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Sammanfattning 
 
Grundskolans teknikämne har kritiserats för att undervisningen inte utgår från elevernas 
intressen och erfarenheter. Vidare utgår undervisningen alltför sällan från kursplanen och 
det saknas en samsyn bland lärarna kring hur undervisningen skall genomföras samt vad 
ämnet står för. Beträffande det sistnämnda har studier visat att filosofiska diskussioner om 
hur teknik kan definieras inte är vanliga inom teknikdidaktiken, vilket kan få konsekvenser 
när gemensamma kriterier ska sättas upp för att användas vid bedömning och betygsättning 
av elevernas kunskaper. Detta examensarbete har som syfte att undersöka hur teknik och 
teknisk kunskap kan definieras och på vilket sätt dessa begrepp förekommer i de 
styrdokument som skolorna har att förhålla sig till. Det är en systematisk litteraturstudie där 
den tidigare forskningen i ämnet har undersökts och där teknikämnets kursplan har 
analyserats utifrån denna forskning. Resultatet visar att även om det i skolans läroplan 
saknas filosofiska diskussioner om vad teknisk kunskap innebär, går det att finna spår av 
denna typ av kunskap. Exempelvis kännetecknas teknikämnet av de 
teknikutvecklingsprojekt som eleverna skall genomföra och i dessa projekt får de möjlighet 
att utveckla så kallade teknikvetenskapliga kunskaper genom att de systematiskt prövar och 
omprövar sina idéer.  
 

Nyckelord: teknik, teknisk kunskap, läroplan, litteraturstudie, grundskola, teknikämnet. 
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,  
Abstract 
 
The technology subject in Swedish elementary school has been criticised for not taking into 
account the pupils interests and experiences. Furthermore, the teaching is often not based 
on the curriculum and there is a lack of consensus among the teacher on what should be 
taught and what the subject stands for. Regarding the latter, studies have shown that 
philosophical discussions on the definition of technology are not common within technology 
teaching and learning, which can have consequences when a common set of criteria are set 
up to be used for assessment and grade setting. This study examines how technology and 
technological knowledge can be defined and how these concepts are reflected in the 
curriculum. Based on a systematic literature review of former studies in this area, an 
analysis of the curriculum is performed. The result show that even if there is a lack of 
philosophical discussions in the curriculum on what technological knowledge means, traces 
of this type of knowledge can be found. As an example the technology subject is 
characterised by the technical development projects that the pupils are supposed to carry 
out, and in these projects they get the opportunity to develop the so called technological 
science knowledge by systematically testing and re-testing their ideas. 
 
Keywords: technology, technological knowledge, curriculum, literature review, elementary 
school, technology subject.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
 
Teknik är sedan 1980 års läroplan ett obligatoriskt ämne i grundskolan. Det har genom åren 
haft olika inriktning, från ett praktiskt yrkesförberedande ämne (Riis, 1996, s. 42-43) till ett 
ämne som varit starkt knutet till de naturvetenskapliga ämnena (Lövheim, 2013, s. 228). 
Med de senaste läroplanerna Lpo94 samt Lgr11 har ämnets allmänbildande karaktär lyfts 
fram, men det har även lagts vikt på att lära eleverna förstå vad en teknisk lösning är samt 
hur man tar fram en sådan lösning (Skolverket, 2016/2011 samt Skolverket, 2008). 
 
Det har på olika sätt framförts kritik mot hur teknikämnet undervisas ute i skolorna. 
Skolinspektionen (2014) pekar bland annat på att undervisningen inte utgår från elevernas 
intressen och erfarenheter vilket gör att ämnet inte upplevs som relevant. Dessutom visar 
rapporten att undervisningen ofta inte utgår från kursplanen, att lärarnas kunskap om 
densamma är låg samt att det på många skolor inte läggs tillräckligt många timmar på 
ämnet. Det finns även brister i utrustning, läromedel och material, och det lyfts fram att 
eleverna inte behöver nå en godkänd nivå i teknik för att bli behöriga till de tekniskt 
inriktade programmen i gymnasieskolan (Skolinspektionen, 2014). 
 
Även Teknikdelegationen, som tillsattes av regeringen 2008 med uppdraget att undersöka 
arbetskraftsbehovet inom matematik, naturvetenskap, teknik och IKT (informations- och 
kommunikationsteknik), har uppmärksammat problematiken (Teknikdelegationen, 2010). 
Liksom Skolinspektionen tar delegationens rapport upp ungdomarnas bristande intresse för 
dessa områden där de exempelvis inte ser någon koppling mellan teknikämnet och framtida 
yrkesval. Rapporten lyfter vidare fram den skeva könsfördelningen inom flera av de tekniska 
utbildningarna, samt att ämnena är underdimensionerade i lärarutbildningen trots ett stort 
behov av kompetenta lärare i skolorna. Lärarna har själva gett en bild av ett ämne med en 
otydlig identitet där de inte är nöjda med hur undervisningen bedrivs (Teknikdelegationen, 
2010). 
 
En ytterligare dimension av kritiken gäller något som kan benämnas som ”teknikens väsen”. 
Det benämndes i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 (Skolverket, 2008, s. 
50) utan några medföljande kommentarer, och är inte heller alldeles lätt att ringa in vad 
som faktiskt menas (Norström, 2014, s. 36). Det skulle kunna översättas med ”det typiska 
med tekniken” och handlar bland annat om definitionen av teknik och vad man menar med 
teknisk kunskap. Norström (2014, s. 36-37) diskuterar i sin avhandling bristen på 
fackfilosofi inom teknikdidaktiken. Vidare resoneras kring vad detta får för påverkan på 
undervisningen och bedömningen i teknikämnet. Om det inte finns någon definition av vad 
exempelvis teknisk kunskap är, hur ska man då kunna skapa tydliga kriterier för 
kunskapsbedömning och betygsättning. Detta går även att relatera till Skolinspektionens 
kritik där det konstateras att olika lärare ser olika på vad teknikämnet är och hur 
undervisningen ska gå till (Skolinspektionen, 2014, s. 28). 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att trots att teknikämnet varit obligatoriskt sedan Lgr80 har 
det inte någon speciellt stark ställning i dagens grundskola. Genomgående i kritiken är 
elevernas (framförallt flickornas) bristande intresse, en oklarhet i vad ämnet står för samt 
otillräcklig kompetens hos lärarna. Detta leder in på syftet med denna uppsats vilket följer i 
nästa avsnitt. 
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1.2 Syfte, frågeställning och upplägg 
 
Utifrån den forskning som är gjord i ämnet vill detta examensarbete belysa hur teknisk 
kunskap kan definieras och hur detta återspeglas i grundskolans läroplan för teknikämnet. 
Detta kommer att göras genom att kritiskt granska de styrdokument som ligger till grund för 
skolans arbete och undersöka i vilken mån begreppet teknisk kunskap förekommer (eller 
inte förekommer) i dessa dokument. Rapporten tar sitt avstamp i den kritik som riktats mot 
hur teknikundervisningen bedrivs ute i skolorna där speciellt fokus läggs på delen som berör 
oklarheten i vad teknikämnet står för. Då detta kan relateras till definitionen av teknik och 
teknisk kunskap har avgränsning gjorts mot den forskning som bedrivits i detta ämne. 
 
Examensarbetet består av en litteraturstudie av vad som tidigare skrivits i ämnet där 
materialet samlats in och analyserat på ett systematiskt sätt. Vidare innehåller arbetet ett 
resultat från studien som kommer diskuteras utifrån de teorier och forskning som tidigare 
presenteras samt egna slutsatser. Förutom dessa delar kommer rapporten att innehålla en 
presentation över den metod som använts i studien samt en kritisk granskning över denna 
metod där alternativa metoder kommer att diskuteras. 
 
Detta leder fram till följande frågeställning: 
 

• Hur ser man på kunskap i teknikämnets kursplan? 
 

Avgränsning har gjorts mot grundskolans teknikundervisning med tonvikt mot högstadiet. 
Den övergripande tanken är att sammanfatta den forskning som är gjord i ämnet och 
relatera denna till de styrdokument som skolorna har att förhålla sig till. I inledningen till 
detta arbete diskuteras vad det innebär för exempelvis kunskapsbedömningen i 
teknikämnet, om det saknas en beskrivning av vad teknik innebär och hur teknisk kunskap 
definieras. Syftet med studien blir därför att belysa hur teknikämnets kursplan är skriven 
med speciellt fokus på begreppet teknisk kunskap och hur detta relaterar till tidigare 
forskning i ämnet. 
 
Examensarbetet är strukturerat enligt följande: 

1. Inledning med introduktion, syfte och frågeställning. 
2. Bakgrund innehållande historik, de relevanta styrdokumenten samt de statliga 

rapporter som granskat teknik-undervisningen. 
3. Tidigare forskning 
4. Metodval samt kritik av detsamma 
5. Resultat av studien inklusive analys 
6. Diskussion 
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2 Bakgrund 
Denna del ger en bakgrund till hur teknikämnet utvecklats, vad ämnet innehåller samt 
vilken kritik som finns mot teknikundervisningen. Den inleds med en historisk bakgrund 
över vilka olika inriktningar ämnet haft genom åren. Därefter avhandlas de styrdokument 
som anger hur skolans verksamhet ska bedrivas. Slutligen sammanfattas den kritik som 
riktats i ett par olika statliga rapporter mot hur teknikämnet undervisas ute i skolorna. 
 

2.1 Historisk bakgrund 
 
Teknikämnet i grundskolan blev inte obligatoriskt förrän med 1980 års läroplan Lgr80. 
Dessförinnan hade teknik undervisats i skolan under ett antal år men då främst med ett 
praktiskt innehåll som förberedde eleverna för ett arbete på verkstäder eller inom den övriga 
industrin (Riis, 1996, s. 42-43). Med en framväxande industrisektor efter andra världskriget 
och där behovet av arbetskraft låg på en hög nivå blev området populärt bland elever och 
deras föräldrar (Hultén, 2013, s. 170). Ämnet präglades som sagt av praktiskt arbete och 
dess främsta uppgift var att förbereda för yrkeslivet. Samtidigt hade teknikämnet ett drag av 
tillämpad naturvetenskap (Lövheim, 2013, s. 222). På 1970-talet intensifierades 
diskussionerna om att göra ämnet obligatoriskt av olika skäl. Dessa skäl inbegrep 
genusaspekten (att ämnet inte lockade flickorna), en tanke att alla människor behöver en 
viss nivå av tekniskt kunnande, ett behov av sökande till de högre tekniska utbildningarna 
samt en vilja att skolarbetet skulle göras mindre teoretiskt och mer praktiskt (Riis, 1996, s. 
43-44).  
 
I samband med arbetet med en ny läroplan i slutet av 1970-talet gjorde olika grupperingar 
anspråk på ämnet. Det har beskrivits som en kamp mellan slöjd-, teknik och NO-lärarna där 
de senare avgick med vinsten (Lövheim, 2013, s. 225-226). Med Lgr80 knöts teknikämnet 
därmed närmare naturvetenskapen och blev en del av de naturorienterande ämnenas 
kursplan, med syfte att öka det praktiska inslagen och därmed få upp intresset för 
naturvetenskapliga studier. Samtidigt lyftes demokratiaspekten fram med argumentet att 
teknikämnet behövde göras ”mindre elitistiskt och expertbetonat” (Lövheim, 2013, s. 228).  
 
Läroplanen Lgr80 hade fokusområdet ”människan” och det framgår i kursplanen för NO 
och teknik genom att området delades upp i tre huvudmoment: ”människan”, ”naturen och 
människan” samt ”människans verksamhet”. Det var framförallt det sistnämnda momentet 
som berörde teknikämnet där det exempelvis fanns specificerat att eleverna skulle lära sig 
trafikplanering, följa bruksanvisningar, försörjning och förbrukning av energi, datorer samt 
enklare ritningsframtagning. Teknikämnet ingick i de naturorienterande ämnenas timplaner 
men för högstadiet var ett antal lektionstimmar öronmärkta för teknik (Skolöverstyrelsen, 
1980). 
 
Inför arbetet med läroplanen för det obligatoriska skolväsendet Lpo94 framfördes kritik mot 
att teknikämnet inte funnit sin plats bland de andra NO-ämnena (Lövheim, 2013, s. 230-
231). Tankegångarna om teknik som tillämpad naturvetenskap ansågs vara alltför snäva och 
det konstaterades att intresset för teknik knappast hade ökat med den föregående 
läroplanen, vilket inte minst gällde för flickorna. Även om lektionstimmar hade öronmärkts 
för teknikämnet visade det sig att lektionerna ofta användes för exempelvis 
naturvetenskapliga ämnen, och de utbildningsinsatser som gjorts för att höja kompetensen 
hos lärarna inte räckte för att ge alla elever en god teknisk allmänbildning (Riis, 1996, s. 50-
51) 
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I Lpo94 tonades verkstadskaraktären ned ytterligare och den allmänbildande uppgiften, 
som framhållits redan i Lgr80, förstärktes. Samtidigt betonades kopplingen mellan 
människa och natur där tekniken beskrevs som en brygga mellan dessa två, och där 
exempelvis miljöperspektivet fick en mer framträdande roll (Lövheim, 2013, s. 234-235).  
Med Lpo94 fick teknikämnet en egen kursplan och det drogs tydligare gränser mot de 
naturvetenskapliga ämnena. Den teknikhistoriska utvecklingen lyftes fram och hur man tar 
fram tekniska lösningar samt ser på komponenter och system ansågs vara viktiga delar av 
undervisningen (Skolverket, 2008).  
 
I kursplanen ingick vilket syfte ämnet har och vilken roll det spelar i utbildningen. De delar 
som togs upp var teknikens konsekvenser för människa, samhälle och miljö, samt skillnader 
i flickors och pojkars förhållningssätt till tekniken. Dessa delar återkom även i de mål att 
sträva mot som sattes upp, där undervisningen exempelvis skulle sträva efter att eleverna 
utvecklade förmågan att bedöma konsekvenserna av olika teknikval. Även perspektivet som 
handlar om att eleverna ska utveckla ett intresse för teknik fanns nedskrivet. (Skolverket, 
2008). 
 
Vidare i kursplanen angavs ämnets karaktär och uppbyggnad. Framträdande i denna del var 
det praktiska arbetets kunskapstraditioner, kopplingen till natur- och samhällsvetenskapen 
samt ett praktiskt och undersökande arbetssätt som används både i den tekniska 
utvecklingsprocessen och i hur tekniken är länkad till olika system. Avslutningsvis i 
kursplanen för teknikämnet angavs de mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av femte 
respektive nionde årskursen, och i den senare delen kan noteras att eleven skulle kunna 
tillverka en teknisk konstruktion med hjälp av ett egenproducerat underlag, som till exempel 
en ritning, samt skulle kunna beskriva hur konstruktionen fungerar (Skolverket, 2008).  
 
Sammanfattningsvis har teknikämnet enligt Lp094 beskrivits som svårtolkad och studier 
har visat att det som faktiskt lärdes ut i klassrummet ofta hade en svag koppling till 
kursplanen (Norström, 2014, s. 32). Den senaste läroplanen för grundskolan Lgr11, som 
introducerades 2011, beskrivs närmare i nästa kapitel. 
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2.2 Läroplanen för grundskolan 2011 
 
Det huvudsakliga styrdokument som lärare har att förhålla sig till är ämnets kursplan. De 
olika ämnenas kursplaner samlas i en läroplan där även skolans värdegrund och uppdrag 
samt övergripande mål och riktlinjer finns angivna. Den senaste läroplanen som är giltig 
sommaren 2017, introducerades 2011, reviderades 2016 och benämns Lgr11. Det kan noteras 
att ytterligare en reviderad version för att tydliggöra digital kompetens i läroplanen kommer 
att introduceras från och med 2018 (Skolverket, 2017a), men i detta examensarbete har inte 
denna version beaktats. Vad gäller skolans övergripande uppdrag som det omnämns i 
läroplanen är demokrati-begreppet centralt och detta kan exemplifieras med tankegångar 
om en likvärdig utbildning, alla människors lika värde och en undervisning som bedrivs i 
demokratiska arbetsformer (Skolverket, 2016/2011).  
 
Kursplanen för teknikämnet skiljer sig inte på ett omfattande sätt från Lpo94 utan har 
fortfarande en teknisk allmänbildning och en viss form av tekniskt utvecklingsarbete i fokus 
(Skolverket 2016/2011). Skillnaden ligger bland annat i att med denna läroplan lyfts olika 
förmågor fram. Kursplanen är indelade i tre delar: syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. 
I syftet anges hur ämnet motiveras, det vill säga varför det anses viktigt att eleverna 
exempelvis utvecklar sitt tekniska kunnande och får en förståelse för hur tekniken påverkar 
individen, samhället och miljön. I syftet ingår även de förmågor som eleverna ska utveckla, 
vilka för teknikämnet är som följer: 

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, 
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till 

lösningar, 
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, 
• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och 
• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över 

tid. 

(Skolverket 2016/2011, s. 269) 
 
I det centrala innehållet anges vilka kunskapsområden som teknikämnet ska omfatta. Dessa 
har delats in i tre delar: 

1. Tekniska lösningar 
2. Arbetssätt för framtagning av tekniska lösningar 
3. Teknik, människa, samhälle och miljö 

Från det centrala innehållet i årskurs 7-9 märks så skilda delar som styr- och reglersystem, 
papperstillverkning, hållfasta och stabila konstruktioner, manuella och digitala skisser och 
ritningar, teknikutvecklingsarbetets olika faser, internet och andra system samt hur 
föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns teknikanvändning och yrkesval 
(Skolverket 2016/2011, s. 270-272). 
 
Slutligen innehåller kursplanen de kunskapskrav som ställs på eleverna. De är kopplade till 
förmågorna som tidigare beskrivits samt till det centrala innehållet, och anger med hjälp av 
värdeord som ”enkla/utvecklade/välutvecklade resonemang” vilken kunskapsnivå eleverna 
behöver visa för att nå de olika betygsstegen. Även kunskapskraven är uppdelade i de tre 
delarna tekniska lösningar, arbetssätt för framtagning av dessa lösningar samt det 
samhälleliga perspektivet (Skolverket 2016/2011, s. 272-275). För godkänt betyg behöver 
eleven uppnå samtliga de kunskapsformer som finns specificerade i kunskapskraven. Ett 
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exempel på en kunskapsform från teknikämnet är att eleverna i slutet av åk 9 skall kunna 
resonera kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändrats över tid och 
visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen (Skolverket, 2016/2011, s. 275). 
 
Tillsammans med kursplanen har Skolverket gett ut ett kommentarmaterial. Syftet med 
detta material är att ge en djupare förståelse för innehållet i kursplanen och vilka urval och 
ställningstagande som gjorts när texten skapades (Skolverket, 2011a, s. 4). Inledningsvis 
kommenteras förändringarna jämfört med den förra kursplanen. Därefter diskuteras i detalj 
de olika delarna syfte, centralt innehåll och kunskapskrav, och hur dessa delar i kursplanen 
ska tolkas.  
 

2.3 Statliga rapporter 
 
Skolinspektionen är en statlig myndighet som har i uppdrag att granska skolor och bedöma 
om skolorna uppfyller sitt uppdrag att erbjuda en god utbildning i en trygg miljö 
(Skolinspektionen, 2017). Det är alltså relevant att undersöka deras rapport om kvaliteten i 
grundskolans teknikundervisning. Sammanfattningsvis pekar rapporten på en rad problem: 

• Teknikämnet upplevs inte som relevant eller intressant av eleverna – det gäller i 
ännu högre grad flickorna än pojkarna. 

• Lärarna är osäkra på hur ämnet ska undervisas – de saknar i många fall 
utbildning, utrustning och läromedel, och undervisning blandas ofta ihop med 
andra ämnen vilket gör att teknikämnets särdrag suddas ut. 

• Undervisningen följer alltför sällan läroplanen – de praktiska momenten 
dominerar och det ges sällan möjlighet till diskussion och resonemang kring vad 
som producerats. 

• På många skolor når man inte upp till de 200 undervisningstimmar under 
grundskoletiden som Skolverket har utgått från när de gjorde kursplanen. 

• Uppgifterna som eleverna får är ofta styrda och fokuserade på en viss lösning, 
vilket hämmar deras kreativitet och gör att uppgifterna upplevs som alltför enkla 
och inte tillräckligt utmanande. 

 (Skolinspektionen, 2014). 
 
Teknikdelegationens betänkande har ett något annat fokus då den har en större omfattning 
och inkluderar utbildning inom följande områden: matematik, teknik, naturvetenskap samt 
informations- och kommunikationsteknik. Då teknik är en viktig del av detta blir det också 
relevant att ta med betänkandet i denna studie. Utredningen utgår från ett 
arbetsmarknadsperspektiv och behovet av välutbildade ingenjörer och övriga liknande 
yrken. Då antalet sökande till de högre utbildningarna inom dessa områden har minskat 
kontinuerligt under ett antal år såg teknikdelegationen risken för en kompetensbrist, vilket 
bland annat kommer att leda till en minskad konkurrenskraft i jämförelse med andra 
länder. Delegationen gjorde i sitt betänkande några ställningstaganden som bland annat 
innefattar en reform av de tekniska och naturvetenskapliga gymnasieprogrammen för att 
öka andelen behöriga till högre utbildningar, samt en skärpning av behörighetskraven för 
lärare vilket innebar högre krav på pedagogisk kompetens vid sidan av ämneskompetensen 
(Teknikdelegationen, 2010, s. 11-14). 
 
Teknikämnet på grundskolan ägnas särskild uppmärksamhet och delegationen pekade på 
att kunskapsnivån i teknikämnet är, till skillnad från matematik och naturvetenskap, ett 
relativt okänt område. Bristen på kompetenta lärare blir särskilt tydligt inom teknikämnet 
och det konstateras att ämnet har en väldigt svag ställning inom såväl lärarutbildningen som 
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ute på skolorna. Samtidigt saknar ämnet en tydlig identitet och de niondeklassarna som 
delegationen nämner i betänkandet ser inte något samband mellan sin teknikundervisning 
och de yrken som de ska välja i framtiden (Teknikdelegationen, 2010, s. 113-114). 
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3 Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen som undersökts handlar i främsta hand om definitionen av teknik 
och vad teknisk kunskap innebär. Anledningen till att detta område valts motiveras av att 
teknikämnets kursplan kommer att analyseras utifrån just dessa begrepp. Vidare har ett par 
övriga teoretiska perspektiv undersökts framförallt vad gäller läroplansteori. Detta 
motiveras genom att det är en kursplan som ska studeras i detta arbete, och då denna ingår i 
en läroplan blir dessa perspektiv relevanta. 
 

3.1 Definitionen av teknik 
 
Vad menas med begreppet teknik? Svante Lindqvist har gett exempel på åtta olika 
definitioner vilka följer nedan: 

1. Teknik är användandet av maskiner, redskap och verktyg. 
2. Teknik är tillämpad naturvetenskap. 
3. Teknik är människans metoder att behärska naturen. 
4. Teknik är människans metoder att behärska den fysiska miljön. 
5. Teknik är människans metoder att tillfredsställa sina behov genom att använda fysiska 

föremål. 
6. Teknik är de metoder som används för att bearbeta råmaterial i syfte att öka deras 

användbarhet. 
7. Teknik är människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska 

föremål. 
8. Teknik är all rationell, effektiv verksamhet. 

(Lindqvist, 1987, s. 11) 
 
Ytterligare en definition har presenterats av Thomas Ginner: 

Teknik är allt det människan sätter mellan sig själv och sin omgivning för att uppfylla olika 
behov samt de kunskaper och färdigheter hon utvecklar och förvaltar i denna problemlösande 
process. 

(Ginner, 1996, s.22) 
 
Som synes ovan kan man se på teknik-begreppet på väldigt olika sätt, och det är stor 
skillnad mellan exempelvis ”all, rationell, effektiv verksamhet” och ”användandet av 
maskiner, redskap och verktyg”. Det har även framförts kritik mot hur synen på teknik har 
varit genom åren. Exempelvis definitionen av teknik som ”tillämpad vetenskap” har varit 
omstridd. Eva Blomdahl (2009, s. 31) lyfter fram skillnaden mellan teknik och 
naturvetenskap och pekar på att tekniken har tusenåriga anor och har utvecklats långsamt 
där samma metoder använts under längre perioder, och ofta utan någon inblandning från 
naturvetenskapen. 
 
Vid en studie av definitionerna framstår vissa som begränsande. Norström (2014, s. 4) pekar 
på detta och framhåller exempelvis den tredje och den fjärde definitionen (Lindqvist, 1987, 
s. 11), där tekniska applikationer som till exempel dataprogram och algoritmer därmed inte 
skulle omfattas av definitionen. Detta gäller även för nummer 6 som endast berör råmaterial 
när faktum är att många tekniska processer använder sig av förädlade material. Samtidigt är 
den åttonde definitionen alltför bred och med detta tankesätt skulle en mängd olika 
aktiviteter som rimligen inte kan räknas som tekniska ingå under teknik-begreppet 
(Norström, 2014, s. 4). 
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3.2 Teknisk kunskap 
 
Kunskap kan definieras på olika sätt. Exempelvis anges i Nationalencyklopedin att kunskap 
kan likställas med  

  fakta, förståelse och färdigheter, tillägnade genom studier eller erfarenhet. 

(Nationalencyklopedin, 2017a)  

De tre begreppen fakta, förståelse och färdighet handlar om, i tur och ordning, att kunna 
vissa fakta (som exempelvis multiplikationstabellen), att förstå innebörden och begripa 
varför något sker samt att kunna visa färdigheter vilket handlar om att veta hur en uppgift 
ska utföras (Carlgren, 2013, s. 43). Ett fjärde perspektiv på kunskapsbegreppet brukar 
ibland lyftas fram vilket benämns förtrogenhet. Det handlar om den så kallade tysta grunden 
för kunnandet vilket innefattar syften och värderingar, och som formas i den miljö som man 
deltar i (Carlgren, 2013, s. 47-48). 
 
Norström (2014, s. 33-34) diskuterar i sin avhandling några olika definitioner av teknisk 
kunskap. Exempelvis Hansson (2011, s. 178-179) delar in den tekniska kunskapen i fyra 
delar: 

1. Tyst kunskap 
2. Praktisk regelkunskap 
3. Teknikvetenskap 
4. Naturvetenskap 

Den tysta kunskapen är sådan som skulle kunna tillskrivas skickliga hantverkare som ”har 
en känsla av” hur något ska tillverkas snarare än att basera sina beslut på instruktioner eller 
dylikt (jämför med förtrogenhetsbegreppet ovan). Denna typ av kunskap kan vara svår att 
föra över från människa till människa men Hansson (2013, s. 19) tar upp två metoder: dels i 
form av lärlingsskap där eleven studerar hur den kunnige går tillväga och dels i form av 
någon typ av skriftlig sammanfattning om hur arbetet bör utföras. 
 
Den praktiska regelkunskapen kännetecknas av skriftliga instruktioner som förekommer 
inom olika yrken, exempelvis som elektriker där regelverket säger att färgerna gul och grön 
betyder jordad ledning (Hansson, 2013, s. 21). Detta har ingen vetenskaplig grund utan 
tagits fram för att skapa en gemensam praxis. En typ av praktisk regelkunskap benämns 
som tumregler. Enligt Norström (2014, s. 40) har dessa regler bland annat egenskapen att 
de går att användas av personer med liten eller ingen kunskap inom området samt att de är 
lätta att verbalisera och lära sig. 
 
Vidare handlar den tekniska kunskapen som benämns teknikvetenskap om de vetenskapliga 
metoder som använts för att generera denna kunskap. I detta blir experimenterandet 
centralt, något som går långt tillbaka i historien (Hansson, 2013, s. 22). De vetenskapliga 
metoder som används inom teknikvetenskapen är desamma som inom naturvetenskaperna 
men handlar mer om att fokusera på användbarhet snarare än att lära sig om naturlagar 
(Norström, 2014, s. 34).  
 
I jämförelse med tillämpad naturvetenskap har teknikvetenskap några typiska 
karaktärsdrag. Dessa diskuteras av Hansson (2013, s. 23-26) och inbegriper bland annat att 
objekten som studeras är tillverkade av människan, att de definieras av sin funktion 
(exempelvis en skruvmejsel har en speciell uppgift) samt att det för ingenjörer ofta räcker 
med uppskattningar där vetenskapsmännen och kvinnorna behöver ta fram exakta 
matematiska modeller. Den tillämpade naturvetenskapen, som handlar om att vetenskapliga 
upptäckter har fått tillämpningar inom tekniska områden, är yngre än teknikvetenskapen 
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men under 1900-talet har ett antal naturvetenskapliga framsteg lett till tekniska 
applikationer, exempelvis inom halvledartekniken, vilka inte hade varit möjliga utan den 
forskning inom naturvetenskapen som låg bakom (Norström, 2014, s. 33). 
 
Ett annat perspektiv på teknisk kunskap presenteras av Marc J. de Vries (2003). Han 
intresserar sig främst för den kunskap som används vid tillverkning av artefakter, det vill 
säga den forskning och det utvecklingsarbete som utförs av personer inom tekniskt inriktade 
yrken (benämns som ’technologists’ av de Vries). De Vries gör vidare kopplingar till 
Vincentis (1990) tankegångar om varifrån ingenjörskunskap härstammar. Dessa kunskaper 
kan bland annat komma från vetenskap, uppfinningar, experimenterande verksamhet eller 
produktion. 
 
Ett perspektiv som ligger närmare Hanssons (2011) är det som diskuteras av Günther 
Ropohl (1997). I likhet med andra (se exempelvis de Vries, 2003) konstaterar Ropohl att 
teknik är sitt eget kunskapsområden snarare än att reduceras till tillämpad naturvetenskap. 
Ropohl kategoriserar vidare teknisk kunskap enligt följande (översättning enligt Norström, 
2014, s. 34): 

1. Tekniska färdigheter 
2. Funktionella regler 
3. Strukturella regler 
4. Tekniska lagar 
5. Socioteknisk förståelse 

De tekniska färdigheterna handlar om den hantverksmässiga delen av kunskaperna vilket 
skulle motsvara Hanssons tysta tekniska kunskap (Norström, 2014, s. 34). De funktionella 
och strukturella reglerna kan jämföras med vad Hansson benämner praktisk regelkunskap, 
där den förstnämnda gäller enskilda delars funktion eller metoders användning, medan den 
sistnämnda berör hur delar samverkar (Norström, 2014, s. 34).  
 
Medan de tekniska lagarna ungefärligen motsvarar Hanssons teknikvetenskapliga 
kunskaper och tillämpad naturvetenskap, saknar den sociotekniska förståelsen en 
motsvarighet i Hanssons kategorisering. Detta perspektiv handlar om teknikens roll i 
samhället och är mer kunskaper om teknik än i teknik (Norström, 2014, s. 34). Enligt 
Norström (2014, s. 34) är Hansson perspektiv att föredra då det är en mer konsekvent 
princip för att kategorisera den tekniska kunskapen. 
 
Vid en undersökning av teknikämnets kursplan blir Carl Mitchams (1994, s. 160) fyra olika 
aspekter på teknik intressanta, vilka kan illustreras enligt Figur 1 nedan (översättning enligt 
Norström, 2014, s. 33): 
 

 

 
 

 
Figur 1 visar Mitchams olika aspekter på teknik. 

 
Teknik som objekt är de artefakter som ofta skapas i teknisk verksamhet och som kanske är 
det som gemene man tänker på när man talar om teknik (Mitcham, 1994, s. 161). Teknik 
som aktivitet kan exempelvis vara de konstruktionsarbeten som utförs för att skapa dessa 

Teknik som kunskap  

Teknik som viljeyttring 

Teknik som aktivitet Teknik som objekt 
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artefakter. För att kunna utföra dessa aktiviteter behövs inte bara teknisk kunskap utan även 
en vilja att utföra detta arbete. Här går det att dra paralleller till definitionen av teknik som 
tidigare gjorts. Om teknik är människans metod att tillfredsställa sina behov genom att 
använda fysiska föremål behöver det även finnas en vilja att faktiskt se till att detta mål blir 
uppfyllt. 
 
 

3.3 Övriga teoretiska perspektiv 
 
En läroplan är enligt Nationalencyclopedin (2017b) 

riktlinjer för verksamheten inom det offentliga skolväsendet, i första hand grundskola och 
gymnasieskola, men sedan 1998 också för förskolan (Lpfö 98). 

Vidare anges i förklaringen att läroplanerna utfärdas av regeringen och att de bygger på 
skollagen som anger att: 

utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden samt främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 
vilar på. 

(Nationalencyclopedin, 2017b) 
 
Inom läroplansteorin har tre olika arenor identifierats för hur läroplanen skapas och 
används: formulering, realisering och transformering. Formuleringsarenan handlar om 
utgivandet av läroplanerna och de urval som görs när läroplanen tas fram. 
Realiseringsarenan är de händelser som sker i klassrummet och som mer eller mindre 
grundas i läroplanen. Slutligen handlar transformeringsarenan om de aktörer som deltar i 
realiseringen av läroplanen, exempelvis lärare och staten, och där även föräldrarna 
förväntas bli en viktigare grupp (Klasander, 2010, s. 22). I Klasanders avhandling (2010, s. 
28) likställer han, i sitt fall, realiseringsarenan med de lärare som undervisar i teknik och de 
resonemang, idéer etc. som dessa utbyter med varandra och som är relaterat till 
teknikundervisningen. 
 
Ibland diskuteras även den så kallade dolda läroplanen. Den syftar på fenomen i skolan som 
ofta inte finns nedskrivna och kan exempelvis handla om att räcka upp handen eller att vara 
tyst när läraren pratar. Enligt pedagogikforskaren Donald Broady handlar det om 
bemötandet mellan lärare och elever och hur beteendemönster och maktstrukturer kan 
förekomma i klassrummet, och som kan påverka undervisningen på olika sätt. Exempelvis 
skulle det kunna handla om illustrationer i undervisningen där traditionella könsmönster 
förstärks, trots att läroplanens mål har varit att motverka dessa mönster (Skolverket, 
2017b). 
 
Den svenska läroplanen har bland annat influerats av John Deweys tankegångar (Lundgren, 
2014, s. 82-83). Dewey var en amerikansk pedagog som levde i början av 1900-talet och är 
en av de främsta företrädarna för pragmatismens påverkan på pedagogiken. Enligt Dewey 
ska kunskap för att vara relevant på något sätt ha ett användningsområde och stå i 
människornas tjänst vilket stod i kontrast till de tidlösa sanningar som tidigare lärts ut. 
Dewey menade att bara för att något var sant behövde det inte vara relevant i 
undervisningen (Säljö, 2015, s. 71-72). Vidare förespråkade Dewey ett aktivitetsbaserat 
lärande, som stod i kontrast till den traditionella katederundervisningen, för att höja 
intresset hos eleverna och få dem att finna meningsfullhet i sin utbildning. 
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För Dewey var demokrati-begreppet centralt genom att han ansåg att demokratiska samtal 
och samarbete var det bästa sättet att utveckla och pröva kunskaper, och för att lära (Säljö, 
2015, s. 86). Detta återspeglas i läroplanen där den första meningen i skolans 
grundläggande värden slår fast att skolväsendet vilar på demokratins grund (Skolverket 
2016/2011, s. 7). Ett av skolans uppdrag som berör Deweys filosofi är dessutom att 

eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl 
självständigt som tillsammans med andra. 

(Skolverket, 2016/2011, s. 9) 

Dewey förespråkade även ett så kallat undersökande arbetssätt där eleverna ställs inför ett 
problem som de ska lösa (Säljö, 2015, s. 86). Tankegångar om detta går att återfinna i 
teknikämnets kursplan där ett av syftena med undervisningen är att eleverna utvecklar 
kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik 
(Skolverket, 2016/2011, s. 269). 
 
Det sociokulturella perspektivet brukar förknippas med den ryske forskaren Vygotskij. 
Enligt Vygotskij sker en viktig del av lärandet i det sociala samspelet med andra människor. 
I detta blir kommunikationen central och därmed får språket en viktig betydelse (Säljö, 
2015, s. 94). I läroplanen finns det kopplingar till detta bland annat i skolans övergripande 
mål och riktlinjer. Exempelvis ansvarar skolan för att eleverna efter grundskoletiden kan 
använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt. Likaså är det på skolans ansvar 
att eleverna kan samspela i möten med andra människor utifrån deras likheter och olikheter 
(Skolverket, 2016/2011, s. 13-14). I teknikämnets kursplan nämns att eleverna ska utveckla 
förtrogenhet med ämnets uttrycksformer och begrepp (Skolverket, 2016/2011, s. 269) vilket 
även detta berör kommunikationen genom att eleverna använder sig av ett specifikt 
fackspråk. 
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4 Metod 

4.1 Metodologiskt val 
 
Metoden som valts är systematisk litteraturstudie, eller som det också benämns forskning 
baserad på dokument (Denscombe, 2009, s. 316). Denna typ av studie är mindre vanlig på 
lärarutbildningarna där intervjustudier framstår som den dominerande metoden (Forsberg 
& Lundgren, 2006, s. 8). Dock finns det flera anledningar till att denna metod valts. Det har 
exempelvis framhållits att så kallad ”forskningskonsumtion”, vilket innebär ett mer 
vetenskapligt förhållningssätt genom att studenterna läser och tillägnar sig 
forskningsresultat, bör föras in i lärarutbildningarnas examensarbeten 
(Utbildningsdepartementet, 2008, s. 188). Samtidigt finns det flera fördelar med denna typ 
av studie, bland annat att det finns tillgång till stora mängder data som är beständig och 
som finns tillgänglig på ett relativt enkelt och kostnadseffektivt sätt (Denscombe, 2009, 
s.316). Dock är de sistnämnda skälen av mindre betydelse jämfört med möjligheten att få ta 
del av kvalificerad forskning. 
 
En litteraturstudie kännetecknas av att författaren tar del av tidigare forskning i ämnet och 
drar slutsatser utifrån detta. Till skillnad från intervjustudier, där ett antal lärare exempelvis 
skulle kunna frågas ut om deras undervisningsmetodik, har denna metod en annan 
inriktning genom att relativt stora mängder data kan undersökas och analyseras. Därmed 
får studien ett större omfång jämfört med en intervju med ett begränsat antal deltagare. Vad 
som tidigare kunde vara en svår uppgift att ta del av allt det relevanta skrivna materialet 
som har producerats, har med internets hjälp blivit betydligt enklare. En sökning i en 
biblioteksdatabas gör att stora mängder data blir tillgängligt snabbt och effektivt. 
 

4.2 Datainsamling 
 
Vid en litteraturstudie kan datainsamlingen gå till på olika sätt. Det kan ske utifrån 
rekommendationer av lämpliga ingångspunkter till ämnet, vilket exempelvis kan göras av en 
insatt person som är bekant med den forskning som tidigare gjorts. Vid sökning i exempelvis 
en biblioteksdatabas används ett antal nyckelord för att finna den litteratur som 
eftersträvas. De referenser som anges i de lästa avhandlingarna kan många gånger vara 
relevanta att följa upp i sin undersökning. 
 
I denna undersökning har följande nyckelord använts: teknik, teknisk kunskap, teknisk 
utbildning och läroplansteori, samt den engelska översättningen technology, technological 
knowledge, technology education och curriculum theory. Då skolteknik i vissa sammanhang 
kan översättas med engineering har även detta sökbegrepp inkluderats.  
 
Sökningar har gjorts i Kungliga tekniska högskolans biblioteks databas Primo samt i KTH:s 
publikationsdatabas DiVA. Dessutom har sökningar gjorts i Linköpings universitets 
bibliotek då forskning inom teknikdidaktik genomförs på detta universitet, samt i Göteborgs 
universitetsbibliotek av samma skäl men där forskningen framförallt är inriktad mot 
lärande och kommunikation. Då syftet med studien berör teknikämnet blir de aktuella 
kursplanerna aktuella, vilka finns tillgängliga via Skolverkets hemsida, samt övriga källor (se 
referenslista). I de fall när avhandlingens namn och författare var kända har söktjänsten 
Google använts för att få tillgång till rapporten. 
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Resultatet av datainsamlingen återges dels under kapitel 3: Tidigare forskning och dels 
under kapitel 5: Resultat. Den förstnämnda delen handlar om definitionen av teknik och 
teknisk kunskap samt läroplansteori, och hur tidigare studier har undersökt dessa begrepp. 
Den andra delen gäller resultatet från studien av teknikämnets kursplan (Skolverket 
(2016/2011) samt det medföljande kommentarmaterialet (Skolverket, 2011a), vilka är de 
huvudsakliga dokument som denna litteraturstudie undersöker. 
 
Hur studien har gått till beskrivs närmare i kapitel 5. Det är framförallt en kvalitativ studie 
som undersöker synonymer till kunskaps-begreppet, men som även innefattar ett 
kvantitativt inslag där de olika synonymerna har räknats. Den kvantitativa delen har som 
syfte att ge en översikt över var i de studerade texterna som synonymerna förekommer samt 
att, om möjligt, kunna avgöra om man ser på kunskapsbegreppet på olika sätt beroende på 
vilken del av kursplanen man undersöker. Den övergripande tanken har varit att undersöka 
den tidigare forskningen vad gäller teknisk kunskap och hur detta återspeglas i kursplanen 
för teknikämnet. 
 

4.3 Metodkritik 
 
Det kan diskuteras om alternativa metoder hade gett ett bättre resultat. Exempelvis skulle 
det varit möjligt att intervjua ett antal tekniklärare och/eller elever för att få deras syn på 
teknikundervisningen. Fördelen med denna metod skulle vara det mer verklighetsnära 
perspektivet. Att få ta del av deras kunskap och erfarenheter kunde gett ett intressant 
resultat och nackdelen med den valda metoden är just att den inte, mer än indirekt via 
exempelvis Skolinspektionens rapport (2014), ställer frågor till dem som undervisningen 
verkligen berör, nämligen lärare och elever. Det hade dock i viss mån blivit en begränsad 
studie i och med att endast en mindre andel av lärarna/eleverna hade blivit tillfrågade.  
 
Vidare kommer den valda metoden endast att beröra den dokumentation som 
upphovsmännen har gjort. Med en skriven text finns risken att vissa tankegångar, 
undermeningar etc. går förlorade. En viss form av tolkning över vad författarna har avsett 
med sina studier skulle behöva göras, och risken finns naturligtvis att feltolkningar görs. 
Exempelvis finns det i detta examensarbete en risk att Hanssons olika kategorier för teknisk 
kunskap missuppfattas, vilket är riskabelt då det är centrala begrepp i detta arbete. Dessa 
risker skulle kunna undvikas genom att ett urval av författarna intervjuas exempelvis via 
mail, men denna metod har förkastats då det ansågs alltför tidskrävande och frågan är om 
det tillfört studien speciellt mycket.  
 
I jämförelse med andra studier har detta examensarbete undersökt relativt få tidigare 
studier vilket skulle kunna anses begränsande. Valet av källor motiveras dock av att arbetet i 
första hand är en studie av kursplanen för grundskolans teknikämne (med tillhörande 
kommentarmaterial) som är gällande sommaren 2017 (Skolverket, 2016/2011). Denna 
kursplan har analyserats utifrån begreppet teknisk kunskap och forskning kring detta 
begrepp har presenterats i examensarbetet. Då ett relativt fåtal källor har använts minskar 
dessutom risken för feltolkningar då man har större möjligheter att gå igenom materialet ett 
flertal gånger. 
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet utifrån studien av kursplanen för teknikämnet samt det 
medföljande kommentarmaterialet. Resultatet kommer att analyseras i det följande 
delkapitlet. 
 

5.1 Sammanfattning av resultat 
 
Syftet med att undersöka teknikämnets kursplan inklusive kommentarmaterialet var att 
finna i vilken mån det förekommer diskussioner om vad teknisk kunskap innebär. Detta har 
inledningsvis genomförts genom att undersöka hur ofta kunskap-begreppet med synonymer 
förekommer i dessa dokument. Anledningen till detta var att ge en översikt över i vilka delar 
av det studerade materialet som begreppen var vanligast förekommande, vilket användes 
som stöd i den efterföljande analysen. 
  
Vidare gjordes en ansats att undersöka om författarna till kursplanen samt 
kommentarmaterialet lyft fram kunskapsbegreppet mer på vissa delar än andra. Exempelvis 
gjordes ett antagande om att förekomsten av synonymerna skulle kunna vara högre i 
kunskapskraven då dessa är konstruerade utifrån den kunskapssyn som finns i läroplanen 
(Skolverket, 2011a, s. 19), och det kan därför antas att kunskapsbegreppen är vanligt 
förekommande här. Även om synonymerna var relativt många i kunskapskraven (se tabell 1) 
var den procentuella förekomsten jämfört med totala antalet ord relativt liten. Då denna 
procentsats var relativt likartad i jämförelse med de övriga delarna kunde någon slutsats om 
att synonymerna var vanligare förekommande i kunskapskraven inte dras. Det kan noteras 
att den procentuella förekomsten var något högre i syftes-delarna jämfört med det centrala 
innehållet och kunskapskraven, vilket kan bero på att dessa texter har en mer 
sammanfattande karaktär som gör att det totala antalet ord blir färre. 
 
Det kan anses vara alltför brett att utgå från kunskaps-begreppet vilket av naturliga skäl är 
vanligt förekommande i en kursplan, men anledningen till detta (samt att flera olika 
synonymer valdes) var att risken då blev mindre att något relevant material blev utelämnat. 
Då de båda dokumenten inte är alltför omfattande vad gäller antalet sidor bedömdes det 
som fullt genomförbart att undersöka hur ofta samtliga synonymer förekom. Vidare har 
ingen skillnad gjorts mellan exempelvis kunskap (i formen faktakunskap) och färdighet (att 
veta hur en uppgift utförs). Detta motiveras genom att samtliga synonymer som har angivits 
nedan därmed skulle behövt analyserats separat vilket hade gjort att studiens omfattning 
hade utökats betydligt. 
 
De synonymer till kunskap som identifierats utifrån hur dokumenten är skrivna (Skolverket, 
2011a och 2016/2011), är följande: bildning, färdighet, förmåga, förtrogenhet, förståelse, 
insikt, kunnande, kännedom, lärande, medvetenhet, tänkande och vetande. I Tabell 1 har 
en indelning gjorts utifrån delarna som de anges i de studerade dokumenten. Vidare anges i 
tabellen hur många gånger de nämnda synonymerna förekommer inom respektive avsnitt. 
Vad gäller kunskapskraven har bilagan från kommentarmaterialet (Skolverket, 2011a) som 
gäller användningen av värdeord i kunskapskraven exkluderats, då bilagan inte är specifik 
för teknikämnets kursplan.  Det ska även noteras att även om fokus i analysen har legat mot 
högstadiets teknikundervisning är synonymerna hämtade från hela teknikämnets kursplan. 
Detta eftersom det i syftet med teknikämnet i kursplanen, samt i vissa delar av 
kommentarmaterialet, inte görs någon skillnad mellan årskurserna.  
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Huvudavsnitt Delavsnitt 
Antal 
ord 
totalt 

Antal gånger 
kunskapsbegreppet 
med synonymer 
förekommer 

% 

Syftet 

Introduktion 537 14 3 
Tekniken i 
vardagen 187 7 4 

Ämnets 
specifika 
begrepp 

108 4 4 

Lösa problem 
med hjälp av 
teknik 

427 15 4 

Teknisk 
medvetenhet 347 7 2 

Teknikens 
historiska 
utveckling 

136 6 4 

Samspel med 
andra 
vetenskaper 

164 5 3 

De långsiktiga 
målen 102 5 5 

Det centrala 
innehållet 

Introduktion 396 6 2 
Tekniska 
lösningar  1705 21 1 

Arbetssätt för 
utveckling av 
tekniska 
lösningar 

1204 19 2 

Teknik, 
människa, 
samhälle och 
miljö 

1059 13 1 

Kunskapskraven (exkl. bilaga om 
värdeord) 1596 32 2 

Summa 7968 154 2 

Tabell 1 visar lista över hur ofta de olika synonymerna till kunskapsbegreppet förekommer 
i teknikämnets kursplan samt den procentuella förekomsten av synonymerna jämfört med 
det totala antalet ord. 

 

5.2 Analys 
 
I Tabell 1 listas hur ofta de olika synonymerna till kunskapsbegreppet förekommer i 
teknikämnets kursplan med tillhörande kommentarmaterial (Skolverket, 2011a och 
2016/2011). I delkapitlen nedan har de olika huvudavsnitten analyserats mer i detalj, med 
avseende på huruvida det förekommer diskussioner om vad teknisk kunskap innebär. 
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5.2.1 Syftet 
 
I detta avsnitt anges syftet med ämnet samt vilka långsiktiga mål som finns med detsamma 
(Skolverket 2016/2011, s. 4). För teknikämnet diskuteras vilken teknikens roll är för 
individen, samhället och miljön samt vikten av att eleverna utvecklar ett tekniskt kunnande 
och medvetenhet då det ställs krav på detta i arbets- och samhällslivet. Det finns kopplingar 
till definitionen av teknik genom att det nämns att drivkrafterna bakom teknikutvecklingen 
har varit att uppfylla mänskliga behov. Vidare ingår i syftet de olika förmågor som eleverna 
ska utveckla. Bland annat ska eleverna kunna identifiera dels tekniska lösningar och dels 
problem som kan lösas med hjälp av teknik, samt finna lösningar till dessa problem med 
användning av teknikområdets begrepp och uttrycksformer (Skolverket, 2016/2011, s. 269). 
Förmågorna är av central betydelse för den kunskapssyn som finns i ämnet och då man 
exempelvis lyft fram att kunna värdera konsekvenser av olika teknikval som en viktig 
förmåga, blir därmed kunskaper om vad dessa teknikval faktiskt innebär viktiga. 
 
I de olika delavsnitten (se Tabell 1) avhandlas de olika aspekterna som finns på tekniken och 
hur det återspeglas i teknikämnet. Exempelvis lyfts tekniken i vardagen fram som en viktig 
källa för att eleverna ska utveckla sina kunskaper. Eleverna ska även ges förutsättningar att 
skaffa sig förtrogenhet med ämnets specifika begrepp. Vidare ska eleverna få kunskaper i 
hur man uppfyller behov och löser problem med hjälp av teknik samt ska kunna se på 
teknikens historiska utveckling och utveckla förmågan att analysera drivkrafterna bakom 
denna utveckling (Skolverket, 2011a, s. 6-9). 
 
Ett särskilt avsnitt har ägnats teknikens samspel med andra vetenskaper och konstarter och 
hur eleverna ska få förståelse för hur tekniken utvecklas utifrån detta samspel. Här kan det 
noteras att kursplanen särskilt tar upp kopplingen mellan teknik och naturvetenskap och 
hur ämnet i olika sammanhang setts som tillämpad naturvetenskap. I texten framhålls det 
att naturvetenskapen och tekniken är olika kunskapsfält med olika inriktningar, där den 
förstnämnda handlar om att undersöka hur något är medan den sistnämnda berör hur man 
kan åstadkomma något utifrån ett behov (Skolverket, 2011a, s. 10). 
 
Trots att de olika synonymerna är vanligt förekommande i syftet med ämnet, kan det inte 
urskiljas några direkta kopplingar till definitionen av teknisk kunskap. Att ord som 
”färdighet”, ”förmåga” och ”förståelse” återfinns på flera olika ställen är inte förvånande då 
ett av skolans uppdrag är att främja elevernas lärande och dessa begrepp hör ihop med detta 
uppdrag. Dock handlar det mer om att eleverna ska ta till sig kunskap inom teknikens olika 
områden, och inte vilken typ av kunskap de faktiskt ska inhämta. I jämförelse med de 
definitioner av teknisk kunskap som har presenterats i kapitel 3 går man i syftet inte på 
djupet av vad de olika begreppen innebär. Detta kan exemplifieras med följande mening 
från kommentarmaterialet:   

Att eleverna ska utveckla sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet är två 
centrala aspekter på undervisningen i teknik. 

(Skolverket, 2011a, s. 7) 

Det nämns dock inte specifikt vad som menas med tekniskt kunnande och medvetenhet. 
Anledningen till varför författarna inte går in på någon förklaring på vad detta innebär är 
oklar. Det framstår dock som att syftet är mer allmänt hållet där uttömmande förklaringar 
har utelämnats. Möjligen är detta ett medvetet val då det ger utrymme för egna tolkningar 
hos läsaren vilken exempelvis kan vara en tekniklärare. Risken blir dock att detta förstärker 
bilden av ett otydligt ämne där olika lärare ser olika på hur teknikundervisningen ska 
genomföras. 
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5.2.2 Det centrala innehållet 
 
Enligt kommentarmaterialet anger det centrala innehållet vilket innehåll som ska behandlas 
i undervisningen (Skolverket, 2011a, s. 10). Det är indelat i tre områden: ”Tekniska 
lösningar”, ”Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar” samt ”Teknik, människa, 
samhälle och miljö”, vilka i sin tur är indelade i olika innehållspunkter. Även om det centrala 
innehållet främst berör de områden som ska ingå i undervisningen förekommer de 
identifierade synonymerna till kunskapsbegreppet även här. Exempelvis anger 
kommentarmaterialet att eleverna genom att undersöka tekniska lösningar som utnyttjar 
elektricitet och elektriska/elektroniska komponenter, ska få kunskaper och förståelse för hur 
den här typen av lösningar fungerar (Skolverket, 2011a, s. 12). 
 
I likhet med syftet förekommer det i det centrala innehållet ingen direkt diskussion om vad 
teknisk kunskap innebär, vilket kan ses som naturligt då det alltså främst ska behandla 
innehållet i undervisningen. På olika ställen i texten anges det att eleverna ska få kunskaper, 
insikter och förståelser för exempelvis tekniska system och materialegenskaper (Skolverket, 
2011a, s. 13-14) men inte heller i detta avsnitt går man på djupet i vad dessa kunskaper 
innebär. Vad gäller teknikutvecklingsarbete framhålls dock vikten av att kunna visualisera 
sitt arbete och därmed visa på den förståelse man uppnått. I kursplanen finns även nämnt 
sambandet mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg (Skolverket, 2016/2011, s. 
272), vilket skulle kunna kopplas till synen på teknik som tillämpad naturvetenskap.  
 

5.2.3 Kunskapskraven 
 
Kunskapskraven har sin grund i de förmågor som eleverna ska utveckla samt i det centrala 
innehållet. Det är utifrån dessa krav som eleverna ska visa sina kunskaper och för att få ett 
godkänt betyg behöver eleverna uppfylla kunskapskravet i sin helhet (Skolverket, 2011a, s. 
19). Relaterat till definitionen av kunskap som presenterades i kapitel 3.2 är det inte 
tillräckligt att eleverna visar på fakta-kunskaper för betyget E, och inte heller leder en 
förståelse eller färdighet för ett ämne nödvändigtvis till ett betyg på de högre nivåerna. 
Bland kunskapskraven för teknikämnet märks bland annat (för betyg E i slutet av årskurs 9) 
att eleverna ska kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och 
skillnader mellan några material, samt kunna beskriva hur enkelt identifierbara delar 
samverkar i tekniska lösningar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion (Skolverket, 
2016/2011, s. 274). 
 
Även om det inte heller i detta avsnitt finns några direkta förklaringar om vad teknisk 
kunskap innebär, kan man finna vissa delar som relaterar till detta. En central del av 
kunskapskraven är de teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten som eleverna ska utföra, 
och exempelvis för betyg A ska eleverna systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till 
lösningar (Skolverket, 2016/2011, s. 275). Det finns kopplingar mellan detta och 
definitionen av teknisk kunskap som benämns teknikvetenskap där kunskapen genereras i 
de vetenskapliga metoder och experiment som utförs, vilket ett utvecklingsarbete skulle 
kunna innehålla delar av.  
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6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras på vilket sätt teknisk kunskap förekommer i kursplanen och 
kommentarmaterialet för teknikämnet. Därefter ges ett förslag till vidare studier i ämnet. 
Kapitlet avslutas med en summering där bland annat den inledande frågeställningen från 
kapitel 1 diskuteras. 
 

6.1 Teknisk kunskap i kursplanen 
 
Vad innebär att visa på teknisk kunskap? Är det att kunna byta oljefilter på bilen eller 
”räcker” det med att kunna byta däck? Behöver man kunna visa färdigheter, något som 
ibland likställs med så kallade praktiska kunskaper, eller kan en konstruktör som enbart 
arbetar med ritnings-framtagning räknas som tekniskt kunnig? Om man lyckats sätta ihop 
en IKEA-bokhylla genom att följa anvisningarna till punkt och pricka, är det ett tecken på 
kunskap inom teknik-området? Enligt mitt tycke måste man nog svara ja i samtliga dessa 
fall. Detta grundar jag på en spridd uppfattning om teknik:  

Teknik är människans metoder att tillfredsställa sina behov genom att använda 
fysiska föremål. 

(Lindqvist, 1987, s. 11) 

I samtliga av exemplen ovan använder människan en metod och något fysiskt föremål för att 
uppfylla någon form av behov, vilket därmed skulle räknas som teknik. Då det behövs någon 
form av kunnande för att utföra arbetet blir steget därför inte långt till att kalla personen för 
tekniskt kunnig. 
 
Några olika definitioner av teknisk kunskap från olika studier har presenterats i detta 
examensarbete. Den tysta tekniska kunskapen är kanske den som människor i allmänhet 
tänker på när man menar att en person är ”tekniskt lagd”. En skicklig hantverkare eller 
mekaniker är ofta respekterad och kanske till och med beundrad för sin förmåga att lösa de 
problem som denne ställs inför. Samtidigt har ett antal tekniska landvinningar gjorts av 
människor genom experimenterande verksamhet av typen ”trial and error”, och som har 
benämnts som teknikvetenskapligt kunnande (Hansson, 2013, s. 22). 
 
Synen på teknik som enbart tillämpad naturvetenskap reducerar tekniken till att handla om 
teknisk utveckling som haft sitt ursprung i naturvetenskapen, men då teknik existerade 
långt innan många av de naturvetenskapliga upptäckterna gjordes är det inte ett korrekt 
påstående (Norström, 2014, s. 33). Det sista perspektivet på teknisk kunskap som Hansson 
för fram är praktisk regelkunskap (Hansson, 2013, s. 20-21). Det är en vanligt 
förekommande kunskapsform i exempelvis hantverksyrken och handlar om att lära sig olika 
procedurer och kunna använda dem utan att alltid förstå på vilket sätt de fungerar. Exempel 
på denna typ av kunskap kan vara att följa så kallade tumregler vars kanske mest 
framträdande egenskap är att de är lätta att lära sig och använda (Norström, 2014, s. 38-40). 
 
På vilka sätt förekommer då dessa kunskapsformer i läroplanen för grundskolans 
teknikämne? Några olika exempel presenterade i kapitel 5.2 men det finns naturligtvis 
andra sätt för elever att visa på teknisk kunskap. En elev som lyckas ta fram en konstruktion 
där principer för styrning och reglering tillämpas exempelvis med hjälp av elektronik, vilket 
är en del av det centrala innehållet i årskurs 7-9 (Skolverket, 2016/2011, s. 272), skulle 
kunna utveckla tyst teknisk kunskap. Som tekniklärare kan man kunna låta eleverna 
genomföra ett teknikutvecklingsprojekt där de får använda komponenter som kräver 
medföljande instruktioner för att kunna användas, och då kan eleverna utveckla kunskaper 
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av typen praktiskt regelkunskap. Teknikvetenskaplig kunskap handlar om systematiskt 
prövning och då exempelvis drag- och tryckhållfasthet ingår i det centrala innehållet 
(Skolverket 2016/2011, s. 271), kan eleverna utveckla denna typ av kunskap genom att 
undersöka hur olika material reagerar då de utsätts för olika typer av krafter. 
 
Om man ser till teknikundervisningen i sin helhet och inte bara det som framkommer direkt 
i en kursplan, går det att finna fler exempel på de olika kunskapsformerna. Norström (2014, 
s. 36) konstaterar att tyst teknisk kunskap kan utvecklas genom att elever fördjupar sig i 
hantverksmässiga aktiviteter som exempelvis lödning. Vidare framhålls i samma avhandling 
att den tillämpade naturvetenskapen visserligen förekommer i läroböckerna men att den är 
svårare att undersöka laborativt. Teknikens roll ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv ska 
också behandlas i teknikundervisningen, men denna del går inte att kategorisera enligt 
Hanssons (2013, s. 18) indelningssystem. Dock går det att använda sig av Ropohls indelning 
vilket i detta fall skulle kategoriseras under den sociotekniska förståelsen (Norström, 2014, 
s. 36). 
 
Hur yttrar sig då Mitchams olika aspekter på teknik (se kap. 3.2) i teknikämnets kursplan? 
Enligt Skolinspektionens granskning (2014, s. 24) dominerar det praktiska arbetet 
teknikundervisningen och i detta handlar det om att utföra aktiviteter för att skapa olika 
typer av föremål. Detta behöver inte nödvändigtvis vara fel men aktiviteterna behöver 
kopplas till teorin bakom så att eleverna förstår meningen med aktiviteterna och vad de lärt 
sig. Vidare skulle teknik som kunskap kunna jämföras med de förmågor som eleverna ska 
utveckla, vilka finns uttryckta i kursplanen (Skolverket, 2016/2011, s. 269) och som behövs 
för att de tekniska aktiviteterna ska kunna genomföras. Samtidigt behöver det finnas en vilja 
att utföra arbetet, och här skulle kunna hänvisas till skolplikten och det faktum att 
teknikämnet är obligatoriskt vilket innebär att eleverna ”måste” genomföra aktiviteterna. 
Man behöver dock skilja mellan tekniken i och utanför skolan, där tekniken i skolan handlar 
om att lära sig om teknik medan det i det övriga fallet handlar om att uppfylla någon form av 
behov. Det kan därför diskuteras om Mitchams aspekter faktiskt är applicerbara på 
teknikundervisningen och hur den genomförs.  
 
I min blivande roll som tekniklärare ser jag det av naturliga skäl som viktigt att lektionerna 
upplevs som relevanta och lärorika för eleverna. Att diskutera med eleverna vad teknik och 
teknisk kunskap innebär är en intressant ingång till ämnet och något som alla tekniklärare 
kan behöva göra. Samtidigt behöver man som lärare ha en uppfattning om dessa begrepp 
när elevernas kunskaper ska bedömas. Hur bedömer man exempelvis om en elev 
systematiskt har prövat och omprövat sina möjliga idéer till lösningar (Skolverket 
2016/2011, s. 275)? Med detta arbete har jag en bättre förståelse i vad teknikvetenskapliga 
kunskaper innebär och har därmed lättare att göra denna bedömning. Min förhoppning är 
att även andra tekniklärare som läser denna studie kan få hjälp med dessa frågor. 
 

6.2 Vidare studier 
 
Detta examensarbete har kompletterat tidigare studier genom att göra kopplingar mellan 
forskningen kring teknisk kunskap och teknikämnets kursplan. Det har tidigare framhållits 
att teknisk kunskap och dess egenskaper inte har någon framträdande roll i läroplanen 
(Norström, 2014, s. 35), och denna studie har undersökt detta konstaterande vidare genom 
att analysera kursplanen utifrån i vilken mån detta begrepp förekommer. De som skulle 
kunna få användning av detta examensarbete är exempelvis praktiserande tekniklärare som 
är osäkra på vad ämnet står för samt har otillräckliga kunskaper i hur kursplanen är skriven 
och hur den kan tolkas. 
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Det finns olika ingångar till fortsatta studier i ämnet. Om man ser på kritiken mot hur 
teknikämnet undervisas ute i skolorna har den flera olika dimensioner. Exempelvis upplevs 
inte teknikundervisningen som relevant och intressant av eleverna. Skolinspektionens 
(2014, s. 22) rapport visar att andelen elever som tycker teknikämnet är intressant, viktigt 
och roligt sjunker markant mellan årskurserna 5 och 9, och detta gäller framförallt för 
flickorna. Här skulle det vara intressant att undersöka vad som skulle kunna göra ämnet just 
intressant, viktigt och roligt. Detta skulle kunna genomföras genom ett antal intervjuer med 
elever och hur de ser på frågan. Att ta med elevernas perspektiv när man undersöker frågan 
är av naturliga skäl viktigt och även något som Skolinspektionen framhåller 
(Skolinspektionen, 2014, s. 20-21). 
 
En annan del av kritiken har gällt bristen på läromedel, utrustning och material 
(Skolinspektionen, 2014, s. 29-30). Om man ser specifikt på läromedlen skulle det vara 
intressant att studera i vilken mån dessa används i undervisningen på olika skolor, varför de 
inte används samt om de överhuvudtaget finns tillgängliga. Detta skulle kunna följas upp av 
en analys av de läromedel som finns tillgängliga och hur väl de överensstämmer med 
läroplanen och dess inriktning. 
 

6.3 Avslutande summering  
 
Detta examensarbete har fokuserat på teknikämnet på grundskolan och den kritik som har 
riktats mot hur teknikundervisningen genomförs ute på de svenska skolorna. Då kritiken 
består av flera olika delar gjordes valet att fokusera på oklarheten i vad ämnet står för och 
att olika lärare ser olika på hur ämnet ska undervisas. Studier har visat på bristen av 
fackfilosofi inom teknikdidaktiken (Norström, 2014, s. 36-37) och vad detta får för påverkan 
på undervisningen och bedömningen i teknik. Ur detta väcktes intresset att studera vad 
teknik och teknisk kunskap faktiskt innebär och hur det återspeglas i grundskolans läroplan, 
vilket ledde fram till den grundläggande frågan: Hur ser man på kunskap i teknikämnets 
kursplan? 
 
För att kunna besvara ovanstående fråga har några olika definitioner på teknisk kunskap 
undersökts. För att kunna relatera detta till läroplanen har även några övriga teoretiska 
perspektiv studerats, med betoning på läroplansteori. Analysen har dels bestått av en 
kvantitativ studie där ett antal synonymer till kunskaps-begreppet har räknats i 
teknikämnets kursplan med tillhörande kommentarmaterial, och dels en kvalitativ studie 
där läroplanen har analyserats utifrån dessa synonymer för att undersöka i vilken mån 
teknisk kunskap förekommer. Slutligen har analysen diskuterats utifrån de observationer 
som gjordes.  
 
Vad blev då resultatet av studien? I inledningen konstaterades det att tankegångar om 
”teknikens väsen” (i meningen ”det typiska med tekniken”) har förekommit i läroplanen 
(Skolverket, 2008, s. 50) men att det saknats förklaringar om vad det faktiskt innebär. I den 
senaste läroplanen (Skolverket, 2016/2011) saknas detta begrepp och några övriga 
definitioner om exempelvis teknik och teknisk kunskap lyser också med sin frånvaro. 
Drivkrafter bakom teknikutveckling och teknikens betydelse för individer och samhälle 
diskuteras, men det handlar mer om vilka förmågor som eleverna ska utveckla utan någon 
djupare förklaring om vad dessa förmågor och vad teknisk kunskap innebär. 
 
Samtidigt går det att finna exempel på teknisk kunskap i teknikämnets kursplan med 
tillhörande kommentarmaterial. Att eleverna ska ”pröva och ompröva” sina idéer till 
lösningar (Skolverket, 2016/2011, s. 273) i genomförandet av teknikutvecklingsarbeten går 
att relatera till det teknikvetenskapliga kunnandet. Att lära sig förstå och skapa en ritning 
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med de gemensamma symboler och begrepp som används, är exempel på praktisk 
regelkunskap. De definitioner som benämns tyst teknisk kunskap och tillämpad 
naturvetenskap är svårare att hitta i kursplanen, men det nämns i det centrala innehållet att 
samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga upptäckter ska beröras i 
undervisningen (Skolverket, 2016/2011, s. 272), vilket då skulle vara ett exempel på det 
sistnämnda. 
 
Sammanfattningsvis är det av naturliga skäl svårt att ge en komplett bild över hur 
författarna till teknikämnets kursplan ser på kunskapsbegreppet. Vid en genomläsning av 
kursplanen framstår det som att områdena som eleverna ska gå igenom och förmågorna 
som de ska utveckla är på en övergripande nivå. Det har tidigare konstaterats att eleverna 
ska ta till sig kunskaper inom olika områden men att kursplanen inte går in i detalj på vad 
dessa kunskaper består av. Det samhälleliga och historiska perspektivet är framträdande i 
kursplanen, eleverna ska utveckla kunskaper om vardagsteknik och ett av målen med 
undervisningen är att eleverna ska utveckla ett intresse för teknik. Det framstår därför som 
att synen på vilken kunskap eleverna ska tillgodogöra sig handlar mer om att få en slags 
teknisk allmänbildning att användas i ett teknikintensivt samhälle, snarare än att ta till sig 
tekniska kunskaper på en djupare nivå. 
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