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Sammanfattning 

 
Författare: Karin Warodell 
Titel: Teknikundervisning för yngre barn? – Förskollärares, lärares och anställda i 
näringslivets attityder till Teknik och Teknikundervisning för barn i yngre åldrar. 
 
Syftet med denna studie är att uppmärksamma attityder till Teknik hos förskollärare, 
lärare, skolledare och näringslivsrepresentanter och försöka ta reda på tänkbara orsaker 
bakom dessa attityder för att se möjligheter och svårigheter i arbetet med ämnet. 
 

Den forskningsfråga jag kommer att försöka besvara lyder:   

– Hur ser några ”tidigarelärare” förskollärare och representanter från näringslivet på 
barns tidiga möten med Teknik? 

De empiriska data som studien bygger på kommer från 83 enkäter och 2 intervjuer. 
Enkäterna besvarades av 28 förskollärare, 30 lärare och 25 anställda i näringslivet. 
Intervjuerna hölls med en person ur ledningen på ett större företag och en skolledare. 

Analysen av datan skedde genom att jag jämförde svaren med varandra, delade in dem i 
grupper och sedan jämförde dem igen. Allt detta för att se mönster och hitta skillnader 
och likheter mellan svaren. 

Studien visar att de flesta informanterna anser att Teknik är ett viktigt ämne i skolan 
även om åsikterna varför det är viktigt skiljer sig åt. Även när barnen bör börja med 
Teknik har informanterna skilda tankar kring. Informanterna var ganska överens om att 
våra attityder påverkade utbildningen i Teknik. Personer med egen teknisk utbildning 
hade en något mer positiv syn på Tekniken i skolan än de utan utbildning i Teknik. 

Sökord: Teknikundervisning, Teknikämnet, grundskolan, förskolan, attityder, tidigare 
åren, Teknik 
 
 

 

 



                                                                   
  

Abstract 

Author: Karin Warodell 
Title: technology education for young children? – Pre-school teachers, teachers and 
employees of the commercial and industrial life attitudes to technology and technology 
education for children in the early years of education. 
 
The aim of this study is to se and note attitudes to technology among pre-school 
teachers, teachers, the school management and employees of the commercial and 
industrial life and trough that try to discover conceivable causes behind these attitudes 
to find possibilities and difficulties with the work of technology in pre-school and the 
early years of the education. 
 
The following research question was used to try to discover this: 
 
-How do some teachers in the early years, pre-school teachers and exponents of the 
commercial and industrial life se on children's early meetings whit technology? 
 
The empirical data is provided by 83 questionnaires and 2 interviews. The 
questionnaires where answered by 28 pre-school teachers, 30 teachers and 25 
employees of the commercial and industrial life. The interviews were held whit one 
person from the management of a big company and whit one person from the school 
management. 
 
The analysis of the data was made by comparing the answers to each other and 
categorise them into groups and then compare the answers again to try to find patterns, 
similarities and differences between them.  
 
The study shows that according to the persons concerned technology is an important 
subject in school even if the standpoints on when children shall start to learn technology 
are unequal. The persons concerned is mostly of the believe that our attitudes towards 
technology influence on the education in the subject, even if some don’t think its matter. 
The persons concerned with own technology education had a slightly more positive 
view on the subject than the persons without own education in technology.  
 
Keywords: Technology education, technology, elementary school, pre-school, attitudes, 
early years, technics 

 



                                                                   
  

Förord 

Under min utbildning har jag börjat intressera mig mer och mer för Teknikämnet. Detta 
kan jag tacka mina underbara Tekniklärare på LHS för. Tack Eva Björkholm, Eva 
Blomdahl, Susanna Malm och sist men inte minst Inga-Britt Skogh som även varit mitt 
stöd och min handledare under detta arbete. Ni har gett mig mycket hjälp och ett nytt 
stort intresse.  
 
Jag tycker det är ett intressant och viktigt ämne och anser själv att det är bra om barn 
kommer i kontakt med ämnet tidigt. Jag är därför oroad för hur ämnet klarar sig i 
dagens skola. Efter att ha läst larmrapporter om Tekniken i skolan och mött lärare som 
uttryckt sin osäkerhet och rädsla inför ämnet så bestämde jag mig för att forska om 
attityder till ämnet. 
 
Detta arbete har givit några svar på mina frågor om hur lärare, förskollärare och 
representanter för näringslivet ser på Teknik för barn i yngre åldrar. Det finns säkert 
många som har åsikter kring ämnet men jag valde att titta på hur informanter på utvalda 
skolor, förskolor och företag i två kommuner i mellansverige ser på saken. Det är deras 
åsikter och tankar om ämnet, samt mina egna i viss mån som redovisas i arbetet.  
 
Jag vill tacka alla de som ställt upp och svarat på mina enkäter, ett extra tack till er som 
ställde upp på intervjuer och arbetade så hårt med att få så många som möjligt på er 
arbetsplats att ställa upp och besvara enkäterna. Ni vet vilka ni är! 
 
Min sambo, mitt barn i magen, min underbara familj och mina vänner vill jag också 
nämna i detta förord. Tack för att ni stått ut med mig. Utan er hade jag inte klarat detta.  
Mamma, för all tid du lagt ner och hjälpt mig, Pappa för korrekturläsning och goda råd 
och syster Jenny för dina datakunskaper. Tack än en gång. 
 
Till dem och till dem som svarat på mina frågor, de som stöttad mig i arbetet och ställt 
upp för mig som vänner, samt alla barn i världen vill jag ge dessa ord av en okänd poet: 
 

 

 

Du kan välja,   
välja vem   

Du skall utbyta Dina tankar,   
idéer och visioner med.  

  

 
Någon som tillåter Dig att vackla, tvivla   

och litar till att Du har nog med kunskap inom Dig.   
Som lika ödmjukt finns kvar vid Din sida och   

förstår Ditt sökande.  



                                                                   
  

  
Den största läraren bär Du i Ditt hjärta.   

Lyssnar Du tillräckligt uppmärksamt   
så finns redan alla svar.    

  
I djupet av Ditt inre vet och känner Du   

alldeles tydligt   
vilka toner som klingar allra klarast för Dig.  

  
Din sanning.   

Din väg.   
Din kunskap,   

 
Du förvaltat så omsorgsfullt i Din själ.  

 

(Okänd författare http://hem.passagen.se/englaton/dikter.htm)  
 

 

 

 

 

 

Stockholm juni 2007  

Karin Warodell
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1. Inledning 

Jag har tidigare läst inriktningen Barn, Teknik och skapande och arbetat mycket med 
Teknikämnet under min VFU. Jag har mött elever, föräldrar och pedagoger som känner 
sig osäkra i mötet med Teknikämnet och om vad Teknik är. Kursplanen i Teknik för 
grundskolan och läroplanen för förskolan ska garantera att alla barn ges möjlighet till en 
god teknisk allmänbildning. Så är dock inte alltid fallet.  

En undersökning som Teknikföretagen som är bransch- och arbetsgivarorganisationen för 

Sveriges viktigaste företag, låtit göra bland rektorer och lärare i grundskolan som ingår i 
rapporten Alla barn har rätt till teknikundervisning (2005) visar att dagens grundskola 
inte klarar av att ge unga människor den Teknikundervisning som de har rätt till. 
Lärarna känner sig osäkra och bara 20 % av de lärare de intervjuat anser att den egna 
skolan uppnår de kunskapsmål som finns för Tekniken i år 5. Detta är oroande 
information och jag har valt att inrikta mitt arbete på att undersöka några lärares, 
skolledares och yrkesverksamma i näringslivets attityder till Teknik och Teknikämnet i 
tidigare åren av utbildningen (förskolan – år5). 

Anledningen till att jag har valt att undersöka detta är att jag tycker att det är oroande att 
Teknikundervisningen ofta faller bort i skolan och förskolan. Barnen har rätt att få 
denna kunskap och kunskapen behövs. Jag vill därför starta upp en diskussion om 
varför det är så och få berörda yrkesverksamma att själva börja reflektera över 
Teknikämnets roll och betydelse.  

Jag tror att det är viktigt att det lyfts upp och diskuteras om vi ska kunna få till en 
ändring. Teknikbranschen och högre tekniska utbildningar saknar personal och elever, 
om Teknikämnet får högre status i skolan redan tidigt kan det ge fler kvalificerade och 
intresserade personer som kan fylla det tomrum som finns idag. Det är inte bara viktigt 
för mig som är intresserad av Teknikundervisning utan även för den framtida 
utvecklingen av Sverige och svenskt näringsliv. Jag menar att det i och med det är 
viktigt för oss alla. 

1.1 Undersökningsområde 

Mitt undersökningsområde är attityder till Teknik. För att få mer kunskap om attityder 
till Teknik har jag läst tidigare forskning som tar upp ämnet, jag har även läst om 
attityder för att få bättre förförståelse för vad det är. Med begreppet attityder avser jag i 
denna uppsats den positiva eller negativa reaktionen mot Tekniken som företeelse och 
ämne som de berörda parterna har. Attityderna påverkas av de berördas känslor och 
fakta kring ämnet och innehåller affektiva- (känslomässiga reaktioner), behavioristiska- 
(vilket beteende dessa attityder leder till) och kognitiva- (tankar de berörda har till 
ämnet) komponenter. (http://susning.nu/Attityd) 
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1.1.1 Sökord  

Sökorden jag använt när jag sökt fakta och forskning till arbetet är: Teknikundervisning, 
Teknikämnet, grundskolan, förskolan, attityder, tidigare åren, Teknik 

 

1.1.2 Forskning inom olika discipliner  

När jag har skrivit detta arbete har jag främst tittat på forskning från skolvärlden men 
jag har (om än i begränsad omfattning) även tagit med forskning från näringslivet. 
Fenomenografin är det teoretiska perspektiv jag bygger uppsatsen på. 

1.2 Syfte och frågeställning 

1.2.1 Syfte 

Syftet med mitt arbete är att uppmärksamma attityder till Teknik hos förskollärare, 
lärare, skolledare och näringslivsrepresentanter och försöka ta reda på tänkbara orsaker 
bakom dessa attityder. För att se möjligheter och svårigheter i arbetet med ämnet. 

För att kunna göra detta ska jag titta på några övergripande huvudområden.  

• Det första är skillnader och likheter mellan de olika instanserna det vill säga 
förskola, skola och näringsliv. Detta för att se om det finns skillnader eller 
likheter på de anställdas sätt att se på Teknik, Teknikundervisning och attityders 
påverkan.  

• Det andra området jag valt att titta på är om utbildning i Teknik kan påverka 
sättet att se på Teknikämnet för barn i yngre åldrar.  

• Det tredje området jag valt att analysera är vilka svårigheter och möjligheter det 
finns med Teknikundervisningen. Detta för att jag i mitt syfte har för avsikt att 
se svårigheter och möjligheter i Teknikundervisningen för yngre barn. 

 

1.2.2 Forskningsfrågan 

Den forskningsfråga jag kommer att försöka besvara lyder:   

Hur ser några ”tidigarelärare” förskollärare och representanter från näringslivet på barns 
tidiga möten med Teknik? 

 



                                                                                                                              3  
  

2. Teoretisk utgångspunkt  

Som teoretisk utgångspunkt har jag valt att ha forskning om Teknik, Teknikämnet, 
attityder till dessa, styrdokument och fenomenografiskt perspektiv. Det har inte varit lätt 
att välja teoretisk utgångspunkt men efter mycket efterforskande har jag kommit fram 
till att det är detta som bäst passar mitt ändamål. 

2.1 Fenomenografi 

Eftersom jag vill undersöka attityder som är en slags uppfattningar om olika saker har 
jag läst en del om fenomenografi och valt att ha den som en utgångspunkt i arbetet. 
Fenomenografin är forskning om uppfattningar och ordet kommer från Faino: bringa i 
dagen (grek) och grafi: beskriva.  

Man kan säga att fenomenografin kan användas för att beskriva relationen mellan 
individ och omvärld. Fenomenografin undersöker inte frågan om vad som är sant eller 
falskt, utan vad som är sant för den individen. Från början var Fenomenografin som 
utvecklades av INOM-gruppen, ledd av Ference Marton, vid den pedagogiska 
institutionen vid Göteborgs Universitet, till för att studera lärande, men den har senare 
börjat användas mycket för att beskriva människors uppfattningar av företeelser och 
fenomen av allmänna och specifika slag inom olika slags forskning. 

Syftet med fenomenografisk analys riktas mot hur fenomen i omvärlden uppfattas av 

människor. Begreppet uppfattning är sålunda centralt inom fenomenografin. I uppfattningen av 

ett fenomen antas människan ge innehåll i relationen mellan sig själv och omvärlden. Att 

uppfatta något är att skapa mening och är det grundläggande sättet som omvärlden gestaltas. 

Från uppfattningarna utgår vi också då vi handlar och resonerar.1  

Det är en forskningsmetod som grundar sig på empiri i form av intervjuer och enkäter 
som sedan analyseras genom kategorisering. En fenomenografisk analys går ut på att 
finna likheter och skillnader i uppfattningar. Variationerna, som placeras i olika 
kategorier, är det väsentliga, inte enskilda individers utsagor. På detta sätt har jag tänkt 
analysera mina fakta. Jag vill se skillnader och likheter i uppfattningarna och attityderna 
om Teknik för barn i yngre åldrar. I fenomenografi vill man som sagt fånga vilka skilda 
sätt det finns att uppfatta ett fenomen. Man kan inte göra anspråk på att ha hittat alla 
tänkbara skilda varianter vilket jag inte heller kommer att göra. Inom Fenomenografin 
säger man att man uppfattar ett fenomen utifrån sin förförståelse, detta ska jag titta på 
då jag undersöker om informanternas utbildning påverkar deras uppfattningar om 
Tekniken. Fenomenografin menar att våra uppfattningar förändras om vi får ny 
förförståelse och att vi då kan se på fenomenet på ett annat sätt 

                                                
1 Patel, Davidson (2003) sid. 33 
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2.2 Tidigare forskning 

Eftersom Teknikämnet i skolan är ett relativt nytt ämne med egen kursplan finns det 
ännu inte så mycket forskning om det, men jag ska här ta upp några delar av forskning 
som jag anser är relevant för detta arbete, dels för att förklara begreppet Teknik, ämnet 
Teknik och för att visa några olika synvinklar på det hela. Jag har även tagit med 
tidigare forskning om attityder till Teknik för att visa vad andra kommit fram till. När 
jag har letat efter tidigare forskning inom området har jag använt mig av sökmotorer på 
Internet, bibliotekskataloger och hemsidor med Teknikinriktat innehåll såsom CETIS 
(Centrum för tekniken i skolan), Nutek (Verket för näringslivsutveckling) och 
Teknikföretagens sidor. 

2.2.1 Vad är Teknik? 

Hur ska man förklara Teknik? Vad är det för något? Är det bilar och sånt? Datorer? Det 
finns många olika definitioner på Teknik men vilken är den rätta? Här redovisas några 
olika definitioner av Teknik. I nationalencyklopedin (2007) står det om Teknik: 

”Teknik (ty. Technik, över fr. av grek. techniko´s 'konstfärdig', 'hantverksmässig'; 'konstgjord', 

av te´chn\ 'konst', 'hantverk'), sammanfattande benämning på alla människans metoder att 

tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål. Föreställningen att all Teknik 

är tillämpad naturvetenskap är missvisande. Naturvetenskaplig kunskap har ofta uppstått ur 

tillämpad Teknik.”  

Mattsson (2002) skriver i sin bok Teknik i ting och tanke – skolämnet Teknik i 
lärarutbildning och skola om hur hon tolkar begreppet Teknik. Enligt Mattsson kan 
begreppet Teknik förklaras som:  

”Människans metoder att tillfredställa sina önskningar och behov genom att tillverka och 

använda verktyg och fysiska föremål.” 2  

Mattsson skriver också om att Teknik som ämne ofta integreras i andra ämnen, då 
främst naturkunskap, slöjd eller samhällskunskap. Mattsson (2005) påpekar att Teknik 
inte är det samma som naturvetenskap. Hon menar att en grundläggande skillnad är att 
vetenskapens mål är att förstå världen och Teknikens mål är att lösa praktiska problem.  

Mattsson hänvisar också till Svante Lindgrens inte mindre än 29 olika definitioner av 
Teknik. Det säger något om hur komplext ordet Teknik är. 

I boken Spänningsfält – Tekniken, politiken, framtiden skriver författarna att  

”… Teknik är en del av oss och inte något vi använder när vi har behov av det.” 3 

De menar att människor och samhällen idag är beroende av Teknik och att vi inte själva 
väljer när vi använder den. 

 

                                                
2 Mattson, G  (2002), sid. 2 

3 Sturesson, L. Summerton, J., Ellegård, K. &  Beckman, S. (2002) 
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Teknik är som sagt ett mång- och tvetydigt ord för många. Definitionerna är också, som 
framgår av ovan, många. Min avsikt har här inte varit att ta upp alla definitioner utan 
jag har endast velat påvisa att också bland de ”lärda” och inlästa i ämnet tycks 
begreppet Teknik vara svårfångat.  Sammanfattningsvis kan Teknik sägas innefatta 
nästan allt i samhället. Alla kommer vi i kontakt med olika tekniska företeelser hela 
tiden i vårt moderna liv. 

2.2.2 Teknikämnet – är det viktigt? 

Ämnet Teknik är ämnesöverskridande. Det finns inga gränslinjer mellan det praktiska 
och undersökande arbetet och de natur- och samhällsvetenskapliga perspektiven. 
Förståelse och förtrogenhet med den Teknik som omger oss kräver en integration av 
olika kunskapsområden. Tekniken ger en unik möjlighet "att begripa genom att gripa", 
att använda alla sinnen för att förstå. Det finns också uppenbara samband mellan t ex 
Teknik och estetik - kopplingar som dock ofta glöms bort. 

Teknisk allmänbildning är viktigt, kanske viktigare idag än någonsin tidigare. Även om Teknik 

har funnits i den svenska skolan i årtionden är det på sätt och vis ett nytt kunskapsområde, 

som kombinerar det vi lite slarvigt brukar kalla "teori och praktik", och som förutsätter att 

humaniora, samhälls- och naturvetenskap integreras. Annars är det svårt att förstå tekniken 

och dess betydelse för människa och samhälle. 4 

I boken Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk ämnesdidaktik skriver Svein 
Sjöberg (2005) om vad naturvetenskapliga ämnen är och varför de är viktiga i skolan. 
Han menar att naturvetenskapens idéer, världsbild och metoder hör till de mest centrala 
delarna av vårt kulturarv, och att de naturvetenskapliga ämnena därför är viktiga 
kulturämnen i skolan och utgör grunden i ett demokratiskt samhälle. Han menar att 
naturvetenskapliga ämnen som Teknik är en viktig faktor i samhällsutvecklingen. Att 
det är en kraft som både skapar och löser problem. Han redovisar även resultat av sin 
forskning om elevers erfarenheter, inställningar och intressen när det handlar om 
naturvetenskapliga ämnen. Han har i boken angett fyra argument med att ha 
naturvetenskapliga ämnen i skolan. De är som följer: 

1. Ekonomiargumentet: naturvetenskapliga ämnen som lönsam förberedelse för yrke och 

utbildning i ett högteknologiskt och vetenskapsbaserat samhälle. 

2. Nyttoargumentet: naturvetenskapliga ämnen för att praktiskt klara av att bemästra 

vardagslivet i ett modernt samhälle. 

3. Demokratiargumentet: naturvetenskaplig kunskap är viktig för initierad åsiktsbildning och 

ansvarsfullt deltagande i demokratin. 

4. Kulturargumentet: naturvetenskapen är en viktig del av människans kultur.5 

De argument som är viktigast för Teknikämnet är de två första enligt Sjöberg. Han 
menar att vårt samhälle och näringslivet är styrt av vetenskap och teknologi. 
Arbetsmarknaden blir allt mer tekniskt behövande då arbetslivet blir mer tekniskt 

                                                
4 CETIS (2006)  http://www.liu.se/org/cetis/omcetis/index_omc.shtml 

5 Sjöberg (2005), sid. 163 
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inriktat. Eleverna bör enligt honom få de kunskaper som behövs för att klara sig på 
arbetsmarknaden och senare i arbetslivet. Även i vårt vardagsliv menar han att vi 
behöver tekniskt kunnande. Vi lever idag i ett samhälle som präglas av Teknik, i 
datorer, mobiltelefoner och många andra saker. Om eleverna får vetenskaplig och 
teknisk allmänbildning får de färre svårigheter i sitt vardagsliv. Även de två andra 
argumenten kan enligt Sjöberg knytas till Teknikämnet. I demokratiargumentet hjälper 
den tekniska kunskap vi har oss att ta del av viktiga frågor och att fatta beslut. 
Kulturargumentet står för elevernas rätt att känna till teorin om praktiken. Ge dem 
möjlighet att närma sig de naturvetenskapliga tankar och teorier som vårt samhälle 
delvis är byggt på. 

Tidigare nämnda Mattsson (2002) redovisar liknande tankar. Hon skriver att det är 
viktigt att vi är medvetna om Teknikanvändningens konsekvenser. Det leder till att vi 
kan argumentera för våra åsikter. Hon menar att det därför är viktigt med 
Teknikundervisning på ett djupare plan. Detta leder till att eleverna för möjlighet att 
kritiskt granska samhällets olika konstruktioner.  

Enligt Sturesson m.fl. (2002) krävs det att den tekniska produktiviteten ökar för att vi 
ska få en tillväxt i ekonomin. Det kräver att det utbildas fler tekniskt kunniga som kan 
öka produktiviteten, de behövs inte bara i de typiska tekniska delarna av tillverkningen, 
utan även på kontor som t.ex. datatekniker. Både Sturesson m.fl. (2002) och CETIS 
hemsida (2006) framför argument som liknar Sjöbergs. På CETIS hemsida står bl.a. att 
det minst finns tre goda skäl för en satsning på teknisk allmänbildning: 

• Som medborgare i en levande demokrati krävs att vi förstår grunderna för den teknik och de 

tekniska system som omger oss. Många av dagens viktiga samhällsfrågor - som vi direkt 

eller indirekt har att ta ställning till som medborgare - handlar om teknikval.  

• Vardagen underlättas av ett gott "tekniskt självförtroende". Att leka med, pröva och utveckla 

egna tekniska lösningar är ett sätt att göra sig förtrogen med mycket av den teknik vi 

dagligen kommer i kontakt med.  

• Vårt samhälle är i hög grad beroende av att vi utbildar omdömesgilla och kreativa tekniker 

och naturvetare inom en lång rad yrkesområden. Rekryteringsbehoven kräver att fler unga 

intresserar sig för teknik och teknisk utveckling. Om det är så att Teknik också fungerar som 

språngbräda mot naturvetenskapen kan resultatet bli ett ökat intresse också för detta 

kunskapsområde.6  

 

Teknikföretagen skriver i sin rapport Alla barn har rätt till teknikundervisning: 

Sverige har en lång tradition av framgångsrika teknikföretag med världsledande produkter och 

tjänster. SKF, Tetra Pak, Ericsson, Alfa Laval, Volvo – listan kan göras lång. En stor del av vår 

välfärd baseras också på den export de många framgångsrika teknikföretag vi har i landet 

genererar. Deras konkurrenskraft är avgörande eftersom vår välfärd måste kunna betalas. 

Fortsatt framgång för teknikföretag i Sverige är dock beroende av att det finns ett brett intresse 

                                                
6 CETIS (2006), http: www.liu.se/org/cetis/omteknik/index_omteknik.shtml 
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för teknik i samhället. Så är det tyvärr inte idag. Det visar sig bland annat genom att dagens 

unga alldeles för sällan väljer att utbilda sig inom teknik och naturvetenskap.  7 

Den kommunala entreprenörs- och Teknikskolan (KomTek) är en kommunal fritids-
verksamhet (liknande kommunala musikskolan) som initierats av Nutek och som finns i 
ett 10-tal kommuner i Sverige och har som mål att få fler studerande att söka 
naturvetenskap/Teknikprogram på gymnasium och högskola. De vill att 
könsfördelningen där blir jämnare och att antalet studenter med invandrarbakgrund 
ökar. KomTek tror att det är möjligt med en teknisk allmänbildning och att det skulle 
kunna grundlägga ett intresse och utveckla kunskap, kreativitet och företagsamhet som 
på sikt gynnar Sverige. (KomTek, 2005). 

I den litteratur jag läst har alla som medverkat varit ense om att Teknik är ett viktigt 
skolämne. Som vi sett finns det olika argument för varför Teknik är viktigt, även om 
många av tryckpunkterna är de samma.  

2.2.3  Undersökningar om och attityder till Teknikämnet 

Då jag ska undersöka attityder till Teknik i detta arbete var det viktigt för mig att titta på 
några undersökningar om attityder till Tekniken som gjorts tidigare. Under 2003/2004 
utförde CETIS en intervjuundersökning i 100 slumpvis utvalda grundskolor. Då 
intervjuade de dels 100 skolledare och dels 103 lärare som skolledarna ansåg lämpliga 
att besvara frågorna de ställde. Merparten, ca 60 stycken, undervisade i år 1-6 och ca 30 
stycken i år 6-9. Av undersökningen  framgår bland annat: 

 

• Av de tillfrågade lärarna hade 33 stycken fem poäng eller mer i Teknik. Den absoluta 

merparten, 66 stycken hade ingen utbildning, eller högst fyra poäng – dvs i praktiken 

troligen ett eller två högskolepoäng. Drygt hälften svarade att de inte hade någon teknik i 

sin grundutbildning. Av de drygt 30 tillfrågade, som hade ”5 poäng eller mer” hade i 

praktiken de flesta endast 5 poäng, d.v.s. fem veckors högskolestudier. 

• Drygt 60 hade deltagit i någon form av kompetensutveckling, vanligen enstaka studiedagar. 

• Drygt 60 svarade att Teknik inte omnämndes i skolans arbetsplan, samtidigt som ungefär 

lika många rapporterade att man hade en lokal kursplan i teknik. 

• Knappt 60 stycken angav att man ”integrerade” Teknik med andra ämnen och då vanligen 

med No (särskilt Fysik), men också med slöjd. Det kan i förstone låta både bra och 

välmotiverat – teknik är ett kunskapsfält som väl låter sig integreras med andra 

kunskapsområden. Men i praktiken tycks denna integration ofta ske utan medvetna 

kopplingar till kursplansmål och ämnesbeskrivning. Integrationen sker på ett slags ytnivå, 

man ”får med tekniken”. En genomtänkt och strukturerad integration kräver att man känner 

till vad som skall integreras – och det i sin tur kräver ämneskunskaper, vilket – som redan 

framgått – saknas i allt för hög grad. 

                                                
7 Teknikföretagen (2005) sid 6 
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• Trots den låga utbildningsnivån svarade ca 80 stycken att man inte planerade några 

särskilda tekniksatsningar. Lika många svarade att man ej haft några sådana de tre senaste 

åren, och att man inte heller planerade några. 

• När det gäller bedömning tycks mycket få ha ett mer strukturerat system för att veta om 

man nått uppnåendemålen för år 5. Betygssättningen i år 9 verkar ske mer ordnat. Men att 

döma av erfarenheterna från de regionala konferenserna 2005, tycks det inte finnas någon 

gemensam bedömningsgrund på kommunnivå, ibland inte ens på en och samma skola. 

• Det absoluta flertalet, drygt 70 stycken, tycker att det är bra att Teknik är obligatoriskt i hela 

grundskolan. 

• Ungefär lika många rapporterar att eleverna tycker att Teknik är roligt.8  

Enligt Thomas Ginner 9, föreståndare för CETIS, är detta en ganska begränsad 
undersökning med flera osäkerheter, men han menar att resultaten stämmer väl överens 
med den samlade erfarenhet som finns bl.a. i det nätverk av lärarutbildare som CETIS 
håller i. Även Branschorganisationen Teknikföretagen har beskrivit liknande intryck.  

Rapporten Alla barn har rätt till teknikundervisning som getts ut av Teknikföretagen 
visar att Teknikämnets mål inte uppnås. Undersökningen visar att mer än hälften av 
lärarna anser sig ha dålig eller ganska dålig kunskap om kursplanen för Teknikämnet 
och att nästan 30 procent av lärarna underkänner Teknikundervisningen på sin skola.  

Knappt 20 procent av lärarna anser att deras skola uppnår de mål som finns för 
Teknikämnet i år fem. När Teknikföretagen brutit ner resultaten per skolår har de sett att 
siffrorna blir sämre ju längre ner i åldrarna de kommer. Teknikföretagen tycker att detta 
är alarmerande då andra undersökningar visat att det är i de tidiga åren intresset för 
Teknik bäst anläggs. 

I rapporten står: 

Arbetsplaner saknas  

Att målen för teknikämnet inte nås får delvis sin förklaring när vi ställer frågor om den 

arbetsplan som ska finnas för alla ämnen. Detta dokument är varje skolas plan för hur 

kursplaner ska omsättas i undervisningen och mål uppfyllas. Vi konstaterar här att 

teknikundervisningen i skolorna i oroväckande hög grad sker utan arbetsplaner. Två av tre 

lärare vet inte om det finns någon, eller använder sig inte av en arbetsplan för teknikämnet. 

Lärarna är osäkra och missnöjda med sin undervisning i Teknik 

Vi utgår ifrån att den som känner sig trygg och kunnig i sin yrkesroll också presterar bättre. När 

vi ställer frågor som rör lärarnas syn på sina egna insatser inom Teknikämnet är resultaten 

nedslående. Så många som 30 procent av lärarna känner sig osäkra i att undervisa i teknik. 40 

procent av lärarna är mycket eller ganska missnöjda med sin undervisning. Samtidigt finns det 

en stor vilja hos lärarna att förbättra sin teknikundervisning. Så många som 9 av 10 lärare 

                                                
8 Stockholms stad, utbildningsförvaltningens rapportserie (2002) sid 12 

9 CETIS (2005) Handlinsplan för teknik i skolan,  
http://www.liu.se/org/cetis/forskning/documents/20050601_handlingsplan_tk.pdf) 
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önskar sig mer stöd/fortbildning inom teknikämnet! Lärarna efterfrågar också personer som kan 

Teknikämnet för inspiration och kunskapsöverföring. 

Nationell utvärdering saknas 

Vi anser att teknikämnet hanteras utan fokus och tydlighet från Skolverket och Myndigheten för 

skolutveckling. Ett exempel är att i den nationella utvärdering Skolverket genomförde 2003 

utelämnades teknikämnet. 10 

 
Mattsson (2005) skriver i Teknikämnet i skolan - om attityder till Teknik att många 
elever redan i år 5 vet vad de vill göra i framtiden. Mattsson menar att detta ligger till 
grund för vad de väljer för program i gymnasiet och att om naturvetenskapen ska ha en 
möjlighet att bli vald så måste den upplevas positiv genom hela skolgången. Hon säger 
att det är viktigt att börja inlärningen på ett lekfullt sätt och att det finns ett intresse för 
Teknik hos eleverna. Även lärarna tycker, enligt Mattssons undersökning, att det är 
viktigt att det är roligt med Teknik.  

Inga-Britt Skogh (2001) skriver i boken Teknikens värld – flickors värld om betydelsen 
av att barn tidigt utvecklar en positiv attityd till Teknik. 

Frågan om vilken betydelse attityder och förhållningssätt har för hur individer hanterar (och 

lyckas) med uppgifter de ställs inför har, genom åren, intresserat både pedagoger och filosofer. 

Georg Henrik von Wright (1983) menar att en viktig förutsättning för att vi ska vilja ge oss i kast 

med en uppgift av något slag är att vi, inom oss, gör en bedömning om utsikterna att klara av 

uppgiften ifråga. Är utsikterna att lyckas små, menar von Wright att det är troligt att vi kommer 

att avstå ifrån att ens försöka. 11  

Skogh, (2001) skriver även i boken om föräldrars syn på behovet av 
Teknikundervisning i skolan. Föräldrarna som tillfrågas tycker alla att undervisning i 
Teknik behövs under hela grundskoletiden. De är ense om att alla människor behöver 
tekniska kunskaper och de tror att behovet av teknisk kompetens kommer att öka i 
framtiden. Det står klart att föräldrarna tycker att Teknik är ett viktigt skolämne.  

2.3 Styrdokumenten om Teknik i förskola och 
skola 

Det som styr verksamheten i skolan och också Teknikundervisningen är olika 
styrdokument, så som t.ex. kursplaner och läroplaner. Det finns tre läroplaner för de 
tidigare åren. Läroplanen för förskolan (Lpfö98), en för den obligatoriska skolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) och en för de frivilliga skolformerna 
(Lpf94). Dessa har regeringen utformat och de ska följas. I dessa läroplaner beskrivs 
verksamhetens värdegrund och uppdrag samt de strävansmål och uppnående mål som 
ska vara riktlinjer för arbetet. I kursplanerna är riktlinjer för det specifika ämnet invävt. 

                                                
10 Teknikföretagen (2005) 

11 Skogh (2001) sid. 47 
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I kursplanen för Teknik hittar man målen, både strävans och uppnående, för just 
Teknikämnet.  

Teknik är en angelägenhet inte enbart för de äldre barnen, utan skall finnas med redan från förskolan. 

Kursplanen för Teknik i Lpo94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994) omfattar alla barn och 

unga, från förskoleklassen till det nionde skolåret.12  

2.3.1 Teknikämnet genom åren 

Andersson, m.fl., (2005) har skrivit om Teknikämnets historia. Teknikämnet har funnits 
med i styrdokument för grundskolan sedan den första läroplanen för just grundskolan 
infördes, det var 1962 och läroplanen hette Lgr62. Tekniken var då invävd i det som 
kallas tillämpad naturvetenskap. Så var det även i nästkommande läroplan Lgr69 även 
om Tekniken nu i sitt rätta namn hade blivit ett tillvalsämne på högstadiet. När Lgr80 
infördes gick läroplanerna över från att ha varit regelstyrda till att bli målstyrda. Det är 
en sådan styrning av skolan vi har idag. Det innebär att det finns mål att sträva mot och 
mål att uppnå men att vägen dit är valfri. I den regelstyrda skolan var undervisningen 
mer planlagd. I och med att detta nya system infördes blev Teknikämnet ett eget och 
obligatoriskt ämne, men den hade ingen kursplan. Ämnet togs in i Lgr80 efter en analys 
av rekryteringsbehov till gymnasielinjer med teknisk inriktning och arbetsmarknaden. 
Mattsson (2005) skriver att när Lpo94 infördes blev Teknikämnet mer självständigt, 
även om det fortfarande delar undervisningstid med de andra naturorienterande ämnena 
(biologi, fysik, kemi). Dessa ämnen har tillsammans en samlad garanterad 
undervisningstid på 800 timmar genom hela grundskolan. Men det är lärarens uppgift 
att strukturera tiden så att målen i alla ämnen uppnås och strävas efter. Det betyder att 
det är läraren som egentligen sätter upp tidsramarna för Teknikämnet.  

2.3.2 Teknikämnet i Lpfö98 

Även om det i förskolan inte förekommer någon kursplan i Teknik eller något 
enskilt Teknikämne ska pedagogerna ändå sträva efter att barnen tillägnar sig 
grundläggande tekniska kunskaper. Det ser man på flera ställen i Lpfö98. Under 
förskolans värdegrund och uppdrag står det:  

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 

drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och 

metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att 

forma, konstruera och nyttja material och Teknik. Multimedia och informationsteknik kan i 

förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.  

Under mål och riktlinjer för barnets utveckling och lärande står det bl.a.:  
Förskolan skall sträva efter att varje barn:  

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och 

Tekniker, 

• utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang, 

                                                
12 CETIS (2006) www.liu.se/org/cetis/omteknik/index_omteknik.shtml 
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• utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form 

samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum13 

Det finns ingen specifik plan hur detta ska genomföras utan det är upp till den enskilda 
förskolan att sätta upp en lokal planering som gör detta möjligt. Det ställer stora krav på 
personalen.  

2.3.3. Teknikämnet i Lpo94 

Lpo94 är den senaste och nu aktiva läroplanen. I läroplanen står det bland annat under 
mål att uppnå i grundskolan att:  

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola […] känner till och förstår 

grundläggande begrepp och sammanhang inom de naturvetenskapliga, tekniska, 

samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena.”14 

Det betyder att alla elever har rätt till Teknikundervisning. Det är då skolans uppdrag att 
se till att detta efterlevs. På skolverkets hemsida står det att utifrån läroplanen och 
kursplaner skall skolan skapa en lokal arbetsplan. Det finns inga riktlinjer för hur 
arbetsplanen ska se ut men det står tydligt att arbetsplanen ska utarbetas under 
medverkan av lärare, övrig personal och elever. Eftersom det inte står vilka specifika 
Teknikområden eller delar som ska ingå i undervisningen i Lpo94, är det upp till 
skolans rektor, lärare och elever att själva utarbeta ämnets innehåll och utformning. 

2.3.4. Teknikämnet i kursplanen 

Förutom läroplanerna som anger inriktningen för hela utbildningen finns det även 
kursplaner. Kursplanerna anger målen som finns för undervisningen i det enskilda 
ämnet och visar hur ett ämne ska kunna utveckla elevens förmåga i enlighet med de 
värden och mål som vi hittar i läroplanen. I kursplanen för Teknik finns strävansmål 
som anger vad eleven ska ge chans att sträva mot. (För alla mål se bilaga 1) 

Exempel på mål att sträva mot: 

Skolan skall i sin undervisning i Teknik sträva efter att eleven 

• 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 intresset för Teknik och sin förmåga och sitt omdöme vad gäller att hantera 

tekniska frågor. 

Det finns även uppnåendemål som visar vad eleven skall ha uppnått i år fem och år nio. 

Exempel på mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret: 

Eleven skall  

 

                                                
13 Lpfö 98 (Läroplanen för förskolan 1998) 

14 Lpo94 (Läroplanen för grundskolan 1994) 
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•  kunna redogöra för, inom några väl bekanta Teknikområden, viktiga aspekter på 

utvecklingen och Teknikens betydelse för natur, samhälle och individ,  

Exempel på 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, 

Förutom dessa mål finns det även information om ämnets syfte och roll i utbildningen, 
ämnets karaktär och uppbyggnad och bedömningen i ämnet i kursplanen. Kursplanen är 
utformad så att den ger ett stort utrymme för egen tolkning. Återigen krävs det att 
berörda inom skolan tar sitt ansvar och utformar utbildningen så att eleverna får den 
kunskap de har rätt till. 

2.4 Centrala begrepp 

Några av de centrala begreppen i examensarbetet är Teknik, 
Teknikundervisning/Teknikämnet, attityder, tidigare åren och KomTek (den 
kommunala entreprenörs- och teknikskolan). Under denna rubrik definierar jag vad jag 
menar med dessa ord. 

Teknik: Som jag sagt tidigare finns det många olika definitioner av Teknik men när jag 
använder det i uppsatsen menar jag all den Teknik som människan skapat och vårt 
förhållande till denna Teknik. Det omfattar både materiella ting, tekniska system och 
det som förstärker och ersätter vår fysiska förmåga. Man kan kortfattat säga att Teknik 
är det som vi människor skapat för att tillfredställa våra behov eller uppnå vissa syften. 
Ordet Teknik i denna uppsats kan även stå för Teknikämnet och Teknikundervisningen. 

Teknikundervisning och Teknikämnet: Med Teknikundervisning avser jag den 
undervisning som är tänkt att ge teknisk allmänbildning inom ämnet Teknik. 
Undervisning som ger teknisk allmänbildning finns givetvis inom andra ämnen också 
men i denna uppsats står det för den undervisning som är planerad att ge teknisk 
allmänbildning. 

Attityder: Som jag sagt tidigare menar jag med detta den positiva eller negativa 
reaktionen mot Tekniken som företeelse och ämne som de berörda parterna har. 
Attityderna påverkas av de berördas känslor och fakta kring ämnet och innehåller 
affektiva (känslomässiga reaktioner), behavioristiska (vilket beteende dessa attityder 
leder till) och kognitiva (tankar de berörda har till ämnet) komponenter. Attityder är 
värderande och kan ge hjälp och stöd men de kan även få oss att bortse från viktiga 
fakta. Jag kommer i denna C-uppsats inte bedöma de attityder jag stöter på utan bara se 
dem som en negativ eller positiv inställning till Tekniken.  

Tidigare åren: I denna C-uppsats står de tidigare åren för undervisningen som bedrivs i 
förskolan till och med år 5 i skolan. 

KomTek: Med KomTek menas den Kommunala entreprenörs- och Teknikskola som 
börjat växa fram på olika platser i Sverige. Det är ett samarbete mellan Nutek och AMS 
(Arbetsmarknadsverket). KomTek är en fritidsskola (ungefär som den kommunala 
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musikskolan) för pojkar och flickor från 6 år upp till gymnasieskolan. Till KomTek kan 
man gå en eller ett par gånger i veckan under sin utbildning för att få jobba med och 
utveckla sitt kunnande i Teknik. Det finns även utbildning för vuxna. KomTek har gett 
ut en bok som heter KomTek boken för dem som vill veta mer om den kommunala 
Teknikskolan den kan beställas från Nutek förlag. 

Tidigarelärare: Med tidigarelärare menar jag lärare som arbetar från förskoleklass till 
år 5 i grundskolan. 

Teknikutbildning: Med informanternas Teknikutbildning menas i denna uppsats den 
utbildning som de själva anser är teknisk eller syftar för att de ska kunna undervisa i 
Teknik. Dessa utbildningar är allt ifrån maskinteknisk linje på gymnasiet och kortare 
kurser i Teknik till längre högskolestudier i ämnet. 
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3. Metod  

I detta kapitel redovisar jag hur jag har gått tillväga för att få svar på min 
forskningsfråga. Jag redovisar mitt val av metod och varför jag gjort detta val. 

Trost (2001) skriver att man många gånger inte kan samla in data från alla medlemmar i 
den population man bestämt sig för, och att det därför är klokt att göra ett urval. 
Undersökningen jag gjort har bestått av intervjuer och enkäter. Då jag ville veta hur 
tidigarelärare, förskollärare och representanter från näringslivet ser på barns tidiga 
möten med Teknik var det viktigt att få in information från alla grupper. 

När jag kommit på vad jag ville undersöka började jag tänka på vilken metod jag kunde 
använda för att få reda på det jag ville veta. Jag valde till sist enkäter och individuella 
intervjuer.  

Stensmo (2002), skriver att enkäter innebär att samma frågor ställs till flera olika 
personer och genom detta går svaren att jämföra och dela in i olika kategorier vilket gör 
att det är möjligt att se eventuella samband mellan olika typer av svar. Anledningen att 
jag valde enkäter och intervjuer som metod i detta arbete är att jag är intresserad av att 
se hur flera aktörer i skolan, förskolan och näringslivet ser på Teknik och barn. Jag 
funderade på om jag ville göra en kvantitativ eller kvalitativ undersökning.  

Trost (2001) skriver att kvalitativa studier ofta anses som mindre värda än kvantitativa 
studier. Men han menar att både sorters studier bör användas och är lika mycket värda. 
Ofta kan de användas i kombination med varandra. Detta har jag valt att göra. Det 
kommer att vara en kvantitativ studie därför att jag via enkäterna kommer att 
kategorisera andelen personer som har vissa tankar och kunskaper om Teknik, men det 
kommer även att vara en kvalitativ studie då jag kommer att försöka att hitta samband 
med attityderna och Teknikundervisningen. För att kunna göra både en kvalitativ och 
kvantitativ studie av enkäterna är frågorna utformade så att de som besvarar dem ska 
komma med egna tankar om ämnet eller förklara sitt val av svarsalternativ. Intervjuerna 
ska ge mig djupare förståelse för varför det ser ut som det gör och förklara hur de 
enskilda skolorna och företagen övergripande ser på Teknik och Teknikundervisning för 
barn. 

3.1. Intervjuer 

Intervjuer har skett med en skolledare på en av de skolor/förskolor som enkäterna 
delades ut och en näringslivsrepresentant på det stora företaget. Intervjuerna är till för 
att jag ska kunna ställa kompletterande frågor och få mer information om hur den 
enskilda skolan och företaget ställer sig till frågan på ett ledningsplan. De är även till 
hjälp när jag vill ha mer utvecklande svar på vissa frågor. 
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3.1.1. Urval 

Den aktuella skolan och företaget i denna intervju ligger i två olika kommuner i 
mellersta Sverige. Anledningen att jag valde just dessa kommuner är en slump. Att jag 
valde två olika kommuner är för att jag ville få bredare information än från en kommun 
som styrs av samma kommunledning. Mitt urval av intervjupersoner gick till så att jag 
pratade med ansvariga på de olika ställena där jag lämnat ut enkäter och berättade att 
jag gärna ville intervjua någon i ledningsfunktion som kunde svara på mer övergripande 
frågor om skolan/företaget. Efter betänketid från företagen och skolorna fick jag tillslut 
två personer som var bredda att ställa upp.  

 3.1.2. Uppläggning och genomförande 

När det gäller intervjuerna hade jag färdiga frågor innan jag träffade mina informanter. 
Intervjuerna (bilaga 2 & 3) anpassades för de personer som skulle svara på dem, och har 
samma övergripande frågeområden. De frågeområden jag har utgått ifrån är de samma 
som de i enkäterna dvs. de underliggande forskningsfrågorna som är: 

 
• Vad är Teknik för de berörda? 

• Har de berörda bra kunskaper om Teknik? 

• Anser de berörda att Teknik är ett viktigt skolämne? Varför/varför inte? 

• Varför/varför inte anser de berörda att man ska börja med Teknik tidigt? 

• Vad anser de berörda att eleverna kan ha för nytta av god teknisk 
allmänbildning? 

• Hur anser de berörda att Teknikundervisningen fungerar idag? 

• Vad har lärarna för svårigheter när det gäller Teknikundervisningen? 

• Får eleverna möjlighet att sträva mot målen? Når eleverna målen? 

• Vad tycker de berörda skulle behövas för att göra Teknikundervisningen bättre? 

• Vad vet de berörda om KomTek? 

• Är KomTek ett bra komplement till skolan? 

• Påverkar de berördas attityder till Teknik Teknikundervisningen? Hur och 
varför? 

Mina intervjuer är kvalitativa. Patel och Davidson (2003) skriver att kvalitativa 
intervjuer så gott som alltid har en låg grad av standardisering, dvs. att frågorna som 
intervjuaren ställer ger utrymme för informanten att svara med egna ord. Under 
intervjuerna hände det att jag ställde följdfrågor för att få veta mer om något som jag 
uppfattade som viktig och intressant. Jag försökte att hålla mig neutral och låta 
informanten framföra sina tankar, även om det ibland ledde till att vi kom ifrån ämnet. 
Patel och Davidson (2003) skriver att intervjuare och intervjupersonen båda är 
medskapare i ett samtal när det handlar om kvalitativa intervjuer. Detta försökte jag 
tänka på då jag genomförde dessa. Min roll som intervjuare, liksom mina frågor har 
med all sannolikhet påverkat utgången av intervjuerna. Det är en omöjlighet att inte 
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påverka utgången då både mitt ämne, mina frågor, intervjustället och min intervjuteknik 
påverkar de intervjuade olika. Vi är alla styrda av våra inställningar till saker, 
förförståelse och livsvärld, detta gör att informanterna påverkas indirekt av mig och mitt 
sätt att ställa frågorna.  

Det finns inte heller något perfekt samtal, om vi med perfekt menar ett samtal som inte skulle 

kunna förändras till det bättre i något avseende. Ett rimligt krav är att den professionella 

samtalaren vet vad hon gör när samtalet pågår och att hon ska ha förmåga att i efterhand 

reflektera över sin praktik. Med detta menar vi att hon ska kunna tänka igenom vad som hände, 

hur hon själv och klienten reagerade. Det reflekterande förhållningssättet ger den 

professionella möjlighet att rätta till eventuella misstag, att se både sig själv och sin klient 

”utifrån”. Detta förhållningssätt är en förutsättning för att professionella som arbetar med samtal 

ska kunna utvecklas som samtalare. 15  

Om man har detta i bakhuvudet när man genomför samtal menar författarna att man 
som samtalare lär sig att se sina brister och kan rätta till dem. Man måste för att lyckas 
som professionell samtalare reflektera över sitt sätt att samtala både under samtalets 
gång och sedan igen efter samtalet. Hur kan vi rätta till detta missförstånd? Vad var det 
som gjorde att detta inte kom fram på det sätt som jag ville att det skulle göra? Att 
utvecklas som samtalare är något som man gör under hela sitt liv, vi kommer ständigt 
att möta nya människor att samtala med, som alla har sin förförståelse och tolkar saker 
på sitt sätt. Vi kommer även att ständigt få nya saker att samtala om som alla måste 
anpassas för den vi samtalar med.  

Den finns samtalsmodeller som vi som professionella samtalare kan ta hjälp av. Dessa 
modeller kan hjälpa oss att strukturera samtalet och föra det vidare. Jag tror att det är 
viktigt att vi inte betraktar dessa modeller som ett facit för hur ett samtal ska gå till utan 
använder dem som ett stöd för hur samtalet kan utvecklas. Oavsett vilken modell man 
använder är det viktigt att vi fortfarande har ett reflekterande förhållningssätt, enligt mig 
är det förhållningssättet som gör att vi utvecklas som samtalare och inte samtalet eller 
modellen vi använder för samtalet. Jag hade trefassamtalet i bakhuvudet då jag 
genomförde intervjuerna. Trefassamtal går ut på att Informanten får svara på frågan, jag 
upprepar det jag hört och ställer sedan frågor om det behövdes för att se om jag 
uppfattat det rätt. Sedan hjälper jag informanten att knyta ihop svaret och eventuellt 
hitta en lösning med följdfrågor. Jag anser att jag fick mycket intressant information via 
mina informanter med den här metoden. 

3.2. Enkäter 

100 enkäter har lämnats ut till lärare, förskollärare och näringslivsrepresentanter i två 
kommuner i mellan Sverige. Representanterna från näringslivet kommer från två större 
och två mindre företag i Teknikorienterade branscher. 

                                                
15 Hägg, Koupa (1997) sid. 32 
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3.2.1. Urval  

De aktuella förskolorna, skolorna och företagen i denna enkätundersökning ligger i två 
olika kommuner. Det är samma kommuner som intervjuerna är gjorda i. Anledningen 
att jag valde just dessa kommuner är en slump. Att jag valde två olika kommuner är för 
att jag ville få bredare information än från en kommun som styrs av samma 
kommunledning. 

Enkätundersökningen vänder sig till alla slags lärare och förskollärare på de aktuella 
skolorna och inte bara de som undervisar i Teknik eller är teknisktutbildade. Detta för 
att jag är intresserad av att se alla lärares attityder till Teknik och hur det eventuellt kan 
påverka undervisningen. På företagen har jag valt att dela ut enkäter till olika 
befattningar och inte bara dem som sköter rekryteringen. Detta för att jag ska kunna se 
hur personer med olika utbildning och befattning på företagen ser på Teknik och barn. 

En av svårigheterna med enkäter är att man oftast inte får in alla enkäter man lämnat ut 
och att urvalet inte blir det man tänkt sig. Det är därför jag har valt att lämna ut så 
många enkäter som 100 st. Även om jag bara får in en bråkdel av dem har jag 
tillräckligt mycket data för att göra en undersökning. 

3.2.2. Uppläggning och genomförande 

Jag kontaktade representanter för skolorna, förskolorna och företagen och förklarade 
syftet med mitt arbete. Efter att jag fått klartecken från representanterna delade jag ut 
enkäterna med bifogade svarskuvert på respektive ställe. På enkäterna fanns 
inlämningsdag och inlämningsplats, kortare information om arbetet och 
kontaktuppgifter om någon hade frågor. På angiven dag samlade jag in enkäterna och 
påbörjade arbetet med dem. Anledningen att jag valde att dela ut enkäterna och sedan 
hämta dem en tid senare var att jag delade ut dem på många olika ställen och att det var 
svårt för personerna som svarade på dem att medverka vid ett enkät tillfälle. Hade jag 
valt gruppenkäter, kanske jag fått tillbaka alla enkäter jag delade ut men då hade jag inte 
haft möjlighet att dela ut så många enkäter som jag nu fick möjlighet till. Utdelningen 
av enkäterna och tiden för inlämning av dem bestämdes i samråd med den arbetsplats 
där de delades ut allt för att få så många som möjligt att svara. Jag följde Trosts (2001) 
råd och anpassade språket i enkäterna och frågorna efter de informanter som skulle 
svara på dem. Jag höll enkäterna relativt korta och anpassade dem för stället där de 
skulle delas ut. Enligt Stensmo (2002) kan en allt för omfattande enkät göra så att man 
får stora bortfall. Dels att informanten inte svarar alls eller att informanten hoppar över 
en del frågor eller svarar slarvigt på frågorna. De enkäter som delades ut var:  

• en enkät för förskolan (bilaga 4)  

• en enkät för skolan (bilaga 5)  

• en enkät för företag (bilaga 6).  

Av de 100 enkäterna och 25 extra enkäterna (som var till för ev. vikarier som 
eventuellt ville svara eller som ersättning för borttappade enkäter) som delades ut 
fick jag tillbaka 83st dvs. 83 %. Ingen av extra enkäterna kom in och därför har jag 
räknat bort dem.Det anser jag är bra statistik även om vissa enkäter fick ”byta” 
ägare några gånger. Det bortfall som skedde var helt normalt och inget att reflektera 
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vidare över. Jag har på dessa 83 enkäter fått in tillräckligt med information för att 
fortsätta med arbetet. 

3.3. Materialbearbetning 

Enligt Trost (2001) är det lättare att bearbeta de data man samlat in via enkäter om 
enkäterna får ett löpnummer. Jag valde att arbeta på detta sätt. Innan enkäterna delades 
ut fick de nummer för förskola, skola eller företag. Sedan fick de nummer för antal så 
jag kunde hålla reda på hur många som delades ut och hur många svar jag fått in.  
Förskolan som har nr 1 som första löpnummer delades ut i exemplar 1-1 till 1-45. 
Sammanlagt delades det ut 45st enkäter i förskolan varav 10 stycken var extra exemplar. 
I skolan delades enkät 2-1 till 2-45 ut, även där var andelen extra exemplar desamma. 
På företag delades enkät 3-1 till 3-35 ut där var fem extra exemplar.  Sammanlagt blir 
det 125 enkäter varav 100st är aktiva.  

När jag sammanställde materialet använde jag mig av antal och procenttal, detta för att 
få fram och beskriva andelen personer som hade vissa tankar om ämnet och kategorisera 
dem. För frågorna med mer kvalitativ utformning valde jag att lyfta fram olika åsikter 
och tankar och redovisa dem i delar eller helhet för att få fram de enskilda 
informanternas egna tankar om ämnet. Dessa frågor bearbetades separat och manuellt. 
Intervjuerna skrev jag in i sin helhet på datorn efter intervjutillfället och sammanfattade 
sedan dem till denna uppsats. 

När jag analyserade mina data hade jag fenomenografisk analys som utgångspunkt. Den 
går som sagt ut på att finna likheter och skillnader i uppfattningar. Variationerna, som 
placeras i olika kategorier, är det väsentliga, inte enskilda individers utsagor. Jag vill se 
skillnader och likheter i uppfattningarna och attityderna om Teknikundervisning men 
även analysera hur egen utbildning, tankar om Teknik och attityder påverkade sättet att 
se på utbildning i Teknik för barn i yngre åldrar.  Jag har inte gjort anspråk på att ha 
hittat alla tänkbara skilda varianter utan valt ut en del som jag har fokuserat på. 
Eftersom syftet med mitt arbete är att uppmärksamma attityder till Teknik hos 
förskollärare, lärare, skolledare och näringslivsrepresentanter och försöka ta reda på 
tänkbara orsaker bakom dessa attityder för att se möjligheter och svårigheter i arbetet 
med ämnet har jag valt att titta på tre huvudområden.  

• Det första är Skillnader mellan de olika instanserna. Detta för att se om det finns 
skillnader eller likheter på de anställdas sätt att se på Teknik, 
Teknikundervisning och attityders påverkan.  

• Det andra området jag valt att titta på är om utbildning i Teknik kan påverka 
sättet att se på Teknikämnet för barn i yngre åldrar.  

• Det tredje området jag har valt att analysera är vilka svårigheter och möjligheter 
det finns med Teknikundervisningen. Detta för att jag i mitt syfte har för avsikt 
att se svårigheter och möjligheter i Teknikundervisningen för yngre barn. 
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3.4. Tillförlitlighetsfrågor 

Min avsikt med detta arbete har inte varit att fastställa hur alla lärare, förskollärare och 
anställda i näringslivet ser på Teknikundervisning i tidig ålder och Teknik, utan att 
uppmärksamma attityder till Teknik hos förskollärare, lärare, skolledare och 
näringslivsrepresentanter och försöka ta reda på tänkbara orsaker bakom dessa attityder. 
Jag vill se hur några utvalda ser på frågan och analysera dessa svar, inte upprepa 
tidigare undersökningar som behandlar Sverige i helhet. Den övergripande 
forskningsfrågan lyder: Hur ser några tidigarelärare, förskollärare och representanter 
från näringslivet på barns tidiga möten med Teknik? 

Reliabiliteten i denna undersökning är svår att fastställa då jag har valt att titta på vad 
några enskilda individer tänker om ämnet och jag inte avsett att mäta ett snitt i landet. 
Eftersom jag har valt detta så måste undersökningen genomföras under liknade 
omständigheter på liknande skolor, förskolor och företag om reliabiliteten ska 
fastställas. Bell (2000) skriver att det när man frågar efter åsikter som jag har gjort i 
denna undersökning, finns det en rad faktorer som kan påverka svaret. Respondenten 
kan nyligen ha sett ett Tv program eller varit med om en händelse som påverkat hans 
eller hennes åsikter. Men frågorna i min undersökning är likadana till de olika 
individerna i de enskilda grupperna och de har haft samma tid på sig att svara på dem. 
Så jag anser att frågorna i sig är reliabla.  

Bell (2000) skriver att validitet är ett betydligt mer komplicerat begrepp än reliabilitet. 
Det är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta 
eller beskriva. Jag har frågat mig själv om en annan undersökare skulle komma fram till 
samma svar på mina frågor och även bett bekanta att titta på enkäterna och utvärderat 
om enkäterna ställer de frågor som är viktiga för det jag vill veta. Efter några 
omarbetningar så kom jag fram till frågorna som senare fanns med på enkäterna. 

Eftersom detta är en C-uppsats och jag avser att titta på attityder och tankar hos enskilda 
personer så är det inte möjligt att mäta reliabiliteten och validiteten på undersökningen. 
Detta skulle ta allt för lång tid och det är omöjligt att få samma svar när det gäller 
attityder och tankar då informanten är så bunden vid sina tidigare erfarenheter och sin 
situation. 

3.5. Etiska aspekter 

När jag har arbetet med denna uppsats har jag vissa etiska principer att följa. Enkäterna 
besvaras anonymt och lämnas i kuvert på utvald plats. Även intervjuerna kommer att 
vara anonyma i arbetet. Detta för att få så många som möjligt att ställa upp.  

När jag under arbetet har valt att dela ut enkäter och genomfört intervjuer har jag följt 
Vetenskapsrådets rekommendationer för forskningsetiska principer inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning. Jag har enligt regel 1 i Informationskravet som anges i 
vetenskapsrådets rekomendationer informerat uppgiftslämnarna om deras uppgift i 
projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Informanterna fick 
information om att det var frivilligt att delta och att de kunde dra sig ur när som helst 
utan att det skulle påverka dem negativt. Informanterna har även fått information om att 
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undersökningen är anonym och för att ingen ska kunna se vad de har svarat skulle 
enkäterna lämnas in i förslutna kuvert som bifogades. Det enda som skulle anges på 
enkäten om arbetsplatsen, var i vilken kommun och med vilka åldrar informanten 
arbetade. Informanter som önskade ställa upp på intervju fick mina kontaktuppgifter så 
att de kunde höra av sig till mig och inte behövde skriva något på enkäten som kunde 
avslöja deras identitet. Arbetsplatserna informerades att uppsatsens syfte var att 
uppmärksamma attityder till Teknik hos förskollärare, lärare, skolledare och 
näringslivsrepresentanter och försöka ta reda på tänkbara orsaker bakom dessa attityder 
för att se möjligheter och svårigheter i arbetet med ämnet och inte att peka ut någon 
arbetsplats eller informant. 
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4. Resultat 

4.1. Beskrivning av data 

Här kommer jag att sammanfattat beskriva den data jag har samlat in med enkäterna och 
intervjuerna. Informationen kommer att framställas i löpande text, men informationen 
finns även i tre tabeller (bilaga 7-9). I texten och bilagan kommer informationen 
presenteras som text, antal och även i procent. Jag är väl medveten om att man inte ska 
redovisa i procent om antalet informanter understiger ett hundra, men jag har gjort det 
valet eftersom jag i analysdelen vill kunna jämföra resultatet av de olika 
enkätgruppernas svar. Då det är olika antal svarandes i de olika grupperna måste jag 
använda mig av procent eftersom jag jämför dem emedan en jämförelse i antal skulle 
vara missvisande. 

4.2. Enkätundersökning förskola 

(I tabellform bilaga 7) 
 
I förskolan delade jag ut 35 enkäter och fick tillbaka 28 st besvarade enkäter. Personalen 
från förskolorna som besvarat frågorna arbetar i båda kommunerna, dvs. kommun A 
och B.  

Personalen arbetar med barn från 1 års ålder upptill 6 års ålder. Vilken ålder de arbetar 
med är för undersökningen inte viktigt men det kan vara intressant att veta ändå.  

Det var 7 st som arbetade med barn som var 1-3 år, 3 st arbetade med barn 1-4 år, 5 st 
arbetade med barn 1-6 år, 6 st med barn 3-6år och 7 st med barn 4-6 år gamla. Av de 28 
som svarade arbetade 27 st inom förskolan och en i förskoleklass. 

4.2.1. Teknikbegreppet  

Vad informanterna lägger in i begreppet Teknik skiljer sig åt. ”Bygga saker av olika 
material” tycker vissa är Teknik. Andra ansåg att det var mycket som var Teknik, allt 
från Lego till renhållning. Konstruktionen bakom saker och ting, hur saker fungerar har 
en informant svarat att Teknik är. Det skiljer sig också vad informanterna anser att de 
barn de arbetar med behöver lära sig om Teknik. Stapla klossar, duplo, storlekar och 
former tycker vissa att de behöver lära sig. Det barnen är intresserade och nyfikna på 
ska de få möjlighet att forska om tycker andra, att lära sig se orsak - verkan.  

Vad de tillfrågade lägger in i begreppet god teknisk allmänbildning var svårt att få svar 
på. Denna fråga hade mycket bortfall. Några av de svar jag fick beskrev god teknisk 
allmänbildning såhär:  

Att förstå enklare sammanhang.” ”Att känna till hur Teknik fungerar i vår vardag.  

Det beror på åldern.  
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Att skapa intresse och ej vara rädd för att prova. 

 

4.2.2. Förskollärarnas kunskaper i Teknik och attityder till 

Teknikämnet/Teknikundervisning 

15 st av de tillfrågade anser att de har tillräckliga kunskaper i Teknik för att lära barnen 
om detta och 18 st varav 2 delvis, anser att de har någon slags utbildning för att 
undervisa i Teknik.  

Av de tillfrågade undervisar 19 st i Teknik idag. 24 st anser att Teknik är ett viktigt 
skolämne, 3 st tycker inte det och en tillfrågad anser att det delvis är viktigt att 
undervisa barnen i Teknik. 21 st av dem tillfrågade (varav 1 delvis) känner till vad som 
nämns om Teknik i Lpfö98.  

Av 24 svaranden anser 19 st att deras ban får möjlighet att sträva efter det som nämns i 
Lpfö98 om Teknik. 2 st anser att barnen delvis får möjlighet till detta och 3 st anser att 
deras barn inte får möjlighet att sträva efter målen. De flesta 22 st anser att man ska 
börja med Teknikundervisning tidigt, innan fem års ålder. 2 st tycker att det är bäst att 
börja när barnen är minst 6 år, 2 tycker att 11 års åldern är en bra ålder att börja och 2 st 
informanter har inte svarat på frågan. Av de tillfrågade anser 20 st att deras attityder till 
Teknik påverkar deras undervisning. Vissa anser att deras rädsla för Teknik smittar av 
sig till barnen och att den gör att de undviker att undervisa i ämnet. Andra anser att om 
de brinner för något själva så tar de gärna upp det ofta med barnen och försöker att 
skapa intresse hos dem. 

När det gäller svårigheter och möjligheter med Teknikundervisningen i förskolan fick 
jag in många olika svar. En av informanterna tyckte att svårigheten med sin egen 
Teknikundervisning var att faktiskt se det man gör och medvetande göra för barnet, sig 
själv och föräldrar att man håller på med Teknik. En annan tyckte att en möjlighet är att 
de utövar Teknik i all verksamhet och att de kan integrera den i vardagen.  

När jag frågade vad som skulle behövas för att göra Teknikundervisningen på den egna 
förskolan bättre tyckte många av informanterna att det behövdes mer och bättre 
material, exempelvis experimentlådor och färdiga övningar. Mer kunskap och 
utbildning hos personalen därför att det ger mindre rädsla för ämnet var också önskvärt. 
Mer intresse hos arbetslaget, mer tid till planering och arbete och arbeta med Teknik 
mer medvetet och lägga mer fokus på ämnet var det även många som efterfrågade. 

Av de 28 tillfrågade var det 4 st som kände till KomTek, den kommunala entreprenörs- 
och Teknikskolan. Av dessa tyckte 3 st att det var ett bra komplement till förskolan och 
skolan. KomTek finns inte än i någon av de berörda kommunerna.  

4.3. Enkätundersökning skolan 
(I tabellform se bilaga 8) 
 
Till anställda i skolan delade jag totalt ut 35 st enkäter, av dessa fick jag in 30 st, även 
om en del av enkäterna fick byta ägare innan de blev besvarade. Från både kommun A 
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och B arbetade de anställda som svarade på enkäterna i skolan. Ålderspannet på de barn 
de arbetade med var 6-15 år.  

 

4.3.1. Lärarnas kunskaper i Teknik och attityder till 

Teknikämnet/Teknikundervisning 

De flesta av de svarande lärarna undervisade barn i 10-12 års åldern och 28 av dem 
arbetade i grundskolan, de två övriga arbetade på fritidshem. 23 st tyckte att Teknik helt 
eller delvis är ett viktigt ämne i skolan. De flesta av de tillfrågade 12 st ansåg att 6-9 år 
var en bra ålder att börja med Teknikundervisning. 9 st anser att man ska börja tidigare, 
innan 5 års ålder. 7 st tyckte att det var bäst att börja när barnen var 10-13 år och 2 st 
visste inte när de ansåg det var bäst att barnen började med Teknik. 

13 st har eller går utbildning för att undervisa i Teknik och 7 st anser att de har 
tillräckliga kunskaper i ämnet för att undervisa sina elever. Av informanterna undervisar 
11 st helt eller delvis i Teknik idag och fyra av dem ansåg att deras undervisning 
fungerar bra. Det var 13 st som helt eller delvis kände till de mål i Teknik som anges i 
kursplanen i Teknik (år 5) och en som inte riktigt visste om den kände till dessa. Av de 
13 var det 6 st som ansåg att deras elever fick möjlighet att nå dessa mål. 20 st ansåg att 
deras attityder helt eller delvis påverkade deras Teknikundervisning.  

 
4.3.2. Teknikbegreppet 
Vad de tillfrågade ansåg att Teknik är skilde sig åt. Fem av de tillfrågade lade in 
konstruktioner under begreppet Teknik. Andra tyckte att NO, skapande, logiskt 
tänkande och praktiska kunskaper var vad som gick in under begreppet. God teknisk 
allmänbildning var enligt informanterna bland annat att förstå och kunna de vanligaste 
tekniska sakerna runt oss. Att kunna klara sig i dagens tekniska samhälle tyckte några 
var god teknisk allmänbildning. Olika uppfinningar och hur de fungerar tyckte andra. 
Att känna till vad Teknik innebär och fått möjlighet att provat på olika Tekniker i olika 
sammanhang är ytterligare en definition. Vad barnen de arbetar med behöver lära sig 
om Teknik är enligt informanterna bland annat hur saker fungerar och varför. 
Grundläggande tekniska kunskaper och vardagsteknik var det vissa som tyckte var 
viktigt. En informant tyckte att de skulle lära sig det som stod i kursplanen. 

 
4.3.3. NTA 
Flera av informanterna hade NTA utbildning (Natur och Teknik för alla). NTA upplevs 
som en möjlighet då man har tillgång till bra material enligt vissa informanter. Många 
av de tillfrågade upplevde att det var brist på material, resurser och kunskaper som var 
svårigheten i deras Teknikundervisning. Även dålig handledning och ont om tid är 
svårigheter för lärarna. Några saker som efterfrågas för att skapa en bättre 
Teknikundervisning på skolorna är mer utbildning till lärare och fler behöriga lärare. 
Resurser så som tid, material och bättre salar efterfrågas också. Även att ämnet i sig 
lyfts fram och att det fokuseras mer på Tekniken behövs för en bättre utbildning enligt 
vissa. En informant tyckte att allt fungerade bra som det var tack vare NTA lådorna och 
utbildningen. 
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Det var bara en av de svarande lärarna som visste vad KomTek var och denna hade 
ingen uppfattning om det var ett bra komplement till skolans Teknikundervisning. 

4.4. Enkätundersökning näringsliv   

(I tabellform se bilaga 9) 

Till anställda i näringsliv delade jag ut 30st enkäter och fick tillbaka 25st besvarade. 
Alla informanter arbetar i kommun A. Av informanterna var 19st ”vanliga” anställda, 
5st arbetade i ledningsfunktion och en svarade inte. De anställa ansåg att de arbetade i 
branscher som t.ex. Industrin, tillverkning, Teknikbranschen, servicebranschen, fabrik 
och verkstad. Av de tillfrågade hade 10st teknisk utbildning av något slag. Exempel på 
utbildningar som de anställda i näringslivet har är: Verkstadsutbildning, 
ingenjörsutbildning och internutbildningar.  

4.4.1. Teknikbegreppet 

Vad informanterna lägger in i begreppet Teknik skiljer sig åt. Traditionell Teknik, 
arbetsteknik, att förstå funktion, tillverkning och problemlösning är några av de svar jag 
fått. Som god teknisk allmänbildning nämns bland annat att förstå vad en ingenjör 
menar och gör. Många tänker på vardagsteknik. Språk och termer och lösa problem 
kommer också in under denna kategori. En informant menar att det är att åtminstone 
kunna koka kaffe och ställa in parabolen själv. 

4.4.2. Företagen om Teknikundervisning 

Hela 21 st anser att företag skulle kunna dra nytta av Teknikundervisning i tidigare år. 
Många anser att det skulle bringa fler intresserade och att utbildningar på högre nivå 
med teknisk inriktning skulle få fler sökanden.  

15 st anser att barn i förskolan –år 5 behöver lära sig Teknik och hela 23 st anser att 
Teknik är ett viktigt skolämne. De flesta tycker att barn ska börja undervisas i Teknik 
när de är mellan 10-13 år och 16 st tror att våra attityder i samhället i dag påverkar hur 
Teknikutbildningen ser ut. Ingen av de tillfrågade kände till KomTek. 

4.5. Intervju näringsliv 

Jag har intervjuat en personalchef som jobbar inom tillverkningsindustrin i kommun B. 
Informanten har ingen teknisk utbildning men har både engagerat sig i teknisk 
utbildning och forskning om Teknik. Framför allt Teknikutbildning och genus på både 
grundskola, gymnasium och högskola har varit i fokus. Informanten har även varit 
ansvarig för tekniskutbildning av den egna personalen under 15 års tid.  

4.5.1. Teknikbegreppet och Teknikundervisningen 

För informanten är Teknik något som beskriver hur man gör något, och vad eller varför 
man tillverkar. Informanten anser att Teknik är ett extremt viktigt skolämne och att 
barnen bör få Teknikundervisning från 6 års ålder.  
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Teknikundervisningen bör enligt informanten innehålla utbildning i grundläggande 
tekniska lagar så som tyngdlagen, kunskap om ljud och ljus, tekniska system i 
samhället, ja allt som till exempel finns på Tom Tits. Informanten menar att det 
viktigaste inte är vad som lärs ut utan att det finns ett sammanhang i det som lärs ut.  

”När du förstår vad du ska ha den till är det viktigt. Om man har grundläggande förståelse för 

varför saker fungerar som de gör kan man skapa ny kunskap genom att använda det i andra 

situationer.” 

Enligt informanten är det när en sak blir applicerbar det uppstår intresse. Informanten 
anser att det är där det brister i skolan. Informanten tror även att lärares och andras 
attityder till Teknik påverkar utbildningen. För att förbättra Teknikundervisningen anser 
informanten att det i skolorna behövs bättre resurser. Det borde finnas socialpedagoger 
som tar hand om det sociala och lärarna borde sköta undervisningen.  

4.5.2. Skolans ansvar 

Informanten anser att det är viktigt att läroplanerna och kursplanerna följs. Staten borde 
se till att eleverna uppnår målen, att läro- och kursplaner följs samt att lärarna får den 
utbildning som behövs. Företaget där informanten jobbar skulle ha stor nytta av bättre 
Teknikundervisning i tidigare år. Informanten menar att om vi inte skapar behovet att 
utvecklas inom Teknik tidigt står Sverige snart utan arbetskraft och innovatörer. Den 
tekniska kunskap företaget skulle ha nytta av är enligt informanten teknisk 
allmänbildning, energikunskap samt materialkunskap.  

När jag frågade informanten om egna tankar om ämnet berättade denna om en idé som 
den hade om en provskola som inriktar sig på att arbeta med de olika sinnena i fokus. På 
skolan skulle man arbeta på ett konstruktivistiskt sätt med olika arbetsformer och många 
redovisningar. Miljön i matsalen skulle vara lika viktig som utbildningen. Informanten 
sa att alla pratar om att arbeta i skolan på detta sätt och tyckte att det var konstigt att det 
inte fanns en skola som hade tagit detta fullt ut. 

4.6. Intervju skolan 

Jag har intervjuat en utvecklingsledare på en av skolorna som var med i enkätundersök-
ningen. Skolan är en F-6 skola med ca: 235 elever och är belägen i en mellanstor stad.  

4.6.1. Teknikbegreppet och Teknikundervisningen 

Teknikämnet behandlas i skolans arbetsplan och det finns en lokal kursplan i ämnet. Det 
är rektorn som tog initiativet till utarbetandet av den lokala kursplanen och lärarna 
utarbetade den i grupper. Teknikämnet har inget fastställt utrymme i undervisningen på 
skolan enligt informanten även om det har haft det tidigare. Nu integreras Teknikämnet 
istället i andra ämnen. Skolan har enligt informanten även särskilda satsningar i Teknik, 
bland annat en ”pillardag” då eleverna får arbeta med prylar och pilla sönder och sedan 
bygga nya saker av.  

Skolan har inga speciella resurser för inköp av material till Teknikundervisningen och 
undervisningen bedrivs i vanliga klassrum. De lärare som undervisar i Teknik är 
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klasslärare. Av dessa lärare har vissa ingen teknisk utbildning, vissa har teknisk 
utbildning i grundutbildningen och andra har gått fortbildningskurser i Teknik. 
Informanten tycker att det är bra att Teknik är obligatoriskt ämne genom hela 
grundskolan, men tycker att det är svårt att hinna med Teknikundervisningen.  

Informanten uppfattar att eleverna tycker att Teknikundervisningen är rolig och att 
flickor och pojkar delvis är lika intresserade av Teknik. Flickor och pojkar har enligt 
informanten lika möjligheter att lyckas i Tekniken, Om eleverna lyckas i tekniken beror 
på tillgången på utbildade lärare enligt informanten.  

Informanten tycker att Tekniktimmarna fungerar bra och att det i viss mån är roligt att 
undervisa i ämnet, men att det kan vara svårt att veta vad undervisningen ska innehålla. 
De har dåligt med material och verktyg och använder mest billigt material i sin 
undervisning. Informanten tycker att det är viktigt att börja med Teknik tidigt för att 
bygga upp intresset hos barnen och tycker att det är synd att skolledningen inte är så 
intresserade av att utveckla ämnet, även om kommunen har börjat arbeta mycket med 
det. Informanten hoppas att Teknikämnet kommer att öka i betydelse i framtiden, även 
om den inte tror det. Den stora svårigheten enligt informanten är att det finns en rädsla 
hos allmänheten såväl som lärarna för NO ämnen och att dessa attityder påverkar 
elevernas utbildning. 

4.7. Sammanfattning 

Den tidigare forskningen visar att det finns många olika definitioner och tolkningar om 
vad Teknik är. Detta har även kommit fram i mina undersökningar. Inte ens informanter 
med liknande förkunskaper och villkor ser alltid på Teknik på liknande sätt. Majoriteten 
tycker att Teknik är ett viktigt skolämne och att vi bör ha en undervisning i Teknik i 
Sverige, men återigen så skiljer sig informanternas tankar om när, hur och varför vi ska 
ha Teknikundervisning i den svenska skolan. 

4.8. Analys av data 

Jag kommer här att göra en analys av det insamlade data jag har. Urvalet av kategorier 
att jämföra har jag kommit fram till genom abduktivt urval, det vill säga genom ett urval 
av kategorier som framkommit både före och efter datainsamlingen.  

 Efter sammanställningen av resultatet har jag analyserat informanternas svar för att se 
om det finns några tydliga mönster, likheter eller skillnader främst mellan de olika 
instanserna förskola, skola och företag, men även för att se hur egen utbildning, tankar 
om Teknik och attityder påverkade sättet att se på utbildning i Teknik för barn i yngre 
åldrar. Eftersom syftet med mitt arbete är att uppmärksamma attityder till Teknik hos 
förskollärare, lärare, skolledare och näringslivsrepresentanter och att försöka ta reda på 
tänkbara orsaker bakom dessa attityder för att se möjligheter och svårigheter i arbetet 
med ämnet har jag som tidigare nämnts valt att titta på tre huvudområden.  
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• Det första är skillnader och likheter mellan de olika instanserna. Detta för att se 
hur om det finns skillnader eller likheter på de anställdas sätt att se på Teknik, 
Teknikundervisning och attityders påverkan.  

• Det andra området jag valt att titta på är om utbildning i Teknik kan påverka 
sättet att se på Teknikämnet för barn i yngre åldrar.  

• Det tredje området jag valt att analysera är vilka svårigheter och möjligheter det 
finns med Teknikundervisningen. Detta för att jag i mitt syfte har för avsikt att 
se svårigheter och möjligheter i Teknikundervisningen för yngre barn. 

Jag anser att jag kan besvara min forskningsfråga som är: Hur ser några ”tidigarelärare” 
förskollärare och representanter från näringslivet på barns tidiga möten med Teknik, 
med dessa analyser. 

4.8.1. Skillnader och likheter mellan de olika informantgrupperna 

Här har jag en överkategori som innehåller alla svarandes åsikter. Underkategorier är 
uppdelningen av anställda i förskola, skola och näringsliv eller företag. 

 
Teknik viktigt 
Av alla svaranden inom de olika instanserna tyckte 69 av 83 (83 %) att Teknik är ett 
viktigt skolämne.  

Av dem som arbetar i näringslivet tyckte hela 23 av 25 (92 %) att det är viktigt, i 
förskolan var siffran något lägre, där tyckte 24 av 28 (86 %) att Tekniken är ett viktigt 
skolämne. De som minst tycker att Tekniken är ett viktigt ämne var de anställda i 
skolorna där bara 22 av 30 (73 %) ansåg det viktigt. 

 
När ska barn undervisas i Teknik? 
När det gäller vilken ålder barnen ska börja med Teknikundervisning är det enligt 
förskollärarna bäst att börja tidigt, innan fem års ålder tycker 19 st (hela 79 %) att man 
ska börja. 

Av lärarna tycker 12 st (40 %) att det passar bra att börja med Teknikundervisning när 
barnen är mellan 6 och 9 år. Majoriteten av de anställda vid företagen 11 st (44 %) 
tycker att den bästa åldern att börja med Teknik är när barnen är mellan 10 och 13 år.  

 
Attitydens betydelse 
Något som de anställda i de olika instanserna är ganska överens om är att våra attityder 
till Teknik påverkar undervisningen och utbildningen. 56 st av 83 (67 %) av hela 
utfrågade gruppen trodde att våra attityder helt eller delvis påverkade undervisningen i 
Teknik, även om förklaringarna varierade. 

4.8.2. Sambandet mellan egen utbildning i Teknik och sättet att se på 

Teknikämnet för barn i yngre åldrar 

Här har jag delat in informanterna i grupper. De två övergrupperna är de med och de 
utan tekniskutbildning. Undergrupperna är förskollärare med och utan 
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tekniskutbildning, lärare med och utan tekniskutbildning och anställda i näringsliv med 
och utan tekniskutbildning.  

Dessa grupper kommer jag att jämföra med varandra för att försöka se om det finns ett 
sammanhang mellan utbildning och attityder till Teknik för yngre barn och sättet att se 
på Teknikämnet för dessa. 

Informanter med utbildning i Teknik 
Sammanlagt har 39 st av 83 (47 %) av dem som svarat på enkäterna tekniskutbildning 
eller utbildning i att undervisa i Teknik. Av dessa tycker 38 av 39 (97 %) att Teknik är 
ett viktigt skolämne.  

Alla, dvs. 100 % med Teknikutbildning som jobbar i näringslivet och förskolan, tycker 
att det är ett viktigt ämne medan 12 av 13 (92 %) av dem med Teknikutbildning som 
jobbar i skolan anser att det är viktigt.  

Sammanlagt 31 st (79 %) av de utbildade tillfrågade tror att attityder påverkar 
utbildningen. 13 st (100 %) av lärarna, 13 st (81 %) av förskollärarna och 5 st (50 %) av 
anställda i näringslivet har den uppfattningen. 

Av de anställda i näringslivet med teknisk utbildning så tror 10 st (100 %) att deras 
företag kan dra nytta av Teknikutbildning i tidigare år. 8 st (80 %) av de med utbildning 
tycker att Teknikutbildning från förskolan –år 5 är viktigt,  

Av förskollärarna med utbildning i Teknik tycker 11 st (68 %) att de har tillräckliga 
kunskaper i ämnet för att undervisa barnen. 13 st (81 %) av dem med teknisk utbildning 
undervisar i Teknik idag även om några av dem anser att de inte direkt ”undervisar” 
utan mer påvisar eller är medutforskare. 14 st (87 %) av förskollärarna med utbildning 
känner till vad som står om Teknik i lpfö98 och av dem anser 13 (92 %) att barnen de 
undervisar får möjlighet att göra detta. 

4 st (30 %) av lärarna med utbildning att undervisa i Teknik anser sig ha tillräckliga 
kunskaper i ämnet. 10 st (83 %) av lärarna med någon form av Teknikutbildning 
undervisar i ämnet idag. Av de utbildade lärarna anser endast 2 st (20 %) att deras 
elever får möjlighet att nå målen.   

Informanter utan utbildning i Teknik 
Av dem utan utbildning tyckte 8 st (72 %) från förskolan, 10s t (59 %) från skolan och 
14 st (93 %) från näringslivet att ämnet var viktigt, dvs. 31 av 43 informanter (72 %) 

Av de utan utbildning trodde sammanlagt 24 st (56 %) att attityder påverkar 
utbildningen. 7 st (64 %) av dem som arbetar i förskolan, 7 st (41 %) av dem som 
arbetar i skolan och 11 st (73 %) av dem som arbetar i näringslivet utan teknisk 
utbildning tyckte att attityder påverkar. 

11 st av informanterna utan utbildning i näringslivet (73 %) tror att deras företag kan 
dra nytta av Teknikundervisning i tidigare år. 7 st (47 %) av dem utan utbildning i 
Teknik tycker att Teknik i förskolan är viktigt. 

Av förskollärarna utan utbildning i Teknik tycker 3 st (27 %) att de har tillräckliga 
kunskaper i ämnet för att undervisa barnen. 4 st (36 %) av dem som inte har utbildning 
anser att de undervisar i Teknik, även om de också tycker att de mer påvisar eller är 
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medutforskande än undervisar.  Av dem som jobbar i förskolan utan utbildning i Teknik 
känner 6 st (54 %) till vad som står i Lpfö98 om Teknik, av dessa anser 4 st (67 %) att 
barnen får möjlighet att göra detta medan 2 st (33 %) anser att barnen delvis får 
möjlighet till det. 

Det är 3 st lärare (18 %) som ej har utbildning som anser sig ha tillräckliga kunskaper i 
ämnet. 1 (6 %) av dem utan utbildning undervisar i Teknik. 3 st (18 %) av de outbildade 
och 10st (83 %) av de utbildade lärarna känner till de strävansmål som finns för 
Tekniken i år5. Alla (100 %) av de lärare utan utbildning som känner till målen anser att 
deras elever får möjlighet att sträva efter och uppnå dem. 

4.8.3. Möjligheter och svårigheter i arbetet med Teknik i lägre åldrar, 

förskolan och skolan 

Här kommer jag att sammanställa alla de svar jag fått från anställda i förskolan och 
skolan på frågor om möjligheter och svårigheter med Teknikundervisning, även 
önskade resurser kommer att analyseras. Svaren kommer att delas in i kategorier.  

Möjligheter är en kategori, svårigheter är en annan och vad som behövs för bättre 
undervisning en tredje. Under dessa kommer kategorier av svar där flera liknande svar 
går in under samma kategori för att göra det hela mer överskådligt. Mer material och 
bättre material kommer att hamna i en kategori som kallas material osv. 

4.8.4. Möjligheter och svårigheter i förskolan 

Informanterna i förskolan har angett fler svårigheter än möjligheter med arbetet i Teknik 
i förskolan.  

De möjligheter som har angetts är att Tekniken ryms i hela verksamheten d.v.s. är 
”ämnesöverskridande”, det gäller att se det man verkligen gör inom Tekniken som en 
informant uttryckte det. Informanterna ansåg att detta var en möjlighet eftersom man 
hade möjlighet att hela tiden arbeta med Teknik även när man höll på med annat. En 
informant ansåg att barnen var en möjlighet. Informanten menade att det med så små 
barn bara fanns möjligheter, det gäller bara att man tar vara på dem. Idéer har också 
setts vara en möjlighet. Med sina egna idéer kan man komma långt enligt vissa 
informanter. 

En av de största svårigheterna med ämnet i förskolan är enligt informanterna deras egen 
brist på kunskap i ämnet. Material är en annan svårighet som många påvisar. Många 
barn, lite personal och tid samt kombinationen av dessa är andra brister som verkar vara 
betydande för hur informanterna uppfattar sin egen undervisning och svårigheterna med 
denna. En svårighet som många nämner är att medvetandegöra Tekniken, att skapa 
förståelse och visa på den när det är aktuellt. 

Det som personalen efterfrågar för att göra undervisningen bättre är först och främst 
mer kunskap hos personalen, detta genom olika sorters utbildningar. Material 
efterfrågas också flitigt, både som färdiga experimentlådor och som tipsböcker. Intresse 
hos arbetslaget behövs det också mer av enligt informanterna, några tycker också att det 
är brist på tid. 
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4.8.5. Möjligheter och svårigheter i skolan. 

Liksom de anställda i förskolan har de anställda i skolan hittat fler svårigheter än 
möjligheter i sitt arbete med Teknik.  

De som har angett att det finns möjligheter i deras Teknikundervisning är informanter 
som gått NTA-utbildning och de tyckte att NTA materialet var möjligheten i 
undervisningen. 

Den svårighet som hamnade högt upp på informanternas lista var bristen på egen 
kunskap och utbildning. Andra brister som påverkade deras undervisning var brist på 
eller dåliga resurser så som, material, lokaler och ekonomi. Flera upplevde också att det 
var svårt att hinna med och planera och genomföra Teknikundervisningen då tiden 
sällan räckte till. Brist på handledning, för stora klasser och att undervisningen var 
obefintlig var andra svårigheter som togs upp. 

Det som de anställda i skolan efterfrågar för att kunna förbättra sin undervisning är 
liksom i förskolan först och främst mer utbildning och kunskap hos personalen. Flera 
efterfrågade också behöriga lärare som undervisar i ämnet.  Resurser behövs, och 
lokaler, material och pengar står högt i kurs. Några önskade också att Teknikämnet fick 
schemalagd tid. Även ökat intresse hos personal och barn ansåg man behövas för att 
kunna förbättra Teknikundervisningen. 

4.9. Sammanfattning 

I analysen av data har jag kommit fram till att det finns skillnader och likheter hur de 
olika instanserna ser på Teknik, Teknikundervisning i tidigare år och attityder till detta. 
Jag har även sett att det finns ett sammanhang mellan egen teknisk utbildning och sättet 
att se på Teknik för yngre barn. Analysen har även gett mig möjlighet att se vad de 
anställda i förskolan och skolan ser för svårigheter och möjligheter i sitt arbete med 
Teknik och vad de önskar för att göra Teknikundervisningen bättre. 
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5. Diskussion/tolkning 

Jag vill i denna uppsats uppmärksamma attityder till Teknik hos förskollärare, 
tidigarelärare, skolledare och näringslivsrepresentanter och försöka ta reda på tänkbara 
orsaker bakom dessa attityder för att se möjligheter och svårigheter i arbetet med ämnet. 
Detta har jag gjort genom att ställa frågor i enkäter och intervjuer till anställda i skolan, 
förskolan och näringslivet. Den forskningsfråga jag har besvarat lyder:   

Hur ser några ”tidigarelärare” förskollärare och representanter från näringslivet på barns 
tidiga möten med Teknik?  

För att kunna göra detta har jag, utifrån de svar jag fått på enkäterna, analyserat 
uppfattningarna hos informanterna i olika undersökningsområden.  

• Det första är skillnader och likheter mellan de olika instanserna. 

• Det andra området jag valt att titta på är om utbildning i Teknik kan påverka 
sättet att se på Teknikämnet för barn i yngre åldrar.  

• Det tredje området jag har valt att analysera är vilka svårigheter och möjligheter 
det finns med Teknikundervisningen.  

 

5.1 Skillnader och likheter mellan de olika 
instanserna 

Informanterna som medverkade i denna undersökning hade överlag en positiv syn på 
tekniken. De flesta tyckte att teknikämnet var viktigt. Skogh (2001) skriver att även 
föräldrarna anser att tekniken är ett viktigt ämne och ett ämne som de tycker ska finnas 
under hela grundskoletiden. Varför är det då inte så när alla verkar vara överens om att 
barnen och samhället behöver dessa kunskaper?  
 
I min intervju med skolledaren fick jag fram att teknikämnet ofta integrerades med 
andra ämnen. Detta skriver även Mattsson (2002) om. Jag funderar på varför andra 
ämnen inte integrerades i tekniken om ämnet nu är så viktigt?  
 
I enkätsvaren har det kommit fram många bra argument till varför vi bör ha 
teknikundervisning tidigt. Ett av argumenten var att det är viktigt att skapa en bra och 
positiv grund att stå på. Detta har Mattsson (2005) skrivit om. Hon menar att många 
elever redan i år fem vet vad de vill göra i framtiden. Detta ligger till grund för vad de 
väljer för program i gymnasiet och att om naturvetenskapen ska ha en möjlighet att bli 
vald så måste den upplevas positiv genom hela skolgången. Hon säger att det är viktigt 
att börja inlärningen på ett lekfullt sätt och att det finns ett intresse för Teknik hos 
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eleverna. Även lärarna tycker i Mattssons undersökning tycker att det är viktigt att det 
är roligt med Teknik. 
 
Andra informanter, framförallt inom näringslivet har argument som liknar Sjöbergs och 
CETIS syn på varför tekniskt kunnande är viktigt. Det är argument som handlar om 
samhällets utveckling med arbetskraft och ekonomi som en viktig del. Men även 
argument som menar att det är viktigt för att vi ska kunna klara av vardagen och den allt 
mer tekniska utrustning vi har, och att vara med och ta demokratiska beslut anges som 
en viktig punkt. Sturesson m.fl. (2002) trycker extra hårt på ekonomiargumentet. De 
menar att det krävs det att den tekniska produktiviteten ökar för att vi ska få en tillväxt i 
ekonomin. Det kräver att det utbildas fler tekniskt kunniga som kan öka produktiviteten, 
de behövs inte bara i de typiska tekniska delarna av tillverkningen, utan även på kontor 
som t.ex. datatekniker. 
 
Jag tror att det är viktigt att vi ser en blandning av alla dessa argument till varför 
tekniken är viktigt som en utgångspunkt till varför vi bör ha teknikundervisning i 
tidigare år. Det är trots allt detta, dagens tekniska samhälle våra elever ska klara av och 
leva i och skolans uppgift är att förbereda dem för detta framtida liv. För att höja 
teknikämnets status krävs det att vi lär oss att se varför det är viktigt, att det inte 
behöver vara svårt och att det ofta faktiskt är rätt så roligt att lära sig teknik.  
 
Att det är skillnader mellan de olika grupperna förvånade mig inte så mycket. Jag tror 
att informanterna kopplade frågorna till sina egna liv och att deras syn på teknik och 
teknikundervisning färgades av deras attityder till ämnet. Även om inte alla själva ansåg 
att så var fallet tycker jag att man kunde se hur alla deras svar påverkades av synen de 
hade på teknik i övrigt. 
 
Enligt mig är det inte konstigt att de anställda i näringslivet kopplade ihop nyttan av 
tekniken med ekonomi och arbetskraft eftersom det är det som är deras vardag. Jag 
anser att vi ofta först ser något som viktigt när vi själva har nytta av det.  
 
 

5.2 Sambandet mellan egen utbildning i Teknik 
och sättet att se på Teknikämnet för barn i yngre 
åldrar. 

Precis som i Undersökningen som ingår i utbildningsförvaltningens rapportserie 2002, 
har de flesta av mina informanter ingen eller lite egen utbildning i teknik. Detta anser 
jag påverkar ämnet negativt. Jag tror att det är viktigt att vi får mer utbildade lärare i 
ämnet om det ska ha en chans att överleva och utvecklas. Dels för att statusen på ämnet 
då kommer att öka och för att barnen får en bättre chans att lära sig det de har rätt till, 
även om informanterna visade en annan bild i frågan. Mer egen utbildning är också 
efterfrågat hos informanterna. 
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 Av informanter med egen utbildning i teknik har 80 % av lärarna svarat att de anser att 
deras elever inte får möjlighet att sträva efter målen och att de inte når upp till målen. 
Enligt rapporten Alla barn har rätt till teknikundervisning anser knappt 20 procent av 
lärarna anser att deras skola uppnår de mål som finns för Teknikämnet i år fem. Jag 
tycker att det är intressant men skrämmande att det är samma siffra jag har fått fram. 
Vad det är som gör att de informanter som har egen utbildning i teknik anser att deras 
undervisning i mindre utsträckning ger barnen möjligheter att nå målen än de 
informanter utan utbildning anser kan man fundera på. Av de utan utbildning som kände 
till målen ansåg alla att deras barn nådde upp till målen. Beror det på att informanterna 
med utbildning bedriver en sämre undervisning i ämnet? Troligen inte. Jag tror däremot 
att de är mer insatta i ämnet och dess kursplan och genom detta ser de brister som finns 
i utbildningen idag. Om man tar tillvara på detta och rättar till bristerna som finns kan vi 
mycket möjligt få en väl fungerande undervisning i ämnet. 
 

5.3 Möjligheter och svårigheter i arbetet med 
Teknik i lägre åldrar, förskolan och skolan. 

När det gällde min fråga om möjligheter och svårigheter i teknikämnet fick jag mest in 
svårigheter av informanterna. Vad det beror på vet jag inte. Kan det vara så att jag 
utformat frågan så det såg ut som om jag sökte svårigheter? Kanske det.  
Det kan även bero på att det är lättare att fokusera på det som inte fungerar än det som 
gör det. Vi lägger ofta fokus på det som är svårt och jobbigt istället för att se 
möjligheterna i det vi möter. Våra attityder till något spelar också in i detta tror jag.  
Inga-Britt Skogh (2001) skriver i boken Teknikens värld – flickors värld: 

Frågan om vilken betydelse attityder och förhållningssätt har för hur individer hanterar (och 

lyckas) med uppgifter de ställs inför har, genom åren, intresserat både pedagoger och filosofer. 

Georg Henrik von Wright (1983) menar att en viktig förutsättning för att vi ska vilja ge oss i kast 

med en uppgift av något slag är att vi, inom oss, gör en bedömning om utsikterna att klara av 

uppgiften ifråga. Är utsikterna att lyckas små, menar von Wright att det är troligt att vi kommer 

att avstå ifrån att ens försöka. 16  

Kan det vara så att rädslan och osäkerheten i attityderna till teknik gör att många av 
informanterna ser svårigheterna som något som tar över möjligheterna? Kan det vara så 
att rädslan för att misslyckas i att undervisa i ämnet gör att vi helst avstår från det? 
Mycket möjligt.  
 
En av informanterna som hade egen utbildning i teknik svarade att hon nu efter sin 
utbildning hade en annan syn på tekniken. Att hon såg möjligheter i det som tidigare 
varit svårigheter, att hon såg material i det som tidigare varit skräp. Det stärker min tro 
på att okunskap skapar rädsla som leder till att våra attityder till något har en tendens att 
bli negativa. Vi behöver fler utbildade eller kunniga tekniklärare i skolan. 

                                                
16 Skogh (2001) sid. 47 



                                                                                                                              34  
  

 

5.4.Slutsatser och betydelse 

5.4.1. Teknik viktigt 

En slutsats som jag kan dra är att Teknik anses vara ett viktigt skolämne. I den litteratur 
jag läst har alla som medverkat varit ense om att Teknik är ett viktigt skolämne. Som vi 
sett finns det olika argument för varför Teknik är viktigt, även om många av 
tryckpunkterna är de samma.  

I likhet med den forskning som presenterats tidigare tycker 83 % av de tillfrågade att det 
är viktigt med Teknikundervisning i skolan. Varför det är viktigt skiljde sig åt men 
många argument som forskningen framhåller var med.  Tekniken ger en unik möjlighet 
"att begripa genom att gripa", att använda alla sinnen för att förstå framhåller tidigare 
forskning. Detta höll några informanter med om.  

Svein Sjöberg (2005) framhåller några anledningar varför Teknik är viktigt.  

Ekonomiargumentet: naturvetenskapliga ämnen som lönsam förberedelse för yrke och 

utbildning i ett högteknologiskt och vetenskapsbaserat samhälle. 

Detta tyckte framförallt de anställda i näringslivet var ett starkt argument för Teknikundervisning 

i tidigare år. 

Nyttoargumentet: naturvetenskapliga ämnen för att praktiskt klara av att bemästra vardagslivet 

i ett modernt samhälle. 

Detta höll informanter från alla instanser med om. Många pratade om vardagsteknik och tyckte 

att det var viktigt. 

Demokratiargumentet: naturvetenskaplig kunskap är viktig för initierad åsiktsbildning och 

ansvarsfullt deltagande i demokratin. 

Detta ansåg bara några få var en betydande faktor för Teknikundervisning i tidigare år.  

Kulturargumentet: naturvetenskapen är en viktig del av människans kultur. 

I dagens samhälle ansåg vissa informanter att man måste vara tekniskt kunnig för att ta 
del av den allt mer Teknikinriktade kulturen. 

Att de som arbetar i skolan inte tyckte att ämnet var lika viktigt som de som arbetar i 
förskolan och näringslivet kan bero på att de anser att de har så mycket annat att hinna 
med. Annat som anses som viktigare på grund av de gamla traditioner som vi har i 
skolvärlden. Vissa av de tillfrågade angav att Teknik var ett viktigt ämne, men att andra 
ämnen var viktigare som t.ex. matte och svenska.  

5.4.2. När ska barn undervisas i Teknik? 

När det gäller vid vilken ålder barn ska börja undervisas i Teknik är förskollärarna de 
som tycker att det är viktigast att börja tidigt. Lärarna anser att man ska börja i 6-9års 
åldern och de anställda i näringslivet vid 10-13års åldern. Detta verkar bero på att 
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lärarna och de anställda i näringslivet är rädda för att de yngre barnen inte ska förstå och 
att det ska var för svårt att arbeta med Teknik. De flesta svar från informanterna varför 
man ska börja med Teknik vid den åldern de anser innehåller argument om att det först 
är då de tror att barnen kan tillägna sig kunskaper i Teknik. Många av förskollärarna 
som svarat att man ska börja tidigt tycker att det är lättare att få yngre barn engagerade 
och intresserade och de har stort förtroende för barnens möjligheter att lära sig Teknik. 
Argument för att barnen vågar mera och inte är rädda att prova nya lösningar togs också 
upp från förskollärarna.  

I de styrdokument som finns för förskolan och grundskolan, som redovisats i litteratur 
delen, står det att barnen redan i förskolan ska få möjlighet att börja prova på Teknik. I 
år 5 har barnen mål de ska ha uppnått i ämnet. Det betyder att barnen redan i förskolan 
har rätt att börja tillägna sig de tekniska kunskaper som de sedan ska bygga vidare på i 
skolan för att uppnå målen. Att de olika instanserna tycker att man ska börja med 
Teknik i olika åldrar är kanske ett tecken på att Tekniken behövs lyftas fram och påvisas 
mer i verksamheterna. Många barn håller på med Teknik i förskolan, dem har bara 
ingen aning om det. Om dessa barn kom till skolan med ett tekniskt förhållningssätt och 
talade om Teknik och tekniska saker kanske de anställda i skolan skulle se deras 
möjligheter att lära Teknik tidigare. 

5.4.3. Attitydens betydelse 

Något som de anställda i de olika instanserna är överens om är att våra attityder till 
Teknik påverkar utbildningen. 67 % av den hela utfrågade gruppen trodde att våra 
attityder helt eller delvis påverkade undervisningen i Teknik även om förklaringarna till 
varför varierade. Många svarade att de var ”rädda” för Tekniken på grund av okunskap 
och detta ledde till att de tyckte illa om den eller undvek den. Andra svarade att de 
brann för ämnet och smittade av sig på sina elever. 

Att attityder eller uppfattningar påverkar hur man ser på ett fenomen står också 
fenomenografin för. Enligt forskning om attityder påverkas sättet att se på någon av de 
berördas känslor och fakta kring ämnet och innehåller affektiva (känslomässiga 
reaktioner), behavioristiska (vilket beteende dessa attityder leder till) och kognitiva 
(tankar de berörda har till ämnet) komponenter.  

Jag har sett i enkäterna att även om informanterna svarat att deras attityder inte påverkar 
deras sätt att se på Teknik eller Teknikutbildningen så finns det tecken på att de gör det 
ändå. Eftersom attityder är värderande kan man se i deras svar om de har en positiv eller 
negativ inställning till Teknikundervisningen i tidigare år och det beror på vilka 
attityder de har till ämnet isig.  

5.4.4. Sambandet mellan egen utbildning i Teknik och sättet att se på 

Teknikämnet för barn i yngre åldrar. 

När jag analyserade detta så märkte jag att den förståelse som en egen utbildning i 
Teknik gav eventuellt påverkade informanternas attityder till Teknikundervisning i 
tidigare år. Jag anser att detta kan vara en tänkbar orsak bakom attityden informanten 
har. 
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Av de utbildade tyckte betydligt flera än de outbildade att Teknikämnet var viktigt. 
Även fler ansåg att deras attityder påverkade deras sätt att se på Teknik och 
Teknikundervisningen. Fler tyckte även att det var viktigt att börja tidigt med Tekniken 
och de allra flesta känner till vad det står i styrdokumenten om Teknik. Det är färre 
informanter med utbildning som anser att deras barn/elever får möjlighet att sträva efter 
och nå målen än vad informanterna utan utbildning anser. Av lärarna med utbildning 
anser endast 20 % att deras elever får möjligheter att nå målen i år 5 i jämförelse med att 
alla utan utbildning anser att de får möjlighet till detta. Om det beror på att de utan 
utbildning är bättre på att undervisa sina elever eller att de med utbildning har större 
kunskaper och därmed högre krav kan man fundera över.   

Klart är i alla fall att den kunskap en utbildning i Teknik ger ändrar attityderna och 
uppfattningarna om Teknik och Teknikundervisning i yngre åldrar. 

I rapporten Alla barn har rätt till teknikundervisning som getts ut av Teknikföretagen 
finns liknande resultat som jag har kommit fram till. Den visar att Teknikämnets mål 
inte uppnås, vilket också min undersökning gör. Teknikföretagens undersökning visar 
att mer än hälften av lärarna anser sig ha dålig eller ganska dålig kunskap om 
kursplanen för Teknikämnet och knappt 20 % av lärarna anser att deras skola uppnår de 
mål som finns för Teknikämnet i år 5. De siffror jag fått fram är liknande. 

5.4.5. Möjligheter och svårigheter i arbetet med Teknik i lägre åldrar, 

förskolan och skolan 

En del av mitt syfte var att se möjligheter och svårigheter i arbetet med ämnet. För att ta 
reda på detta så frågade jag informanterna vad de ansåg var möjligheter och svårigheter 
för dem i arbetet med ämnet.  

Möjligheter som angavs med att jobba med Teknik i tidigare åren var bland annat att 
Tekniken rymdes i hela verksamheten. Att ämnet var ämnesöverskridande och kunde 
integreras i annan verksamhet. Barnen har också pekats ut som en möjlighet, att de är 
intresserade. Att man kan få uttryck för egna idéer men även använda färdiga material 
ansågs som möjligheter. 

Det fanns mycket mer svårigheter att övervinna än möjligheter att utnyttja enligt 
informanterna. Om det beror på att de fokuserade på svårigheterna eftersom det anses 
som viktigare i frågeställningen eller om det beror på att det verkligen finns mer 
svårigheter vet jag inte. 

En av de största svårigheterna med ämnet är enligt informanterna deras egen brist på 
kunskap och utbildning i ämnet. Annat som ansågs bringa svårigheter i arbetet med 
Teknik var brist på eller dåliga resurser så som material, lokaler och ekonomi. Andra 
svårigheter var att barngrupperna var för stora, personalen var för få och tiden för 
knapp.  

5.4.6. Lösningar för ämnet 

För att skapa en bättre Teknikundervisning i tidiga år behövs det lösningar som 
uppmärksammar hur vi kan gynna ämnets utveckling. För att få reda på vad lärarna 
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själva önskade frågade jag dem i enkäterna vad som behövdes för ge bättre 
Teknikundervisning.   

Det som står högt uppe på önskelistan är mer kunskap hos personalen, främst genom 
utbildningar i ämnet. Detta tror jag är mycket viktigt eftersom de informanter som hade 
utbildning i ämnet också hade en ”bättre” syn på det. För att få en smidigt fungerande 
Teknikundervisning för barn i yngre åldrar tror jag att det krävs att man satsar på 
personal som tycker att det är viktigt och är kunniga i ämnet. 

Material efterfrågas också flitigt, både som färdiga experimentlådor och som tipsböcker. 
Om fler i personalen blir utbildade i ämnet så skulle de också se mer möjligheter i sina 
egna idéer och få kunskap om hur de kan ta tillvara på billigt material som finns runt om 
dem.  

Intresse hos arbetslaget behövs det också mer av enligt informanterna, Jag tror att 
kunskap skapar intresse och att det återigen är viktigt att erbjuda utbildningar i Teknik 
till personal.  

Några tycker att det är brist på tid och andra önskade mer schemalagd tid för ämnet. 
Detta är organisatoriska frågor som måste behandlas på ett större plan för att förändras.  

5.5 Reflektion över forskningsprocessen 

Jag har framför allt forskat genom enkätundersökningar, intervjuer samt litteratur. Jag 
har fått erfara svårigheten i att få tag på informanter som är villiga att ställa upp på 
enkäter och intervjuer. Jag har även fått kämpa för att få in svar på enkäterna, mina 
inlämningsdatum fick skjutas upp ett antal gånger. Det har varit en svettig process och 
jag har fått överväga mitt arbetssätt flera gånger. Om mina frågor påverkat svaren allt 
för mycket vet jag inte, men jag tror att alla frågor påverkar de som svarar på dem på ett 
eller annat sätt. När jag till slut fick in mina data sammanställde jag åsikterna i text och 
tabeller. Den information jag sammanställt delade jag sedan in i kategorier och ställde 
mot varandra för att få svar på ett antal frågor. Jag anser att detta sätt att arbeta var svårt, 
men det gav mig mycket nyttig information och jag anser att jag fått svar på de frågor 
jag hade i arbetets början.  

Ett tag övervägde jag att bygga min uppsats på tidigare forskning och ett fåtal 
intervjuer. Detta hade varit betydligt lättare men inte gett mig samma breda information 
som denna metod. 

5.6 Nya frågor 

Det väcks många nya frågor när man arbetar med något man tycker är intressant. Hur 
ser barn eller elever på Teknikundervisning i tidigare år? Föräldrar? Det skulle vara 
intressant att titta på.  

Vid en större studie skulle man kunna titta på hur tidig början med Teknikundervisning 
påverkar val, attityder och kunskap om ämnet senare i livet. Även frågor om hur 
attityder påverkar vårt sätt att se på saker i större perspektiv skulle vara intressant. 
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Bilaga 1 

Mål i kursplanen i Teknik  

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, 

• 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. 

Det finns även uppnåendemål som visar vad eleven skall ha uppnått i år fem och år nio. 

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,  

• 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. 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor skolan 

Befattning: 

Antal elever i skolan/enheten fsk ______ åk 1-5______ 

 
1. Vilka årskurser ingår i den/de skola (-or)/enhet (-er) som Du ansvarar för? 
   

Fsk ______ st   

 

Fsk klass ______ st   

 

år 1 – 5 ______ st   
 

år 1 - 6 ______ st   

 

år 1 – 9 ______ st   

 

år 6 – 9 ______ st   

 

år 7 – 9 ______ st   

 

 

övrigt, nämligen _______________________________________________________________ 

 
2. Behandlas Teknikämnet i Din skolas/enhets arbetsplan? 
Vi skiljer här på den övergripande lokala arbetsplanen och de ämnesvisa lokala kursplanerna. 

     

3. Finns det någon lokal kursplan i Teknik på Din skola/enhet? 
Vi skiljer här på den övergripande lokala arbetsplanen och de ämnesvisa lokala kursplanerna. 

 

4. Om Din skola har en lokal kursplan i Teknik - vem tog initiativ till utarbetandet 
av planen? 
 
5. Om Din skola har en lokal kursplan i Teknik - vem utarbetade denna plan? 

 

6.  Har Teknikämnet ett fastställt utrymme i undervisningen i Din skola/enhet? 
   

7. På vilket sätt kommer Teknikämnet in i undervisningen under år fsk - 5? 
Teknikämnet undervisas som eget ämne.   

Teknikämnet integreras i andra ämnen. 

Teknikämnet kommer in efter år 5. 
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8. Pågår det eller planeras det några särskilda satsningar inom Teknikämnet i Din 
skola? 
9. Finns det på Din skola/enhet resurser avsedda för inköp av material till den 
obligatoriska Teknikundervisningen? 
 

10. I vilka lokaler bedrivs Teknikundervisningen i Din skola? 
 

11. Vilka lärare undervisar i Teknik i Din skola? 

  Klasslärare 
 utan Teknik i sin grundutbildning 
 utan Teknik i sin grundutbildning men med Teknikfortbildning 
 med Teknik i sin grundutbildning 

 
Ämneslärare 
 utan Teknik i sin grundutbildning 
 utan Teknik i sin grundutbildning men med Teknikfortbildning 
 med Teknik i sin grundutbildning 

 
 Slöjdlärare 
 utan Teknik i sin grundutbildning 
 utan Teknik i sin grundutbildning men med Teknikfortbildning 
 med Teknik i sin grundutbildning 

 
 Hemkunskapslärare 
 utan Teknik i sin grundutbildning 
 utan Teknik i sin grundutbildning men med Teknikfortbildning 
 med Teknik i sin grundutbildning 

 
 Obehörig lärare 
 utan Teknik i sin grundutbildning 
 utan Teknik i sin grundutbildning men med Teknikfortbildning 
 med Teknik i sin grundutbildning  

 
 Vet ej 

 
12. Tag ställning till följande påståenden 
 Instämmer  Instämmer Instämmer 
 helt  delvis  inte alls 
                                                                                                   
13. Det är bra att Teknik är obligatoriskt i hela grundskolan    

 
14. Det är svårt att hinna med Teknikundervisningen.                   

 
15. Eleverna tycker att Teknikundervisningen är rolig    
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16. Flickor och pojkar är lika intresserade av Teknik    

 
17. Det är svårt att veta vad Teknikunderv. ska innehålla     

 
18. Jag tycker om att undervisa i Teknik    

 
19. Tekniktimmarna blir ofta ”röriga”    

 
20. Vi använder mest billigt material i Tekniken    

 
21. Teknik passar bäst för elever över 12 år    

 
22. Flickor och pojkar lyckas lika bra i Tekniken    

 
23. Vi har god tillgång på verktyg och material till Teknikunderv.  

  

 

24. Det tar lång tid att förbereda Tekniklektionerna    

 

25. Teknik är ett viktigt skolämne    

 

26.  Skolledningen är intresserad av att utveckla Teknikämnet    

 

27. Teknikämnet kommer att öka i betydelse i framtiden    

 

28. Anser Du att de anställda har tillräckliga kunskaper om/i Teknik för att 
undervisa sina elever i Teknik? 
 
29. Vid vilken ålder anser Du att barn ska börja med Teknikundervisning? 

 
30. Hur tycker du att Teknikundervisningen på din skola fungerar i dag? 
 
31. Anser Du att Dina attityder till Teknik påverkar undervisningen? Motivera 
Ditt svar! 
 
32. Vad anser du skulle behövas för att göra Teknikundervisningen på din skola 
bättre? 
 
33. Egna tankar och tillägg om ämnet. 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor företag 

 
Intervjufrågor Näringslivet 
 
Namn: 
Företag: 
Kommun: 
 
1. Vilken bransch arbetar du i och vilken befattning har du (ledning/arbetare)? 
 
2. Har du någon teknisk utbildning? Vilken? 
 
3. Vad är Teknik för dig? 
 
4. Har företaget arbetat något med teknisk fortbildning eller engagerat dig i 
forskning om Teknik? 
 
5. Anser Du att Teknik ett viktigt skolämne? 
 

6. Vid vilken ålder anser Du att barn ska börja med Teknikundervisning? 
 
7. Vad tycker du att Teknikundervisningen skall innehålla? 
 
8. Vad lägger Du in i begreppet ”god teknisk allmänbildning”? 
 
9. Skulle ditt företag kunna dra nytta av bättre Teknikundervisning i tidigare år? 
 
10. Vad för slags Teknikundervisning skulle ert företag ha nytta av? 
 
11. Tror du att dina och andras attityder till Teknik påverkar hur utbildningen ser 
ut i dag? 
 
12. Vad skulle behövas för bättre Teknikutbildning enligt dig? 
 
13. Känner Du till KomTek (Den kommunala entreprenörs- och Teknikskolan)? 
Tror du att det är ett bra komplement till skolans Teknikundervisning? 
 
14. Egna tankar och tillägg om ämnet. 
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Bilaga 4 

Enkät förskolan 

 

 
 
Skriv Ditt svar på raden/raderna! Skriv på baksidan av pappret om du behöver mer 
plats. 
 
1. Vilken kommun arbetar du i? 
__________________________________________________________ 
 
2. Hur gamla är de barn Du arbetar med? 
__________________________________________________________ 
 
3. Vilken skolform arbetar du inom?  
__________________________________________________________ 
 
4. Vad lägger Du in i begreppet Teknik? 
______________________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
5. Vad anser Du att barn i de åldrar Du arbetar med behöver lära sig i Teknik? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

                                                 Till Dig som får denna enkät 
Denna enkätundersökning ingår som en del i den datainsamling jag gör inom ramen för 
mitt examensarbete (c-uppsats) på Lärarhögskolan i Stockholm. Uppsatsens syfte är att 
uppmärksamma lärares attityder till skolämnet teknik.  Enkäten ska besvaras anonymt.  
Det är förstås frivilligt att delta men jag skulle uppskatta mycket om Du tar Dig tid att 
besvara mina frågor. Ett exemplar av den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig 
på din arbetsplats efter publiceringen. 
När Du har besvarat enkäten ber jag Dig stoppa ner den i bifogat kuvert. Lägg därefter det 
förslutna kuvertet i den svarslåda som finns uppställd … 
SENAST 
Har Du frågor? Kontakta mig via mail eller telefon! Telefonnummer och mailadress finns 
i slutet av enkäten. 
 

                                  TACK PÅ FÖRHAND FÖR DIN MEDVERKAN! 
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6. Anser Du att Du har tillräckliga kunskaper om/i Teknik för att lära barnen om 
Teknik? (Ringa in det alternativ som passar bäst) 

 
 Ja  Nej 
Kommentar: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 

7. Har du någon utbildning för att undervisa i Teknik?  
      (Ringa in det alternativ som passar bäst) 
 
 Ja Nej 
Kommentar: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
8. Anser Du att Teknik är ett viktigt skolämne? 
      (Ringa in det alternativ som passar bäst) 

 
 Ja Nej 
Motivera Ditt svar: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 

9. Vid vilken ålder anser Du att barn ska börja med Teknikundervisning? 
 

__________________________________________________________ 
 
 

Motivera Ditt svar: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 

10. Vad lägger Du in i begreppet ”god teknisk allmänbildning”? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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11. Undervisar du i Teknik idag? (Ringa in det alternativ som passar bäst) 
  

Ja Nej 
 
Om Du svarat Ja - hur tycker Du att Din Teknikundervisning fungerar idag? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 

12a. Känner Du till vad det nämns om Teknik i lpfö 98?            
 (Ringa in det alternativ som passar bäst) 
 

 Ja Nej 
 

 
Om Du svarat ja - anser Du att barnen på Din förskola ges möjlighet att göra 
detta?         (Ringa in det alternativ som passar bäst) 
 

 Ja Nej 
 
Kommentar: 
__________________________________________________________ 
 
14. Vad är svårigheterna/möjligheterna Du ser när det gäller Din egen Teknik-
undervisning? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 

15. Vad anser Du skulle behövas för att göra Teknikundervisningen på Din 
förskola bättre? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

16. Anser Du att Dina attityder till Teknik påverkar Din undervisning? Motivera 
Ditt svar!  (Ringa först in det alternativ som passar bäst och skriv sedan på raden) 
 
 Ja Nej 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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17. Känner Du till KomTek (Den kommunala entreprenörs- och Teknikskolan)? 
(Ringa först in det alternativ som passar bäst och skriv sedan på raden) 
 
 Ja Nej 

 
Om Du svarat Ja – anser Du att KomTek ett bra komplement till skolans 
Teknikundervisning? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
18. Egna tankar och tillägg om ämnet 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Bilaga 5 

Enkät skolan 

 
 

 
Skriv Ditt svar på raden/raderna! Skriv på baksidan av pappret om du behöver mer 
plats. 
 
1. Vilken kommun arbetar du i? 
__________________________________________________________ 
 
 
2. Hur gamla är de elever Du arbetar med? 
__________________________________________________________ 
 
 
3. Vilken skolform arbetar du inom? 
 __________________________________________________________ 
 
 
4. Vad lägger Du in i begreppet Teknik?  
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 

5. Vad anser Du att barn i de åldrar Du arbetar med behöver lära sig i Teknik? 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

                                                 Till Dig som får denna enkät 
Denna enkätundersökning ingår som en del i den datainsamling jag gör inom ramen för 
mitt examensarbete (c-uppsats) på Lärarhögskolan i Stockholm. Uppsatsens syfte är att 
uppmärksamma lärares attityder till skolämnet teknik.  Enkäten ska besvaras anonymt.  
Det är förstås frivilligt att delta men jag skulle uppskatta mycket om Du tar Dig tid att 
besvara mina frågor. Ett exemplar av den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig 
på din arbetsplats efter publiceringen. 
När Du har besvarat enkäten ber jag Dig stoppa ner den i bifogat kuvert. Lägg därefter det 
förslutna kuvertet i den svarslåda som finns uppställd …   
SENAST  
Har Du frågor? Kontakta mig via mail eller telefon! Telefonnummer och mailadress finns 
i slutet av enkäten. 
 

                                  TACK PÅ FÖRHAND FÖR DIN MEDVERKAN! 
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5. Anser Du att Du har tillräckliga kunskaper om/i Teknik för att undervisa Dina 
elever i Teknik? (Ringa in det alternativ som passar bäst) 

 
 Ja Nej 
Kommentar: 
__________________________________________________________ 
 
 

6. Har du någon utbildning för att undervisa i Teknik?  
      (Ringa in det alternativ som passar bäst) 
 
 Ja Nej 
Kommentar: 
__________________________________________________________ 
 
7. Anser Du att Teknik är ett viktigt skolämne? 
      (Ringa in det alternativ som passar bäst) 

 
 Ja Nej 
Motivera Ditt svar: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 

8. Vid vilken ålder anser Du att barn ska börja med Teknikundervisning? 

__________________________________________________________ 
 
 

Motivera Ditt svar: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
9. Vad lägger Du in i begreppet ”god teknisk allmänbildning”? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 

10. Undervisar du i Teknik idag? (Ringa in det alternativ som passar bäst) 
  

Ja Nej 
 
Om Du svarat Ja - hur tycker Du att Din Teknikundervisning fungerar idag? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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11. Känner Du till de strävansmål som anges i kursplanen för Teknik (år 5)?  
            (Ringa in det alternativ som passar bäst) 
 

 Ja Nej 
 

 
12. Om Du svarat ja - anser Du att elever på Din skola ges möjlighet att nå dessa 
mål?         (Ringa in det alternativ som passar bäst) 
 

 Ja Nej 
 
Kommentar: 
__________________________________________________________ 
 
13. Vad är svårigheterna/möjligheterna Du ser när det gäller Din egen Teknik-
undervisning? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 

14. Vad anser Du skulle behövas för att göra Teknikundervisningen på Din skola 
bättre? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 

15. Anser Du att Dina attityder till Teknik påverkar Din undervisning? Motivera 
Ditt svar!  (Ringa först in det alternativ som passar bäst och skriv sedan på raden) 
 
 Ja Nej 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

 
16. Känner Du till KomTek (Den kommunala entreprenörs- och Teknikskolan)? 
(Ringa först in det alternativ som passar bäst och skriv sedan på raden) 
 
 Ja Nej 

 
Om Du svarat Ja – anser Du att KomTek ett bra komplement till skolans 
Teknikundervisning? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
17. Egna tankar och tillägg om ämnet 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Bilaga 6 

Enkät företag 

 

Skriv Ditt svar på raden/raderna! Skriv på baksidan av pappret om du behöver mer 
plats. 
 
1. Vilken kommun arbetar Du i? 
__________________________________________________________ 
 
2. Vilken bransch arbetar Du i och vilken befattning har Du (ledningsfunktion/ 
”vanlig” anställd)?  
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
3a Har Du teknisk utbildning? (Ringa in det alternativ som passar bäst) 
 

 Ja Nej 

 
Om Du svarat Ja – ange vilken teknisk utbildning Du har? Varför finns a och inget b 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

4. Vad lägger Du in i begreppet Teknik? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

                                                 Till Dig som får denna enkät 
Denna enkätundersökning ingår som en del i den datainsamling jag gör inom ramen för 
mitt examensarbete (c-uppsats) på Lärarhögskolan i Stockholm. Uppsatsens syfte är att 
uppmärksamma lärares och näringslivets attityder till skolämnet teknik.  Enkäten ska 
besvaras anonymt.  
Det är förstås frivilligt att delta men jag skulle uppskatta mycket om Du tar Dig tid att 
besvara mina frågor. Ett exemplar av den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig 
på din arbetsplats efter publiceringen. 
När Du har besvarat enkäten ber jag Dig stoppa ner den i bifogat kuvert. Lägg därefter det 
förslutna kuvertet i den svarslåda som finns uppställd …  
 SENAST  
Har Du frågor? Kontakta mig via mail eller telefon! Telefonnummer och mailadress finns 
i slutet av enkäten. 
 

                                  TACK PÅ FÖRHAND FÖR DIN MEDVERKAN! 
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5. Anser Du att barn i lägre åldrar, förskolan – år 5 behöver lära sig Teknik? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
6. Anser Du att Teknik är ett viktigt skolämne? 
      (Ringa in det alternativ som passar bäst) 

 
 Ja Nej 
Motivera Ditt svar: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

 
7. Vid vilken ålder anser Du att barn ska börja med Teknikundervisning? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 

Motivera Ditt svar: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
8. Vad lägger Du in i begreppet ”god teknisk allmänbildning”? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

9. Skulle företag kunna dra nytta av bättre Teknikundervisning i tidigare år? 
      (Ringa in det alternativ som passar bäst) 

 
 Ja Nej 
Motivera Ditt svar: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

 
10. Tror du att dina och andras attityder till Teknik påverkar hur utbildningen ser 
ut i dag?   (Ringa in det alternativ som passar bäst) 
 

 Ja Nej 
Motivera Ditt svar: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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11. Känner Du till KomTek (Den kommunala entreprenörs- och Teknikskolan)? 
(Ringa först in det alternativ som passar bäst och skriv sedan på raden) 
 
 Ja Nej 
 

Om Du svarat Ja – anser Du att KomTek ett bra komplement till skolans 
Teknikundervisning? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
12. Egna tankar och synpunkter om ämnet 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Bilaga 7 

Enkätundersökning redovisad i tabell, förskola 

Enkätundersökning förskola 

      

Fråga 2. Hur gamla är de barn Du arbetar med? 
Informatörer 28 st      

      

 Antal svar Antal svar i procent    
1-3 år 7 25 %    

1-4 år 3 11 %    
1-6 år 5 18 %    

3-6 år 6 21 %    

4-6 år 7 25 %    
      

      

Fråga 3. Vilken skolform arbetar du inom? 
Informatörer 28 st      

      

 Antal svar Antal svar i procent    
Förskolan 27 96 %    

Förskoleklass 1 7 %    
      

      

Fråga 6. Anser Du att Du har tillräckliga kunskaper om/i Teknik för att lära barnen  
om Teknik?      
Informatörer 28 st      

      
 Antal svar Antal svar i procent    

Ja 15 54 %    

Nej 13 46 %    
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Fråga 7. Har Du någon utbildning för att undervisa i Teknik? 
Informatörer 28 st      

      

 Antal svar Antal svar i procent    
Ja 16 57 %    

Nej 10 36 %    
Delvis 2 7 %    

      

      
Fråga 8. Anser Du att Teknik är ett viktigt skolämne? 

Informatörer 28 st      

      
 Antal svar Antal svar i procent    

Ja 24 86 %    

Nej 3 11 %    
Delvis 1 4 %    

      

      

Fråga 9. Vid vilken ålder anser Du att barn ska börja med Teknikundervisning? 
Informatörer 28 st      
      

 Antal svar Antal svar i procent    

<5 år 22 79 %    
6 år 2 7 %    

11 år 2 7 %    

Vet ej 2 7 %    
      

      

Fråga 11. Undervisar Du i Teknik 
idag? 

     

Informatörer 28 st      
      

 Antal svar Antal svar i procent    
Ja 19 68 %    

Nej 7 25 %    

Inget svar 2 7 %    
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Fråga 12a. Känner Du till vad som nämns om Teknik i lpfö 98? 
Informatörer 28 st      

      

 Antal svar Antal svar i procent    
Ja 20 71 %    

Nej 7 25 %    
Delvis 1 4 %    

      

      
Fråga 12b. Om Du svarat ja på föregående fråga, anser Du att barn på Din 
förskola ges möjlighet att sträva efter vad som nämns i lpfö 98 om Teknik? 
Informatörer 28 st      

      

 Antal svar Antal svar i procent    
Ja  19 68 %    

Nej 3 11 %    

Delvis 2 7 %    
Ej svar 4             14 %    

      

Fråga 15. Anser Du att Dina attityder till Teknik påverkar Din undervisning? 
Informatörer 28 st      

      
 Antal svar Antal svar i procent    

Ja 20 71 %    

Nej 3 11 %    
Vet ej 5 18 %    

      

      
Fråga 16. Känner Du till KomTek (Den kommunala entreprenörs- och 
Teknikskolan)? 
Informatörer 28 st      

      

 Antal svar Antal svar i procent    
Ja 4 14 %    

Nej 24 86 %    
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Bilaga 8 

Enkätundersökning redovisad i tabell, skolan 

Enkätundersökning skola      

      

Fråga 2. Hur gamla är de elever Du arbetar med? 
Informatörer 30 st      

      

 Antal svar Antal svar i procent    
6-13 år 4 13 %    

7-8 år 5 17 %    
7-10 år 3 10 %    

7-12 år 2 7 %    

7-15 år 1 3 %    
8-9 år 4 13 %    

9-10 år 3 10 %    

10-12 år 8 27 %    
      

      

Fråga 3. Vilken skolform arbetar du inom? 
Informatörer 30 st      

      
 Antal svar Antal svar i procent    

Grundskola 28 93 %    

Fritidshem 2 7 %    
      

      

Fråga 6. Anser Du att Du har tillräckliga kunskaper om/i Teknik för undervisa Dina elever 
 i Teknik? 
Informatörer 30 st      

      

 Antal svar Antal svar i procent    
Ja 7 23 %    

Nej 23 77 %    
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Fråga 7. Har Du någon utbildning för att undervisa i Teknik? 
Informatörer 30 st     

     

 Antal svar Antal svar i procent   
Ja 12 40 %   

Nej 17 57 %   
Utbildar mig nu 1 3 %   

     

     
Fråga 8. Anser Du att Teknik är ett viktigt skolämne? 

Informatörer 30 st      

      
 Antal svar Antal svar i procent    

Ja 22 73 %    

Nej 6 20 %    
Delvis 1 3 %    

      

      

Fråga 9. Vid vilken ålder anser Du att barn ska börja med Teknikundervisning? 
Informatörer 30 st      
      

 Antal svar Antal svar i procent    

<5 år 9 30 %    
6-9 år 12 40 %    

10-13 år 7 23 %    

Vet ej 2 7 %    
 
Fråga 11. Undervisar Du i Teknik idag?  
Informatörer 30 st      

      

 Antal svar Antal svar i procent    
Ja 9 30 %    

Nej 19 63 %    
Delvis 2 7 %    
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Fråga 12. Känner Du till de strävansmål som anges i kursplan för Teknik (år 5)?  
Informatörer 30 st      

      

 Antal svar Antal svar i procent    
Ja 9 30 %    

Nej 16 53 %    
Delvis 4 13 %    

Vet ej 1 3 %    

      

      

Fråga 13. Om Du svarat ja eller delvis på föregående fråga - anser Du att elever på Din  
skola ges möjlighet att nå dessa mål? 

Informatörer 13 st      

      
 Antal svar Antal svar i procent    

Ja  6 43 %    

Nej 7 57 %    
      

 
Fråga 16. Anser Du att Dina attityder till Teknik påverkar Din undervisning?  
Informatörer 30 st      

      
 Antal svar Antal svar i procent    

Ja 18 60 %    

Nej 10 33 %    
Vet ej 2 7 %    

      

      
Fråga 17. Känner Du till KomTek (Den kommunala entreprenörs- och Teknikskolan)?  

Informatörer 30 st      

      
 Antal svar Antal svar i procent    

Ja 1 3 %    
Nej 29 97 %    
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Bilaga 9 

Enkätundersökning redovisad i tabell, Näringsliv 

Enkätundersökning näringsliv 

      

Fråga 2. Vilken bransch arbetar Du i och vilken befattning har Du (ledningsfunktion eller  
"vanlig anställd")? 

Informatörer 25 st      
      

Bransch      

 Antal svar Antal svar i procent    
Verkstad 1 4 %    

Fabrik 1 4 %    

Teknik 4 16 %    
Tillverkning 5 20 %    

Industri 11 44 %    
Service 3 12 %    

      

Befattning      
      

"Vanlig anställd" 19 76 %    

Ledningsfunktion 5 20 %    
Ej svar 1 4 %    

      

      

Fråga 3a. Har Du teknisk utbildning? 
Informatörer 25 st      
      

 Antal svar Antal svar i procent    

Ja 10 40 %    
Nej 15 60 %    
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Fråga 3b. Vilken teknisk utbildning har Du?  
Informatörer 10 st      
      
 Antal svar Antal svar i procent    
Verkstads 2 20 %    

Tele 1 10 %    
Ingenjör 3 30 %    

Elektronik 1 10 %    

El/tele 1 10 %    
Intern utbildning 2 20 %    

      

      
Fråga 5. Anser Du att barn i lägre åldrar, förskolan till år 5 behöver lära sig Teknik? 
Informatörer 25 st      

      
 Antal svar Antal svar i procent    

Ja 15 60 %    
Nej 9 36 %    

Vet ej 1 4 %    

      

      
Fråga 6. Anser Du att Teknik är ett viktigt skolämne? 
Informatörer 25 st      
      

 Antal svar Antal svar i procent    
Ja 23 92 %    

Nej 1 4 %    

Delvis 1 4 %    
      

Fråga 7. Vid vilken ålder anser Du att barn ska börja med Teknikundervisning? 
Informatörer 25 st      
      

 Antal svar Antal svar i procent    

<5 år 2 8 %    
6-9 år 9 36 %    

10-13 år 11 44 %    
Vet ej 3 12 %    
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Fråga 9. Skulle företaget kunna dra nytta av bättre Teknikundervisning i  
tidigare åldrar? 

Informatörer 25 st      

      
 Antal svar Antal svar i procent    

Ja 21 84 %    
Nej 4 16 %    

      

      
Fråga 10. Tror Du att Dina och andras attityder till Teknik påverkar hur utbildningen 
ser ut idag? 
Informatörer 25 st      

      
 Antal svar Antal svar i procent    

Ja 16 64 %    

Nej 8 32 %    
Vet ej 1 4 %    

      

 
Fråga 11. Känner Du till KomTek (Den kommunala entreprenörs- och Teknikskolan)? 

Informatörer 25 st      
      

 Antal svar Antal svar i procent    

Ja 0 0 %    
Nej 25 100 %    

      
 

 


