivning av hur varje kunskapsområde domineras av en speciell 
tankestil som bärs upp av tankekollektivet. Kring varje tankebildning, är 
tankekollektivets medlemmar uppdelade i en inre, esoterisk krets och en yttre, exoterisk 
krets. Den exoteriska kretsen har inga direkta förbindelser med denna tankebildning, 
den förmedlas genom den esoteriska kretsen. 

Ett skolämne är inte något för evigt givet, det är en mänsklig och social konstruktion 
som är historiskt betingad. Varje tidsepok bär på sina dominerande uppfattningar om 
vad som är meningsfullt att lära, dock lever gamla värderingar ofta kvar under lång tid. 
Enligt Blankertz (1987) är det inte vetenskaplig kunskapsutveckling som ligger bakom 
introduktionen av nytt innehåll i skolan, utan snarare samhälleliga frågor. Det har också 
”alltid varit svårt för nya ämnen att ta sig in i skolan, oftast har i stället nytt innehåll 
stoppats in i de gamla ämnena” (Skolverket 2001). 

I skolan organiseras undervisningen i praktiska och teoretiska ämnen (Alexandersson 
2001; Gustavsson 2004) och därmed behandlas den praktiska och teoretiska kunskapen 
som åtskilda, vilket är en uppdelning som har sitt ursprung i antikens 
kunskapsuppfattning, som jag tidigare beskrivit. De praktiska skolämnena betraktas som 
görande i motsats till tänkande. 

Basil Bernstein har identifierat skolans ämnen genom att använda begreppen 
klassifikation och inramning (1977).  Klassifikationen anger relationen mellan olika 
kunskapsinnehåll. Skolämnen kan vara tydligt avgränsade från andra ämnen, genom att 
de har ett kunskapsinnehåll som tydligt och starkt skiljer dem åt - i detta fall är 
klassifikationen stark. En stark klassifikation kan också handla om att det finns starka 
gränser mellan de olika innehållsliga delarna inom ett ämne. Begreppet inramning anger 
hur det sammanhang organiseras som kunskaperna skall utvecklas i. En svag inramning 
kännetecknas t.ex. av att lärare och elever får stort inflytande över hur undervisningen 
skall genomföras, som stoffurval, organisationen av undervisningen, 
undervisningstakten etc. På motsvarande sätt innebär en stark klassifikation och 
inramning större möjlighet till kontroll av verksamhetens innehåll och arbetssätt. Här 
kan knytas an till Berger & Luckmans (1991/1966) institutionsbegrepp och Flecks 
(1997/1935) teorier om tankekollektiv, där institutionerna och tankekollektivet utövar 
en social kontroll genom att sätta upp normer för vad ett skolämne skall innehålla och 
hur undervisningen skall genomföras.  
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Lpo94 
Kunskapssynen i Lpo94 

I läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94), som föregick 
Lpo94, uppmärksammar man kunskapsbegreppet för första gången i svensk 
läroplanshistoria och man gör ett försök till att vidga begreppet (Gustavsson 2002).  
Kunskap ses här som en mänsklig konstruktion för att göra världen mer hanterbar och 
förståelig för oss. Kunskap uppfattas inte som absolut sann eller osann utan snarare 
något som kan diskuteras och prövas. Som en följd av denna kunskapssyn betonas att 
skolämnena skall ha en historisk dimension där kunskaperna sätts in i sitt historiska 
sammanhang. En annan utgångspunkt är att det i skolan skall finnas en jämvikt mellan 
praktiska och teoretiska former av kunskap. Dessa olika kunskapsformer knyts ihop i en 
kunskapande process genom ”reflektion över praktiska erfarenheter och praktisk 
erfarenhet av teoretiskt arbete” (SOU 1992:94, s.76). 

I läroplanen diskuteras fyra olika kunskapsformer: fakta, förståelse, färdigheter och 
förtrogenhet. Faktakunskaper kan sägas vara kunskap som information, regler och 
konventioner och har en kvantitativ karaktär. Förståelsekunskaper är däremot kvalitativa 
och innebär att begripa, att uppfatta innebörden i ett fenomen. Detta kräver att man 
tillägnar sig de begrepp och strukturer som finns inom olika ämnesområden. 
Färdighetskunskaper ses som en praktisk kunskapsform som innebär att man vet hur 
något skall göras och kan utföra detta. Förtrogenhetskunskaper motsvarar kunskapens 
tysta dimension och är förenad med sinnliga upplevelser. De innebär att vi t.ex. kan 
tillämpa regler på olika sätt beroende på det unika i situationen, vi kan använda tidigare 
erfarenheter i nya situationer. 

Skolan skall förmedla bestående kunskaper, vilket utgörs av ”kärninnehållet i de olika 
skolämnena” och omfattar fakta, färdigheter, begrepp och teorier. ”I termer av kulturarv 
kan man definiera beständiga kunskaper som är nödvändiga för alla medborgare för att 
kunna förstå, delta i och påverka samhället” (a.a., s.76). Vidare skall undervisningen 
sträva mot att eleverna på egen hand utvecklar teorier som sätter in faktakunskaperna i 
ett sammanhang. Detta innebär ”en starkare betoning av kunskapers förståelseaspekt, 
men också förtrogenhet med kunskapande arbete av olika slag” (a.a., s.76). Man 
framhåller att detta inte betyder att skolan inte skall arbeta med faktakunskaper, däremot 
att urvalet av fakta lokalt kan vara olika. I läroplanen bestäms inte något konkret 
innehåll i skolans ämnen, detta har flyttats till lokal nivå, däremot anges de 
kunskapskvaliteter som är centrala i varje ämne. 

I den meningen kan man beskriva förändringen av kunskapsuppdraget som en förskjutning från 

att föreskriva kurser i olika ämnen till att föreskriva de förmågor eleverna skall utveckla genom 

de olika skolämnena. (Skolverket 2001, s.25) 

I all undervisning skall, enligt Lpo 94, följande övergripande perspektiv anläggas: ett 
historiskt perspektiv, ett miljöperspektiv, ett internationellt perspektiv samt ett etiskt 
perspektiv.  
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Kursplanerna i Lpo94 

Den nya läroplanen innebar en övergång från en regelstyrd till en målstyrd skola. 
Kursplanerna kompletterar läroplanen och lyder direkt under Skollagen där skolans 
övergripande syfte är formulerat. Kursplanerna har beslutats av regeringen, vilken också 
ansvarat för utarbetandet av innehållet i Lpo94 och Skollagen, de senare är dock 
fastställda genom riksdagsbeslut.  Kursplanerna ska visa hur ett ämne eller en kurs kan 
bidra till att eleverna utvecklas i enlighet med de värden och mål som anges i 
läroplanen. I kursplanerna beskrivs varje ämne, vad ämnet syftar till och hur det är 
uppbyggt. Här anges den centrala kunskap, färdighet och förståelse som eleverna skall 
uppnå i ämnet. Målen i kursplanerna är av två slag, dels de mål som undervisningen i 
ämnet ska sträva mot, dels de mål som ska ha uppnåtts av alla elever vid grundskolans 
slut och som utgör betygsnivån för godkänt. Dessutom finns betygskriterier som anger 
vilken kunskapsnivå som eleven ska uppnå för betygen Godkänd, Väl godkänd och 
Mycket väl godkänd. För att utbildningens resultat ska vara möjliga att följa har ett 
avstämningstillfälle lagts in efter det femte skolåret. Kursplanerna är utformade så att de 
lämnar stort utrymme för en lokal och professionell tolkning.  

Kursplanerna för grundskolans alla ämnen fastställdes 1994 (SKOLFS 1994:3). De 
dokument som i beslutsprocessen föregick de slutgiltiga kursplanerna är främst 
läroplanskommitténs huvudbetänkande Skola för bildning (SOU 1992:94) samt dess 
slutbetänkande Kursplaner för grundskolan (SOU 1993:2). Läroplanen och 
kursplanerna trädde i kraft läsåret 1995/96 för årskurserna 1-7 i grundskolan och 
reformen var helt genomförd i hela grundskolan läsåret 1997/98. Kursplanerna har 
sedan dess reviderats, i teknikämnets kursplan genomfördes smärre revideringar år 
2000.  

Lärarnas tillämpning av kursplanerna 

Skolverket (2005) genomförde år 2004 en enkätundersökning med syfte att ta reda på 
hur mål och kriterier i kursplanerna för grund- och gymnasieskolan förstås av lärare och 
rektorer. Rapporten skulle också ge indikationer om hur framtida kursplaner bör 
formuleras. Lärarna uttrycker att de använder kursplan och läroplan i mycket stor 
utsträckning vid den egna undervisningsplaneringen. Strävansmålen sägs vara lite 
viktigare eller lika viktiga jämfört med uppnåendemålen. 

Andra faktorer som lärarna anser vara viktiga eller ganska viktiga för planeringen av 
undervisningen var t.ex. ”planeringen från förra kursen/terminen”, ”överenskommelser 
med ämneskollegor” och ”samarbete med andra ämnen”. Styrdokumenten anses dock 
genomgående som viktigare och sammantaget sägs att de nationella styrdokumenten 
vara de klart viktigaste utgångspunkterna för undervisningens planering. Detta gäller 
alla ämnen och stadier som behandlas i undersökningen.  

Flera andra studier (Ds 2001:48) visar emellertid att läroplanen ligger långt från lärarnas 
vardag. I min C-uppsats (2004) analyserade jag i vilken utsträckning kursplanen i teknik 
inverkade på lärares val av undervisningsstoff. Endast hälften av de lärare som ingick i 
studien anknöt teknikundervisningens innehåll till kursplanen. Dessutom menar 
Carlgren & Marton (2000) att olika lärare befinner sig i olika läroplaner eftersom lärare 
har olika beredskap för förändring i sitt tänkande.  
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Skolämnet teknik 
Teknikämnets historiska utveckling  

Här kommer endast en översiktlig beskrivning av teknikämnets historiska utveckling att 
ges. En mer detaljerad redogörelse över detta finns t.ex. i Skogh (2001) och Blomdahl 
(2007). Skolämnet teknik har inte någon motsvarande akademisk disciplin. Det finns 
därför inga etablerade kunskapsstrukturer på samma sätt som när det gäller många andra 
skolämnen. Under olika tider har samhällets syn på teknik skilt sig åt, den rådande 
samhällssynen har också gett avtryck på det innehåll man gett teknikämnet. Första 
gången som teknik som skolämne nämns är i grundskolans första läroplan från 1962. 
Tidigare har dock teknik funnits i skolan, i slutet av 1800-talet som inslag i t.ex. 
slöjdundervisningen och senare under 1900-talets första hälft i t.ex. hembygdskunskap. 

I början av 1960-talet präglades samhället av en framtidsoptimism med en stark tilltro 
till tekniken som avgörande för välståndet. Detta avspeglas i det teknikämne som 
beskrivs i Lgr 62. Teknik var då ett tillvalsämne på högstadiet där eleverna kunde välja 
starkt specialiserade tekniskt-praktiska linjer i årskurs nio och tekniskt inriktade 
tillvalsämnen i årskurs åtta. Ämnet hade en tydlig inriktning mot verkstadsteknik och 
syftet var att förbereda eleverna för ett yrkesliv inom den framväxande svenska 
verkstadsindustrin. Ämnet valdes till största delen av pojkar.  

Samtidigt särskiljs i läroplanen inte undervisning i teknik med undervisning i 
naturvetenskap, teknik ses som tillämpad naturvetenskap. Undervisningen i teknik sågs 
vid denna tid alltså ur två olika perspektiv, dels som yrkesinriktad praktik och dels som 
tillämpad naturvetenskap (Hagberg & Hultén 2005). 

Lgr 69 medförde inga stora förändringar när det gällde teknikämnet som fortfarande var 
ett tillvalsämne med verkstadstekniskt innehåll. Dock infördes teknik i vardagslivet som 
ett huvudmoment i kursplanen för hembygdskunskap. 

I och med genomförandet av nästa läroplan, Lgr 80, blev teknik ett obligatoriskt ämne i 
grundskolan och infördes nu även på låg- och mellanstadiet. Teknikämnet placerades i 
blocket med de naturorienterande ämnena. Innehållsmässigt försvinner nu den 
yrkesförberedande teknikundervisningen, i stället lyfts teknikens miljö- och 
samhällsaspekter in. Under denna tid debatterades i Sverige flera stora frågor kring 
teknik och dess konsekvenser som t.ex. kärnkraftens avveckling och byggandet av 
Öresundsbron. Syftena med vidgningen av teknikutbildningen var, enligt Ulla Riis 
(1996), att göra skolan mer praktisk och mindre teoretisk, att ge alla människor en viss 
teknisk allmänbildning, att göra utbildningen mer jämställd i förhållande till flickors 
och pojkars val och intressen samt att skapa en bred och god rekryteringsbas för 
tekniker och naturvetare. Thomas Ginner (1996) diskuterar i detta sammanhang 
nödvändigheten av en teknisk allmänbildning för att kunna analysera och värdera teknik 
av olika slag och därmed ge människor möjlighet att kunna delta aktivt och ta ansvar i 
frågor som handlar om teknisk utveckling. 

Riis (1996) beskriver vidare hur läroplansarbetet kom i skymundan av de stridigheter 
mellan olika lärargrupper om vilka ämnen som teknik skulle sammankopplas med. 
Slöjdlärarna, NO-lärarna och tekniklärarna som undervisat i tillvalsteknik visade alla 
intresse för det obligatoriska teknikämnet och resultatet av denna kamp blev alltså att 
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teknikämnet hamnade i NO-blocket. Enligt Riis fick ämnet ingen struktur eller 
ämnesbeskrivning i en kursplan som kunde bilda utgångspunkt för lärarnas 
undervisning. Den endast fem dagar långa fortbildningen för klasslärare räckte inte 
heller till för att på sikt åstadkomma en bred allmänbildning i teknik för alla barn i den 
svenska grundskolan. I dessa fortbildningsinsatser uppmärksammades dessutom NO-
inslagen i minst lika stor utsträckning som ämnet teknik. Bristen på en teknikdefinition 
och ämnets placering i NO-blocket medförde att teknik även i skolsammanhang 
definierades som tillämpad naturvetenskap.  

I kursplanen för de naturorienterande ämnena i Lgr 80 nämns även att eleverna skall ges 
möjlighet att i praktiskt arbete träna vardagsfärdigheter som att ”lära sig klara göromål i 
hemmet och skolan, klara av enklare reparationer och förbättringar. De skall känna till 
hur vanliga tekniska hjälpmedel är konstruerade och praktiskt lära sig hur man använder 
dem”. 

I anslutning till teknikämnets införande som obligatoriskt ämne diskuterar Lars 
Lindström (1984; 2006/2007) teknikämnets betydelse för den medborgerliga 
bildningen. Teknikämnet som en del av allmänbildningen har sina rötter i drömmen om 
en syntes mellan den naturvetenskapligt-tekniska och den språkligt-humanistiska 
bildningen. Lindström utgår från det bildningsprogram som Fridtjuvs Berg formulerade, 
där allas rätt till bildning och harmonisk utveckling både i skolan och samhällslivet lyfts 
fram tillsammans med tankar om undervisningens allmänbildande och allsidigt bildande 
karaktär. Teknikämnet kan emellertid, enligt Lindström, inte ha som målsättning att 
kritiklöst anpassa människan till den tekniska utvecklingen utan det bör genomsyras av 
frågan kring vilka mänskliga möjligheter och risker den tekniska utvecklingen för med 
sig.    

Tillkomsten av kursplanen i teknik i Lpo 94 

Tillkomsten av kursplanen i teknik skedde i flera steg och löpte till en början parallellt 
med läroplansarbetet. Flera aktörer med olika bakgrund medverkade i formuleringen av 
kursplanen i teknik och olika intressegrupper i samhället har bidragit till den slutliga 
formuleringen. Då denna studie fokuserar på att urskilja de diskursiva mönster som 
kodifierats i styrdokumentet anser jag det vara av värde att ge en beskrivning av den 
process i vilken kursplanen i teknik växte fram. Därigenom, menar jag, kan spår av 
diskurser som finns kvar i den beslutade, framkompromissade kursplanen lättare 
urskiljas. Eftersom framväxten av Lpo94 och kursplanen skedde parallellt och i 
samklang med varandra, kommer även Lpo94 att behandlas till viss del. 

För att skapa en överblick över kursplanens successiva framväxt, inleder jag med att 
sammanställa några viktiga tidpunkter i kursplanearbetet. 

• I februari 1991 gav regeringen stadsrådet Göran Persson i uppdrag att tillsätta en 
kommitté med uppgift att formulera mål och riktlinjer för barnomsorgen och det 
offentliga skolväsendet (dir. 1991:9). Kommittén skulle också ge förslag till 
riktlinjer och modeller för kursplaner och förslag till timplaner för grundskolan. 
Kommittén tillsattes den 14 februari och antog namnet Läroplanskommittén. 
Efter regeringsskiftet 1991 fick läroplanskommittén delvis en ny 
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sammansättning och i december fastställdes nya direktiv av regeringen och 
stadsrådet Beatrice Ask (dir. 1991:117). 

• I september 1992 överlämnade läroplanskommittén sitt huvudbetänkande Skola 
för bildning (SOU 1992:94) vilket innefattade förslag till läroplan för 
grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, förslag till kursplaner för 
matematik, svenska och musik i grundskolan samt förslag till huvudsakligt 
innehåll för övriga ämnen. Även förslag till ny timplan för grundskolan lades 
fram. Betänkandet remissbehandlades.  

• I januari 1993 överlämnade läroplanskommittén sitt slutbetänkande Kursplaner 
för grundskolan (SOU 1993:2) där man redovisade kursplaneförslag med 
utgångspunkt i förslagen till huvudsakligt innehåll.  

• I maj 1993 lade regeringen fram en proposition om ny läroplan och nytt 
betygssystem för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska 
särskolan (Prop. 1992/93: 220). I huvudsak följdes läroplanskommitténs förslag.  

• I mars 1994 fastställde regeringen kursplanerna (SKOLFS 1994:3). Ändringar i 
förordningen om kursplanerna har därefter fastställt vid olika tidpunkter 
(SKOLFS 1994:53, 1995:46 och 1996:10). Den senaste revideringen av 
kursplanen i teknik genomfördes i mars 2000.   

Bakgrunden till behovet av en översyn av läroplanerna handlade, enligt direktivet till 
läroplanskommittén (dir.1991:9), bl.a. om att riksdagen beslutat om en mål- och 
resultatorienterad styrning av skolan och att läroplanerna behövde anpassas både till 
detta och till de förändringar som samhället genomgått. 

Den tekniska utvecklingen, miljöförändringarna, den omfattande invandringen, Sveriges 

förhållande till och beroende av andra länder samt strukturomvandlingen i näringslivet har 

påverkat uppfattningen om vilka kunskaper och färdigheter som är betydelsefulla. (Dir.1991:9, 

s.3)  

I direktiven nämns några kunskapsområden som kommittén bör ägna speciell 
uppmärksamhet, det är frågor relaterade till vårt kulturarv, internationalisering och 
miljökunskap. Enligt Carsten Ljunggren (1996) utgör direktiven, och senare även 
propositionen, en diskursiv förändring jämfört med formuleringarna i Lgr 80 som 
förespråkade ett mer samhällsinriktat arbetssätt i utbildningen, vilket innefattade en 
problematisering av världen och en politisk bildning. Här uttalas i stället ett 
vetenskapligt förhållningssätt som en princip för bildning och skolans roll som 
förmedlare av kulturen är viktig.  

I direktivet betonades även att kursplanearbetet skulle ta sin utgångspunkt i varje ämnes 
relation till läroplanens övergripande mål (Carlgren & Englund 1996). Det nya 
målstyrningssystemet innebar också förändringar i kursplanernas utformning, dessa 
skulle ”beskriva vilka kunskaper eleverna skulle få (utveckla) snarare än vad eleverna 
skulle få (utveckla) kunskaper om.” (a.a., s.218). Kommittén får även direktiv att 
uppmärksamma frågan om hur olika intressen kan tas tillvara och stimuleras så tidigt 
som möjligt i skolan. I detta sammanhang nämns teknikämnet.  

Mycket tyder på att grundskolan misslyckats med att ta tillvara och utveckla det intresse för 

naturvetenskap och teknik som finns hos barn i tidig ålder, inte minst hos flickor. (Dir.1991:117, 

s.8) 
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Läroplanskommittén förslår ett nytt ämne för grundskolan, teknik och miljö. 
Teknikämnet får härmed en annan inriktning. Bakgrunden till detta är, enligt förslaget, 
dels att tekniken är en egen kunskapskultur av stor betydelse, dels att den kan ge ett 
sammanhang för vissa aspekter av miljöfrågorna. Man betonar att det gäller endast vissa 
aspekter av miljöfrågorna och att dessa kräver kunskaper från flera olika 
ämnesområden, därför bör miljöfrågornas behandlas inom ramen för flera ämnen. 
Teknikämnets roll och inriktning har härmed förändrats, från att i tidigare läroplan ha 
uppfattats som undersökande arbetssätt eller tillämpad naturvetenskap till att i förslaget 
bli ett självständigt kunskapsområde med väsentliga inslag av praktisk erfarenhet och 
hantverkskunnande. 

Teknik definieras i förslaget som ”människans metoder att tillfredsställa sina 
önskningar och behov genom att tillverka och använda fysiska föremål”. Härmed 
klargörs, enligt kommittén, att teknik ”inte kan reduceras till att omfatta enbart ett 
intresse för det tekniska föremålet som sådant”. I ämnet teknik och miljö skall eleverna 
få kunskaper om samspelet mellan teknik och miljö med fokus i miljöfrågornas 
anknytning till den tekniska utvecklingen, samt bli medvetna om att tekniken fyller 
olika funktioner (tillverka, lagra, transportera och kontrollera) och att teknik 
förekommer på olika nivåer (komponent, verktyg/maskin och system). Vidare skall 
eleverna få erfarenheter av kedjan råvara-bearbetning-användning och bli medvetna om 
att ”tekniken påverkar, och påverkas av, människan, naturen och samhället”. Utifrån 
dessa erfarenheter kan eleven värdera teknikens funktioner och samspelet mellan teknik 
och människa. Materia- och energiflöden i tekniska system bör behandlas, liksom 
Sveriges energiförsörjning. Konstruktionsarbete skall ingå med momenten identifiera ett 
behov, skissa en lösning, konstruera, pröva och värdera. Eleven skall få kunskap om att 
det finns en mängd olika teknologier och ges möjlighet att efter intresse fördjupa sitt 
kunnande i någon eller några områden. Relationen teknik-miljö bör särskilt betonas 
enligt förslaget. Eleven skall även få kunskaper om den tekniska utvecklingen genom 
historiska exempel.  

I läroplanskommitténs betänkande föreslås att ämnet teknik och miljö får en garanterad 
undervisningstid på 165 timmar, vilket betydligt överskrider det utrymme som 
teknikämnet hade i grundskolan vid denna tid. Detta skulle enligt kommittén möjliggöra 
att ämnet kan läsas under hela grundskoletiden. Bakgrunden till förslaget beskrivs på 
detta sätt: 

Teknikämnet infördes som obligatoriskt inslag inom de naturorienterande ämnena i Lgr 80. 

Ämnet saknar till skillnad från övriga ämnen såväl akademisk som skolmässig tradition. På 

senare år har växt fram en insikt om att tekniken utgör en egen kunskapskultur av stor 

betydelse. Detta har vi markerat i det förhållandevis utförliga förslag till inriktning och innehåll 

av ett ämne som vi föreslår benämns teknik och miljö. (SOU 1992:94, s.267) 

I kursplaneförslaget beskrivs teknik och miljö som ett skolämne där tekniken och dess 
relation till samhälle och natur utgör kunskapsområdet och miljöaspekter är ett centralt 
perspektiv på detta. Ämnets syfte är att 

göra eleverna förtrogna med den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling, med 

teknik och tekniska system av olika slag samt samspelet mellan teknik å ena sidan och individ, 

samhälle och den omgivande naturmiljön å den andra. (SOU 1993:2, s.112) 
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Ämnets uppbyggnad och karaktär beskrivs genom att ange ett antal perspektiv och 
aspekter på de teknikområden man väljer att arbeta med.  

1. Komponent-systemperspektivet,  
2. Det funktionella perspektivet,  
3. Det utvecklingshistoriska perspektivet och  
4. Samspelet teknik-människa-natur. 
 

Remissinstanserna ställer sig generellt positiva till att miljöfrågorna fått en så 
framträdande roll i den nya läroplanen. Däremot anser flertalet av instanserna att det är 
bättre att skolans miljöundervisning har sin utgångspunkt i undervisningen i natur- och 
samhällsorienterande ämnen. Flera remissinstanser är tveksamma till att koppla 
miljöfrågorna så ensidigt till teknikämnet. Några påpekar dessutom svårigheten med att 
rekrytera lärare till det nya ämnet, eftersom inga lärare har kompetens för hela ämnet.  

Regeringen delar den uppfattning om ämnet teknik och miljö som remissinstanserna 
framfört och anser att miljöperspektivet skall behandlas i alla ämnen, däremot anser 
man att en kursplan för ämnet teknik skall fastställas. Den nya inriktning på 
teknikundervisningen som läroplanskommittén föreslagit skall, enligt regeringen, ligga 
till grund för det fortsatta arbetet med kursplanen.  

Ett ämne, som sätter förhållandet teknik – människa – natur i centrum och som därmed 

fokuserar teknikens roll att tillfredsställa mänskliga behov, innebär något helt nytt såväl i den 

svenska skolan, som i ett internationellt perspektiv. Kunskapsutvecklingen inom området  –  

teknikens historia, dess kulturtradition osv. – ger enligt vår bedömning underlag för denna 

utveckling av ämnet. (Prop. 1992/93: 220, s.61) 

Regeringen framhåller att dagens komplicerade tekniksamhälle kräver att medborgarna 
har kunskaper om och förståelse för teknik, både som förberedelse för att kunna delta 
aktivt i samhällslivet och som förberedelse för yrkeslivet. Teknikundervisningen har 
också en mycket viktig roll när det gäller att ”stimulera elevernas, och då speciellt 
flickornas intresse för teknik och naturvetenskap” (a.a., s.61).  

Teknikämnet i Lpo 94 

I Lpo 94 får teknikämnet således en egen kursplan (se bilaga 1) och därmed en egen 
”ämnesstatus”, ämnet är dock fortfarande placerat i NO-blocket i grundskolans timplan. 
Skolämnet teknik får nu en annan inriktning är tidigare och som i stora drag 
överensstämmer med läroplanskommitténs förslag. I kursplanen betonas att tekniken är 
en egen kunskapstradition och att undervisningen bör kännetecknas av ett praktiskt och 
undersökande arbetssätt. Teknikens vardagliga och samhälleliga aspekter skall även 
belysas i undervisningen. 

I kursplanen markeras att ämnet omfattar ett kunskapsfält som inte kan definieras som 
tillämpad naturvetenskap. Tekniken vilar på kunskaper från många olika områden och 
betraktas inte som underordnat något av dessa kunskapsområden. En utförligare 
beskrivning av kursplanen ges i kapitel 4.  
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv  

I detta avsnitt presenteras det teoretiska perspektiv som utgör utgångspunkten för 
mina analyser och tolkningar av det empiriska materialet. Diskursanalysens 
koppling till språkfilosofiska och socialkonstruktivistiska synsätt utreds, därefter 
presenteras diskursanalysen och Faircloughs kritiska diskursanalys.  

Språkfilosofi 
Inom samhällsvetenskaplig forskning har den traditionella språksyn som menar att 
språket entydigt avspeglar verkligheten kritiserats under de senaste decennierna. 
Språkets funktion har problematiserats på olika sätt (Alvesson & Sköldberg 1994; 
Börjesson 2003). Detta ifrågasättande av överensstämmelsen mellan orden och tingen, 
dvs. mellan det som sägs och det som är, kallas den språkliga vändningen (Börjesson 
2003). Denna kan kort definieras som ”språket övergår från att vara en bild av 
verkligheten till ett objekt på sina egna villkor” (Lindgren 2006, s.36). Denna 
uppgörelse med ett rationalistiskt sätt att se på förhållandet mellan språk och verklighet 
går via språkfilosofin och Wittgensteins idéer. I sina teorier om språkspel ser 
Wittgenstein användandet av språket som en social aktivitet som ingår i ett kulturellt 
sammanhang. Språket bygger på en rad sociala konventioner och normer som är 
nödvändiga för att aktörerna ska kunna använda språket och begripa det som sägs 
(Börjesson 2003). Den strukturalistiska traditionen har utvecklats av bl.a. Saussure som 
i början av 1900-talet lanserade sina tankar om att relationen mellan språk och 
verklighet är godtycklig. Subjekten ”tilldelar världen betydelse genom sociala 
konventioner, där bestämda ting förbinds med bestämda tecken” (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000, s.16). Ett tecken får sin specifika mening genom att skilja sig från andra 
tecken, de enskilda tecknen får således betydelse bara i förhållande till andra tecken. 
Tecknen ingår i nätverk, en språkstruktur, som språkvetenskapen söker klarlägga. 
Poststrukturalismen har sedan fört Saussures och strukturalismens tankar vidare, men 
man menar att språkets struktur inte är oföränderligt, tecknens betydelser är 
kontextbundna och rörliga. Det är i den konkreta användningen av språket som 
strukturen skapas, återskapas och förändras. Språkets struktur kan på så sätt ses som 
både ett instrument för och en produkt av det konkreta språkbruket. 

Diskursanalytiska angreppssätt bygger på strukturalistisk och poststrukturalistisk 
språkfilosofi. Man menar att det är alltid genom språket som vi får tillträde till 
verkligheten. ”Med hjälp av språket skapar vi representationer av verkligheten, som 
aldrig bara är speglingar av en redan existerande verklighet – representationerna bidrar 
till att skapa den” (a.a., s.15).  
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Socialkonstruktivism 
Förutom den språkliga vändningen är en socialkonstruktivistisk2 hållning nödvändig för 
diskursanalysen (a.a.). Detta innebär att man har en kritisk inställning till kunskap som 
självklar. Vår kunskap om världen kan inte ses som en objektiv sanning utan den är en 
produkt av våra sätt att kategorisera världen. Våra världsbilder och identiteter kunde ha 
varit annorlunda och de förändras över tid, de är historiskt och kulturellt specifika. 
Socialkonstruktivismens utgångspunkt är även att det finns ett samband mellan kunskap 
och sociala processer. Vårt sätt att uppfatta världen skapas och vidmakthålls i sociala 
processer, kunskap alstras i social interaktion. Konstruktionen av kunskap och sanning 
får också konkreta sociala konsekvenser genom att olika sociala världsbilder leder till 
olika sociala handlingar. Denna studies socialkonstruktivistiska hållning innebär att 
studien inte gör anspråk på att utreda vad som är sant eller inte i de diskursiva 
utsagorna, dessa ses i stället som uttryck som är historiskt och kulturellt förankrade och 
som på så sätt befinner sig i ständig utveckling. 

Diskursbegreppet och diskursanalys 
Språket kan liknas vid en maskin som konstituerar den sociala världen, sociala 
identiteter och sociala relationer. Språket är strukturerat i diskurser eller mönster och det 
är genom dessa som världen får betydelse för oss. Dessa diskursiva mönster upprätthålls 
och förändras i diskursiva praktiker. Begreppet diskurs kan bestämmas på olika sätt, 
t.ex. definieras det av Winther Jørgensen & Phillips (2000) som ”ett bestämt sätt att tala 
om och förstå världen (eller ett utsnitt av den)”. En grundläggande utgångspunkt för 
studien är att de olika aktörernas utsagor kring teknikämnet i skolan följer givna 
diskursiva mönster och att dessa uppkommer, formas och uttrycks i historiskt specifika 
sociokulturella sammanhang. 

Diskursanalys innebär, menar Börjesson (2003), att problematisera själva essensen i en 
företeelse, att fånga det till synes självklara. Det vi uppfattar som givet erbjuder i själva 
verket många tolkningsmöjligheter. ”Diskursanalys är alltid att se ett fenomen som 
någonting” (a.a., s.22). Man väljer ett av många möjliga perspektiv och de frågor som 
ställs riktar uppmärksamheten mot hur verkligheten skapas, istället för hur den är. Man 
granskar t.ex. texter inte för att undersöka vad författaren vill säga utan för att 
”undersöka vad de underförstår, omöjliggör, respektive implicerar” (a.a., s.23).  

Diskursanalysens subjektuppfattning utgår från Foucaults teorier, som enligt Winther 
Jørgensen & Phillips (2000) var den som på allvar började utföra diskursanalyser. 
Foucault menar att subjektet skapas av diskurser, subjektet är ”decentrerat”, dvs. det 
enskilda jaget ses inte som en oberoende enhet utan som ett medium för kulturen och 
dess språk. Olika diskurser ger subjektet olika och kanske motsägande positioner att tala 
utifrån. 

 

                                                 
2 Winther Jørgensen & Phillips (2000) och Börjesson (2003) använder sig av beteckningen socialkonstruktionism 

för att benämna denna vetenskapsfilosofiska inriktning. 
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Det diskursanalytiska forskningsfältet rymmer ett antal olika riktningar som skiljer sig 
åt metodiskt och filosofiskt. I vilken grad diskursen konstituerar verkligheten är ett 
exempel på olika uppfattningar, där den ena ytterligheten betraktar diskurs som 
fullständigt konstituerande för det sociala och den andra ytterligheten innebär att 
diskurser helt bestäms av andra sociala praktiker. Den senare uppfattningen inrymmer 
bl.a. marxistisk historiematerialism, för denna inriktning blir inte diskursanalysen 
intressant, det lönar sig snarare att göra andra typer av analyser, t.ex. ekonomiska. 
Diskurser kan också ses både som konstituerande och konstituerade, den kritiska 
diskursanalysen öppnar för ett sådant dialektiskt förhållande mellan diskurs och 
verklighet. 

Kritisk diskursanalys 

Norman Fairclough är en av de främsta företrädarna för den kritiska diskursanalysen, 
han betraktar diskurs som en form av social praktik som medverkar till att skapa den 
sociala världen (Fairclough 1995). Men den sociala världen bidrar också till att skapa 
diskurser. Diskurser formas av den tid och kultur vi lever i, vår syn på omvärlden är 
föränderlig och inte en evig och absolut sanning. Fairclough menar att det alltså råder 
ett dialektiskt förhållande mellan diskurser och den sociala världen, där diskurser både 
konstituerar och konstitueras av denna.  

Vi verkar inom olika diskurser beroende på inom vilka sociala domäner vi befinner oss 
i. Inom varje social institution finns en uppsättning olika diskurser, diskurstyper, som är 
möjliga, denna mängd kallar Fairclough diskursordning. Dessa diskurser utgör både en 
ram som bekräftar och reproducerar vårt språkbruk, men de utgör också en begränsning 
som sätter upp villkor för vad som är möjligt. Diskurserna reproducerar den sociala 
världen men kan också förändra den. Genom att utveckla och omforma diskurser på ett 
kreativt sätt kan man skapa förändringar på en social och kulturell nivå. Språkbruket på 
mikronivån och den sociala världen på makronivån, eller den enskilda kommunikativa 
händelsen och diskursordningen, förhåller sig således dialektiskt till varandra. 

Inom diskursordningen finns olika diskurser som relaterar till varandra på olika sätt, de 
kan konkurrera med varandra om att uppnå en dominerande ställning, det råder på så 
sätt en maktkamp mellan dessa.  Diskurser är mer eller mindre ideologiska, dessa 
ideologier är baserade på intressen hos olika sociala grupper i samhället. Att se ideologi 
som en praktik där betydelser skapas bygger på Althussers och särskilt Gramscis teorier. 
Särskilt betonar man vardagens produktion av betydelser och dess roll i upprätthållandet 
av maktrelationer. Den dominerande diskursen med dess inlagrade ideologi blir 
osynliggjord, ”naturaliserad”, och betraktas som sunt förnuft. Vi ser kunskap och 
sociala handlingar som självklara, fast de skulle kunna se ut på ett helt annat sätt. Som 
subjekt formas vi av diskurserna och det är svårt att se utanför dessa, Fairclough vänder 
sig dock mot Foucaults syn på subjektet som totalt underordnad diskurserna. Att gå 
bakom dessa ”självklarheter” och avslöja dem är ändå den kritiska diskursanalysens 
målsättning, dvs. att synliggöra relationen mellan diskurser och kulturella och sociala 
processer. Fairclough använder sig av hegemonibegreppet som en teoretisk ram för att 
analysera hur den diskursiva praktiken ingår i en större social praktik. Hegemonin 
innebär inte enbart dominans utan kan också genom existensen av konkurrerande 
ideologier medföra ett frö till förändring. Den kritiska diskursanalysen är kritisk i den 
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bemärkelsen att den vill belysa diskursens roll i upprätthållandet av den sociala världen 
med dess ojämlika maktförhållanden och målet är att åstadkomma en förändring av 
dessa maktrelationer. 

Diskurser har flera olika funktioner enligt Fairclough, de bidrar till att konstruera 
sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem. Fairclough 
ställer upp en modell, en analytisk ram, där han ser diskurser i tre dimensioner. De kan 
betraktas som en text (skriven eller talad), en diskursiv praktik (produktionen och 
konsumtionen/tolkningen av texten) och en social praktik. Fairclough använder sig av 
ett utvidgat textbegrepp, där en text innefattar såväl tal som skrift. Analysen av texten 
innebär en fokusering på formella drag som grammatik, vokabulär etc. som konstruerar 
diskurser lingvistiskt. Förhållandet mellan text och social praktik förmedlas av den 
diskursiva praktiken, det är alltså genom den diskursiva praktiken som texter formar och 
formas av social praktik (a.a., s.97). Analysen av den diskursiva praktiken innebär en 
analys av de diskurser och genrer som uttalas i produktionen och 
konsumtionen/tolkningen av texten. Vidare undersöks förhållandet mellan och 
betoningen av olika diskurser inom och mellan olika diskursordningar, något som 
Fairclough benämner interdiskursivitet (a.a., s.134). I vilken utsträckning som den 
diskursiva praktiken reproducerar eller förändrar den existerande diskursordningen, får i 
sin tur konsekvenser för den sociala praktiken.  

I denna studie kommer Faircloughs kritiska diskursanalys att användas, vilket innebär 
att diskurserna relateras till en existerande diskursordning. I analysen av diskurserna 
fokuseras ideologi och maktförhållanden i ett förändringsperspektiv. Den kritiska 
diskursanalysen anser jag är lämplig för denna studie bl.a. genom att både mikro- och 
makronivån belyses samt att dessa nivåer inte förhåller sig hierarkiskt till varandra utan 
i stället ingår i ett dialektiskt samspel. 

Forskning om teknikämnet 
Sökningar i Libris3, ERIC4, Web of Science5 och Google Scholar har genomförts vid två 
tillfällen, före och efter analysen av empirin, eftersom jag fann det nödvändigt att 
utvidga sökningen utifrån studiens resultat. Inledningsvis användes sökorden 
teknikundervisning, teknik, skolämne, diskursanalys, technology education, design and 
technology education, curriculum och discourse analysis. Vid den andra sökningen 
användes sökorden flickor och teknikundervisning, genus och teknik samt girls in 

                                                 
3  Det nationella biblioteksdatasystemet med biblioteksdatabas, artikeldatabas, ämnesdatabas med sökmöjlighet 

även på e‐tidskrifter och viss tillgång till utländska poster. 

4 Educational Resources Information Center, amerikanskt informationssystem med stor databas för 

utbildningsrelaterad litteratur, upprättad av the U.S. Department of Education’s Office of Educational Research 

and Improvement och National Library of Education (NLE). 

5 Förtecknar artiklar ur mer än 5700 naturvetenskapliga, 1700 samhällsvetenskapliga och 1300 humanistiska 

tidskrifter. Referenser finns också till böcker och recensioner. 
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science and technology. Resultatet av dessa sökningar visar att den svenska forskningen 
inom området är relativt begränsad. Detta bekräftas också i en nyligen utgiven 
forskningsöversikt som behandlar teknikdidaktisk forskning (Hagberg & Hultén 2005). 
Den engelskspråkiga internationella forskningen är däremot mer omfattande och har 
sammanfattats i flera översikter (Zuga 1997, Petrina 1998, de Vries 2003). Karen Zugas 
forskningsöversikt behandlar artiklar och avhandlingar i USA under perioden 1989-
1997, vilka huvudsakligen, enligt Zuga, behandlar utformningen av kursplaner och 
styrdokument för teknikundervisningen. Samma slutsats kommer både Stephen Petrina 
och Marc de Vries fram till i sina genomgångar av artiklar i två olika tidskrifter, Journal 
for Technology Education 1989-1997 respektive International Journal of Technology 
and Design Education 1994-2000. 

Utan att göra anspråk på en heltäckande framställning kommer jag här att presentera 
några studier som jag anser är av särskild vikt för denna undersökning. 

Introduktionen av teknikämnet i grundskolan under 1980-talet behandlas av Yvonne 
Andersson i avhandlingen Teknikämnet på grundskolans mellanstadium (1988). I 
studien beskrivs hur lärare förstår undervisning i ämnet teknik. Dominerande 
uppfattningar när det gäller teknikämnets innehåll är kunskap om vardagsteknik samt 
grundläggande tekniska och naturvetenskapliga principer, medan kunskap om teknikens 
betydelse för samhällsutvecklingen inte alls prioriteras. Teknikämnet anses främst vara 
bra för eleverna för att ”kunna klara mycket själv” medan teknikundervisning ur ett 
rekryteringsperspektiv inte alls ses som viktigt. Anderssons resultat visar också att 
ingen av lärarna i studien hänvisar till läroplanen när man redogör för sin inställning till 
ämnet. Teknikämnets introduktion tas även upp i en studie med titeln 
Läroplansprocesser och förhandlingsdynamik. Exemplet obligatorisk teknik i 
grundskolan. Ole Engström och Ulla Riis (1990) har här dokumenterat 
läroplansprocessen 1976-80 i anslutning till införandet av allmän teknikundervisning i 
den svenska skolan. De framhåller att frågan om teknikämnets struktur och innehåll då 
kom i skymundan och att man främst arbetade med frågan om teknikämnets koppling 
till andra skolämnen. Studien visar även att representanter för olika kunskapskulturer 
kan ha helt olika uppfattningar om teknikutbildningens mål. Vissa betonar att 
teknikämnet ingår i den naturvetenskapliga utbildningen och därmed bör vara teoretiskt 
inriktad, medan andra menar att det är en del av slöjdutbildningen och därmed bör ses 
som en del i en manuell hantverkstradition och ytterligare andra anser att det rör sig om 
praktiskt yrkesinriktade tekniska kunskaper.  

Mark Sanders (2001) beskriver i en artikel en studie om dagens teknikämne i USA, 
vilket har framsprungit ur det tidigare ämnet industrial arts med ett mer 
yrkesförberedande verkstadstekniskt innehåll. Sanders slutsats är att det nya 
teknikämnet i undervisningspraktiken visar på visst nytänkande under de senaste 
decennierna, men att den gamla ämnestraditionen fortfarande lever kvar. ”The data 
suggests a decided, evolutionary shift – with the legacy of industrial arts still in 
evidence – rather than a total transformation of the field.” (a.a., s.51) Här kan lätt ses 
paralleller till det svenska teknikämnets framväxt i relation till dess historiska bakgrund.  

Berit Bungum har i sin avhandling från 2003, Perceptions of technology education: a 
cross-case studie of teachers realising technology as a new subject of teaching, studerat 
hur lärare förhåller sig till införandet av det nya teknikämnet i Norge. Bungum 
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diskuterar också hur olika politiska perspektiv, olika utbildningstraditioner och 
teknikuppfattningar påverkar innehållet i kursplanen. 

Anders Westlins avhandling Teknik och politiskt handlande. Rationalitet och kritik i den 
samhällsorienterande undervisningen (2000) är en diskursanalytisk studie av hur 
relationen teknik - människa framträder i läroböcker i samhällskunskap och hur de 
påverkats av samhällsdebatten och den politiska styrningen av skolan. De 
teknikdiskurser som Westlin uppmärksammar används därefter som utgångspunkt i 
analysen av läroplanstexter. Studien visar att läroplansarbetena från 1950-talet till 1990-
talet genomsyras av en framstegsoptimistisk syn på teknik. När det gäller en kritisk-
politisk hållning gentemot teknik är den mest tydlig i kursplaneförslaget som föregick 
Lpo94.  

Stephen Petrina (2000) diskuterar i en artikel begreppet ”teknisk läskunnighet” 
(technological literacy), vilket är teknikämnets sanktionerade målsättning i USA, inom 
den obligatoriska skolan. Teknisk läskunnighet definieras som ”the ability to use, 
manage and understand technology” och används på likartat sätt som begreppet ”teknisk 
förmåga” (technological capability) i Nordamerika och Europa. Dessa begrepp är inte 
neutrala, menar Petrina, utan fungerar som länkar mellan ideologi och handling, där de 
bestämmer riktningen på sociala, politiska och ekonomiska handlingar. Petrina 
förespråkar ett kritiskt förhållningssätt gentemot de maktstrukturer som bidrar till att 
upprätthålla ojämlika förhållanden i samhället och inför termen ”critical technological 
literacy”. Begreppet innefattar både ett kritisk förhållningssätt till teknisk praktik och ett 
kritiskt agerande  som bidrar till att förändra diskurser inom  den tekniska praktiken ”to 
mobilise and produce actions and ’texts’ that work against or ’jam’ the discourses and 
works of culturally and ecologically destructive technologies” (a.a., s.200 f.). Enligt 
Petrina bör teknik betraktas som ett kulturellt fenomen som inrymmer ett 
hänsynstagande till naturen ur ett ekologiskt perspektiv. 

Sambandet mellan teknikundervisning och förvärvande av kunskaper i naturvetenskap 
är enligt Hagberg och Hultén (2005) en fråga som ofta behandlas i internationella 
teknikdidaktiska studier. En uppfattning är att naturvetenskap och teknik på det hela 
taget är samma sak. Denna sammankoppling inom både forskning och undervisning är 
ofta institutionaliserad genom att såväl läroplaner, konferenser som tidskrifter behandlar 
teknik och naturvetenskap som ett område med gemensamma problem och 
frågeställningar. Enligt Hagberg och Hultén verkar det vara så att gränsdragningen 
mellan teknik och naturvetenskap i första hand diskuteras och problematiseras av dem 
som intresserar sig för teknik. Gränsen mellan teknik och naturvetenskap har dock på 
senare år blivit svårare att uppfatta genom att flera nya kunskapsområden uppkommit 
som t.ex. technoscience, som kännetecknas av en integrering av teknik och 
naturvetenskap.  

Teknikämnets utveckling under senare tid behandlas i studien Teknik i ting och tanke. 
Skolämnet teknik i lärarutbildning och skola, vilken är Gunilla Mattssons 
licentiatavhandling från 2002. Lärare, studenter på lärarutbildningen och skolelever har 
intervjuats om teknikämnets innehåll och uppläggning. Studien visar att oklarheten 
kring ämnets innehåll är tydlig i alla tre grupper. Lärarstudenterna betonar 
teknikundervisningens praktiska moment och de vardagsnära aspekterna. Lärarnas 
inställning överensstämmer till stora delar med studenternas, men de framhåller starkare 
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att undervisningen måste vara rolig för eleverna. Skolelevernas bild av 
teknikundervisning är diffus, de är osäkra på vad som är teknik eller andra ämnen och 
en del upplever att de inte har haft någon teknikundervisning alls. Mattsson drar 
slutsatsen att teknikämnets mål och syfte måste tydliggöras, både i skolan och i 
lärarutbildningen. Teknikanvändningens konsekvenser måste också behandlas mer i 
teknikundervisningen, värderingsdiskussioner förekommer endast i liten utsträckning 
och eleverna förefaller vara omedvetna om sina möjligheter att kunna påverka 
samhällsutvecklingen. Lärares osäkerhet när det gäller att självständigt utforma ett 
innehåll i teknikundervisningen bekräftades av resultaten i min C-uppsats (2004) där jag 
undersökte ett antal lärares val av stoff i sin egen teknikundervisning i samband med 
fortbildningskurser i teknik. Studiens resultat visade att ungefär hälften av lärarna i 
undersökningen valde undervisningsstoff som direkt tagits upp i fortbildningskurserna.  

I Eva Blomdahls avhandling (2007) med namnet Teknik i skolan. En studie av 
teknikundervisning för yngre skolbarn beskrivs hur teknikundervisningen i två 
skolklasser gestaltar sig med avseende på innehåll och undervisningsprocess, samt hur 
olika ramfaktorer inverkar på detta. Med utgångspunkt från Heideggers filosofi om 
teknikens väsen och Deweys filosofi om utbildning introduceras begreppen ”plats” och 
”teknikgestaltning” med dess ingående faser uppdragsformulering, analys, 
visualisering/konstruktion samt utvärdering/reflektion. Dessa begrepp används som 
analysverktyg i studien och Blomdahl menar att dessa kan ses som användbara redskap i 
den pedagogiska praktiken när det gäller teknikundervisning. Teknikämnet behöver 
förankras i ett teoretiskt och filosofiskt resonemang och avhandlingen kan ses som ett 
bidrag till detta.  

I sin avhandling med titeln Teknik – genomskinlig eller svart låda? Att bruka, se och 
förstå – en fråga om kunskap (1997) har Jan Sjögren undersökt hur barn, ungdomar och 
vuxna uppfattar begreppet teknik samt hur de förstår och använder de två 
vardagsobjekten saxen och datorn. Det empiriska materialet som behandlar 
uppfattningen av teknikbegreppet har Sjögren delat in i fyra kategorier: artefakter 
(människotillverkade föremål), tillvägagångssätt (praktisk färdighet), kompetens 
(kunskap, skicklighet) och mentalitet (tankemönster som ligger till grund för olika 
ställningstaganden, handlingar etc.) och han menar att denna givna indelning och 
ordning överensstämmer med i vilken ordning som barn och ungdomar stegvis tillägnar 
sig en rikare bild av vad teknik skulle kunna ha för innebörd. När det gäller förståelsen 
av teknik visar resultaten på en framträdande inställning där förståelsen innebär att 
beskriva och förklara teknik. Sjögren menar att i en tid då teknik mestadels bestod av 
mekanik, kunde man sträva efter kunskap om hur tekniken fungerar, men i dagens 
elektronikfyllda värld har våra möjligheter att se den konkreta tekniken som underlättar 
vår förståelse försvunnit. 

Inga-Britt Skoghs avhandling Teknikens värld – flickors värld. En studie av yngre 
flickors möte med teknik i hem och skola (2001) är en longitudinell studie som 
uppmärksammar hur flickor i åldrarna 7-12 år ”talar, tänker och känner om teknik och 
teknikundervisning” och hur de agerar i tekniska situationer. Med utgångspunkt i von 
Wrights händelselogik introducerar och prövar Skogh ett analysverktyg med vars hjälp 
hon försöker förstå och förklara flickornas agerande då de ställs inför tekniska 
uppgifter. Skogh presenterar även en översiktmodell som beskriver hur olika faktorer 
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med- och motverkar flickornas möjligheter att uppnå god tilltro till den egna tekniska 
förmågan. Studien visar att flickornas tekniska självförtroende beror av i vilken mån de 
har positiva erfarenheter av de tekniska uppgifter de ställts inför och en fast förankrad 
teknikdefinition (en klar uppfattning om vad teknik ”är”). När det gäller om hur och var 
flickorna får sina tekniska erfarenheter går det inte att utifrån resultaten avläsa om det är 
bättre eller sämre att inhämta tekniska erfarenheter i skolan, hemma eller någon 
annanstans – det viktiga är att flickorna får tekniska erfarenheter. Däremot visar 
resultaten, menar Skogh, att teknikundervisning i skolan är ett verkningsfullt sätt att ge 
fler flickor möjlighet att genom tekniska erfarenheter bygga upp en ”teknisk identitet”. 

Teknikämnets genusaspekter behandlas även i antologin Teknik i skolan (1996) där 
Gunilla Mattsson redogör för utvärderingar och forskning om flickors attityder till och 
kunskaper om teknik. Hon beskriver en nationell utvärdering av skolan, NU-projektet, 
där det visades att flickornas kunskaper i teknik var markant svagare än pojkarnas. 
Forskning om flickors och pojkars möte med naturvetenskap och teknik på högstadiet 
(Staberg 1992) visade däremot att flickornas och pojkarnas kunskaper låg på samma 
nivå men att flickorna däremot ifrågasatte sin egen förståelse av ämnena oftare än 
pojkarna. Flickorna sökte också ”relationell kunskap” i högre grad och hade ett mer 
teoretisk angreppssätt jämfört med pojkarnas mer lekfulla inställning. Ämnena 
konstruerades som ”manliga” av båda könen och flickornas intresse för teknik avtog 
sakta men säkert från årskurs 7 till 9. Det konstaterades också att läromedlen främst 
riktar sig till pojkarna. Wernersson (2006) menar att könsskillnader förändras över tid 
och att flickors prestationer har förbättrats inom områden där de traditionellt varit i 
underläge. Aktuell betygsstatistik (Skolverket 2006) visar också att ”läsåret 2005/06 är 
det sjätte året i rad då andelen flickor som uppnår målen i ämnet är högre än andelen 
pojkar”. När det gäller flickors attityder till teknik finns forskning (Skogh 2004) som 
visar att teknik inte har en maskulin laddning för unga flickor (6-10 år), däremot finns 
denna syn på teknik som ett ”manligt ämne” hos de kvinnor i 30-40-årsåldern som 
intervjuades i studien. I Teknikföretagens rapport (2005) framkommer också att de 
kvinnliga lärarna är mer osäkra och missnöjda med sin teknikundervisning än de 
manliga lärarna.  

Boel Berner (2003) diskuterar, utifrån olika forskningsperspektiv, synen på flickors 
avståndstagande från naturvetenskap och teknik i skolan. Ett perspektiv lägger tonvikten 
på flickors attityder till sin egen förmåga, utbildning och jobb, vilket man menar formas 
i enlighet med traditionella könsroller. Denna typ av forskning utgår från att de 
skillnader som observeras är verkliga och ”sanna” könsskillnader i attityder och normer 
och därmed bidrar forskningen till att skapa de könskategorier som man tror sig 
ifrågasätta, menar Berner. Skolan ses här som lösningen. Ett annat perspektiv fokuserar 
på maktrelationer, där skolan återskapar de könsrelationer som råder i samhället, vilka 
är svåra att förändra inom skolans ramar. Ett tredje perspektiv fokuserar på flickors och 
pojkars aktiva och medvetna handlande i skapandet av sina intressen och identiteter. 
Här ingår studier av flickors val och bortval i utbildningen. Skolans teknikämne har låg 
status och attraherar inte flickorna. I ett pedagogiskt perspektiv handlar det om att ge 
stöd och utrymme åt flickornas handlande och ”ta flickornas och pojkarnas önskemål på 
allvar om en annan och mer angelägen och relevant naturvetenskap och teknik” (a.a., 
s.138-139). 
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Sammanfattningsvis visar de redovisade studierna att teknikämnets mål och innehåll var 
svagt formulerade, och lämnade därmed utrymme för vida tolkningsmöjligheter, redan 
när ämnet infördes som obligatoriskt ämne i den svenska grundskolan. Gamla 
ämnestraditioner lever kvar länge, vilket gör att införandet av nytt innehåll och nya 
perspektiv inom ett skolämne tar lång tid att implementera. Senare studier som 
behandlat teknikämnet i Lpo 94 bekräftar att oklarheter kring teknikämnets innehåll och 
mål kvarstått. Ny forskning har påbörjat introduktionen av teoretiska begrepp i syfte att 
ge lärarna användbara redskap i den pedagogiska praktiken. Teknikanvändningens 
konsekvenser tas inte upp i teknikundervisningen i någon större omfattning och 
eleverna ser därmed inte sina möjligheter att kunna påverka samhällsutvecklingen. Här 
finns forskning som betonar vikten av att genom undervisningen ge eleverna möjlighet 
utveckla ett kritiskt förhållningssätt till teknisk praktik. Teknikbegreppet avhandlas i 
flera studier, barn och ungdomar tillägnar sig begreppet stegvis och får med tiden en allt 
rikare bild av dess innebörd. En tydlig definition av teknik är även viktig för att elever 
skall få ett bra självförtroende när det gäller teknik. Den forskning som redovisats visar 
också att flickornas intresse för tekniken i skolan avtar med stigande ålder. Flickorna 
väljer bort tekniken och efterlyser en undervisning som belyser samband och 
sammanhang. 
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Kapitel 3 Metod 

I detta avsnitt presenteras den kritiska diskursanalysens metodologiska 
utgångspunkter, studiens praktiska genomförande samt en beskrivning av hur det 
empiriska materialet har bearbetats. Därefter följer resonemang kring de 
tillförlitlighetsfrågor och etiska aspekter som är relevanta för studien.  

Faircloughs tredimensionella modell 
I diskursanalytiska studier handlar det om att läsa texter på ett kritiskt sätt och i stället 
för att fråga vad texten betyder, undersöka hur den förhåller sig till andra texter och 
vilken institutionell ram den hör hemma i. Som jag skrivit i föregående kapitel, har 
Norman Fairclough utvecklat en tredimensionell modell för diskursanalys. Denna 
analytiska ram kommer jag att använda mig av i min diskursanalys. För Fairclough är 
den sociala praktiken utgångspunkten för de studier som genomförs och det är inom 
ramen för den sociala praktiken som texter produceras, vilka kommer till uttryck 
diskursivt.  

My view is that discourse is use of language seen as a form of social practice and discourse 

analysis is analysis of how texts work within sociocultural practice. (Fairclough 1995, s.7) 

Diskurser är en form av social praktik som både är konstituerande och konstituerade. De 
bidrar till att konstruera såväl sociala identiteter, sociala relationer som kunskaps- och 
betydelsesystem. Diskurser ses som tredimensionella, de består av text, diskursiv 
praktik och social praktik, vilka analyseras var för sig. I analysen finns ingen över- eller 
undernivå, de olika analysstegen behandlar i stället olika aspekter av praktik, för att 
skapa en så heltäckande bild som möjligt. Analysmetoden innefattar en lingvistisk 
beskrivning av texten, en tolkning av förhållandet mellan den diskursiva processen och 
texten samt en förklaring av förhållandet mellan den diskursiva processen och den 
sociala processen (a.a., s.97). Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000) försöker 
Fairclough i sin diskursanalys koppla ihop tre olika traditioner; ”detaljerad textanalys 
inom disciplinen lingvistik”, ”makrosociologisk analys av social praktik” samt ”den 
tolkande mikrosociologiska traditionen inom sociologin”. För Fairclough är 
textanalysen, ensam, otillräcklig som diskursanalys, det är viktigt att även belysa 
relationerna mellan texterna och de samhälleliga och kulturella processerna och 
strukturerna. 

Den kritiska diskursanalysen relaterar till ett kritiskt dialektiskt perspektiv, vilket 
innebär att analyser av sociala fenomen bör hantera både strukturella villkor och 
aktörernas handlingar (Lund & Sundberg 2004). Inom en specifik praktik kan de 
faktiska händelserna ofta vara av motsägelsefull karaktär, det kan sägas pågå en kamp 
mellan olika aktörer inom en praktik. Detta skapar de strukturella villkor som gäller för 
praktiken, vilket t.ex. medför att de skilda aktörerna inte får lika mycket 
handlingsutrymme. Dialektiken uppfattar också verkligheten som något som hela tiden 
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förändras, därför måste analysen också innefatta ett historiskt perspektiv. Denna studie 
vill belysa tre diskurser om teknikämnet ur ett institutionellt perspektiv. Diskurser 
utvecklas och reproduceras av institutioner. Genom att använda Faircloughs modell kan 
de samhälleliga processerna i ett maktperspektiv belysas.  

Text 

Fairclough använder sig av textbegreppet i bred bemärkelse, en text kan bestå av både 
verbaliserad och skriftlig kommunikation. Textanalysen fokuserar på formella drag som 
grammatik, vokabulär etc., som konstruerar diskurser lingvistiskt. De texter som 
analyseras i denna studie är av olika karaktär, då kursplanen har en normgivande 
funktion och de två andra texterna utgörs av mer informella samtal. Det finns skäl att 
anta att dessa skillnader avspeglas i det språk som används i de olika texterna. 
Fairclough (1992) sammanställer en mängd redskap för textanalysen och här kommer 
jag att fokusera på några av dessa som jag anser är användbara för denna studie.  

• Modalitet syftar på grad av affinitet, eller instämmande, i en sats. Det finns olika 
typer av modaliteter, olika former används inom olika diskurser. En typ av 
modalitet är sanning, där innehållet i ett påstående framställs som sant och 
obestridligt. Användandet av objektiva modaliteter istället för subjektiva sådana, 
t.ex. ”den är farlig” i stället för ”vi anser att den är farlig”, samt att presentera 
tolkningar såsom de vore fakta, s.k. kategoriska modaliteter, är andra exempel. 
Ytterligare en modalitet är tillåtelse, vilket kan uttryckas både implicit och 
explicit, i det senare fallet används ofta de modala hjälpverben som t.ex. ”skall”, 
”måste”, ”kan” eller ”bör”.  

• Transitivitet fokuserar på hur händelser förbinds med subjekt och objekt. Ett 
exempel är att framställa en händelse i passiv form, vilket nedtonar en aktiv 
insats från något håll.  

• Interdiskursivitet syftar på att identifiera vilka diskurser texterna bygger på. 
Speciellt intressant är textens heterogenicitet i form av förekomst av motsägelser 
etc. samt vilka förgivettaganden som finns explicit i texten.  

• Ordval syftar på förekomsten av ord i texten som är tvetydiga och öppna för 
flera olika tolkningar. 

• Koherens syftar på textens grad av mångtydighet och öppenhet för tolkningar 
 

Vissa utmärkande formmässiga drag i texten, som förekomsten av frågor och 
argumentation, har också undersökts. 

Diskursiv praktik  

Vid analys av den diskursiva praktiken kan följande begrepp och frågeställningar vara 
relevanta: 

• Intertextualitet fokuserar på vilka andra texter som den aktuella texten baseras 
på.  

• Hur är texten producerad? Hur konsumeras den? 
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Social praktik 

Analys av social praktik innebär analys av förhållandet mellan den diskursiva och den 
sociala praktiken. Man intresserar sig för att utreda relationen mellan den diskursiva 
praktiken och den diskursordning den ingår i. Den sociala praktiken kan referera till 
olika nivåer av social organisation, från en kontext som rymmer en situation till 
institutionskontext eller samhällelig kontext.  

• Verkar den diskursiva praktiken reproducerande eller transformerande på den 
existerande diskursordningen?  

• Döljer eller klargör den diskursiva praktikens diskursordning strukturella 
maktförhållanden?  

Uppläggning och genomförande 
Datainsamling genom fokusgrupper 

Fokusgrupper är en typ av gruppintervju som är arrangerad av forskaren och där 
gruppdeltagarna diskuterar ett givet ämne med varandra under ledning av en moderator. 
Enligt Wibeck (2000) kan metoden användas både för att studera människors åsikter, 
attityder och värderingar kring ett speciellt ämne och för att undersöka interaktionen i 
en grupp. Studierna kan alltså fokusera på en mer statisk, innehållslig aspekt eller på de 
processer som leder till att olika föreställningar skapas. 

Metoden kan väljas när studierna mer fokuserar på hur deltagare i en viss grupp tänker 
kring ett fenomen, än på hur enskilda individer tycker. När det finns stora olikheter 
mellan människor när det gäller t.ex. attityder till ett visst ämne kan fokusgrupper vara 
ett sätt att få information och ökad förståelse kring hur människor tänker och talar. Ett 
vanligt tillvägagångssätt för att jämföra fokusgrupper är att använda grupper där 
likheten mellan deltagarna i varje enskild grupp och olikheten mellan grupperna 
betonas. Resultaten från fokusgrupper är inte statistiskt generaliserbara och kan alltså 
inte användas för att göra uttalanden som gäller en större befolkning. Jämfört med 
individuella intervjuer är det svårare rent praktiskt att använda sig av fokusgrupper. 
Under den viktiga planeringsfasen måste många beslut fattas som t.ex. berör 
gruppsammansättning, gruppstorlek och miljö. Jämfört med enkäter ger fokusgrupper 
möjlighet att gå på djupet i ett ämne och utrymme ges för varje deltagare att framföra 
avvikande åsikter och utveckla sina tankar och argument. 

I fokusgrupper är intervjuarens roll mindre styrande vilket medför att det finns stort 
utrymme för gruppmedlemmarnas egna initiativ när det gäller att ta upp för dem 
väsentliga aspekter och frågeställningar till diskussion. Ur ett diskursanalytiskt 
perspektiv är det lika intressant att också studera vilka frågor som inte berörs av 
gruppens deltagare. Fokusgrupper kan vara strukturerade eller ostrukturerade beroende 
på hur mycket moderatorn styr interaktionen. Om fokusgruppen är strukturerad har 
moderatorn ett antal frågor som skall belysas under diskussionen, medan den 
ostrukturerade varianten har till syfte att få fram vad deltagarna tycker är viktiga 
aspekter av ett visst ämne.  
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Det finns många faktorer som kan påverka de data som genereras från fokusgrupper och 
det är viktigt att vara medveten om dessa. Interpersonella faktorer som gruppdeltagarnas 
personlighetsdrag, fysiska framtoning, ålder och utbildningsgrad kan ha inflytande över 
resultatet. Även interpersonella faktorer som t.ex. i vilken grad man känner samhörighet 
med de övriga i gruppen, s.k. gruppkompatibilitet, samt social makt och icke-verbal 
kommunikation kan påverka de data som alstras. Den fysiska omgivningen kan också 
på olika sätt inverka på resultatet. Moderatorns roll är att förutom att initiera 
diskussionen och att införa eventuella nya aspekter, också att se till att alla kommer till 
tals och att deltagarna håller sig till ämnet. 

Mängden data som fokusgrupper genererar är synnerligen rikt och analysen av detta kan 
göras på flera olika sätt. Analysen består av ett systematiskt arbete med att koda 
materialet, dela upp det i enheter och söka efter mönster och tendenser. Analysen måste 
ske på ett medvetet sätt och skall kunna beskrivas tydligt. Detta är viktigt för studiens 
reliabilitet. Om samma moderator leder alla studiens fokusgrupper ökar också 
reliabiliteten. Validiteten handlar om att verkligen studera det man sagt att man ska 
studera. Att bedöma i vilken utsträckning man kan lita på gruppdeltagarnas uttalanden 
är en fråga som man måste ta ställning till. Intrapersonella, interpersonella och rumsliga 
faktorer kan utgöra hot mot validiteten. 

Diskursanalys brukar främst användas på autentisk kommunikation, t.ex. transkriptioner 
av verkliga samtal i en skola. I denna studie har jag valt att skapa diskurser i 
fokusgrupperna eftersom det jag ser det som ett rimligt sätt att få data om det fenomen 
jag vill undersöka. I intervjuerna med fokusgrupperna har diskursiva sammanhang 
skapats. De diskurstyper som framträder inom dessa, menar jag, är möjliga att urskilja 
och analysera i denna typ av intervju där samtalet mellan deltagarna är centralt. 
Fokusgrupper har ju skapats av forskaren i ett specifikt syfte men diskurser och 
diskurstyper lever inte ett eget isolerat liv, utan utvecklas och reproduceras i 
institutioner. Deltagarna i fokusgrupperna betraktas således som subjekt som agerar 
inom institutionella ramar och där institutionen eller diskursordningen bestämmer vad 
som är möjligt och vad som inte är möjligt att tala om när det gäller ett specifikt 
fenomen.  Kommunikationen i fokusgrupper kan förstås på tre olika nivåer utifrån 
Faircloughs modell, som text, diskursiv praktik och social praktik. Den diskursiva 
praktiken förmedlar relationen mellan text och social praktik och regleras institutionellt 
av den sociala praktiken. Genom att använda ett diskursanalytiskt angreppssätt vill jag i 
denna studie fokusera på hur man kan tala om teknikämnet i de olika diskurserna, hur 
ämnet tolkas och vilka språkliga begrepp som är etablerade, vilket också bidrar till att 
upprätthålla vissa makt- och kontrollmönster i samhället.  

Urval 

Undersökningens empiri består av styrdokumentet kursplanen i teknik för grundskolan 
samt bandade intervjuer med experter och lärare. Fairclough använder i sin 
analysmodell ett utvidgat textbegrepp vilket också innefattar transkriberade intervjuer. 
Allt material i studien kan därför sägas vara texter.   
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Skriftlig dokumentation 

En del av studien fokuserar på själva styrdokumentet kursplanen i teknik för 
grundskolan. Min analys behandlar den reviderade versionen av kursplanen från år 2000 
(se bilaga 1, Skolverket 2007).  

Intervjuer 

Två fokusgruppsintervjuer har genomförts, en intervju med lärare och en med 
experterna. Enligt Wibeck (2000) är 4-6 personer ett lämpligt deltagarantal vid 
fokusgruppsintervjuer. Inför den första intervjun kallades 6 lärare som undervisar i 
teknik i grundskolan. Jag valde lärare som hade någon utbildning i teknik för lärare 
samt erfarenhet av undervisning i ämnet. Jag eftersträvade att intervjua en lärargrupp 
med jämn könsfördelning, spridning i åldrar samt variation när det gällde deras elevers 
åldrar. Namnet på lärarna fick jag dels genom ett registerutdrag från en nyligen 
genomförd teknikkurs på Lärarhögskolan, dels genom egna kontakter. För att undvika 
någon form av beroendeställning i intervjusituationen har jag valt lärare som jag själv 
inte tidigare undervisat i någon teknikkurs. På grund av olika omständigheter som 
redogörs för här nedan under nästa rubrik, deltog endast 3 lärare i fokusgruppsintervjun. 
Här följer en kort beskrivning av dessa lärare, där namnen är fingerade. 

• Christina är 36 år och arbetar som lärare i en ytterstadsskola och undervisar i 
teknik, matematik, NO och bild i grundskolans skolår 6-9. Hon har genomgått 
ett flertal kurser i teknik för lärare. 

• Niklas är 54 år och arbetar som lärare i en skola i närförort och undervisar i trä- 
och metallslöjd samt teknik i skolår 7-9. Han har studerat teknikdidaktik i 
samma omfattning som Christina. 

• Bodil, 43 år, arbetar som klasslärare i skolår 2 i en ytterstadsskola. Bodil har 
genomgått en 5-poängskurs i teknik för lärare. 

  
Den andra intervjugruppen bestod av 3 nyckelpersoner som medverkat i formuleringen 
av kursplanen i teknik. Namnen på dessa personer har jag fått genom muntlig 
kommunikation med olika personer inom området. Att dessa personer var de som aktivt 
och under en längre period arbetade med att utforma kursplanen har sedan verifierats av 
dem själva i individuella intervjuer med dem. I tidigt skede nämndes även en fjärde 
person, emellertid uppstod det svårigheter med att få kontakt med denne, men enligt två 
av experterna var denna persons delaktighet i arbetet mycket begränsad. Här följer en 
kort presentation av de 3 experterna och deras roll i formuleringen av kursplanen i 
teknik. 

• Tor Ragnar Gerholm, professor i fysik. Ledamot i läroplanskommittén och 
upphovsman till förslaget till det nya ämnet teknik och miljö i Skola för 
bildning.  

• Ingrid Carlgren, professor i pedagogik. Ingick i läroplanskommitténs sekretariat 
och medverkade i kursplanearbetet för teknikämnet, delaktig i arbetet med de 
båda betänkandena Skola för bildning och Kursplaner för grundskolan. 

• Thomas Ginner, arbetade vid denna tid på Tema T, Centrum för teknik och 
social förändring vid Linköpings universitet. Numera föreståndare för CETIS 
(Centrum för tekniken i skolan) – sedan 1996, ett nationellt resurscentrum för 
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teknikämnet i förskolan och skolan, placerat vid Linköpings universitet. Anlitad 
som ämnesexpert under hela kursplanearbetet. 

Genomförande 

Förstudie – skriftlig dokumentation 

Arbetet inleddes med att söka efter olika slags offentligt tryck, främst offentliga 
utredningar och riksdagspropositioner, men även arkiverat material som 
remissyttranden, mötesprotokoll, minnesanteckningar från möten och korrespondens 
som speglade läroplansprocessen. Denna typ av dokument innehåller mycket lite 
information om orsaker till förändringar i olika förslag, eventuella konflikter berörs inte 
heller. Det skriftliga materialet har producerats i direkt anslutning tidsmässigt till den 
process den skildrar. I det hänseendet kan man anta att det håller god kvalitet. Resultatet 
av denna förstudie redovisas i form av den text som behandlar kursplanens tillkomst 
som återfinns i kapitel1.  

Fokusgruppsintervjuer 

Lärarna kontaktades via telefon då jag berättade om syftet med min intervju och om 
fokusgruppsintervjuns metod och uppläggning. Efter 10-15 telefonsamtal hade jag 
lyckats samla ihop 7 lärare som sade sig vara intresserade av att delta i intervjun. 
Emellertid uppstod det problem med deras medverkan efter detta. En vecka innan 
intervjun anmälde en av lärarna förhinder och två dagar innan intervjun meddelade 
ytterligare en lärare att hon inte kunde närvara. Några timmar innan det klockslag då 
intervjun skulle genomföras, anmälde sig en av lärarna sjuk. Då kontaktade jag 
ytterligare en lärare för att fråga om denne kunde ställa upp vid intervjun med kort 
varsel, men fick nekande besked. Av de 4 lärare som kvarstod och vilka förväntades 
komma till intervjun, var det endast 3 lärare som kom. Den fjärde läraren hörde aldrig 
av sig. När det stor klart att det endast skulle bli 3 gruppdeltagare, beslutade jag ändå att 
genomföra intervjun. Jag bedömde att det skulle vara svårt att engagera lärare i att delta 
i en ny fokusgruppsintervju.  

Kontakt med ämnesexperter togs via telefon eller e-post. Av olika skäl kunde vi enas 
om en tid för intervjun först 5 månader framåt i tiden. En vecka innan respektive 
intervjutillfälle skickade jag en intervjuguide till alla deltagare, både lärare och experter 
(se bilaga 2). De två intervjuerna genomfördes med två veckors mellanrum under 
oktober 2006. Intervjuerna dokumenterades med hjälp av ljudinspelning med mp3-
spelare. Intervjun med lärargruppen genomfördes i ett grupprum på Lärarhögskolan. 
Intervjun med ämnesexperterna utfördes av praktiska skäl i en av intervjudeltagarnas 
hem. Båda intervjuerna pågick i knappt 2 timmar. 

Båda fokusgruppsintervjuerna inleddes med att deltagarna fick reflektera fritt kring de 
tre lärare och deras arbetssätt som beskrivs i scenariot i intervjuguiden. Deltagarna i 
båda grupperna samtalade med stor intensitet och engagemang och belyste teknikämnet 
och teknikundervisningen ur ett flertal aspekter. Efter ca 1 timme kom jag in i 
diskussionen och införde därefter fortlöpande nya frågor att diskutera kring. Jag 
upplevde en osäkerhet i min roll som moderator där svårigheten låg i att finna en 
balansgång mellan en styrd intervju och ett fritt samtal. Jag bedömde dock att det var 
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väldigt intressant och relevant för studien att låta deltagarna till ganska stor del 
diskutera under fria former, eftersom jag även ville undersöka vad deltagarna själva 
fann angeläget att samtala om. På så sätt kunde jag också få en bild av vad deltagarna 
självmant inte tog upp till diskussion, vilket är lika intressant att undersöka som det som 
sägs, ur ett diskursanalytiskt perspektiv.   

Materialbearbetning 
De båda fokusgruppsintervjuerna transkriberades i detalj kort efter intervjuernas 
genomförande. Utifrån studiens syfte valde jag att transkribera intervjuerna på ett för 
mig enkelt läsbart sätt och utelämnade överflödig information, t.ex. har inte exakta 
tidsangivelser i pauser tagits med. Överlappningar har skrivits ut, men på ett begränsat 
sätt, betoningar har markerats, läsaren får vidare enbart en begränsad vetskap om 
kroppsspråk och gester. I de fall då det uppstått problem med att höra vad som sägs i 
intervjuerna har jag markerat detta i utskriften.  

Beskrivningarna av mina data bygger på genomläsningar där jag försökt skapa mig en 
uppfattning om textens väsentliga beståndsdelar, bl.a. utifrån det utrymme som olika 
delar ges i texten. Jag har även utgått från modaliteter för att på så sätt få en uppfattning 
om vilka ståndpunkter som är centrala i texten. Jag har sökt efter nyckelord som 
återkommer och som har stort utrymme i texten. 

Vid analyserna av mina data har jag börjat med att analysera texterna på textnivån, med 
avseende på olika typer av modaliteter. Därefter har förekomsten av nyckelbegrepp, 
motsägelser, tvetydiga ord och förgivettaganden studerats. Hur dessa sanningar 
framställs, förekomst av argumentation, transitivitet etc. har också undersökts. Jag har 
försökt ställa frågor till texten och även studera vad som inte sägs. Utifrån studiens 
diskursanalytiska angreppssätt betraktas de tankemönster som framträder som 
diskursiva mönster. De ingående subjektens olika utsagor ses ur ett institutionellt 
perspektiv, vilket medför att jag inte intresserar mig för vad den enskilde individen 
säger och tycker. Detta gäller både för lärare och för experter. Förutom den 
innehållsliga analysen har även texternas form studerats, där den övergripande 
strukturen och stilen fokuserats. 

Som forskare finns ingen neutral utgångspunkt om man använder sig av en metod som 
bygger på socialkonstruktivism. I stället kan analysen ses utifrån en diskursiv 
tolkningsbakgrund, där analysen formas och påverkas av analytikerns tolkning av dess 
relation till diskursiva och samhälleliga processer. Även den text som själva analysen 
består av måste ses ur ett diskursanalytiskt perspektiv och analysens diskurs ses som en 
form av social praktik. Den har ett dialektiskt förhållningssätt till sociala strukturer och 
kan ses ur ett maktperspektiv och med ett ideologiskt och politiskt innehåll (Fairclough 
1992). 

Analysts are not above the social practice they analyse; they are inside it. One might, therefore, 

expect them to be as self-conscious as possible about the resources they are drawing upon in 

interpreting discourse, and about the nature of the social practice of analysis itself – the 

structures which condition it, its orientation to positions in struggle, the outcomes from it and its 

effects upon struggles and structures. (a.a., s.199) 
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Tillförlitlighetsfrågor 
Vid all kvalitativ forskning ställs krav på validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 
Detta bör diskuteras både i förhållande till fokusgruppsintervjuerna och den kritiska 
diskursanalysen. 

Fokusgrupper som metod gör inte anspråk på några statistiskt generaliserbara slutsatser 
som gäller för en större population, inte heller på andra gruppers åsikter förutom de 
grupper som ingår i studien, menar Wibeck (2000). Däremot kan man tala om ”lösa 
generaliseringar” där tendenser kan urskiljas som gäller för vissa kategorier av personer 
utöver de som studerats.  

Studiens reliabilitet/tillförlitlighet - innebär att olika forskare kommer fram till samma 
resultat och även att en och samma forskare, vid olika tidpunkter, kommer fram till 
samma resultat – ökar om fokusgrupperna leds av samma moderator, vilket varit fallet i 
denna studie. Genom att öppet redogöra för de olika stegen i analysen av materialet ökar 
reliabiliteten. 

Validiteten/giltigheten, innebär att man verkligen studerar det man sagt att man ska 
studera. Forskaren måste återvända till sin forskningsfråga och betrakta hela studiens 
kontext. Förutom intervjuguidens utformning, kan moderatorns styrning av intervjun 
påverka samtalet. Det är inte säkert att deltagarna uttrycker vad de tänker och tycker, 
utan i stället styrs av det som är socialt accepterat inom diskursen. Interpersonella och 
intrapersonella faktorer, samt miljön inverkar på vad som sägs och inte sägs. Vid 
analysen inverkar naturligtvis forskarens förförståelse på den tolkning som görs.  

Kvale (1997) problematiserar validitetsbegreppet, han menar att det är förknippat med 
den positivistiska kunskapsteoretiska traditionen och den uppfattning om sanning som 
korrespondensteorin gör anspråk på. Föreställningen om att kunskap korresponderar till 
en objektiv värld förutsätter att det finns en universell sanning. I stället för att söka efter 
absolut kunskap bör man, enligt Kvale, i enlighet med moderna och postmoderna 
teorier, sträva efter ”försvarbara sanningsanspråk”. Forskaren bör ständigt ifrågasätta, 
utmana och teoretisera de fenomen som undersöks. 

Den kritiska diskursanalysen har kritiserats för att läsa in institutionella och politiska 
betydelser i allt det som sägs i olika praktiker (Lund & Sundberg 2004). Författarna 
menar att den kritiska diskursanalysen syftar till att föra en dialog med praktiker där 
man visar på tolkningsmöjligheter och på så sätt möjliggör andra handlingsalternativ. 
Den kritiska diskursanalysen strävar inte efter att fastställa empiriska fakta som sedan 
kan tillämpas i olika praktiker utan vill i stället problematisera det förgivettagna och 
visa på andra tänkbara tolkningar. 

Det är emellertid i studiens grad av systematik som dess trovärdighet uppdagas. Om 
hela forskningsprocessen är transparent för läsaren och de slutsatser som dras i analys 
och diskussion är logiskt konsistenta i relation till syftet och forskningsfrågorna, så har 
studien hög tillförlitlighet. 
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Etiska aspekter  
Det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) (numera en del av 
Vetenskapsrådet) har utvecklat forskningsetiska principer inom det humanistiska-
samhällsvetenskapliga fältet (1990). Individskyddskravet är här den centrala 
utgångspunkten för forskningsetiska överväganden och detta preciseras i fyra allmänna 
huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. 

Vid alla typer av intervjuer är det viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter. Deltagarna har 
i förväg informerats om studiens syfte och att deltagandet var frivilligt. Lärargruppen 
informerades om att deras deltagande var anonymt vilket innebar att inga uppgifter som 
gjorde det möjligt att identifiera dessa personer skulle publiceras. Situationen är 
annorlunda för personerna i expertguppen. De är, som medlemmar i kursplanegruppen, 
offentliga personer. I anslutning till fokusgruppsintervjun tillfrågades deltagarna om de 
önskade vara anonyma eller inte. Alla tre uttryckte åsikten att detta inte hade någon 
betydelse för dem. Jag frågade också samtliga deltagare i båda grupperna om de var 
intresserade att få ta del av den färdiga undersökningen eller en sammanfattning av den. 
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Kapitel 4 Resultat  

Redovisningen av studiens resultat har indelats i tre delar utifrån det empiriska 
materialet; kursplanen i teknik, fokusgruppsintervjuer med experter och 
fokusgruppsintervjuer med lärare. Inom varje del ges först en beskrivning av 
empirin och därefter följer en analys av detta utifrån Faircloughs tredimensionella 
modell. Avslutningsvis görs en jämförande analys av de olika delarna. 

Kursplanen i teknik 
Beskrivning av data 

I den nu gällande kursplanen (bilaga 1; Skolverket 2007) beskrivs 
teknikundervisningens syften på följande sätt:  

Utbildningen i ämnet teknik utvecklar en förtrogenhet med teknikens väsen. Syftet är att öka 

förståelsen för hur produktionsförhållanden, samhället, den fysiska miljön och därmed våra 

livsvillkor förändras  

(…) Samhället och våra livsmönster präglas i allt högre grad av användandet av tekniska 

föremål, som i sin tur ofta ingår i tekniska system. Att så långt som möjligt göra 

vardagstekniken begriplig och synlig är därför ytterligare ett syfte.  

(…) Flickors och pojkars förhållningssätt till teknik skiljer sig ofta åt – så också omgivningens 

syn på flickors respektive pojkars roller i tekniska sammanhang. Ett syfte med teknikämnet är 

att alla ges tillfälle till ett medvetet och allsidigt kunskapssökande i utbildningen. (Kursplanen i 

teknik för grundskolan, 2000, s.1) 

I kursplanen betonas att tekniken är en egen kunskapstradition och att undervisningen 
bör kännetecknas av ett praktiskt och undersökande arbetssätt.  

I kursplanen markeras att ämnet omfattar ett kunskapsfält som inte kan definieras som 
tillämpad naturvetenskap. Tekniken vilar på kunskaper från många olika områden och 
betraktas inte som underordnat något av dessa kunskapsområden. Tekniken beskrivs 
som en kulturell yttring och genom utbildningen ges möjlighet att vidga förståelsen för 
denna kulturtradition. 

Teknikens historia öppnar vägen till en djupare förståelse såväl av teknikens villkor som – 

ibland på ett mycket påtagligt sätt – av många skeenden i den övriga historien. Teknik 

utvecklas också i samspel med de sköna konsterna. Överhuvudtaget är tekniken en mötesplats 

för idéer och kunskaper av de mest skiftande ursprung, något som karakteriserat den sedan 

äldsta tider. (a.a., s.2)  

Teknikundervisningen bör sträva efter att belysa ett antal centrala perspektiv som syftar 
till att lyfta fram det som är specifikt för tekniken oavsett vilket område man väljer. I 
kursplanen har dessa getts följande rubriker: 
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• Utveckling – här belyses drivkrafterna bakom teknisk utveckling. Såväl 
förändringar i naturen som samhälleliga omvandlingar och behov av olika slag 
utgör drivkrafter.  

• Vad tekniken gör - teknikens grundläggande funktioner identifieras och 
kategoriseras utifrån det som man önskar uträtta. Dessa funktioner är: omvandla, 
lagra, transportera och styra. Genom att dessa tydliggörs och systematiseras är 
det tänkt att eleven skall få verktyg för att kunna analysera teknikens roll och 
funktion. 

• Konstruktion och verkningssätt - i ämnet ingår att pröva olika tekniker och 
tekniska lösningar för att bygga upp en egen teknisk repertoar, både praktiskt 
och begreppsmässigt. Några exempel ges: material och form, rörliga delar, 
elteknik och styrning. 

• Komponenter och system - tekniska föremål ingår nästan alltid som 
komponenter i större system. Genom att studera enskilda tekniska lösningar och 
deras plats i större system kan eleverna få viktiga insikter i teknikens speciella 
karaktär och villkor. 

• Tekniken, naturen och samhället - här behandlas växelspelet mellan mänskliga 
behov och teknik. Detta perspektiv belyser konsekvenser och effekter för 
individ, samhälle och natur av en viss teknikanvändning. 

Analys av data 

Textanalys 

Alla kursplaner för grundskolans olika ämnen har i huvudsak en enhetlig disposition 
och teknikämnets kursplan avviker inte från denna. Kursplanen har, under rubriken 
”Ämnets syfte och roll i utbildningen” en inledande text där ämnets syfte och roll i 
förhållande till skolans allmänna mål beskrivs, och där ämnet sätts in i sitt sammanhang. 
Kursplanen är sedan uppdelad i fyra huvudområden;  

1. Mål att sträva mot,  
2. Ämnets karaktär och uppbyggnad, där ämnets kärna eller karaktär genom fem 

centrala perspektiv beskrivs,  
3. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret samt  
4. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. 
 

Kursplanernas syfte som normgivande redskap får konsekvenser för det språkbruk som 
används i dem. Texten utmärks av en auktoritativ stil där påståenden radas upp som 
sanningar utan att dessa underbyggs med motiveringar. I flera fall verkar enskilda 
meningar i texten inte ha något självklart samband med de meningar som de är 
placerade intill, vilket gör att tolkningsutrymmet ökar. Textens grad av koherens är 
således hög. I texten ges ett antal exempel, det förekommer på totalt åtta ställen. Alla 
exempel förutom ett finns i beskrivningarna av de fem centrala frågeställningarna och 
perspektiven. Inom det perspektiv som benämns vad tekniken gör ges t.ex. följande 
exempel: 
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Exempel på teknikens omvandlande funktion är bearbetningen av sten till yxor, 

sammansättningen av fibrer till tyg, uppförandet av ett tegelhus och krypteringen av ett hemligt 

meddelande.  

Modalitet 

Objektiva modaliteter förekommer rikligt i kursplanens text. Exempel på sådana 
påståenden är: 

Flickors och pojkars förhållningssätt till teknik skiljer sig ofta åt – så också omgivningens syn på 

flickors respektive pojkars roller i tekniska sammanhang.  

Individers och gruppers möjligheter att utöva inflytande och makt är i stor utsträckning 

beroende av hur tekniken utformas och utnyttjas i samhället.  

Modalitet uttryckt som tillåtelse finns i texten explicit i form av verben skall, krävs, 
måste och behöver. Verbet skall finns i texten enbart i de formuleringar som beskriver 
kursplanens mål. Målen att sträva mot uttrycks som ”Skolan skall i sin undervisning i 
teknik sträva efter att” följt av fem satser. Uppnåendemålen uttrycks som ”Mål som 
eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret” samt ”Mål som eleverna skall ha 
uppnått i slutet av det nionde skolåret”, följt av ”Eleven skall” följt av tre respektive 
fyra satser.  

Verbet krävs kan man finna i   

Därutöver krävs förmåga att analysera och värdera samspelet mellan människan, tekniken och 

våra möjligheter att existera. 

Både behöver och måste finns i följande mening:  

Som medborgare i ett modernt samhälle behöver man en grundläggande kompetens, som man 

dessutom ständigt måste kunna utvidga och anpassa.  

Ordet måste kan man också finna i ytterligare två formuleringar i texten:  

För att man skall kunna förstå tekniken och dess betydelse måste den också relateras till 

kunskap från andra områden, såsom naturvetenskap och samhällsvetenskap. 

För att förstå teknikens roll och betydelse måste växelspelet mellan mänskliga behov och 

teknik behandlas. 

Tillåtelse uttrycks implicit t.ex. i följande mening: 

 Utbildningen i ämnet teknik utvecklar en förtrogenhet med teknikens väsen. 

Argumentation 

På flera ställen i texten förekommer påståenden som underbyggs med argumentation: 

Samhället och våra livsmönster präglas i allt högre grad av användandet av tekniska föremål, 

som i sin tur ofta ingår i tekniska system. Att så långt som möjligt göra vardagstekniken 

begriplig och synlig är därför ytterligare ett syfte. 

Enkel och ofta snillrik teknik är ett viktigt inslag i våra liv och utgör därför en viktig del av 

teknikundervisningen.  
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Denna typ av argumentation kan sägas vara en pseudoargumentation eftersom 
påståendena inte utgör en logisk följd av premisserna.  

Därutöver krävs förmåga att analysera och värdera samspelet mellan människan, tekniken och 

våra möjligheter att existera. Nyttjandet av teknik reser nämligen en rad etiska spörsmål som 

berör grundläggande värderingar, till exempel vad gäller teknikens konsekvenser för miljön.  

Denna typ av argumentation, där ordet nämligen används, har en tydliggörande 
funktion. Andra exempel i texten där ett tydliggörande och på så sätt en förstärkning 
följer efter ett påstående är:  

Teknisk verksamhet har påtagliga konsekvenser för människa, samhälle och natur. Särskilt 

tydligt blir detta när tekniken är stadd i snabb utveckling. 

De olika påståendena som följer efter varandra framställs oftast som oproblematiskt 
förenliga med varandra, det finns endast tre satser som innehåller formuleringar som 
antyder ett mer diskutabelt förhållningssätt. Dessa innehåller ord som men och utan, 
totalt kan man finna 2 men och 1 utan i texten. Följande påstående antyder också en mer 
problematisk hållning:  

För att man skall kunna förstå tekniken och dess betydelse måste den också relateras till 

kunskap från andra områden, såsom naturvetenskap och samhällsvetenskap. Samtidigt finns 

tydliga skillnader.  

Efter detta följer ett tydliggörande av skillnaderna mellan naturvetenskap, 
samhällsvetenskap och teknik. 

Transitivitet 

Det finns flera exempel på transitivitet i texten där subjektet nedtonas, vilket medför att 
händelser framställs i mer passiv form. Exempel på detta är:  

”Teknisk verksamhet har påtagliga konsekvenser för människa, samhälle och natur” (..) 

”tekniken är stadd i snabb utveckling”. ”Också många andra sidor av tillvaron (…) påverkas av 

tekniken”. ”Utifrån ett praktiskt och undersökande arbete åskådliggörs både den tekniska 

utvecklingsprocessen….”..”Nyttjandet av teknik reser nämligen en rad spörsmål…”  

Eleven nämns förutom i målen, endast en gång, däremot finns begreppet ”att själv” som 
är underförstått eleven. 

Ordval 

De tre inledande meningarna i kursplanen lyder: 

Människan har alltid strävat efter att trygga och förbättra sina livsvillkor genom att på olika sätt 

förändra sin fysiska omgivning. De metoder hon då använt är i vidaste mening teknik. 

Utbildningen i ämnet teknik utvecklar en förtrogenhet med teknikens väsen. 

Vad ”teknikens väsen” innebär, förklaras inte i texten. Möjligen kan uttrycket knytas 
samman med de två föregående meningarna där man definierar teknik. Uttryckssättet 
visar på en uppfattning om att tekniken har en inre natur. Formuleringen ”teknikens 
väsen” förekommer inte i Skola för bildning, däremot återfinns det i betänkandet 
Kursplaner för grundskolan.   
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Mycket av den teknik vi möter i dag vilar på naturvetenskaplig forskning och systematiskt 

utvecklingsarbete. Människans tekniska förmåga har emellertid under årtusenden förvaltats 

och utvecklats av praktiskt verksamma kvinnor och män, genom tradition och praxis, 

observationsförmåga, nyfikenhet, uppslagsrikedom och företagsamhet. (..) Tekniken har 

således sin egen historia och sin egen kultur. Den vilar i mycket på det praktiska arbetets 

kunskapstraditioner, som utvecklats i hushåll, i hantverket och i många andra sammanhang. 

Men vi kan idag inte förstå teknikens väsen och betydelse utan att också hämta kunskap från 

natur- och samhällsvetenskaperna. (s.113) 

Någon motsvarande formulering kring ett kunskapsområdes väsen har jag inte funnit i 
kursplanerna för andra ämnen. 

Begreppet teknisk kompetens används i kursplanen men finns däremot inte i något av 
betänkandena. Teknisk kompetens förklaras i kursplanen som 

kunskap om den tekniska utvecklingens roll i ett historiskt perspektiv (..) viss vana att reflektera 

över och praktiskt lösa tekniska problem (…) förmåga att analysera och värdera samspelet 

mellan människan, tekniken och våra möjligheter att existera.  

Därefter följer tre meningar som förstärker och tydliggör den sist nämnda förmågan. 
Uttrycket ”viss vana” skulle kunna antyda att detta är mindre viktigt. Begreppet teknisk 
kompetens innefattar, enligt kursplanens förklarande text, både kunskap om och i 
teknik. Om kompetensbegreppet relateras till de fyra kunskapsformer som beskrivs i 
Skola för bildning, innefattar den alla fyra typer, dvs. fakta, förståelse, färdigheter och 
förtrogenhet. 

I kursplanen skiljer man mellan tekniska kunskaper och teknisk kompetens. 

Tekniska kunskaper blir i allt högre grad en förutsättning för att kunna bemästra och använda 

den teknik som omger oss.  

Vad tekniska kunskaper innefattar, kan man inte utläsa av kursplanen. Begreppet kan 
associeras till någon typ av inomteknisk kunskap ur ett användarperspektiv. Begreppet 
finns även i ett av målen att sträva mot: 

Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven utvecklar förmågan att omsätta sina 

tekniska kunskaper i egna ställningstaganden och praktisk handling 

Vilka typer av ställningstaganden och praktiska handlingar som åsyftas är oklart, vilket 
gör att tolkningsutrymmet är stort. Handlar det om handfast konstruerande på en 
inomteknisk nivå eller avses politiska ställningstaganden på en samhällelig nivå?  

I motsvarande mål som det beskrivs i Kursplaner för grundskolan, kan man läsa 
följande, vilket är tydligare: 

Strävan i ämnet skall vara att eleven utvecklar sin kompetens att omsätta sin kunskap om 

teknik och miljö till egna ställningstaganden och praktisk handling. 

Kunskapsutvecklingen i teknikämnet 

I kursplanen beskrivs kunskapsutvecklingen i teknikämnet i de mål som eleverna skall 
ha uppnått i slutet av femte respektive nionde skolåret.  

I slutet av skolår 5 förväntas eleverna: 
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• kunna redogöra för, inom några väl bekanta teknikområden, viktiga aspekter på 
utvecklingen och teknikens betydelse för natur, samhälle och individ,  

• kunna använda vanligt förekommande redskap och tekniska hjälpmedel och 
beskriva deras funktioner,  

• kunna med handledning planera och utföra enklare konstruktioner. 
 
I slutet av skolår 9 förväntas eleverna: 

• kunna redogöra för viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen, både förr och 
nu, och ange några tänkbara drivkrafter bakom denna, 

• kunna analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur, 
samhälle och individens livsvillkor,  

• kunna göra en teknisk konstruktion med hjälp av egen skiss, ritning eller 
liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar, 

• kunna identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system 
genom att ange de ingående komponenternas funktioner och inbördes relationer.  

 
I Skola för bildning görs en åtskillnad mellan 4 olika kunskapsformer: fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet6. Med utgångspunkt från uppnåendemålen och dessa 
kunskapsformer kan den förväntade kunskapsutvecklingen i ämnet analyseras.  

Efter skolår 5: 

Fakta: teknisk utveckling, tekniska redskap 

Förståelse: teknikens konsekvenser 

Färdigheter: tekniska redskap, konstruktioner (med handledning) 

Efter skolår 9: 

Fakta: teknisk utveckling 

Förståelse: teknikens konsekvenser, konstruktioners uppbyggnad och funktion, tekniska 
system 

Färdigheter: konstruktioner, skiss, ritning eller liknande 

I beskrivningen av bedömningens inriktning i ämnet teknik, där även betygskriterierna 
för Väl godkänd och Mycket väl godkänd, finns formulerade, används de 4 
kunskapsformerna. De kunskaper som är markerade med kursiv stil ingår i kriterierna 
för Mycket väl godkänd. 

Fakta: hur samhällsfaktorer påverkat teknikens utveckling, hur tekniska landvinningar 
påverkat samhället, hur teknik genererat ny teknik, begrepp och termer i konstruktioner, 
hur tekniska system utvecklats, ge exempel på samband mellan teknik, natur, samhälle 
och individ 

Förståelse: teknik från skilda verksamhetsområden, hur teknik fungerar i relation till 
olika mänskliga behov, se samband mellan processer i en teknisk konstruktion eller i ett 
tekniskt system, åskådliggöra och förklara teknik, identifiera teknikens estetiska och 

                                                 
6 En beskrivning av de olika kunskapsformerna ges i kap.1. 
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sociala aspekter, det ömsesidiga förhållandet mellan teknik och människors livsvillkor, 
analysera och värdera relationer mellan teknisk utveckling och andra villkor för vår 
existens, redogöra, på basis av egna undersökningar, för uppbyggnad och funktion hos 
mer komplexa anordningar 

Färdighet: handskas med teknik från skilda verksamhetsområden, praktisk 
problemlösning, välja och använda relevanta redskap och material, manuell skicklighet, 
kapacitet att fullfölja en större uppgift, ge alternativa förslag även då det finns 
instruktioner och färdiga lösningar och utvärdera sitt arbete 

Förtrogenhet: den tekniska kunskapstraditionen, dvs. hur teknik utvecklas och har 
utvecklats inom några olika områden, teknikens och teknikämnets särart, t.ex. genom att 
identifiera samband mellan tekniska frågeställningar och tillämpligt stoff i andra ämnen 
och sammanhang 

Teknikbegreppet 

De två inledande meningarna i kursplanen utgörs av påståenden som kan tolkas som en 
teknikdefinition och utgångspunkt för den efterföljande texten. 

Människan har alltid strävat efter att trygga och förbättra sina livsvillkor genom att på olika sätt 

förändra sin fysiska omgivning. De metoder hon då använt är i vidaste mening teknik.  

Detta kan ses som ett klargörande av begreppet teknik där man talar om vilken 
betydelse som läggs in i själva begreppet. I texten definieras teknik som en metod och 
det markeras att teknik är ett vidsträckt begrepp. Att detta betonas underförstår att det 
finns andra sätt att använda teknikbegreppet i mer snäv bemärkelse. Vidgningen av 
begreppet visar på en omformning av diskursen om begreppet teknik. Texten är dock 
mycket knapphändig vilket gör att otydligheten om vad teknik är ökar. 

I slutbetänkandet Kursplaner för grundskolan ges teknikbegreppet en mer utförlig 
definition, där tekniken både ses som metod, artefakter och system: 

Teknik har i ämnet främst två betydelser: För det första avses ett visst sätt att praktiskt utföra 

något. Långt innan tekniska högskolor och naturvetenskaplig forskning existerade lärde sig 

människan – genom att pröva sig fram och genom att lära av andra – att väva tyger och 

konservera livsmedel, att tillverka keramik, glas och porslin, att framställa metaller ur bergens 

malmer och mycket annat. För det andra omfattar begreppet teknik enkla verktyg och redskap, 

maskiner och apparater, men också kombinationen av dessa olika tekniska föremål till tekniska 

system med varierande grad av komplexitet. (SOU 1993:2, s.112)  

Teknikens drivkrafter och konsekvenser 

Den tekniska utvecklingens drivkrafter beskrivs i kursplanens teknikdefinition som ett 
mänskligt behov av att ständigt vilja förbättra sina livsvillkor. Enligt texten har 
människan alltid strävat efter teknisk utveckling, detta kan närmast ses som en 
inneboende mänsklig egenskap, där människans tekniska förmåga beskrivs som en 
förmåga som människan förvaltat ”under årtusenden”. Frågan om den tekniska 
utvecklingen drivs framåt av verkliga behov eller av marknadsekonomiska krafter tas 
inte upp i texten. Teknikens strävan att ”trygga ” och ”förbättra” människors liv, kan 
också ses i ett annat ljus: Har tekniken alltid alla människors bästa för ögonen? Finns 
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det teknik som inte är av godo? Diskursen utmärks på så sätt av en okritisk hållning till 
tekniken.  

Denna rådande diskursen konstitueras genom det sätt som teknikens konsekvenser 
beskrivs. Textanalysen visade att transitiviteten i texten var utmärkande, dvs. att 
subjektet nedtonades i texten, när det gällde beskrivningen av teknikens konsekvenser.  

Teknisk verksamhet har påtagliga konsekvenser för människa, samhälle och natur (..) tekniken 

är stadd i snabb utveckling. Också många andra sidor av tillvaron (…) påverkas av tekniken.  

Teknik som en egen kunskapskultur 

Teknik betraktas i kursplanen som en egen kunskapstradition, detta framkommer på 
några ställen i texten, men flera olika begrepp används som ”kultur” och 
”kunskapstradition”, vilka jag förmodar vill uttrycka detta. I det första av målen att 
sträva mot uttrycks denna kunskapstradition explicit i bestämd form, underförstått att 
existensen av denna tas för givet.   

Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar sina insikter i den 

tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling . 

Teknikens kunskapstradition beskrivs i kursplanen som en praktiskt inriktad kultur. Det 
beskrivs hur teknisk kunskap har vuxit fram i olika sammanhang och att det är viktigt 
att elever själva får arbeta praktiskt i teknikämnet för att kunna förstå teknikens villkor. 
Den tekniska kunskapstraditionens existens är något som tas för givet, den betraktas 
som enhetlig och det framförs inga problematiserande aspekter på denna. 

I kursplanen är beskrivningen av teknik som en egen kunskapstradition mycket mer 
nedtonad jämfört med i Skola för bildning och Kursplaner för grundskolan. I den senare 
beskrivs syftet med ämnet teknik och miljö på följande sätt: 

Syftet med teknik och miljöundervisning är att göra eleverna förtrogna med den tekniska 

kulturens kunskapstraditioner och utveckling, med teknik och tekniska system av olika slag 

samt med samspelet mellan teknik å ena sidan och individ, samhälle och den omgivande 

naturmiljön å den andra. (SOU 1993:2, s.112)  

I Skola för bildning inleds avsnittet om ämnet teknik och miljö med en text där man 
beskriver bakgrunden till förslaget om ny inriktning av teknikämnet och där man 
framhåller ”att tekniken är en egen kunskapstradition av stor betydelse”. I andra ämnens 
kursplaner finns inga formuleringar om kunskapstraditioner specifikt, däremot 
förekommer rikligt skrivningar som kulturarv, kulturella traditioner etc. 

Teknikämnets koppling till andra ämnen 

Den tekniska kunskapstraditionen som en egen kunskapstradition, som är skild från 
andra kunskapstraditioner, betonas i kursplanen.  

För att man skall kunna förstå tekniken och dess betydelse måste den också relateras till 

kunskap från andra områden, såsom naturvetenskap och samhällsvetenskap. Samtidigt finns 

tydliga skillnader. 

Efter detta följer ett tydliggörande av skillnaderna mellan naturvetenskap, 
samhällsvetenskap och teknik. Eftersom denna åtskillnad mellan kunskapstraditionerna 
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klargörs i kursplanen, markeras att teknikämnet inte längre skall ses som ett 
naturvetenskapligt ämne.  

I kursplanen beskrivs även tekniken som en kreativ verksamhet: 

Att själv praktiskt pröva, observera och konstruera (…). Sådana aktiviteter tillför också en 

känslomässig dimension som knyter an till andra former av kreativ verksamhet. 

I Kursplaner för grundskolan har till varje kursplaneförslag bifogats en kommentar där 
länkar till andra ämnesområden föreslås. Teknikämnet har enligt denna kommentar 
beröringspunkter med hemkunskap, slöjd, bild, biologi, fysik, kemi, geografi, historia 
och samhällskunskap. De nu gällande kursplanerna för andra skolämnen som nämner 
teknik och aspekter på teknik är endast fysikämnets kursplan och den gemensamma 
kursplanen för de samhällsorienterande ämnena.  

En aktiv medborgarroll  

Kursplanen anknyter på flera ställen till frågor kring makt och inflytande i samhället. 
För det första ses tekniken som en förutsättning för individers möjlighet att utöva makt 
och inflytande.  

Individers och gruppers möjligheter att utöva inflytande och makt är i stor utsträckning 

beroende av hur tekniken utformas och utnyttjas i samhället. 

Människor behöver också ha kunskaper om teknik för att kunna värdera teknikens 
konsekvenser.  

Som medborgare i ett modernt samhälle behöver man en grundläggande teknisk kompetens, 

som man dessutom ständigt måste kunna utvidga och anpassa. 

För att förstå teknikens roll och betydelse måste växelspelet mellan mänskliga behov 
och teknik behandlas. 

Därutöver krävs förmåga att analysera och värdera samspelet mellan människan, tekniken och 

våra möjligheter att existera. Nyttjandet av teknik reser nämligen en rad etiska spörsmål som 

berör grundläggande värderingar, till exempel vad gäller teknikens konsekvenser för miljön. 

Den kritiska, aktiva medborgaren är ändå betydligt mindre synlig här jämfört med i 
betänkandet Kursplaner för grundskolan: 

Vardagslivet präglas alltmer av tekniska föremål och system. Att göra vardagstekniken 

begriplig och synlig är ett viktigt steg mot att göra samhället och världen begripliga och 

förbereda eleverna för deras aktiva medborgarroll. Såväl teknik- som miljöfrågorna kräver 

kritiska och engagerade medborgare som med kunskaper som grund kan delta i utformandet 

av teknikanvändning och miljöskyddsarbete. (SOU 1993:2, s.112-113) 

Vikten av att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt nämns i andra ämnens 
kursplaner som svenska, bild, historia samt i kursplanerna för de naturorienterande och 
samhällsorienterande ämnena. 

Tekniken i vardagen 

Den ovan citerade formuleringen kring teknikens vardagsaspekter har reducerats till 
följande satser som även beskriver ett av syftena med teknikämnet. 
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Samhället och våra livsmönster präglas i allt högre grad av användandet av tekniska föremål, 

som i sin tur ofta ingår i tekniska system. Att så långt som möjligt göra vardagstekniken 

begriplig och synlig är därför ytterligare ett syfte. 

Detta påstående underbyggs med argumentation, men denna kan inte betraktas som 
logiskt giltig eftersom slutsatsen inte utgör en logisk följd av premisserna. Det som tas 
för givet i påståendet är att undervisningen i teknik är viktig därför att vårt livsmönster 
utmärks av en hög grad av teknikanvändning och att undervisningen i ämnet skall ha sin 
utgångspunkt i detta faktum. Formuleringen ”att göra vardagstekniken begriplig” 
lämnar ett stort tolkningsutrymme när det gäller vilka typer av kunskaper som åsyftas. 
Här kan skönjas spår av olika diskurstyper. Formuleringen kan innebära en strävan efter 
att få en förståelse ur ett konstruktionsperspektiv, dvs. att förstå hur saker är uppbyggda 
och fungerar rent tekniskt. Det kan även tolkas ur ett funktionsperspektiv vilket betyder 
att man får en förståelse för teknikens funktioner i relation till människans behov och 
därmed en förståelse för centrala aspekter av tekniken som fenomen.   

När det gäller teknikens vardagsanknytning kan man urskilja en koppling till centrala 
aspekter på teknikämnet i Lgr 80, där vardagskunskaper och vardagsfärdigheter 
betonades, samt till pragmatismen och Dewey.  

Flickor och teknik 

Ytterligare ett syfte med teknikämnet beskrivs på följande sätt: 

Flickors och pojkars förhållningssätt till teknik skiljer sig ofta åt – så också omgivningens syn på 

flickors respektive pojkars roller i tekniska sammanhang. Ett syfte med teknikämnet är att alla 

ges tillfälle till ett medvetet och allsidigt kunskapssökande i utbildningen. 

I texten uttalas att det finns en skillnad mellan pojkar och flickors attityder till teknik. 
Risken med ett sådant fastslående kan vara att uppfattningar om flickor och pojkar 
befästs, att diskursen verkar konstituerande på den rådande diskursordningen. Texten 
om flickor och pojkar har reviderats i den nu gällande kursplanen, i den ursprungliga 
kursplanen (Utbildningsdepartementet 1994) löd formuleringen på detta sätt: 

Flickors och pojkars intresse för och förhållningssätt till teknik skiljer sig ofta åt. Undervisningen 

i teknik syftar till att stimulera både flickors och pojkars intresse för teknik och att underlätta 

deras framtida studie- och yrkesval. 

Här visas en tydlig koppling till ett samhällsekonomiskt intresse, genom att intressera 
flickorna för teknik utökas rekryteringsunderlaget för högre teknisk utbildning och 
tekniska yrken avsevärt.  

Inte i något av betänkandena finns någon motsvarande text kring pojkars och flickors 
olikheter när det gäller teknik. Skillnader mellan flickors och pojkars prestationer eller 
attityder beskrivs inte heller i något annat ämnes kursplan. Däremot uppmärksammas 
frågan i de direktiv som läroplanskommittén fick. 

Mycket tyder på att grundskolan misslyckats med att ta tillvara och utveckla det intresse för 

naturvetenskap och teknik som finns hos barn i tidig ålder, inte minst hos flickor. (Dir.1991:117, 

s.8) 
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Även i regeringens proposition (Prop. 1992/93:220) tas denna fråga upp, där framhålls 
att teknikundervisningen har en mycket viktig roll när det gäller att ”stimulera 
elevernas, och då speciellt flickornas intresse för teknik och naturvetenskap”. Här 
påpekas att teknikämnet kan bidra till att öka intresset även för naturvetenskap. Genom 
att i teknikundervisningen praktiskt tillämpa naturvetenskapliga teorier kan möjligen 
intresset för naturvetenskap öka men om hela teknikämnets bredd skall finnas med i 
undervisningen är det lika viktigt att knyta an till ämnen inom de samhällsvetenskapliga 
och estetiska ämnesområdena.   

I Skola för bildning betonar man vikten av att elever går vidare till högre studier inom 
teknik och miljö. I diskursen ses teknikämnets pedagogiska funktion som att ge 
underlag för rekrytering till högre teknisk utbildning och tekniska yrken.  

Vad tas inte upp i diskursen?   

I diskursanalytiska studier är det som inte sägs lika viktigt att undersöka som det som 
uttalas explicit. I kursplanen nämns mycket lite om ny teknik, endast en mening tar upp 
detta. 

En allt större del av den nya tekniken är resultatet av naturvetenskaplig forskning och ett 

systematiskt utvecklingsarbete. 

I texten redogörs för olika drivkrafter bakom teknisk utveckling. De faktorer som tas 
upp är: 

förändringar i naturen (..)  oförutsedda effekterna av tekniska metoder, (..) samhälleliga 

omvandlingar och behov av skild slag (..) t.ex. förändringar i befolkningssammansättningen, 

värderingsmönster, ekonomi, politik och miljökrav. (..) människors nyfikenhet och skaparglädje. 

Begrepp som marknadskrafter och skapade behov tas inte upp i detta sammanhang. 
Uppfinningar och innovationer är inte något som nämns i kursplanen, inte heller 
entreprenörskap. Det praktiska arbetet i ämnet nämns uteslutande som konstruktioner, 
begreppet modeller tas inte upp, inte heller gestaltning eller något om design.   

Analys av diskursiv praktik 

Intertextuellt, är kursplanerna i varje ämne ett komplement till Läroplanen, Lpo94, och 
lyder direkt under Skollagen där skolans övergripande syfte är formulerat. Kursplanerna 
har beslutats av regeringen, vilken också ansvarat för utarbetandet av innehållet i Lpo94 
och Skollagen, de senare är dock fastställda genom riksdagsbeslut. Kursplanerna är 
även intertextuellt kopplade till de olika dokument som i beslutsprocessen föregick den 
slutliga versionen.  

Kursplanen konsumeras på såväl kollektiv som individuell nivå. Skolan som institution 
är skyldig att följa den nationellt fastställda kursplanen och den sätter därmed också upp 
ramarna för den individuella lärarens undervisning. Den intertextuella kedjan fortsätter 
genom att läromedelsproducenter anpassar läromedlen efter läroplan och kursplan. 

Analys av social praktik 

Den diskursiva praktiken som den tar sig uttryck i kursplanen i teknik ingår i en 
existerande diskursordning. Den diskursiva praktiken utmärks av en syn på rollen som 
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medborgare vars kritiska förhållningssätt inte framhävs samt att traditionella könsroller 
befästs. Den diskursiva praktiken verkar på så sätt reproducerande på den existerande 
diskursordningen, vilken döljer strukturella maktförhållanden. Förhållandet mellan den 
diskursiva och den sociala praktiken med fokus i institutioner och samhälle verkar 
därmed i en upprätthållande riktning.  

Fokusgruppsintervju med experter 
Beskrivning av data 

I intervjuguiden (se bilaga 2) beskrivs ett scenario där tre lärare med olika bakgrund och 
synsätt på teknikämnet bedriver teknikundervisning med helt skilda innehåll. Frågor 
kring hur informanterna förhåller sig till detta i relation till kursplanen, samt om 
teknikämnets identitet, allmänbildning i teknik, centralt innehåll i ämnet etc. följer 
därefter.  Inledningsvis sammanfattar Tor Ragnar Gerholm sin syn på vad han uppfattar 
som teknikämnets problematik. Han menar att det har uppstått kommunikationsproblem 
kring själva ordet teknik eftersom begreppets innebörd har förändrats över tid och olika 
människor lägger in olika betydelser i ordet. Det viktigaste som kan göras om man vill 
arbeta för ämnet är därför att fastställa vad man menar med ordet teknik. Ytterligare ett 
problem är lärarnas relation till ämnet, menar han. Många lärare tror att teknikämnet 
handlar om att undervisa i teknik och låter därmed eleverna enbart bygga och konstruera 
under tekniklektionerna. Tor Ragnar Gerholm anser att det är viktigare att undervisa om 
teknik eftersom de flesta elever inte själva kommer att bli tekniker, däremot är det 
viktigt att de får en respekt och förståelse för teknikens betydelse för den sociala, 
ekonomiska och historiska utvecklingen.  

Frågan om teknikundervisningen skall innehålla undervisning i teknik eller om teknik 
diskuteras därefter ingående. Thomas Ginner menar att görandet i sig är viktigt för att 
nå en typ av förståelse som annars är svår att få. När gruppen senare kommer in på 
denna fråga igen menar Ingrid Carlgren att det på senare tid har etablerats ett annat sätt 
att uppfatta kunskap, där man ser att förtrogenhetskunskaper utvecklas genom ett 
görande inom området, oavsett vilket kunskapsområde det gäller.  

Därefter kommer gruppen in på en kort diskussion om skillnaden mellan naturvetenskap 
och teknik vilket till leder vidare till ett samtal kring arbetsprocessen med kursplanens 
formulering. Om det föreslagna ämnet teknik och miljö hade beslutats bli ett nytt ämne, 
skulle det ha medfört att teknikämnet blivit tydligare och fått ett nytt innehåll? Inom 
gruppen råder skilda uppfattningar kring detta, någon menar att idén om att tekniken är 
en egen kunskapstradition stärktes i den fastställda kursplanen. Remissinstansernas 
avvisande inställning till ämnet teknik och miljö dryftas därefter.  

Ingrid Carlgren problematiserar kring vad som händer när ett kunskapsområde blir ett 
skolämne, hon menar att revir börjar sättas upp och att teknikämnet drabbats hårt av 
detta. Tekniken som en självständig kunskapstradition och tyst kunskap diskuteras. I 
detta sammanhang framhålls synen på skolämnen som förvaltare av mänsklighetens 
kunskapstraditioner och Ingrid Carlgren menar att detta sätt att tänka om skolämnen var 
något helt nytt då kursplanerna formulerades. Konstruerandet av kursplanerna bröt mot 
kursplanetraditionen genom att man nu skulle skriva fram kursplaner utan att skriva 
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fram stoff. Man tar därefter upp teknikämnets kursplan och det kommentarmaterial som 
aldrig gavs ut och man menar att lärarna blev svikna och utelämnade utan att ha fått de 
nödvändiga redskapen för att kunna omsätta kursplanen till egen undervisning.  

När jag ber gruppen argumentera kring varför vi ska ha teknik i skolan framhåller Tor 
Ragnar Gerholm vikten av att ge eleverna en medvetenhet kring teknikens betydelse för 
samhällsutvecklingen. Samtalet leder vidare till en diskussion och ett problematiserande 
av begreppet bildning, vilket man menar kan ses både som ”om- och i-bildning”. Skolan 
syftar, enligt Ingrid Carlgren, till att åstadkomma allsidigt bildade människor, i 
betydelsen formade på olika sätt. Där kan tekniken med sin egen kunskapstradition 
knytas till vikten av görandet i teknik. Görandet i sig är inte i fokus, däremot menar hon 
att man utvecklar någonting genom görandet. Hon återkommer till kursplanearbetet och 
menar att meningarna gick lite isär kring denna fråga, man diskuterade då teknikens 
funktionalitet kontra tekniska konstruktioner. Utifrån funktionaliteten som en drivkraft i 
teknikens utveckling leder samtalet vidare till en längre diskussion kring vad som driver 
den tekniska utvecklingen framåt. I detta sammanhang tas frågan om vad teknikens 
väsen är upp till diskussion.  

Analys av data 

Textanalys 

Modalitet och transitivitet 

Det transkriberade samtalet innehåller modaliteter endast i begränsad omfattning, detta 
gäller såväl objektiva modaliteter som modalitet uttryckt i form av tillåtelse. Detsamma 
gäller för textens transitivitet, experterna markerar i de allra flesta fall att det är deras 
subjektiva utsagor. Här kan ändå ges några exempel på formuleringar där modalitet 
förekommer: 

Thomas Ginner: (..) målet är egentligen, måste ju vara att ge nå’n slags allmänbildning i teknik 

Tor Ragnar Gerholm: (..) på det viset försvann ju miljöämnet ur schemat. Det finns inte 

nå’nstans egentigen. (…) ta så’na saker som klimatförändringar och så’nt som som nu är 

väldigt inne i debatten. Det finns ingenstans i skolan som man diskuterar så’nt, eller har 

anledning att göra det. (apropå att ämnet teknik och miljö inte realiserades, min anmärkning)   

Ordval 

Begrepp som är centrala i texten är skolämne, kunskapstradition, bildning, tyst kunskap 
och förmågor. Begreppet bildning diskuteras utförligt i fokusgruppen och 
problematiseras utifrån aspekterna ”bildning i och om” samt det klassiska 
bildningsbegreppets innebörd. ”Förmågor” är också ett begrepp som avhandlas under 
intervjun och det framkommer då att begreppet uppfattas på olika sätt av deltagarna. 
Gruppen enas därför om att istället använda begreppet ”ämnesspecifika kompetenser”.  

Frågor 

Något som är utmärkande för texten är att deltagarnas i sina utsagor ställer många frågor 
till sig själva. Några exempel:  
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Ingrid Carlgren: Vad är ett ämne? Vad är en kunskapstradition utanför skolan och vad är ett 

ämne i skolan? 

Tor Ragnar Gerholm: Varför kallas det civilingenjörer egentligen?  

Ingrid Carlgren: Finns det nå’t slags teknikens väsen? Finns det nå’t slags varande som är 

tekniskt drivande? 

Argumentation 

Frågorna används även i argumentationen mellan deltagarna. Ett exempel: 

Ingrid Carlgren: Vad är det som gör att dom blir till bättre människor för att dom skulle 

uppmärksamma det? (syftar på vikten av att uppmärksamma eleverna på teknikens betydelse 

för samhällsutvecklingen, min anmärkning)  

Andra exempel på argumentation är:  

Tor Ragnar Gerholm: Därför att teknik är inte tillämpad naturvetenskap och där kan vi stödja 

oss på Nationalencyklopedin som tydligt, uttryckligen säger att det är missvisande 

Teknikämnets problematik 

I diskursen finns en föreställning om att teknikämnets situation i skolan är 
bekymmersam. Begreppet teknik betraktas som problematiskt, eftersom det läggs in 
olika betydelser i ordet. Ur detta uppstår kommunikationsproblem, det är därför viktigt 
att klargöra innebörden av begreppet teknik. (I de fall där betoningar av speciella ord 
förekommer, är dessa markerade med kursiverad stil). 

Tor Ragnar Gerholm: Jag tror att det viktigaste som man skulle kunna göra om man vill arbeta 

för det här ämnet är att försöka slå fast vad man menar men själva ordet teknik. Och då skulle 

jag vilja föreslå att man använder det i Nationalencyklopedins mening.  

Kursplanens kortfattade skrivning samt det faktum att det kommentarmaterialet till 
denna aldrig gavs ut, beskrivs också som en bidragande orsak till teknikämnets 
situation.  

Thomas Ginner: (…) det är lite mycket begärt att lämna ut en kursplan på fyra sidor till lärare 

från år 1 till, F till 9 och det finns i stort sett inga, dom har inga traditioner med sig alltså. Det är 

dömt att, då skulle man ju ha ett fortsatt utvecklingsarbete som innefattade, för risken är tycker 

jag att vad som händer nu när dom inte gjorde det, det är att man säger att jobba på det här 

sättet, det kan man inte göra, här måste man tillbaks till mer detaljerade kursplaner och så och 

det är liksom 

Ingrid Carlgren: Ja men det är ju förskräckligt, jag tycker det är det största sveket. Och jag vet 

att du var ju inne på det att man skulle ta de 4 F:n  

Tor Ragnar Gerholm: Ja 

Ingrid Carlgren: och så skulle vi liksom skriva fram (skrattar) vartenda kunskapsområde. Man 

skulle utveckla instrument för att utveckla vartenda kunskapsområde. Men det underliga var, 

eller det underliga var, att föreställningen på Skolverket var precis tvärtom. Att lärare behövde 

inga särskilda instrument för sitt arbete, utan det är nå’t slags intellektuellt så här, det räcker att 

man har teoretiska föreställningar. Och sen så ska man tala med varandra och sen så ska man 
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utveckla skolpraktiken. Och det, det tror jag är den stora, stora, stora missen. Där är vi däremot 

idag, att det börjar nog uppmärksammas idag, att läraryrket kan inte heller klara sig utan 

instrument.  

Expertgruppen diskuterar ointresset för teknik bland eleverna och i samhället i stort. I 
detta sammanhang tas skolans roll upp.  

Tor Ragnar Gerholm: Jag tror alltså, det väsentliga, det allra viktigaste är att få dom att inte 

förakta teknik. Där tror jag nämligen att väldigt många elever lämnar grundskolan med en 

känsla att teknik är tråkigt, och det tycker dom om naturvetenskap också för den delen.  Och då 

har man alltså misslyckats med sitt centrala pedagogiska uppdrag, nämligen att skapa intresse 

för ämnet. Man har skapat motsatsen, ett ointresse för ämnet (…) Och varför är det på sättet? 

Jo, jag tror att, dom känner att dom inte kommer att bli tekniker, det angår dom inte, det dom 

ser av det, dom tycker det är trivialt och ganska tråkigt, det kan andra människor syssla med. 

De dras till lite mer intressanta saker, som samhällskunskap eller nå’nting så’nt där som rör sig 

om viktiga saker och på det sättet så missar dom förståelsen av vad tekniken har för betydelse 

för samhället. (…) första villkoret är, se till att dom åtminstone får respekt och uppskattning av 

det här ämnet, även om dom inte kommer att ägna sig åt det, för det skapar en annan miljö, att 

arbeta i, en annan livslust så att säga, för, även för teknikerna.  Det är så stor skillnad när man 

kommer t.ex. till Kina eller Amerika. Där är ett enormt tekniskt intresse, teknik är fint alltså. Och 

det fyller tidningarna, och människor läser, dom är lika intresserade av det som av dokusåpor 

och så’nt. Och idrott för den delen. Och varför? Ja, det måste vara, det kan hänga ihop med 

skolan, tror jag, åtminstone i stor utsträckning att skolan har skapat det där intresset redan 

tidigt, även hos dom som inte ägnar sig åt det. 

Teknik som kultur 

Teknik beskrivs som en egen kunskapstradition, förutom begreppet ”kunskapstradition” 
används olika begrepp som ”kultur”, ”kunskapskultur” och ”kunskapsområde” för att 
beteckna detta. Diskursen utmärks av en samstämmig syn när det gäller uppfattningen 
om att teknik är skiljt från naturvetenskapen. Teknik ses inte heller som en akademisk 
disciplin. Tor Ragnar Gerholm beskriver hur han, när han skrev en lärobok i idéhistoria, 
kom till insikt om ”tekniken som en självständig kulturtradition”. 

Jo, det är därför att tekniken passade inte in i den här mallen. Jag hade en akademisk mall på 

det hela, där fanns inte tekniken, fanns inget utrymme för tekniken. Då började jag förstå att 

tekniken var nog inte ett akademiskt ämne utan snarare raka motsatsen (skrattar) kan man 

säga. Ett oakademiskt ämne, med hantverket och bondekulturen och allt möjligt så’nt. Och man 

förde, traderade kunskap på andra sätt än vad man hade gjort i den akademiska världen. Och 

undan för undan, så kom jag alltmer till insikt om att, (…) man hade här att göra med ett 

alldeles speciellt fenomen som var totalt försummat inom den akademiska världen. Och jag 

upptäckte t.ex. att det inte fanns några tekniska universitet, bara tekniska högskolor som i sin 

tur var tekniska institutet från början och att det var en modern företeelse. Dom fick inte kalla 

sig professorer på Tekniska högskolan förrän långt in på 1900-talet och så där. Och s.k. 

civilingenjörer, varför kallas det civilingenjörer egentligen? Konstigt, jo därför att det här började 

i militära applikationer alltså militära högskolor och så blir det då civila som studerar och då blir 

det då civilingenjörer (…). Men så där, så kom jag in i det och sen blev jag ju väldigt fascinerad 

att studera detta fenomen, teknikhistoria, eller tekniken och kulturen. 
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Skolämnen knyts till kunskapstraditioner 

Skolämnen ses som förvaltare av mänsklighetens kunskapstraditioner och ämnen kan 
beskrivas som kvalitativt olika kunskapstraditioner, menar Ingrid Carlgren.  

Ingrid Carlgren: Och att man skulle genom att gå in i ämnena och börja fundera över vad är det 

ämnena förvaltar för slags kunskapstraditioner, på det viset skriva fram dom på ett nytt sätt i 

stället för stoff. Det var ju hela idén med vår kursplanekonstruktion. Och då blir ju tekniken så 

tydlig, alltså, som i ett så’nt perspektiv så blir det så tacksamt att kunna jobba med skillnader 

mellan naturvetenskap och teknik 

… 

Det är hemkunskap, teknik, slöjd. Alltså att i stället tala om dom tekniska kunskapstraditionerna 

i skolan. Och så börja bli lite mer nyanserade hur man talar om de tekniska 

kunskapstraditionerna för det är nå’nting med när ett kunskapsområde görs till ett skolämne. 

Och så börjar det plötsligt sätta upp sina egna revir. Och så ska det försvaras som ett 

skolämne. Och det tycker jag har drabbat tekniken också, jag är inte säker på att ämnet har 

mått så bra av det. 

Här uttalas att det finns beröringspunkter mellan skolämnena hemkunskap, teknik och 
slöjd genom att det tillhör de tekniska kunskapstraditionerna. När kursplanerna skrevs 
fanns ingen beredskap för detta sätt att uppfatta kunskap och tänka kring skolämnen och 
kunskapstraditioner. När det gäller kunskap är situationen i skolorna väldigt 
problematisk idag, menar Ingrid Carlgren.  

Ingrid Carlgren: Och det tror jag att man kan koppla till att vi på sätt och vis har varit modernare 

i vårt kunskapstänkande utan att riktigt kunna fylla upp det med tillräckligt mycket konkret 

innehåll. Och då trivialiseras i stället hela kunskapsinnehållet.   

I eller om teknik eller både och? 

Expertgruppen menar att kursplanen behandlar både undervisning om teknik och i 
teknik. Tor Ragnar Gerholm menar att undervisning om teknik är viktigare, 
teknikämnets syfte ses som att skapa en respekt och förståelse för teknikens betydelse 
för den sociala, ekonomiska och historiska utvecklingen. En medvetenhet om teknikens 
roll i förändringsprocesser i samhället ger möjlighet att förhålla sig till dessa.  

Tor Ragnar Gerholm: Ja den ekonomiska basen har förändrats. Men hur har den förändrats? 

Den har förändrats genom den tekniska utvecklingen. Och jag tycker det är konstigt att 

ungarna kan gå igenom skolan och inte få uppmärksamma detta, att inte få uppmärksammas 

på detta. Och vad det har inneburit, innebär och vad det kommer att innebära 

.. 

Ingrid Carlgren: Vad är det som gör dom till bättre människor för att dom skulle uppmärksamma 

det? Eller det handlar inte om bättre människor, vad handlar det om då? 

Tor Ragnar Gerholm: Jag vet inte om dom blir bättre människor, men dom blir mera medvetna 

och det tror jag är viktigt. Jag har alltid trott att det är bra att vara medveten om saker och ting 

än att vara omedveten. Om man är medveten om förändringsprocesserna som har ägt rum och 

äger rum runt omkring oss så har man också en möjlighet att förhålla sig till dom. Om man 
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säger ja eller nej är en annan sak. Man har åtminstone fått klart för sig att det är nå’nting som 

sker omkring oss som är väldigt viktigt. Det har man knappast, det hade man knappast förut. 

Denna medvetenhet uttrycks som en form av ”bildning som handlar om att förstå 
världen och vad det innebär att vara människa” (Ingrid Carlgren, min anmärkning). 

Thomas Ginner: Det är konstigt, varför ställer vi frågan behövs det ett obligatoriskt teknikämne, 

när vi är så impregnerade av teknik, vi har det precis runt om oss. Det är som du säger, det 

hjälper oss att förstå, vår omgivning och utvecklingen. Men det kanske finns mer saker av mer 

tekniskt kunnande som också är viktigt, en slags teknisk grammatik, att förstå alltså hur man 

kan göra saker med sin omedelbara omgivning som genom att faktiskt läsa, hålla på och 

arbeta med teknik. Och då blir man,  kanske man inte blir specialist på dom här olika områdena 

men det finns. 

Även aspekten i teknik bör behandlas i teknikämnet, inte för att eleverna skall bli 
fackspecialister men däremot för att få insikter om det som är allmängiltigt i detta 
görande. Här tas även upp aspekter kring teknikanvändning i vardagen.  

Thomas Ginner: Alltså jag tycker det är intressant det där klassiska exemplet om man ser 

ungdomar, man brukar ofta säga, titta min grabb han är så duktig på att ställa in videon och jag 

sitter där med manualen och jag förstår ingenting. Alltså han har knäckt nå’n kod som gör att 

han, dom är uppbyggda på ungefär samma sätt dom här videoapparaterna och har man knäckt 

den då kan man läsa av dom flesta. Och det finns en massa så’na exempel i tekniken (..)  

Genom görandet förstår man saker som man annars inte skulle förstå. Detta sätt att se på 
kunskap och kunskapsbildning har vuxit fram efter det att kursplanerna skrevs.  

Ingrid Carlgren: (..) oavsett vilket kunskapsområdet det är, så utvecklar man en förtrogenhet 

genom ett görande inom området. Själva begreppet epistemiska praktiker tycker jag (skrattar) 

är ett väldigt gångbart begrepp. 

Bildning kan också vara ”i-bildning”. Skolans syfte är att åstadkomma allsidigt bildade 
människor, bildade i betydelsen formade på olika sätt. 

Ingrid Carlgren: (..) alltså om man tänker sig liksom bildningsskapandet, för det är där jag 

knyter också själva idén med att teknik är en särskild kunskapstradition, genom att göra saker i 

teknik  

… 

Men dom andra sakerna också som handlar om, alltså själva begreppet allsidig bildning att bli 

formad i en slags allsidig mening också genom dans, musik, äh och en form av teknisk 

bildning, och då är det inte knypplandet i sig, utan det är frågan om, genom knypplandet 

utvecklar man någonting. Vad är det man utvecklar? Och det var ju det som vi försökte 

formulera i teknikämnet, och där hamnade vi en annan diskussion där jag vet att vi hade lite 

olika uppfattningar, nämligen teknikens funktionalitet kontra tekniska konstruktioner. Det var lite 

granna en övning som vi höll på med en del. För att det finns nå’nting i funktionaliteten som är 

en slags drivkraft i teknikens utveckling, som är speciell som inte finns i dom andra ämnena på 

samma sätt. Om man liksom ser tekniken mellan människan och världen, då är det är ju för att 

vi vill förbättra saker.  

Tor Ragnar Gerholm: Ja 
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Ingrid Carlgren: Och liksom vad är det som är förbättringsdrivet liksom? Och då är det nå’n 

slags funktionalitet där. I alla fall höll vi på med att det räcker inte och bara konstruera, det 

fångar liksom inte 

Tyst kunskap 

I diskussionen uppmärksammas tyst kunskap när man diskuterar görandets kvalitativa 
dimensioner i den kunskapande processen och man anknyter här till 
förtrogenhetskunskaper. Huruvida tyst kunskap är något speciellt för just teknikämnet 
verkar experterna inte riktigt vara överens om. 

Thomas Ginner: (...) Och just det här att, som vi har gjort det till en paroll ”Att begripa genom 

att gripa”. Vad är det du förstår genom att faktiskt hålla på med saker och det här med tyst 

kunskap är ju intressant. 

Ingrid Carlgren: Å andra sidan.  

Thomas Ginner: Ja 

Ingrid Carlgren: Alltså det är ju livsfarligt om du tror att det tysta kunnandet eller gripandet bara 

gäller tekniken.  

Thomas Ginner: Ja 

Ingrid Carlgren: och det gäller ju också fysiken 

Tor Ragnar Gerholm: Javisst 

Ingrid Carlgren: och det gäller ju också dom ämnena. Och det är det som jag tycker ha hänt 

sedan vi skrev det här läroplansförslaget eller kursplaneförslaget, det är ju faktiskt att det har 

kommit upp det sättet att uppfatta kunskap, kunskapsbildning har blivit så väldigt mycket 

starkare att oavsett vilket kunskapsområdet det är, så utvecklar man en förtrogenhet genom ett 

görande inom området. (…)  

… 

Tor Ragnar Gerholm: Men för mig var det här var en aha-upplevelse faktiskt. Både den här 

kulturtraditionen och tysta kunskapen och det kom att spela en väldigt stor roll för mitt sätt 

uppfatta tekniken som ett särskilt ämne. 

Teknik och miljö 

Det av Läroplanskommittén föreslagna ämnet teknik och miljö beskrivs av deltagarna 
med beteckningen innovation. Man menar att genom detta skulle de övergripande 
miljöfrågorna ha funnit en naturlig plats i skolan, möjligen hade även ämnet uppfattats 
som helt nytt och därigenom undgått att förknippas med det gamla teknikämnet. Detta 
kan ha vägts upp av att tekniken som en egen kunskapstradition lyftes fram väldigt 
starkt i kursplanen. 

Teknikens drivkrafter och konsekvenser 

Tor Ragnar Gerholm: (..) hela historiska utvecklingen och den sociala och den ekonomiska 

utvecklingen, det klart att tekniken har ju varit en mycket mer samhällförändrande kraft än 

någon annan kraft, inklusive politiken och för den delen naturvetenskapen. Det är ju genom 

dessa ständiga förändringar som vi har skapat en helt annan, många tycker kanske sämre 
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värld men en annan värld är det i alla fall än den som våra förfäder levde i. (…) Hela landet, 

hela världen har förändrats, på två, tre generationer. Varför? Ja, inte är det resultat av någon 

politisk utveckling eller politiska beslut, eller nå’n slags världsrevolution eller nå’nting så’nt, utan 

det är helt enkelt  

Ingrid Carlgren: den ekonomiska basen 

Tor Ragnar Gerholm: Ja den ekonomiska basen har förändrats. Men hur har den förändrats? 

Den har förändrats genom den tekniska utvecklingen.  

… 

Tor Ragnar Gerholm: (..) Jag tror, jag tror att det är så här att, tekniken är heteronom, den är 

styrd utifrån va. Äh, inte inifrån styrd som vetenskapen, naturvetenskapen är. (..) Äh, inom 

tekniken däremot så en aldrig så bra teknisk lösning som inte har nå’n marknad, inte fyller 

något påtagligt behov på något vis, den är värdelös. Äh, det måste finnas en avnämare. Och 

det är avnämarna som styr va, äh teknikens utveckling 

… 

(..) i stort sett kan man göra vad som helst egentligen, men det (skratt) det räcker inte med det 

utan det måste fylla något behov nå’nstans, eller folk måste tro att det fyller ett behov för att det 

ska bli mening med det. Skapa ett behov om inte annat 

… 

Thomas Ginner: Alltså teknikens drivkrafter tror jag är mer komplicerade än så (…) i ett 

samhälle som marknadsekonomin (..) en grov uppdelning som görs i den här diskussionen om 

teknikens drivkrafter så talar man ju om push och pull. Men så sa du Tor Ragnar man kan 

skapa ett behov. Om man t.ex. tar den här kameran till mobiltelefonen som ju väldigt många 

tyckte, den är ju fullständigt onödig, den utvecklades inifrån systemet själv och nu är det ett  

väldigt behov, verkar det som (…) men det handlar också om en slags nyfikenhet (…). I 

slutändan kan man alltid säga att det som inte går att sälja på marknaden kommer dom inte 

lyckas med i alla fall va (..) 

… 

Ingrid Carlgren: Men jag är ute efter på nå’t sätt, finns det nå’t slags teknikens väsen? Finns 

det nå’t slags, äh varande  

Tor Ragnar Gerholm: Jag tror inte det 

Ingrid Carlgren: som är tekniskt drivande? 

Tor Ragnar Gerholm: Jag tror inte det. Det finns ett mänskligt behov av att få det bättre, 

åtminstone vad man tycker själv är bättre, huruvida det verkligen är bättre det kan man 

diskutera (..) 

Thomas Ginner: Men man kan undra hur kulturellt betingat det är (..). Den tekniska 

utvecklingen som vi har upplevt här, om man börjar med jordbruksrevolutionen för tio tusen år 

sen, så är det ju ett otroligt brott mot ganska lång period av ett tekniskt ganska stillastående 

samhälle (..) men sen alltså industrialismen för 200 år tillbaka ungefär och framåt är ju, alltså 

den tekniska utvecklingen är exempellös naturligtvis.  

… 
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Ingrid Carlgren: (..) Alltså jag undrar, jag är egentligen ute efter att formulera nå’n slags fråga, 

är det något med teknik och västerländskhet? 

Tor Ragnar Gerholm: Ja, det trodde jag länge, men det tror jag inte längre. Efter att ha varit så 

mycket i Kina och Indien och alla så’na där länder, (..) då har jag en känsla av att dom är mer 

teknisk intresserade än vad vi nå’nsin har varit. Deras kultur är mycket mer 

Ingrid Carlgren: Just det, det är kulturellt. Det är alltså inte nå’t mänskligt utan jag är tillbaka på 

att det är kulturellt betingat 

Tor Ragnar Gerholm: Ja det är kulturellt betingat, det tror jag också. Äh vad som, tror jag 

karakteriserar västerlandet jämfört med dom här länderna, det är att vi har tidigare än någon 

annan lyckats väva ihop teknik och vetenskap. 

I: Mm, mm 

Här ges uttryck för en syn på teknisk utveckling som något kulturellt betingat och 
gruppen problematiserar kring de faktorer som verkar pådrivande på utvecklingen. 
Begreppet teknikens väsen tas även upp i detta sammanhang, där frågan om teknikens 
inre natur väcks. 

Teknikämnets innehåll i relation till kursplanens centrala perspektiv 

Hur förhåller sig då det innehåll i teknikämnet som gruppen tar upp, till kursplanens 
centrala perspektiv? 

Utveckling: Detta är en mycket central aspekt i diskursen. En förståelse för teknikens 
betydelse i den historiska utvecklingen och teknikens samhällsförändrande kraft är 
väsentligt. Här talas om en medvetenhet och respekt för teknikens betydelse. 

Vad tekniken gör: Här berörs funktionaliteten som en drivkraft i den tekniska 
utvecklingen, vilket är något speciellt just för tekniken, menar man.  

Konstruktion och verkningssätt: Denna aspekt diskuteras ingående, någon menar att en 
generell förståelse för teknisk grammatik bör eftersträvas. Görandet är viktigt men det 
räcker inte med att bara konstruera, vilket man menar är något som 
teknikundervisningen i skolorna innehåller till största delen. 

Komponenter och system: Just dessa specifika beteckningar tas inte upp i diskursen, 
däremot nämns att teknikundervisningen inte enbart får omfatta ett intresse för det 
tekniska föremålet, det måste sättas in i ett större sammanhang.  

Tekniken, naturen och samhället: Teknikens effekter på miljön och en hållbar 
utveckling tas upp i diskursen tillsammans med teknikens betydelse för 
samhällsutvecklingen. 

Olika kunskapsformer 

Utifrån kunskapsformerna fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet, tas följande 
innehåll upp i diskursen: 

Förståelse: Teknikens betydelse för samhällsutvecklingen, teknikens drivkrafter, 
teknikens grammatik 
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Färdighet: Konstruera och görande är begrepp som tas upp, men något specifikt innehåll 
nämns inte 

Förtrogenhet: Utvecklas genom ett görande i teknik, inget innehåll beskrivs 

Vad tas inte upp i diskursen? 

Experterna samtalar rent allmänt på en mer övergripande nivå, man tar inte upp 
teknikundervisningens konkreta innehåll eller arbetssätt. Förutom det som jag berört 
under föregående rubriker finns några andra aspekter på teknik och teknikämnet som 
inte tas upp i expertdiskursen. Skolämnet teknik har beröringspunkter med slöjd och 
hemkunskap genom att de tillhör de tekniska kunskapstraditionerna. Inga kopplingar till 
andra skolämnen görs, inte heller nämns hur man kan arbeta tematiskt och 
ämnesintegrerat i teknikundervisningen. Teknikens anknytning till kreativ verksamhet 
nämns inte heller i diskursen. Innovationer och entreprenörskap diskuteras inte, varken 
som fenomen eller som ett innehåll i teknikämnet. Inget nämns heller om genusaspekter 
på teknik eller teknikämnet. Teknikämnets anknytning till vardagskunskaper i teknik tar 
experterna upp mycket kortfattat när man talar om manualer till videoapparater, men 
inget nämns om hur ny teknik kan inrymmas som ett innehåll i teknikundervisningen. 
Den tekniska utvecklingens drivkrafter diskuteras i termer av kulturella och 
marknadsmässiga betingelser, men att hos eleverna skapa en medvetenhet om och ett 
kritiskt förhållningssätt till de skapade behov som marknadsekonomiska intressen driver 
fram, diskuteras inte. Etiska aspekter på teknisk utveckling nämns inte heller i 
diskursen.  

Analys av diskursiv praktik 

De tre personer som ingått i fokusgruppen var alla delaktiga i formuleringen av 
kursplanen i teknik. Två av personerna ingick i läroplanskommittén, en av dem hade 
rollen som ämnesexpert, vilka biträdde kommittén i kursplanefrågorna. 
Läroplanskommitténs huvudbetänkande Skola för bildning samt dess slutbetänkande 
Kursplaner för grundskolan är de dokument som, intertextuellt, närmast anknyter till 
samtalet mellan experterna.  

Analys av social praktik 

Den diskursiva praktiken visar inte på ett direkt kritiskt förhållningssätt till rådande 
samhällsstrukturer. Den kan på så sätt sägas vara reproducerande på den sociala 
ordningen och dess maktförhållanden. Däremot kan den diskurstyp som innebär att se 
teknikämnets syfte som att ge alla elever en medvetenhet om teknikens betydelse för 
samhällsutvecklingen, innebära att även ett kritiskt förhållningssätt till tekniken 
uppmärksammas.  

Fokusgruppsintervju med lärare 
Beskrivning av data 

I intervjuguiden (bilaga 2) beskrivs lärarna Helen, Jörgen och Ola och deras 
teknikundervisning. Helens undervisning syftar till att ge eleverna en allmänbildning i 
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teknik där praktiska och teoretiska moment varvas. Jörgens undervisning innehåller 
inslag av verkstadsteknik, medan Ola ser teknikundervisning som tillämpad fysik. Med 
utgångspunkt från det beskrivna scenariot i intervjuguiden inleder de tre lärarna med att 
diskutera nödvändigheten av att olika lärare har en enad syn på teknikämnet. Frågor om 
betygssättning och möjligheter till likvärdig bedömning kommer upp i detta 
sammanhang. Man menar att det är viktigt att lärare har möjlighet att diskutera ämnet 
med kollegor både på den enskilda skolan och i form av lärarnätverk. En röd tråd i 
teknikundervisningen i ett F-9-perspektiv anser man vara önskvärd, men de praktiska 
svårigheterna i genomförandet av detta ser lärarna som uppenbara.   

Samtalet glider därefter in på vad som styr valet av stoff i undervisningen, lärarens 
intresse eller elevernas förförståelse och egna funderingar. Bodil som undervisar i de 
tidigare skolåren kommer under samtalet flera gånger in på vikten av att lyssna på 
elevernas tankar och frågor. I undervisningen i teknik är det angeläget, betonar lärarna, 
att eleverna redan tidigt får kunskaper om teknikbegreppet och vad det innebär. Man 
anknyter också flera gånger till det historiska perspektivet på tekniken som något 
centralt i teknikundervisningen.  

Lärarna för sedan en diskussion om värdet av att teknikämnet skall innehålla både 
praktiska och teoretiska inslag, och att det inte räcker med att enbart arbeta praktiskt. 
Ändå är det de praktiska momenten i teknikundervisningen som lärarna mest uppehåller 
sig vid när de berättar om sin egen undervisning. Kursplanens beskrivning av 
teknikämnet innehåller många olika aspekter och perspektiv, vilket Christina uppfattar 
som svårt, hon uttrycker hur pressande det kan kännas för att inte ”få med allt” och att 
inte ha tillräckliga kunskaper om alla olika delar som ingår i teknikämnet. Niklas ser 
kursplanen mer som en typ av vägledning och att det är den professionella läraren som 
gör självständiga bedömningar av vilket innehåll som är relevant i undervisningen. Han 
menar att teknik är ett enormt stort kunskapsområde och att det, som tekniklärare, inte 
är möjligt att kunna allt om och i teknik.  

Lärarna uppfattar att teknikämnet har dålig status på skolorna. Rektorer satsar inte på 
ämnet i någon större utsträckning, varken på fortbildning av lärare eller ekonomiska 
resurser i form av material och lokaler. Vissa lärare får tekniktimmar i sitt schema för 
att fylla ut sin tjänst. Det finns också en utbredd okunskap om ämnet och på de lägre 
stadierna förekommer det ofta inte alls i undervisningen, menar man. 

Lärarna anser att teknikämnet bör vara obligatoriskt därför att vårt samhälle och våra liv 
genomsyras av teknik och att tekniken också är en viktig drivkraft för 
samhällsutvecklingen. Man anser att det även är betydelsefullt att det finns ämnen i 
skolan där man arbetar praktiskt. En medvetenhet om teknik som företeelse och begrepp 
bör alla elever få, tycker lärarna.  Niklas tar också upp betydelsen av ett obligatoriskt 
teknikämne ur ett rekryteringsperspektiv.  

Lärarna talar vid flera tillfällen om betygssättning och svårigheterna med detta. Lärarnas 
allmänna arbetssituation kommer upp under samtalet där man bl.a. tar upp tidsbristen 
när det gäller planering med andra lärare och alla de arbetsuppgifter förutom 
undervisning som lärare är ålagda att utföra. 
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Analys av data 

Textanalys 

Under de knappt två timmar som fokusgruppen diskuterade fördelades talutrymmet 
mellan de tre lärarna inte helt jämnt. Antal repliker var ungefär lika för Niklas och Bodil 
medan Christina hade något färre. Niklas hade genomgående längre repliker vilket 
gjorde att han dominerade samtalet, jämfört med Bodil som hade många korta repliker 
med något eller några enstaka ord. Niklas förmedlade en säkerhet genom sina 
formuleringar, han inledde repliker t.ex. med uttryck som ”det är ju så här att”, vilket 
kan ha inverkat hämmande på de övriga. Christina antog rollen som den osäkre vilket 
hon också påpekade i slutet av diskussionen.  

Modalitet och transitivitet 

Det transkriberade samtalet innehåller modaliteter i form av tillåtelse, och då nästan 
uteslutande med ordet måste, däremot förekommer objektiva modaliteter endast i 
begränsad omfattning. Detsamma gäller för textens transitivitet, lärarna markerar i de 
allra flesta fall att det är deras subjektiva utsagor. Här ges några exempel på 
formuleringar där modalitet förekommer:  

Christina: Nej men rektorerna måste bli mer upplysta, det måste dom 

Christina: Man måste ha proffs, bara tekniklärare som bara har teknik 

Niklas: Det finns ju inget färdigt koncept när det gäller tekniken  

Frågor 

Lärarna ställer en del frågor till sig själva i sina utsagor. Några exempel (i de fall där 
betoningar av speciella ord förekommer, är dessa markerade med kursiverad stil):  

Christina: Är det nå’n idag på nå’n skola som kan teknik hundra? 

Niklas: Vad ger man för signaler till dom som jobbar med teknik? Vad har du för budget? 

Bodil: Hur ska vi göra för att nå målen? 

Argumentation 

Frågorna används även i argumentationen mellan deltagarna. Ett exempel: 

Christina: Vad är målet då? (syftar på målet för teknikundervisningen, min anmärkning)  

Christina: När du säger att du är jättepraktisk och du är träslöjdslärare och det är jättebra. Men 

kan man va’ tekniklärare om man har tummen mitt i handen? 

Andra exempel på argumentation är:  

Bodil: Jag måste ju veta vad jag håller på med, jag kan ju inte vara ute och cykla, och därför 

måste vi ha dom här diskussionerna med kollegor.  

Ordval 

Mål är ett begrepp som lärarna använder under samtalet vid flera tillfällen. Begreppet 
används i bemärkelsen de kravfyllda mål som återfinns i styrdokumenten, men man 
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talar även om egna formulerade mål som fungerar som vägledning och riktlinje för 
undervisningen. Den röda tråden är också ett begrepp som används i samtalet. Den röda 
tråden i teknikundervisningen från förskoleklass till årskurs nio på en skola är något 
som är eftersträvansvärt, men som man menar inte fungerar i praktiken.  

Ytterligare ett begrepp som återkommer under samtalet är professionalism. En av 
lärarna menar att lärare måste vara professionella i den meningen att de måste inneha 
specifika ämneskompetenser. Det finns många lärare som inte har tillräckliga kunskaper 
i sitt ämne, vilket man ger lärarutbildningen skuld för, och när en lärare har 
undervisning i flera olika ämnen i sin tjänst finns ingen möjlighet att fördjupa sig i ett 
ämne.  

Christina: Jag tror det är viktigt med proffesionali, liksom lite mer proffs, man måste kunna 

nå’nting, och frågan är - är det nå’n idag på nå´n skola som kan teknik hundra? Där är jag är 

högst tveksam om det är nå´n som kan tolka läroplanen och liksom dra ut, liksom essensen ur 

det och forma en undervisning för och 

Teknikämnets praktiska och teoretiska inslag 

Lärarna uttrycker att teknikämnet skall innehålla både praktiska och teoretiska inslag. 
Det räcker inte med att enbart arbeta praktiskt. Ändå är de praktiska inslagen i 
teknikundervisningen det som lärarna mest uppehåller sig vid när de berättar om sin 
egen undervisning och som är det område som de verkar mest säkra på. Man talar dock 
inte om vad det praktiska arbetet i teknikundervisningen har för funktion i en 
kunskapande process, man använder i stället ord som jättekul, roligt och omväxlande. I 
samtalet kan man urskilja att det underförstått finns en värdering att en tekniklärare 
måste ha en praktiskt inriktad kompetens. 

Niklas: (...) i och med att jag är slöjdlärare så är jag ju praktiskt lagd givetvis va, och jag tycker 

att teknikämnet får inte bli ett renodlat teoretiskt ämne som jag vet att det på vissa skolor är det 

för att man inte har en sal där man kan jobba ordentligt i. Vi har ju flyttat ner tekniken till 

träslöjdssalen  

Bodil: Mm 

Niklas: så att vi kan utnyttja alla dom verktyg och maskiner vi har där, men alltså jag vill att 

tekniken ska vara procentuellt mer praktisk än teoretisk  

Bodil: Mm, mm 

Niklas: Jag kan inte säga liksom att det ska vara 60 % praktiskt arbete och 40 % teori utan, 

men det skall finnas med både och, för att dom älskar ju det här med att jobba med händerna. 

Sen att det måste bli nå’t annat, dokumentation på det, det är ju självklart. Men att, och dom 

ibland får dom använda datorerna under lektionerna, ni får ju se det här som att visst arbete 

måste bedrivas hemma, se det inte som en läxa men ni har ju inte all den här tiden i skolan 

utan, då kan man säga att det är en läxa, ni måste prestera det här.  

… 

Bodil: Sen har vi lite material och så där på skolan och så, men visst finns det grejer som man 

kan liksom låna och fixa till. Du måste också vara den här händiga typen som du säger va. För 

du kan inte ha, du måste ha en idé vad det är du kan tänkas liksom göra utav det. 
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Elevernas kunskapsutveckling i teknik 

Lärarnas syn på hur kunskapsutvecklingen i teknik går till hos eleverna kommer fram 
genom lärarnas beskrivningar av sin teknikundervisning och därmed de erfarenheter 
som eleverna gör. Redan i tidig ålder bör eleverna diskutera teknikbegreppet och vad 
det innebär.  

Niklas: (..) men man får inte tappa bort tycker jag liksom, teknikordet, det är det jag är rädd för 

att man, eleverna ska känna igen ordet teknik, vad det innebär. 

Viktigt är att få upp ögonen för att teknik finns överallt omkring oss. De bör också få 
kunskaper om hur teknik utvecklats historiskt och se samband mellan mänskliga behov 
och teknik. Praktiskt, prövande arbete med enkla konstruktioner med enkla material och 
verktyg är också något som nämns. Eleverna måste också lära sig att tänka självständigt 
och reflektera, menar Bodil. 

Christina och Niklas som undervisar i grundskolans senare år talar om att eleverna 
dokumenterar sin arbetsprocess, söker information, tränar sig i samarbete, utvärderar 
och presenterar sina arbeten. Praktisk problemlösning nämns liksom arbete med att 
utveckla produkter och att uppfinna nya produkter, här kommer även design in. Att få 
en medvetenhet om att teknik är en av de viktigaste drivkrafterna i samhället betonas. 
Även dessa lärare nämner vikten av att eleverna ska förstå vad teknik är. 
Konstruktionsarbetet bör innefatta mer avancerade material, menar man. Teknikens 
historia och miljötänkande nämns också.  

Christina beskriver sin osäkerhet när det gäller progressionen i teknikundervisningen:  

 (…) för det har jag också tänkt på, vad jag håller på mycket med mina sex till nior, det är att vi 

bygger lite motorprojekt, ja dom grejerna som vi sysslat med på tekniken lite grann. Det är min 

bas liksom, och då tänker jag, tänk den da’n då dom kommer liksom till mig och har gjort det 

där redan. Dom har byggt allt som jag har för avsikt att bygga, då känner jag då måste jag 

verkligen lära mig det hära CAD-CAM-program och, och dataprogrammering, eller vad gör man 

då i högstadiet har jag undrat.  

… 

Det har jag tänkt jättemycket på när vi har gått vår utbildning. Det har varit allt från (…) 

förskollärare till högstadielärare och vi gör i princip samma grejer och jag känner att det på nå’t, 

det måste vara skillnad i innehåll, med tanke på att barnen sen ska få undervisning på nå’t sätt, 

det har jag tänkt på. Alltså vi kan ju inte bara göra diodramar i låg, mellan och hög, för det 

måste, utan utbildningen måste liksom också skilja sig också känner jag  

Teknikämnets bredd skapar svårigheter 

Ämnet, som det beskrivs i kursplanen, innehåller många olika aspekter och perspektiv, 
vilket uppfattas som svårt, det är lätt att få en känsla av att inte ”få med allt” och att inte 
ha tillräckliga kunskaper om alla delar.  

Christina: ja när dom löser själva problemen ja, det får dom göra själva, men jag tänkte att, det 

här med det måste vara mer runtikring, jag har bara fått för mig, det måste på n’åt sätt att vara 

mer än bara bygga en bro, alltså det måste vara mer 

… 
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Ibland känner att det, för det är ju så lätt att det praktiska tar överhand, jag håller med, det blir 

stor del praktiskt jobb och det är så kul och se, man ser att dom stärks mycket när dom löser 

problem och går vidare och det funkar och alltihopa, så man ser att dom får kickar av det. Men 

ibland kan jag själv få dåligt samvete för gud vi måste ju, dom måste ju få reda på att det här är 

en av dom viktigaste drivkrafterna i samhället och hur sjutton ska jag ta det, hur ska vi, ska vi ta 

det via kylskåpet eller konservburken 

Bodil och Niklas: (skratt) Mm, ja 

Christina: eller hur gör man, kan jag känna, jag blir helt slut i hu’vet, och så kan jag känna 

också att man borde egentligen va’ historielärare för att klara av att servera dom allt som står i 

läroplanen.  

.. 

Bodil: att våga vara där, för det gör ju både du och jag, vi är ju inte träslöjdslärare, och vi har 

inte tillgång till det, men vi vågar vara där och vi vågar stå för och säga att vi har teknik. Jag 

menar vi har ändå gjort det.  

Ovanstående citat visar också att teknikundervisning uppfattas som något svårt. 

Det framgår av diskussionen att det historiska perspektivet på tekniken är något som 
lärarna anser bör finnas med i teknikundervisningen. Christina anknyter till en av 
lärarna som beskrivs i intervjuguiden: 

Christina: Ja, jag känner lite, Helen här, hon är ju den enda som nästan har teknikundervisning 

verkar det som, för hon verkar ju i alla fall gå tillbaka till den här utvecklingen lite grann i 

historia, det har ju inte dom här killarna här 

Jag frågade lärarna vad de uppfattade som det centrala innehållet i teknikämnet: 

Eva: Vad är det som är riktigt centralt tycker ni när det gäller teknikämnet, när det gäller 

innehållet? 

Niklas: Alltså, centralt, alltså jag känner så här, teknikämnet i sig det är så gigantiskt 

egentligen, det är ju allt. 

Christina: Ja det centrala tycker jag det är  

Niklas: Det är ju hela människans utveckling 

Christina: från du vaknar till du lägger dig, från födelse till död, så är du drabbad av teknik, eller 

så är du en del av det tekniska samhället, det är centralt. 

Bodil: Frågar du ungarna t.ex. vad teknik är, det tycker jag är intressant det här att för det prata 

vi med ungarna om, alltså dom har inte, våra små liksom 7-8-åringar dom har inte nå’ begrepp 

om så mycket. Vadå teknik liksom? Har vi nå´n teknik hemma? Vad är det vi har behov av? 

Liksom du måste, Vad är det som är centralt? Vad är det man har behov av?, utgå från den lilla 

människan där då. 

Christina: Det är nästan det som jag tycker är det centrala på nå’t sätt. Det är just att dom ska 

se att de befinner sig mitt i denna teknifierade värld. Då har man plockat, känner jag och att 

dom kan liksom se var det kommer ifrån, att dom kan påverka framtiden och hur det påverkar 

miljön. Då har man fångat kärnan i tekniken. 
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Bodil: sätta in sig själv i ett perspektiv tycker jag. Det är centralt att se liksom sig själv mitt i det 

här även om dom är jagfixerade ungar och jaget är så stort, så ändå kanske dom inte kan se, 

nä men gud är det det här teknik är det det centrala i vad teknik är för nå’t liksom, som dom att 

allting, när det går upp för dom att allting är teknik runtomkring, det som, det tycker jag är 

centralt i det hela 

Lärarna uttrycker olika förhållningssätt till kursplanens skrivningar.  

Christina: Nej, sen känner jag igen mig i det här också, just att jag tycker det är ganska svårt att 

undervisa, för ibland vet man faktiskt inte, det jag håller på med nu, är det läroplansmässigt 

eller inte, fast det är så fritt och öppet, man kan ju göra så mycket känner jag (..) 

... 

Niklas: Fast sen måste man ju, måste man ju också tycker jag liksom, i sanningens namn, om 

man tittar på hur läroplanen är skriven, det är ju inte bara för teknik, titta gå in och titta på 

läroplanen för musik t.ex. alltså .Det finns ingen möjlighet att du ska kunna nå dom målen och 

det som krävs på höstterminen i nian i musik, och kunna få ett MVG om du ska ha med allting. 

Du måste ha två terminer för att få med allting. Tittar du på tekniken, det är ju samma sak där. 

Hur ska du kunna få med allt det här t.ex. som står skrivet? På den lilla tid som eleverna har? 

Man måste ju liksom försöka vara lite klok som lärare om man ska följa den här läroplanen. 

Försök hinn med det som, det viktigaste av allt när det gäller det här, historiken och allt det här, 

du ska jobba med miljötänkande, och jag menar försök förmedla vad är teknik för nå’nting och 

framförallt som en sak som jag tycker är viktig. Alltså, tjejer dom kan precis lika bra som killar 

och är många gånger faktiskt bättre (slår näven i bordet) 

Bodil: Ja, det tycker jag också 

I detta samtal tas flickors prestationer i teknik upp. Påståendet visar att det finns en 
förutfattad mening om att flickor är sämre än pojkar i teknik. När det gäller svårigheten 
med att kunna nå målen i teknik med en så knapp timtilldelning, så ifrågasätts inte det 
antal undervisningstimmar som teknikämnet har och krav på mer tid för ämnet nämns 
inte.  

I grundskolans tidigare skolår är det upp till den enskilde läraren om det blir någon 
teknikundervisning eller inte. Teknikundervisningen för dessa åldrar beskrivs av Niklas 
i nedsättande ordalag, t.ex. ”jobbar lite grann med”, ” man håller på med nå’t så’nt där 
smått va”.   

Teknikämnets status 

I diskursen råder uppfattningen att teknikämnet har dålig status på skolorna. Rektorer 
satsar inte på ämnet i någon större utsträckning, varken på fortbildning av lärare eller 
ekonomiska resurser i form av material och lokaler. Vissa lärare får tekniktimmar i sitt 
schema för att fylla ut sin tjänst. Det finns också en utbredd okunskap om ämnet och på 
de lägre stadierna förekommer det ofta inte alls i undervisningen.  

Niklas: (..) men även rektorerna har ju inte speciellt (skratt) mycket koll, de vet ju knappt själva 

vad teknik är 

Christina: Nej, nej, nej 
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Niklas: Det är klart det är lätt för en rektor och kan vara mån om personalen och säga att du 

måste utbilda dig. 

Christina: Har man dåliga yttre ramar, då finns det inte mycket att göra anser jag, eller hur, då 

är det ju kört. 

Niklas: Vad ger man för signaler till dom som jobbar med teknik, vad har du för budget? 

Christina: Visst, och utifrån dåliga ramar så kan det ju inte bli någon bra undervisning anser 

jag. Så att egentligen så är det ju rektorerna som ska ta tag i det här, det är ju deras problem. 

… 

Bodil: Hm, jag tycker inte att det är, liksom, äh jag undrar om hur många egentligen som jobbar 

med teknik på vår skola. Det har jag funderat på många gånger höll jag på att säga. Jag är inte 

tekniklärare så utan jag har ju allting.(…) 

Det är inte ovanligt att lärare som har gått enstaka kurser i teknik överför kursens 
innehåll direkt till sin egen undervisning, någon menar att teknikkurserna borde ge mer, 
men det är svårt att sätta ord på vad det är man saknar.  

Lärarna menar att teknikämnet bör vara obligatoriskt därför att vårt samhälle och våra 
liv genomsyras av teknik, tekniken är också en viktig drivkraft för 
samhällsutvecklingen. Det är även viktigt att det finns ämnen i skolan där man arbetar 
praktiskt. En medvetenhet om teknik som företeelse och begrepp bör alla få. Ur 
rekryteringssynpunkt är det betydelsefullt att teknik finns som ett obligatoriskt ämne.  

Christina: (…) Jag måste säga en sak om det hära varför det är obligatoriskt. Då kan jag tycka 

t.ex. ta det här med sy- och träslöjd, nu kanske jag får på käften här va. Dom ämnena började 

man med på 1800-talet misstänker jag, för att då kunde man inte gå och köpa en smörkniv i 

plast på Åhléns, då var man tvungen att tälja till en va. Och varför vi har träslöjd idag när det 

kryllar av billiga plastsmörknivar? Det kan inte ens jag förstå riktigt. Sen är det fin tradition osv. 

Slöjden, om du ska sitta och sy i, laga en knapp, då är det billigare att gå och köpa en ny 

skjorta på HM, det vet ju alla, än att sitta och sy in eller lämna in den nå’nstans. Så dom där är 

ju lite stenåldersämnen tycker jag. Men tekniken däremot, självklart ska det va’ obligatoriskt. 

För det är så viktigt, i samhället, allt runtomkring oss är teknik och man måste kunna förstå, 

man måste veta det här med transporter och lagring och hur komplext hela, hur samhället är 

organiserat, det bara skriker av, det är teknik överallt 

Niklas: Det som är specifikt också i vi här i vårat land, då vi har ju, långt tillbaka så har vi alltså 

vallonerna som vandrade in och var ett hantverksfolk osv. vi har alltså en tradition, alltså vi ska 

slå vakt lite grann om vårat kulturarv när det gäller hantverkstraditioner och det gäller inte bara 

träslöjd och syslöjd, det finns ju annat också som man gör. (..) Sen så tycker jag nog också att 

det här att lite grann det här med att kunna klara sig precis som att hemkunskap att det är 

viktigt att man kan laga sin mat, man vet hur man ska bädda en säng och så där, städa. Lika 

viktigt är väl kanske att fixa lite själv hemma för jag tror inte att man kan få med allt på tekniken. 

Man kanske ska mäta upp nå’nting, man ska spika upp tavlor, lite så’na där smågrejer. Du 

kanske, nå’nting inom tygbranchen också hemma, du kanske ska lägga upp ett par byxor eller 

åtminstone känna till vad det är för typ utav tyg. Vissa saker som man får av dom här ämnena. 

Jag tror att alla ämnen är lika viktiga.  
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Här tar Niklas upp skolämnens koppling till kulturarv och traditioner, han anknyter även 
till den typ av vardagsanknutna kunskaper som beskrivs i Lgr 80, medan Christina tar 
avstånd från denna typ av praktiska kunskaper som handlar om att klara av 
vardagsproblem i hemmet. 

Teknikämnets innehåll i relation till kursplanens centrala perspektiv 

Här beskrivs hur det innehåll i teknikämnet som lärarna tar upp förhåller sig till 
kursplanens centrala perspektiv. 

Utveckling: Denna aspekt tas upp i diskursen, alla tre lärare talar om teknikhistoria som 
en viktig del i ämnet. 

Vad tekniken gör: Teknikens funktioner som transport och lagring nämns som viktiga 
kunskaper. 

Konstruktion och verkningssätt: Detta perspektiv är det mest centrala i diskursen och 
det som beskrivs mest detaljerat. Här nämns material, verktyg, problemlösning, 
hållfasthet, motorer, produktutveckling, brokonstruktioner och elektricitet. 

Komponenter och system: Denna aspekt av teknikämnet tas inte alls upp i diskursen. 

Tekniken, naturen och samhället: Teknikens miljökonsekvenser nämns kortfattat, en 
medvetenhet om teknikens plats i samhället och som en viktig drivkraft i samhället tas 
upp som centralt av en av lärarna. 

Olika kunskapsformer 

Utifrån kunskapsformerna fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet, tas följande 
innehåll upp i diskursen: 

Fakta: Teknikhistoria 

Förståelse: Teknikbegreppet, tekniken som drivkraft i samhällsutvecklingen 

Färdighet: Problemlösning, tredimensionellt tänkande, praktisk kunskap som t.ex. 
sammanfogning, val av verktyg och material i konstruktionsarbete 

Vad tas inte upp i diskursen? 

Lärarnas diskussion berör den praktiskt nära yrkesverksamheten och tar inte upp teknik 
ur ett övergripande perspektiv. Lärarna nämner inte och diskuterar inte teknisk 
allmänbildning eller bildning, de tar inte heller upp undervisningens roll att skapa ett 
intresse för teknik. Teknik som en egen kunskapstradition berörs inte heller i 
diskussionen. Tekniska system behandlas inte alls i samtalet, varken som begrepp eller 
som innehåll i undervisningen. Lärarna diskuterar inte själva den tekniska utvecklingens 
drivkrafter och konsekvenser, men tar mycket kortfattat upp detta som en del av 
teknikundervisningen. I detta sammanhang behandlas inte vikten av att eleverna får 
diskutera för- och nackdelar med olika teknikval, inte heller etiska aspekter på detta. 
Vikten av att skapa av ett kritiskt förhållningssätt hos eleverna till teknisk utveckling tas 
inte upp i samtalet. Lärarna nämner inte heller något om ny teknik eller teknik ur ett 
användarperspektiv. Ungdomars fascination och kunskap när det gäller ny teknik ses 
inte som något som kan utnyttjas i teknikundervisningen. Läromedel i teknik diskuteras 
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inte alls i lärardiskursen, det framgår inte om lärarna använder läromedel och de 
efterlyser inte heller läromedel i ämnet. Lärarna uttrycker att det finns olika typer av 
svårigheter med att undervisa i teknik, de vill ha mer fortbildning, men de uttalar inte att 
de kräver att få detta. De kräver inte heller att få mer undervisningstid i ämnet för att 
göra det möjligt att nå målen för ämnet.  

Analys av diskursiv praktik 

I ”texten” i form av det samtal som utspelade sig i lärargruppen, gav lärarna uttryck för 
sina erfarenheter, åsikter och värderingar om teknikundervisningen och skolämnet 
teknik. Utgångspunkten för lärarnas individuella utformning av sin undervisning, 
intertextuellt, är bl.a. förutom Skollagen, Lpo 94 och kursplanen i teknik, även den egna 
kommunens skolplan samt skolans lokala styrdokument.   

Analys av social praktik 

Den diskursiva praktiken visar på ett traditionellt förhållningssätt till rådande 
könsrollsmönster. En underliggande värdering är att flickor förväntas prestera sämre i 
teknik än pojkarna. Könsrollsmönstren visar sig också i lärargruppen, där den manlige 
läraren uttrycker sig mer säkert om teknikämnet än de båda kvinnliga lärarna, vilka både 
explicit och implicit uttrycker sin osäkerhet när det gäller teknikundervisningen. I 
diskursen behandlas inte vikten av att i undervisningen forma eleverna till kritiska 
medborgare, inte heller kan någon allmän kritisk hållning till teknik märkas hos lärarna.   
Den diskursiva praktiken kan på så sätt sägas vara reproducerande på den sociala 
ordningen och dess rådande maktstrukturer.  

Jämförande analys 
De tre texterna skiljer sig åt rent språkligt, vilket är en konsekvens av deras olika syften 
och karaktär. Kursplanen är ju ett formellt styrdokument som skall verka som redskap 
för normering av en praktik, vilket får vissa språkliga följder. Texten har en auktoritativ 
stil där påståenden radas upp som sanningar utan att det förs någon egentlig 
argumentation. De två övriga texterna utgörs av transkriberade fokusgruppsintervjuer 
och har karaktären av diskussion med tydliga subjektiva uttalanden, argumentation och 
frågor etc. Begrepp som kunskapstradition, bildning och tyst kunskap är centrala i 
expertdiskursen men förekommer inte i lärardiskursen. Här talas det i stället om ”den 
röda tråden”, professionalism och teknikämnets status, vilket inte expertgruppen tar 
upp. Teknik och miljö är däremot begrepp som nämns i båda dessa diskurser samt i 
kursplanen där även begreppet kunskapstradition är central. Rent allmänt skiljer sig 
expertdiskursen och lärardiskursen ifrån varandra genom att experterna talar på en mer 
övergripande nivå medan lärarna diskuterar konkreta, vardagsnära fenomen. 

I styrdokumentet kan man urskilja olika diskurstyper kring teknikämnets syfte och 
innehåll, detta framträder även i diskussionen mellan lärarna. Tidigare läroplaner lever 
fortfarande kvar i styrdokument och lärares verksamhet, det kan sägas råda en 
maktkamp mellan olika diskurstyper som innefattar olika synsätt på teknikämnet vilka 
kodifieras i läroplanerna. I kursplanens förekommer tvetydiga ord som är öppna för 
flera olika tolkningar, som t.ex. teknisk kompetens och tekniska handlingar. 
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Kursplanens formulering kring vardagsteknik är på liknande sätt öppen för flera 
tolkningsmöjligheter. I Lgr 80 var praktisk vardagsteknik ett innehåll i teknikämnet, 
vilket även behandlas i lärardiskursen.  

I de tre diskurserna diskuteras teknikbegreppet, detta görs på lite olika sätt inom 
diskurserna, begreppet definieras eller talas om på ett sätt som visar att begreppet har en 
vidare betydelse än tidigare. Det råder en samstämmighet mellan lärarnas och 
experternas uppfattning när det gäller vikten av att i teknikundervisningen tydliggöra 
teknikbegreppet. Experterna definierar begreppet och hänvisar till betänkandets 
definition. Lärarna går däremot inte in på någon definition men ser teknik som ett vitt 
begrepp vilket omfattar betydligt mer än vad som traditionellt anses vara teknik. I 
styrdokumentet betonas även att teknik är ett vidsträckt begrepp. En diskurstyp som 
innefattar en vidare definition av teknikbegreppet och vikten av att kommunicera kring 
detta börjar få en starkare position inom diskursordningen.   

Synen på teknik som egen kunskapstradition är centralt i expertdiskursen, de menar att 
detta också var en viktig utgångspunkt i formuleringsarbetet av kursplanen. Skolämnena 
ses i här som förvaltare av mänsklighetens kunskapstraditioner där olika ämnen 
motsvarar kvalitativt olika kunskapstraditioner. Kursplanen i teknik nämner även den 
tekniska kunskapstraditionen i flera sammanhang. I båda dessa diskurser används dock 
flera olika begrepp som kultur, kunskapskultur etc. för att beteckna detta. Lärargruppen 
talar om hantverkstraditioner i samband med slöjdämnet, men tar inte upp dessa 
aspekter på tekniken. De använder uttryck som ”att förstå vad teknik är” vilket 
innefattar teknik som ett eget kunskapsområde men utan att beröra de kunskapande 
aspekterna av tekniken. När de uttalar sig om vilka förmågor de anser eleverna 
utvecklar i teknikämnet, tas dock endast de praktiska färdigheterna upp.   

Experterna är överens om att teknik inte är detsamma som naturvetenskap, man 
hänvisar här till Nationalencyklopedin samt naturvetenskapens och teknikens olika 
kunskapstraditioner. Denna diskurstyp har en stark position i expertdiskursen. 
Åtskiljandet mellan naturvetenskap och teknik markeras även tydligt i kursplanen, detta 
kan ses som en markering, ett avståndstagande till teknikens nära koppling till NO-
ämnena i Lgr 80. Lärargruppen berör detta endast då en av lärarna kommenterar det 
beskrivna scenariot i intervjuguiden, och menar att den lärare vars teknikundervisning 
består av tillämpad fysik, egentligen inte bedriver undervisning i ämnet teknik. Under 
de senaste hundra åren har klyftan mellan teknik och naturvetenskap minskat, dagens 
tekniska utveckling vilar på naturvetenskaplig forskning och det har vuxit fram tekniska 
vetenskaper som analyserar och beskriver olika tekniska processer. Inom dagens 
ingenjörsutbildning på högskolenivå studeras naturvetenskap, men debatten om 
avvägningen mellan kunskaperna om tekniska processer och naturvetenskaplig teori går 
tillbaka ända till 1800-talets början, då den verksamhet som bedrevs vid Teknologiska 
Institutet blev utsatt för kritik. Det polytekniska idealet, vilket innebär att teknikens 
kärna utgörs av den naturvetenskapliga teorin, segrade vid mitten av 1800-talet, och 
detta låg sedan till grund för omvandlingen av institutet till KTH – Kungliga tekniska 
högskolan under 1870-talet (Sundin 2006). Ingen av ovan nämnda kopplingar mellan 
naturvetenskap och teknik tas upp av experterna, de betonar tekniken som en praktisk 
kunskapstradition som särskiljs från den vetenskapliga kunskapen. 
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Teknikämnets praktiska dimension är något som tas upp i alla tre diskurser. Det 
betraktas bland lärarna som något självklart, medan experterna problematiserar det 
praktiska arbetets funktion och sätter in det i ett vidare sammanhang som handlar om 
kunskapande i allmänhet. Man menar att det praktiska arbetet är viktigt ur en aspekt av 
bildning, att man med själva görandet utvecklar vissa förmågor eller specifika 
kompetenser. Lärargruppen talar enbart om det praktiska görandet i teknikämnet i mer 
allmänna ordalag som t.ex. ”dom älskar ju det här med att jobba med händerna”. I 
lärardiskursen tar det praktiska görandet en dominerande plats av teknikämnets innehåll 
och är den diskurstyp som framträder starkast. De andra aspekterna av teknikämnet som 
tas upp i de centrala perspektiven i kursplanen får därmed en svagare position i 
lärardiskursen. Tekniska system nämns inte alls och teknikens konsekvenser och 
funktioner berörs mycket kortfattat. I expertgruppens diskussion berörs alla perspektiv i 
kursplanen i någon mån, men utvecklingsperspektivet är den diskurstyp som är 
dominerande. Perspektivet komponenter och system berörs bara mycket kortfattat. De 
olika kunskapsformerna tas upp i de olika diskurserna, lärarna nämner dock inte något 
om förtrogenhetskunskaper. Experterna ger inga konkreta exempel på innehåll relaterat 
till de olika kunskapsformerna och talar inte heller om hur kunskapsutvecklingen ser ut 
inom dessa. Kursplanens skrivningar kring progression är mycket kortfattade och i 
lärardiskursen uttrycks en osäkerhet kring detta.  

Vikten av att eleverna skall förstå teknikens betydelse för den samhälleliga utvecklingen 
tas upp i alla tre diskurser, dock utvecklar inte lärarna sina tankar närmare kring detta. I 
expertdiskursen är denna uppfattning dominerande, man menar att det är viktigt att 
eleverna får en förståelse för vad tekniken har betytt för den historiska, ekonomiska och 
sociala utvecklingen. I detta sammanhang problematiseras kring undervisning om teknik 
och i teknik. Lärarna talar dock om vikten av att ta upp teknikens miljöaspekter i 
undervisningen, vilket även experterna och kursplanen berör. Experterna kommer även 
in på frågan om teknikens väsen och om vad som driver teknisk utveckling framåt, där 
man för fram ekonomi och efterfrågan som viktiga faktorer. Teknikens drivkrafter 
behandlas även i kursplanen i ett av de centrala perspektiven. I styrdokumentet är den 
kritiska rollen hos medborgaren nedtonad och teknikens konsekvenser beskrivs ur ett 
passivt subjektperspektiv, vilket förstärker bilden av den mindre aktiva och kritiska 
medborgaren. I expertgruppen talas om teknisk medvetenhet, där medvetenheten skapar 
förutsättningar att förhålla sig till förändringar och verkar berikande för den enskilde 
individen. De etiska aspekterna på teknisk utveckling tas inte upp i expertdiskursen eller 
lärardiskursen. I lärargruppen nämns att eleverna kan påverka framtiden, men det görs 
mycket kortfattat. En av lärarna betonar däremot vikten av att eleverna tidigt får lära sig 
att tänka självständigt. I kursplanen beskrivs flickors och pojkars förhållande till 
teknikundervisning utifrån ett traditionellt könsrollsmönster där flickorna förväntas ha 
en annan inställning till teknikämnet än pojkarna. När det gäller flickor prestationer i 
teknikämnet uttrycker dock lärarna att flickor presterar minst lika bra som pojkar, men 
att det råder en allmän uppfattning om att flickor förväntas prestera sämre än pojkar. I 
expertgruppen berörs inte alls denna fråga. Dessa diskurstyper som gäller avsaknaden 
av ett kritisk förhållningssätt till teknikutveckling samt flickors och pojkars olikheter 
när det gäller teknik, har ett starkt ideologiskt innehåll som kan ses som reproducerande 
på den existerande diskursordningen. Relationen mellan den diskursiva praktiken och 
sociala praktiken verkar upprätthållande på samhälleliga maktförhållanden.  
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Samhällets behov av rekrytering till tekniska utbildningar och yrken kommer implicit 
fram i en av syftesbeskrivningarna i kursplanen. I lärargruppen nämns 
rekryteringsproblematiken som ett motiv för att ämnet skall vara obligatoriskt. 
Expertgruppen nämner inte heller rekryteringsmotiv i sin diskussion, däremot nämns 
vikten av att inte skapa ett ointresse och förakt för teknik bland eleverna. Denna 
diskurstyp kan sägas vara dominerande och verkar konstituerande på den existerande 
diskursordningen. 

I både lärar- och expertdiskursen uttrycks att teknikämnet har problem. Experterna 
menar att oklarheter kring teknikbegreppets betydelse och teknikämnets innehåll är 
orsaker till detta. Man menar att lärarna blivit svikna och utelämnade, då det utlovade 
kommentarmaterialet till kursplanen aldrig gavs ut. Lärarna har därmed aldrig fått de 
nödvändiga redskap som de behövt för att kunna utforma sin egen praktik. I 
lärardiskursen betonas också vikten av att diskutera med kollegor på skolan och i större 
nätverk. Hur elevernas kunskapsutveckling ser ut i teknik tas inte upp alls i 
expertdiskursen, överhuvudtaget behandlas knappt något om teknikundervisningens 
konkreta innehåll. I lärardiskursen uttrycks en osäkerhet kring undervisning i ämnet och 
hur man skall kunna ”få med allt som står i kursplanen”. Lärarna uttrycker också en 
osäkerhet när det gäller elevernas kunskapsutveckling i ämnet. Det framgår tydligt att 
lärarna saknar begrepp som behövs för att utveckla sin teknikundervisning. Lärarna 
menar att teknikämnet behandlas illa på skolorna, där rektorer varken ger möjligheter 
till lärarfortbildning eller ekonomiska resurser till material och lokaler i någon större 
utsträckning. 
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Kapitel 5 Diskussion 

Denna studie har fokuserat på tre olika diskurser om teknikämnet i grundskolan 
och jag kommer i detta kapitel att diskutera vilka slutsatser jag kan dra av 
resultaten och vad dessa betyder för undersökningsområdet. Jag kommer även att 
relatera teknikämnet till andra rådande diskurser i skolan om kunskap och 
bildning. Avslutningsvis reflekterar jag kring forskningsprocessen och valet av 
teoretiskt perspektiv och metod samt föreslår några idéer till områden för vidare 
forskning. 

Diskussion av resultat 
Texten i kursplanen har en auktoritativ stil där påståenden som uttrycks som sanningar 
radas upp efter varandra, ofta utan att de har någon direkt koppling till varandra 
innehållsmässigt. Det som var ett utvecklat resonemang i de båda betänkanden som 
föregick kursplanen, har i kursplanen kondenserats till en text som är svår att förstå och 
tolkningen av denna lämnas över till lärarna. Texten rymmer inte heller någon egentlig 
argumentation kring det som skrivs om teknik och teknikundervisning. Förekomsten av 
tvetydiga ord lämnar utrymme för olika tolkningsmöjligheter. 

Både i diskursen som utgörs av lärarna och kursplanen kan spår från tidigare läroplaner 
observeras. I kursplanen i teknik finns formuleringar som ”att göra vardagstekniken 
begriplig” och ordval som ”teknisk kompetens” och ”praktisk handling”, vilka är 
tvetydiga och som antingen kan tolkas ur ett konstruktionsperspektiv eller ett perspektiv 
som fokuserar mer på tekniken som ett samhällsfenomen. Formuleringarnas öppenhet 
inför ett konstruktionsperspektiv kan härledas till vissa intressegrupper som utförde 
påtryckningar under formuleringsprocessen av kursplanen men man kan även finna spår 
från Lgr 80 och dess betoning av ett praktiskt undersökande arbetssätt i teknikämnet. 
Även de vardagsaspekter som finns i beskrivningen av teknikämnet i Lgr 80 finns kvar i 
kursplanen. Däremot är formuleringarna kring vad ämnets vardagsanknytning 
egentligen innebär och syftar till, vagt formulerade. Även här kan göras en koppling till 
konstruktions- eller samhällsaspekter. I betänkandet Kursplaner för grundskolan visas 
mycket tydligare att det handlar om ”ett viktigt steg mot att göra samhället och världen 
begripliga och förbereda eleverna för deras aktiva medborgarroll”. Den otydliga 
formuleringen i kursplanen gör troligen att äldre lärare som undervisat i teknik under 
Lgr 80 förknippar skrivningen om vardagstekniken i nuvarande kursplan med det som 
gällde för vardagstekniken i Lgr 80. Där handlade det om att t.ex. laga 
cykelpunkteringar, byta proppar och tapetsera, dvs. att klara av enklare praktiska sysslor 
i vardagslivet. Detta bekräftas också av den äldre teknikläraren i lärardiskursen som 
talar om denna typ av vardagskunskaper som viktiga inom teknikämnet idag. Detta är 
också ett exempel på hur lärare lever kvar i tidigare läroplaner, vilket uppmärksammats 
av Carlgren och Marton (2000).   
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Kursplanen är ett dokument som är svårt att tolka och följaktligen också besvärligt att 
arbeta efter. De få exempel på konkret undervisningsinnehåll som tas upp ger inte 
tillräcklig hjälp, dessutom finns en brist på progression i skrivningarna. Det 
kommentarmaterial som aldrig gavs ut i anslutning till kursplanen och som skulle ge 
lärarna vägledning i teknikämnet, bidrar naturligtvis till att situationen blir ännu svårare. 
Denna realitet beskrivs i expertdiskursen som ett stort svek mot lärarna. Även det 
faktum att teknikämnet saknar en tradition i skolan jämfört med andra skolämnen, gör 
att osäkerheten kring ämnet ökar. Inte blir det lättare heller av att det teknikämne som 
beskrivs i kursplanen har genomgått stora förändringar jämfört med ämnet i Lgr 80, 
men ändå har ämnets namn behållits.  

I expertdiskursen ges inte några konkreta exempel på vilken teknik som skall tas upp i 
undervisningen, inte heller vilken undervisning som antas leda till kunskaper i och om 
teknik. De nämner inte heller något om hur elevernas kunskapsutveckling i teknik ser 
ut.  I lärardiskursen uttrycks en osäkerhet när det gäller undervisning i ämnet. Det 
upplevs som ett gigantiskt ämnesområde och det är svårt att ”servera dom allt” som står 
i kursplanen. Detta ställer även krav på lärares kunskaper i historia, miljö- och 
samhällskunskap, menar man. Lärarna uttrycker att det är svårt att forma en 
undervisning utifrån kursplanen och är osäkra på hur kunskapsutvecklingen går till i 
teknikämnet. De efterlyser något som de inte kan sätta ord på, men som jag uppfattar 
som någon form av struktur i teknikundervisningen eller hjälp med att skapa en 
plattform som undervisningen i teknik kan utgå ifrån. Som jag ser det saknar lärarna de 
redskap som krävs för att kunna forma sin egen teknikundervisning, vilket också 
bekräftas i min C-uppsats (2004) där jag undersökte ett antal lärares val av stoff i sin 
egen teknikundervisning i samband med fortbildningskurser i teknik. Resultaten visade 
att ungefär hälften av lärarna i studien valde undervisningsstoff som direkt tagits upp i 
fortbildningskurserna. Ett viktigt bidrag till diskussionen om teknikämnets innehåll, 
struktur och arbetssätt ges i Evas Blomdahls avhandling (2007). Här presenteras en 
konkret modell kring hur man kan arbeta med teknikämnet i skolan, där ett antal 
begrepp, som är teoretiskt förankrade, introduceras, vilka kan tjäna som redskap för 
lärarna i deras undervisningspraktik.  

I alla tre diskurser tas teknikbegreppet upp till behandling. I kursplanen ges en 
teknikdefinition och det betonas att teknikbegreppet har en utvidgad betydelse, vilket 
underförstår att det kan tolkas i en snävare mening. I betänkandet Kursplaner för 
grundskolan ges dock en mer utförlig definition av teknik vilket tydliggör begreppets 
komplexitet. Här tas teknikbegreppets olika betydelser upp, både teknik i bemärkelsen 
att praktiskt utföra något och teknik som tekniska föremål och system. Den nuvarande 
kursplanens mycket kortfattade definition, anser jag inte är tillräcklig för att tydliggöra 
begreppets olika innebörder. I expertdiskursen ses kommunikationen kring 
teknikbegreppet med dess olika betydelser som en del av teknikämnets problematik. 
Teknikbegreppets innebörd har skiftat under historiens gång och olika människor lägger 
in olika betydelser i begreppet, menar man. Därför bör man fastslå vad man menar med 
teknik och då föreslås att Nationalencyklopedins definition används. Denna definition 
stämmer också nästan ordagrant med definitionen i Skola för bildning. I lärardiskursen 
uttrycks nödvändigheten av att lyfta upp och tydliggöra teknikbegreppet i 
undervisningen redan i skolans tidigare årskurser, men lärarna ger inte någon 
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motivering till sin ståndpunkt. Detta underförstår ändå, menar jag, att lärarna anser att 
det finns ett problem kring teknikbegreppet och de olika sätt som begreppet kan 
uppfattas. Tidigare forskning (Skogh 2001) visar att tekniskt självförtroende hos flickor 
i den yngre skolåldern bl.a. beror av i vilken mån man har en fast förankrad 
teknikdefinition. Sjögren (1997) har undersökt hur barn, ungdomar och vuxna uppfattar 
teknikbegreppet och drar slutsatsen att barn och ungdomar i sin utveckling successivt 
tillägnar sig en rikare bild av begreppets innebörd. Dominerande diskurstyper är alltså 
att teknikbegreppet behöver tydliggöras både för lärare och för elever. Lärarnas 
teknikbegrepp utgör ett ramverk som är en central utgångspunkt för utformningen av 
teknikundervisningen och först när eleverna tillägnar sig ett tydligt definierat 
teknikbegrepp har de möjlighet att få syn på tekniken i omgivningen. Detta är något 
som jag har erfarenhet av själv från mitt arbete med studenter i lärarutbildningen. 
Problematiken med otydligheten kring det centrala teknikbegreppet anser jag vara 
symptomatiskt för teknikämnets hela situation, det visar rent allmänt på bristen på 
relevanta och tydligt definierade begrepp som kan användas som redskap i 
utformningen av teknikundervisningen.  

I kursplanen samt i expertdiskursen framträder tydligt en syn på teknik som en egen 
kunskapskultur. I kursplanen i teknik finns detta formulerat på flera ställen, här används 
begrepp som kunskapstradition, kultur och kunskapsområde, men utan att innebörden i 
de olika begreppen belyses eller relateras till varandra. Jämfört med Skola för bildning 
och Kursplaner för grundskolan, är beskrivningen av teknik som en egen 
kunskapstradition mer nedtonad i kursplanen. I Skola för bildning anförs att bakgrunden 
till förslaget om det nya ämnet teknik och miljö är att tekniken är en egen 
kunskapstradition. I expertdiskursen framhålls mycket starkt synen på teknik som en av 
människans gamla kunskapstraditioner, en praktisk kunskapstradition som inte är 
detsamma som den vetenskapliga kunskapstraditionen. Tekniken tillskrivs en central 
plats i den mänskliga kulturen. Den tekniska kunskapstraditionen tas för given och 
framställs som oproblematisk och enhetlig, både i kursplanen och i expertdiskursen. 
Genom uttrycket ”teknikens väsen” slås också fast att tekniken har en inre natur, vilket 
inte lämnar utrymme för ifrågasättande. Bland experterna ses skolämnen som förvaltare 
av mänsklighetens kunskapstraditioner och olika ämnen svarar mot kvalitativt olika 
kunskapstraditioner. Vårt kulturarv är något som framhålls i kursplanerna för många 
olika ämnen och förmedlingen av detta kan betraktas som en rådande diskurs när det 
gäller synen på skolans kunskapsuppdrag i Lpo 94. Detta kan ses som att skolans roll är 
att förmedla ett självklart innehåll som inte behöver diskuteras eftersom det ingår i ett 
gemensamt kulturarv. Enligt Ljunggren (1996) har en diskursiv förändring skett jämfört 
med Lgr 80 som förespråkade ett mer samhällsinriktat arbetssätt i utbildningen. I Lpo 
94 uttyds en vetenskaplig hållning som en grund för bildning och skolans roll som 
förmedlare av kulturen är viktig. Då den vetenskapligt grundade sanningen får en så 
central roll tilldelas de grupper i samhället som har tillgång till vetenskaplig kompetens 
en större auktoritet än andra. Forskare och experter har således stort inflytande 
tillsammans med de grupper som på olika sätt kontrollerar denna typ av kunskap.  

Teknikämnets egenart markeras även på andra sätt. I samband med teknikens 
kunskapstradition nämns också att teknik inte är detsamma som naturvetenskap, vilket 
betonas starkt både i expertdiskursen och i kursplanen. Enligt Nye (2006) råder det en 
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allmänt utbredd missuppfattning om att teknik och naturvetenskap i stort sett är samma 
sak och denna uppfattning är institutionaliserad enligt Hagberg & Hultén (2005). Det 
finns olika sätt att argumentera emot denna uppfattning. Ett argument är att hänvisa till 
att den tekniska kunskapstraditionen är mycket gammal jämfört med den vetenskapliga 
kunskapstraditionen (Sundin 1991 och 2006; Sjøberg 2000), ett annat är att tekniken 
och naturvetenskapen också har olika mål genom att de svarar på olika frågor. Medan 
tekniken söker ett know-how och strävar efter att saker och ting fungerar praktiskt, 
söker naturvetenskapen ett know-why, dvs. man vill förklara och förstå generella 
naturlagar. Ursprungligen finns här en uppdelning mellan teoretiker och praktiker som 
går mycket långt tillbaka i tiden, här fanns också en statusskillnad där vetenskap och 
teknik utövades av två skilda sociala grupper. Dock har naturvetenskapen och tekniken 
närmat sig varandra under de senaste hundra åren och här har framväxten av tekniska 
högskolor varit viktiga bidrag. Varför kan det då vara viktigt att betona skillnaden 
mellan naturvetenskap och teknik, när klyftan mellan dem idag har minskat? Min 
uppfattning är att tydliggörandet av denna åtskillnad är avgörande för att kunna förstå 
kärnan i teknikämnet respektive de naturvetenskapliga ämnena. Våra olika skolämnen i 
Lpo 94 betraktas som förvaltare av mänsklighetens kvalitativt olika kunskapstraditioner. 
Detta får konsekvenser för hur skolämnena skall uppfattas, både när det gäller de 
grundläggande principer som ämnena är organiserade utifrån och vilket innehåll som är 
centralt i varje ämne. För att skolan skall kunna forma allsidigt bildade människor är det 
därför viktigt att alla skolämnens specifika kvaliteter tas tillvara. Denna starka 
gränsdragning mellan olika skolämnen kan uppfattas som ett revirtänkande, vilket också 
omnämns i expertdiskursen när det gäller teknikämnet. Men jag menar att det är först 
när man har en uppfattning om vilka speciella kunskapskvaliteter som utmärker ett 
ämne, vilka specifika förmågor ämnet utvecklar, först då kan man börja söka relevanta 
beröringspunkter med andra ämnen. Teknikämnet är ovanligt enkelt att integrera med 
andra skolämnen och kan ingå inom många olika teman i undervisningen, vilket också 
oftast sker i undervisningen idag. Ämnesövergripande undervisning och tematiskt 
inriktade arbeten är också något som framhålls som viktigt i Lpo 94. Teknikämnet kan 
naturligtvis integreras med de naturvetenskapliga ämnena, men teknikämnet får inte 
reduceras till att endast bli tillämpad naturvetenskap, vilket tyvärr fortfarande är vanligt 
i skolan. Då finns risken att, som Gunilla Mattsson visar (2002), teknikämnet blir 
osynligt för eleverna.  

Men är det inte en fara att teknikämnet enbart blir ett historieämne när den tekniska 
kunskapstraditionen betonas så starkt? Först kan nämnas att i den rådande diskursen om 
utbildning ses historiska aspekter som viktiga, all undervisning skall ha ett historiskt 
övergripande perspektiv enligt Lpo 94. Poängteringen av den tekniska 
kunskapstraditionen innehåller flera aspekter, som jag ser det. Det handlar om att 
eleverna skall få en medvetenhet om den tekniska kunskapstraditionen och dess 
betydelse för samhällsutvecklingen. Dessutom skall eleverna få förtrogenhetskunskaper 
i det praktiska ”görandet” i teknik, det praktiska prövandet och den tekniska 
problemlösningsprocessens faser etc. Det handlar alltså om kunskaper om och i teknik. 
Båda perspektiven kan tolkas som en slags historisk kunskap, men den praktiska 
förtrogenhetskunskapen kan även innefatta teknikkunskaper av mer generell karaktär, 
där t.ex. grundläggande tekniska principer och de olika faserna i den tekniska 
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problemlösningsprocessen fortfarande är relevanta när ny teknik utvecklas, även om 
dagens teknikutveckling har en stark koppling till naturvetenskap och matematik. 

Uppdelningen i praktik och teori, som är utmärkande i lärardiskursen, är av gammalt 
datum och lever ännu kvar i vårt språkbruk. Denna åtskillnad kan betraktas som 
institutionaliserad och kan verka i en reproducerande riktning när det gäller att uppfatta 
kunskap som antingen praktisk eller teoretisk. Bertil Rolf (2006) menar i likhet med 
Alexandersson (2001) att teori och praktik är oskiljaktiga. Rolf (2006) anser att man ur 
ett analytiskt perspektiv kan skilja mellan praktik och teori, där praktik ofta innebär 
handlingar som utförs under en viss tid och på en viss plats, praktik är på så sätt en 
konkret verksamhet. Teori är däremot mer abstrakt genom att den aldrig är lokaliserad i 
tid eller rum. Ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv är emellertid praktik och teori 
förbundna med varandra. Rolf (a.a.) utgår från en procedurbaserad kunskapsmodell där 
praktisk kunskap i första hand varken betraktas som erfarenhetsbaserad eller som 
tillämpad vetenskap, istället ses den som regler eller värderingar, ”procedurer”, som 
åtskiljer bättre prestationer från sämre. Aktörerna eftersträvar bättre prestationer i 
enlighet med dessa procedurer och genom reflektion och metakognitiva processer 
utvecklas dessa vidare. Enligt denna modell finns i nästan all praktisk kunskap något 
slags abstrakta och systematiska teoretiska enheter som är kopplade till procedurer. 
Dessa enheter kan stödja sig på teorier, begrepp och metoder och kan vara logiska, 
beskrivande eller normativa. Det går på så sätt inte att skilja teoretisk förståelse från 
praktiska färdigheter (a.a., s.96). All teoretisk kunskap innefattar även en viss praktisk 
förmåga att kunna hantera de i teorin ingående komponenterna. Den teoretiska 
kunskapen innefattar på så sätt alltid praktisk kunskap. Ur detta perspektiv kan 
uppdelningen mellan praktik och teori i lärardiskursen verka i en riktning där man ser 
skolämnen som antingen praktiska eller teoretiska istället för att framhålla alla ämnens 
praktiska och teoretiska dimensioner. I expertdiskursen görs i stället en uppdelning i 
undervisning i teknik och om teknik, denna distinktion kan vara viktig ur ett analytiskt 
perspektiv men det finns en fara i att ett sådant åtskiljande befäster denna uppdelning 
och därmed verkar hindrande på ett integrerat arbetssätt i teknik. Detta är även något 
som Hagberg och Hultén (2005) uppmärksammar.  

Det praktiska arbetet har också alltsedan Platons tid haft sämre status. Att se 
teknikämnet som ett praktiskt ämne i första hand, som lärardiskursen ger uttryck för, 
kan kanske bidra till att teknikämnets låga status befästs. Skolledarnas okunskap och 
ovilja att satsa på ämnet kan också vara ett tecken på denna inställning.  

Den kritiske medborgarrollen är nedtonad i kursplanen jämfört med betänkandet 
Kursplaner för grundskolan och detta bekräftas även i Westlins avhandling (2000). 
Vikten av att forma eleverna till kritiska medborgare är heller inte något som 
uppmärksammas i lärar- och expertdiskurserna. Denna nedtoning av en kritisk och 
ifrågasättande inställning till teknik kan ses som en ideologisk ”investering”. Genom att 
skolan inte ger eleverna möjlighet att diskutera teknikens konsekvenser och drivkrafter 
och öppna upp för ett kritiskt förhållningssätt, bidrar detta till att de maktstrukturer som 
finns i samhället upprätthålls. Olika teknikval och dess konsekvenser får därmed inte 
den mångsidiga belysning som behövs för att man som medborgare både får de 
kunskaper och det självförtroende som behövs för att kunna diskutera och påverka detta.  
I Lpo 94 formuleras under rubriken ”Skolans uppdrag” nödvändigheten av att ”eleverna 
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utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse 
konsekvenserna av olika alternativ”. I kursplanerna för flera andra skolämnen 
förekommer det kritiska förhållningssättet betydligt mer uttalat. 

Både i den diskurs som utgörs av kursplanen i teknik och i lärardiskursen ges uttryck för 
en syn om flickors och pojkars olikheter när det gäller teknik. I styrdokumentet anges 
att flickors och pojkars har olika förhållningssätt till teknik och i lärardiskursen finns en 
underliggande värdering om att flickor förväntas prestera sämre i teknik. Kursplanens 
formulering, menar jag, befäster en syn om att flickors relation till teknik skiljer sig från 
pojkarnas och detta verkar upprätthållande på traditionella könsrollsmönster. Inte i 
något annat ämnes kursplan i Lpo 94 nämns flickors och pojkars olikheter. Både i 
direktiven och i den proposition som föregick kursplanen nämns vikten av att stimulera 
flickornas intresse för naturvetenskap och teknik, men detta uppmärksammas inte i 
något av betänkandena.  

I Lpo 94 formuleras under rubriken ”En likvärdig utbildning”: 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 

vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs 

på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan 

har ett ansvar för att motverka traditionella könsrollsmönster. Den skall därför ge utrymme för 

eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. 

Kursplanens formulering om flickors och pojkars olikheter när det gäller teknik menar 
jag befäster en traditionell syn på flickors förhållningssätt till teknik. I den rådande 
diskursordningen är en syn på flickors och pojkars olikheter när det gäller teknik 
fortfarande dominerande. Diskursordningen har ett ideologiskt innehåll som verkar i en 
konstituerande riktning vad gäller de maktförhållanden som råder i samhället.  

Reflektion över forskningsprocessen 

Syftet med denna studie har varit att identifiera och beskriva diskursiva mönster om 
teknikämnet i grundskolan som kommer till uttryck i tre diskurser på olika nivåer och 
sammanhang i samhället. Vanligen används diskursanalys på autentisk kommunikation, 
men i studien har jag valt att skapa diskursiva sammanhang i fokusgruppsintervjuerna 
för att få information om det jag vill undersöka. Jag menar att det är just i samtalet om 
ämnet som kunskaperna om och erfarenheterna av teknikämnet och dess 
undervisningspraktik kommer fram, eftersom lärarna i hög utsträckning är utelämnade 
att själva utforma sin teknikundervisning, t.ex. är läromedlens styrande inverkan på 
undervisningen också begränsad. Studiens resultat gör inga anspråk på några generella 
beskrivningar av hur teknikämnet uppfattas, det måste i stället ses som ett av många 
möjliga sätt att beskriva detta. Mitt val av teoretiskt perspektiv har gett mig redskap att 
undersöka hur teknikämnet beskrivs och uppfattas på flera olika analysnivåer, då 
Faircloughs tredimensionella metod omfattar analyser på såväl textnivå, diskursiv nivå 
som samhällelig nivå. Textanalyserna har bidragit till att synliggöra de diskursiva 
mönster som uppträder i de olika utsagorna. Analysen av den sociala praktiken har 
också hjälpt mig att se diskurserna som en del av sociala och kulturella strukturer och 
därmed har jag även upptäckt andra saker i det empiriska materialet än vad jag annars 
skulle ha gjort. Den kritiska diskursanalysen är också ett redskap för att gå bakom 
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retoriken och det uppenbara i texten. Genom att undersöka var gränserna går för vad 
som är möjligt att säga kan institutionen och dess tankestil synliggöras. 

Under forskningsprocessen har jag använt mig både av skriftligt material och av 
fokusgruppsintervjuer. Intervjuguiden som användes vid fokusgruppsintervjuerna menar 
jag var en bra utgångspunkt för de samtal som fördes i fokusgrupperna. Lärarna 
uttryckte att de kände igen sig i de situationer som beskrevs i intervjuguiden och det 
verkade inte vara några svårigheter, varken för lärarna eller för experterna, att komma 
igång att diskutera med den som utgångspunkt. Dock måste man vara medveten om 
intervjuguidens styrande inverkan på innehållet i diskussionen. Den svåra roll som det 
innebär att vara moderator under en fokusgruppsintervju har blivit uppenbara för mig, 
av detta har jag lärt mig att tydliga frågor och uppföljningsfrågor som är väl anpassade i 
tiden är viktiga ingredienser för att få ett rikt och relevant empiriskt material.  

Vidare forskning 

Denna studie har fokuserat på tre olika diskurser om teknikämnet i grundskolan. Flera 
varianter på detta tema skulle kunna vara intressant för vidare forskning, t.ex. hur 
skolledare, elever och representanter från näringsliv och samhälle uppfattar 
teknikämnet. Även de diskurser som framträder i olika läromedel i teknik kan vara 
intressant att studera. Utifrån resultaten i min undersökning skulle det vara intressant att 
fortsätta att studera teknikämnets genusaspekter och teknikundervisningens innehåll när 
det gäller problematisering av teknik i ett samhällsperspektiv. Resultaten visar även på 
ett behov forskning som bidrar till att beskriva de grundläggande förmågor som 
teknikämnet bidrar till att utveckla hos eleverna samt att forma centrala 
kunskapsområden inom teknikämnet och att utveckla viktiga begrepp inom dessa. De 
olika kunskapstraditioner som möts i teknikämnet och hur dessa kan inrymmas 
innehållsligt i ämnet är också ett intressant forskningsområde. 

Skolämnet teknik kan förstås på en mängd olika sätt, där olika aspekter kan betonas mer 
eller mindre. Utifrån en diskursanalytisk teori har jag i denna studie försökt belysa hur 
kursplanen, experterna och lärarna beskriver och uppfattar teknikämnet, samt hur dessa 
konstruktioner av verkligheten är relaterade till samhälleliga faktorer. Våra tolkningar 
av verkligheten sätter på så sätt spår i samhället, samtidigt som samhället påverkar vår 
syn på världen. Inom diskursordningen råder en kamp mellan olika diskurser där den 
som har företräde att definiera och beskriva verkligheten också har ett samhälleligt 
inflytande. 
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                   Bilagor 

Kursplan i Teknik                                                                                                   

inrättad 2000-07                      Bilaga 1 

Ämnets syfte och roll i utbildningen 

Människan har alltid strävat efter att trygga och förbättra sina livsvillkor genom att på 
olika sätt förändra sin fysiska omgivning. De metoder hon då använt är i vidaste mening 
teknik. Utbildningen i ämnet teknik utvecklar en förtrogenhet med teknikens väsen. 
Syftet är att öka förståelsen av hur produktionsförhållanden, samhället, den fysiska 
miljön och därmed våra livsvillkor förändras. Teknisk verksamhet har påtagliga 
konsekvenser för människa, samhälle och natur. Särskilt tydligt blir detta när tekniken 
är stadd i snabb utveckling. 

Samhället och våra livsmönster präglas i allt högre grad av användandet av tekniska 
föremål, som i sin tur ofta ingår i tekniska system. Att så långt som möjligt göra 
vardagstekniken begriplig och synlig är därför ytterligare ett syfte. Detta innefattar 
alltifrån de enklaste redskapen i hemmet till moderna apparater och komplicerade 
transportsystem. Tekniska kunskaper blir i allt högre grad en förutsättning för att kunna 
bemästra och använda den teknik som omger oss. Som medborgare i ett modernt 
samhälle behöver man en grundläggande teknisk kompetens, som man dessutom 
ständigt måste kunna utvidga och anpassa. I denna kompetens ingår såväl kunskap om 
den tekniska utvecklingens roll i ett historiskt perspektiv som viss vana att reflektera 
över och praktiskt lösa tekniska problem. Därutöver krävs förmåga att analysera och 
värdera samspelet mellan människan, tekniken och våra möjligheter att existera. 
Nyttjandet av teknik reser nämligen en rad etiska spörsmål som berör grundläggande 
värderingar, till exempel vad gäller teknikens konsekvenser för miljön. Också många 
andra sidor av tillvaron, som arbetsliv, boende och fritid, påverkas av tekniken. 
Individers och gruppers möjligheter att utöva inflytande och makt är i stor utsträckning 
beroende av hur tekniken utformas och utnyttjas i samhället. 

Flickors och pojkars förhållningssätt till teknik skiljer sig ofta åt – så också 
omgivningens syn på flickors respektive pojkars roller i tekniska sammanhang. Ett syfte 
med teknikämnet är att alla ges tillfälle till ett medvetet och allsidigt kunskapssökande i 
utbildningen. 

Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven 

– utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling och 
om hur tekniken påverkat och påverkar människan, samhället och naturen, 
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– utvecklar förtrogenhet med i hemmet och på arbetsplatser vanligt förekommande 
redskap och arbetsmetoder av skilda slag samt kännedom om den teknik som i övrigt 
omger oss,  

– utvecklar förmågan att reflektera över, bedöma och värdera konsekvenserna av olika 
teknikval,  

– utvecklar förmågan att omsätta sin tekniska kunskap i egna ställningstaganden och 
praktisk handling,  

– utvecklar intresset för teknik och sin förmåga och sitt omdöme vad gäller att hantera 
tekniska frågor. 

Ämnets karaktär och uppbyggnad 

Människans tekniska förmåga har under årtusenden förvaltats och utvecklats av 
praktiskt verksamma kvinnor och män. Denna process vilar på tradition och praxis, 
observationsförmåga, nyfikenhet, uppslagsrikedom, företagsamhet, inflytande från 
andra kulturer – och lärorika misslyckanden. Enkel och ofta snillrik teknik är ett viktigt 
inslag i våra liv och utgör därför en viktig del av teknikundervisningen. En allt större 
del av den nya tekniken är resultatet av naturvetenskaplig forskning och ett systematiskt 
utvecklingsarbete. 

Den tekniska kulturen vilar i hög grad på det praktiska arbetets kunskapstraditioner. 
Dessa har utvecklats i hem och hushåll, hantverk och industri och en rad andra 
sammanhang. Genom att följa teknikens historiska utveckling ökar ämnet möjligheterna 
att förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang. Att själv praktiskt 
pröva, observera och konstruera är ett fruktbart sätt att närma sig teknikens primära 
frågor om mål och möjligheter och att erövra en förståelse som är svår att nå på annat 
sätt.  

Sådana aktiviteter tillför också en känslomässig dimension som knyter an till andra 
former av kreativ verksamhet. 

För att man skall kunna förstå tekniken och dess betydelse måste den också relateras till 
kunskap från andra områden, såsom naturvetenskap och samhällsvetenskap. Samtidigt 
finns tydliga skillnader. Naturvetarens drivkraft är nyfikenhet på naturen och 
samhällsvetarens är nyfikenhet på samhället, medan teknikerns utmaning är människors 
olösta praktiska problem. Teknikens historia öppnar vägen till en djupare förståelse 
såväl av teknikens villkor som – ibland på ett mycket påtagligt sätt – av många skeden i 
den övriga historien. Teknik utvecklas också i samspel med de sköna konsterna. 
Överhuvudtaget är tekniken en mötesplats för idéer och kunskaper av de mest skiftande 
ursprung, något som har karakteriserat den sedan äldsta tider. 

Utifrån ett praktiskt och undersökande arbete åskådliggörs både den tekniska 
utvecklingsprocessen – problemidentifiering, idé, planering, konstruktion, utprövning 
och modifiering – och hur den teknik som omger oss är länkad till olika och ofta 
inbördes beroende system. 

Några centrala frågeställningar och perspektiv inom ämnet teknik lyfter fram vad som är 
specifikt för tekniken: 
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Utveckling  
Den tekniska utvecklingen har olika drivkrafter. Förändringar i naturen, som t.ex. torka 
och översvämningar, och de ofta oförutsedda effekterna av tekniska metoder, har ställt 
människan inför utmaningar som hon sökt hantera. På samma sätt har samhälleliga 
omvandlingar och behov av skilda slag påverkat den tekniska utvecklingen. Det kan 
t.ex. gälla förändringar i befolkningssammansättningen, värderingsmönster, ekonomi, 
politik och miljökrav. Men teknisk utveckling drivs inte bara av nyttosträvanden utan 
också av människors nyfikenhet och skaparglädje. 

Vad tekniken gör  
Tekniska problem och lösningar kan kategoriseras på olika sätt. Det gäller bl. a. vad 
man önskar uträtta. Man kan identifiera följande grundläggande funktioner: omvandla, 
lagra, transportera och styra. Genom att dessa tydliggörs och systematiseras får eleven 
verktyg att själv kunna analysera teknikens roll och funktion. 

Exempel på teknikens omvandlande funktion är bearbetningen av sten till yxor, 
sammansättningen av fibrer till tyg, uppförandet av ett tegelhus och krypteringen av ett 
hemligt meddelande. Tidiga exempel på lagringsteknik är lerkrukan och hieroglyferna; 
betydligt senare är kylskåpet och datorns hårddisk. Transporttekniken kan illustreras 
med fordonstrafik men också med kraftledningar och fiberoptik. Slussar, pacemakers 
och termostater är exempel på hur teknik utnyttjas vid olika slag av styrning. 

Konstruktion och verkningssätt  
I ämnet ingår att pröva olika tekniker och tekniska lösningar för att bygga upp en 
teknisk repertoar, såväl praktiskt som begreppsmässigt. Grundläggande och vanliga 
lösningar inom centrala områden, exempelvis material och form, rörliga delar, elteknik 
och styrning, intar en särskild plats i ämnet. 

Komponenter och system 
Föremål med teknisk funktion ingår nästan alltid, mer eller mindre nära 
sammanlänkade, som komponenter i större system. Exempel på stora system är de nät 
som förmedlar gods, energi eller information medan vagnar, kraftledningar och datorer 
är komponenter i dessa system. Ibland är det också meningsfullt att definiera delsystem, 
dvs. mellannivåer i systemhierarkin. Genom att studera enskilda tekniska lösningar och 
deras infogning i större system kan eleverna få viktiga insikter i teknikens speciella 
karaktär och villkor. 

Tekniken, naturen och samhället  
För att förstå teknikens roll och betydelse måste växelspelet mellan mänskliga behov 
och teknik behandlas. Detta perspektiv belyser konsekvenser och effekter för individ, 
samhälle och natur av en viss teknikanvändning. Ämnet tar också upp värderingsfrågor, 
intressekonflikter, förändrade livsvillkor och ekonomiska konsekvenser som kan 
uppkomma i samband med olika typer av teknikanvändning. 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

Eleven skall  
– kunna redogöra för, inom några väl bekanta teknikområden, viktiga aspekter på 
utvecklingen och teknikens betydelse för natur, samhälle och individ,  
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– kunna använda vanligt förekommande redskap och tekniska hjälpmedel och beskriva 
deras funktioner,  

– kunna med handledning planera och utföra enklare konstruktioner. 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 

Eleven skall  
– kunna redogöra för viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen, både förr och nu, och 
ange några tänkbara drivkrafter bakom denna, 

– kunna analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur, samhälle 
och individens livsvillkor,  

– kunna göra en teknisk konstruktion med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande stöd 
och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar, 

– kunna identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system genom 
att ange de ingående komponenternas funktioner och inbördes relationer.  

 

Bedömning i ämnet teknik 

Bedömningens inriktning 

Bedömningen gäller elevens förmåga att handskas med och förstå teknik från skilda 
verksamhetsområden. Härvid är förståelsen för hur teknik fungerar i förhållande till 
olika mänskliga behov och önskemål viktig. Förtrogenhet med den tekniska 
kunskapstraditionen, det vill säga hur teknik utvecklas och har utvecklats inom några 
olika områden, är också en grund för bedömningen, liksom förmågan att praktiskt lösa 
problem. Elevens förmåga att välja och använda relevanta redskap och material beaktas, 
liksom den manuella skickligheten och kapaciteten när det gäller att fullfölja en större 
uppgift. 

Bedömningen avser också elevens förmåga att se samband och processer i en teknisk 
konstruktion eller i ett tekniskt system samt att åskådliggöra och förklara teknik med 
hjälp av relevanta begrepp, principer och bilder. Även förmågan att identifiera teknikens 
estetiska och sociala aspekter skall vägas in i bedömningen. 

Dessutom gäller bedömningen förståelsen av det ömsesidiga förhållandet mellan teknik 
och människors livsvillkor, såsom relationen mellan teknik och mänskliga behov, 
drivkrafter bakom teknisk utveckling samt dennas konsekvenser.  

Elevens kunskaper om hur samhällsfaktorer påverkat teknikens utveckling och hur 
tekniska landvinningar påverkat samhället, liksom hur teknik genererat ny teknik ingår i 
bedömningen. Elevens förmåga att analysera och värdera relationer mellan teknisk 
utveckling och andra villkor för vår existens skall också vägas in. 

Kriterier för betyget Väl godkänd 

Eleven undersöker praktiskt teknik av något slag och väljer därvid relevanta redskap 
och hjälpmedel samt använder dessa på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 
Eleven genomför en egen konstruktionsuppgift, beskriver med relevanta begrepp och 
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termer konstruktionen och dess komponenter och motiverar sina val av material, 
redskap och utformning. 
Eleven undersöker hur tekniska lösningar fungerar i förhållande till olika mänskliga 
behov samt jämför med tidigare teknik inom området. 
Eleven beskriver hur något eller några tekniska system utvecklats genom att redovisa 
förändringar i konstruktion och grundläggande principer samt förändringarnas betydelse 
när det gäller funktioner, egenskaper och användningsmöjligheter. 
Eleven ger exempel på samband mellan teknik, natur, samhälle och individ.  
Eleven analyserar också utifrån sådana exempel självständigt hur olika faktorer påverkat 
varandra, också över en längre tidsperiod, samt gör värderingar ur till exempel etiska, 
sociala och globala perspektiv. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 

Eleven redogör, på basis av egna undersökningar, i viss detalj för uppbyggnad och 
funktion även hos mer komplexa anordningar, där de bärande idéerna inte är uppenbara. 
Eleven visar förtrogenhet med teknikens och teknikämnets särart, till exempel genom att 
identifiera samband mellan tekniska frågeställningar och tillämpligt stoff i andra ämnen 
och sammanhang.  
Eleven ger alternativa förslag även då det redan finns instruktioner eller färdiga 
lösningar samt utvärderar sitt eget arbete. 
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                                                                                                                                Bilaga 2
                         

Intervjuguide fokusgruppsintervjuer med experter respektive lärare 

Scenario 

Läraren Helen undervisar i teknik i grundskolan. I sin grundutbildning har inte Helen 
någon teknik, men hon har genomgått flera kortare fortbildningskurser i ämnet under de 
senaste åren. Det är från dessa kurser som Helen hämtar idéer kring innehållet i sin egen 
teknikundervisning. Klassen har nu arbetat med temat broar där de både konstruerat 
broar, fått kunskaper om olika typer av broar och deras historiska utveckling. De andra 
tipsen hon fått från sina kurser som t.ex. att arbeta med konstruktioner som innehåller 
länkar och enkel ellära har Helen nu också genomfört i sin klass. Nu är idéerna slut! 
Vad skall hon fylla sina tekniktimmar med? 

För att få lite hjälp tar Helen kontakt med Jörgen och Ola som också undervisar i teknik 
på skolan. Jörgen berättar att han låter sina elever arbeta med färdiga byggsatser till 
blinksystem och elmotorer, då lär sig eleverna bl.a. att löda och sätta ihop olika 
elektronikkomponenter. Jörgen undervisar också i grundläggande ritteknik och 
hanterandet av de maskiner som finns i tekniksalen; fräs, svarv, bänksax och 
borrmaskin. Ola däremot lägger upp sin teknikundervisning i direkt anslutning till 
fysikämnet, som han också undervisar i. Den svåra och abstrakta fysikundervisningen 
med alla teoretiska beräkningar kan åskådliggöras praktiskt under tekniktimmarna, 
menar han. Teknikundervisningen inriktas på problemlösning som handlar om att 
tillämpa de fysikaliska lagarna. På detta sätt integreras fysik- och teknikundervisningen 
och blir en sammanhållen helhet. 

Helen blir bara mer och mer förvirrad. Hur kan innehållet i teknikundervisningen se så 
olika ut, beroende på vilken lärare som undervisar i ämnet?  

När Helen fortsätter diskussionen om teknikämnet med sina kollegor och hon förstår att 
de tre har helt olika synsätt på vilket innehåll som är centralt, börjar hon fundera på 
vilka konsekvenser detta får för elevernas lärande. Resultatet blir väl att eleverna i de 
olika klasserna lär sig helt olika saker i teknikundervisningen?  

Eleverna i Helens klass tycker att tekniken i skolan är rolig, kanske främst för att man 
ofta arbetar praktiskt. Flickor och pojkar visar lika stort intresse, menar hon. Elever som 
har svårt för de teoretiska ämnena blommar ofta upp i teknikundervisningen och visar 
sig mycket duktiga. Helen anser att den viktigaste uppgiften som teknikundervisningen 
har, är att eleverna får en allmänbildning i teknik och ett intresse för detta 
kunskapsområde. Men vad är allmänbildning i teknik? Kan undervisningen i teknik 
bidra till att öka rekryteringen till tekniska utbildningar?  

 

Frågor till lärare och experter: 

1. Hur ser ni på innehållet i dessa tre lärares teknikundervisning i 
förhållande till kursplanen i teknik? 
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2. Vad är ämnets identitet? 
3. Varför skall vi ha teknik som ett obligatoriskt ämne i grundskolan? (Vad 

är specifikt jämfört med andra ämnen?) 
4. Helen pratar om allmänbildning i teknik. Vad innebär det, i förhållande 

till kursplanen i teknik? Vilket innehåll blir då centralt i teknikämnet? 
5. Vilka kunskaper och förmågor ges eleverna möjlighet att utveckla i 

teknikämnet i relation till kursplanen i teknik? 
6. Hur kan teknikämnet i grundskolan, som det beskrivs i kursplanen, bidra 

till att öka intresset för teknik? 
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