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Sammanfattning 

Teknik hävdas ofta vara ett självständigt kunskapsområde, skilt från till exempel 

naturvetenskaperna och matematiken. Att förtydliga vad detta innebär skulle medföra en 

förhöjd status för teknikämnet, som i flera bemärkelser har ett ojämlikt förhållande till 

andra undervisningsämnen. Denna uppsats söker besvara frågan hur forskare inom 

pedagogikområdet ser på begreppet teknisk kunskap. Metoden som används är en 

systematisk litteraturstudie. Undersökningen identifierar ett antal perspektiv på detta 

begrepp och olika sätt att hantera klassiska kunskapsteoretiska problemområden. 

Konstruktion av tekniska lösningar genom handlingar och artefakter, med utgångspunkt 

från mål och normer, är ett återkommande tema för hur forskare ser på teknisk kunskap. En 

annan uppfattning i litteraturen är teknisk kunskap som en rent instrumentell aspekt av 

teknikstödd undervisning. En tredje uppfattning är teknisk kunskap som förknippat med 

existentiella problem i ett modernt samhälle. Framtida forskningsfrågor är bland annat hur 

teknisk kunskap kan konstrueras, härledas och rättfärdigas. Förbättrad insikt i detta område 

har potential att särskilja tekniken som självständigt skolämne, att bidra till flera separata 

akademiska diskussioner och att uppnå högre effektivitet i teknikundervisning. 

 

Nyckelord: teknisk kunskap, pedagogik, litteraturstudie. 

  



6 
 

Abstract 

Technology is often claimed to be an independent area of knowledge, separate from for 

example natural sciences and mathematics. A clarification of the implications of this claim 

would raise the status of the technology subject, which in several respects is on unequal 

terms with other school subjects. This paper aims to answer the question how researchers in 

the education field perceive the concept of technological knowledge. The method used is a 

systematic literature review. The investigation identifies a number of perspectives on this 

concept, as well as different ways of approaching classical epistemological problem areas. 

Development of technical solutions by actions and artefacts, based on objectives and norms, 

is a recurring theme in how researchers perceive technological knowledge. Another common 

perception of technological knowledge is a purely instrumental aspect of technology 

enhanced learning. Yet another perception is technological knowledge as a concept related 

to existential problems of modern society. Questions for future research include clarification 

of how technological knowledge can be constructed, derived and justified. Improved insight 

in this area can potentially raise the status of technology as an independent school subject in 

its own right, contribute to a number of scholarly discussions, and improve teaching 

efficiency in technology education. 

 

Keywords: technological knowledge, education, literature review.  
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1 Inledning 

1.1 Teknisk kunskap i skolväsendet 
Vad lär sig egentligen elever i teknikundervisningen i skolan? Är denna kunskap på något 

sätt jämförbar med till exempel det de lär sig i fysik-, kemi- och matematikundervisningen? 

I Sverige är gymnasiebetyg (alternativt betyg från tekniskt/naturvetenskapligt basår) i 

naturvetenskapliga och matematiska ämnen, till skillnad från betyg i tekniska ämnen, 

nödvändiga för att ge behörighet till ingenjörsstudier på tekniska högskolor i Sverige. 

Innebär detta att man lika gärna kan hoppa över teknikundervisningen i skolan, eftersom 

eleverna så småningom blir lika bra ingenjörer ändå? Teknikens status som 

skolundervisningsämne hör ihop med begreppet teknisk kunskap. 

Till skillnad från fysik, matematik och kemi, men även till exempel historia och filosofi, är 

det ovanligt att teknikämnet utgör ett självständigt forskningsämne på större högskolor och 

universitet. Snarare är skolämnet teknik ett bredare ämne där ett antal snävare områden 

som mekanik, datorteknik och entreprenörskap ingår. I snävare tekniska skolämnen som till 

exempel webbserverprogrammering och datalagring råder intressant nog det omvända 

förhållandet; på högskolor sorteras dessa kurser ofta in under det bredare ämnet 

datavetenskap. Förhållandet mellan skolämnet teknik och tekniska forskningsområden eller 

högskoleundervisningsämnen är i allmänhet mer komplicerat än motsvarande förhållande 

för andra skolämnen. 

För alla som undervisar i teknik i gymnasieskolan, men även på grundskolenivå, är det 

därför viktigt att utreda vad som särskiljer teknisk kunskap. Inga lärare vill att deras 

undervisningsämne ska vara mindre värt än andras. Det är viktigt att visa att teknisk 

kunskap är ett eftersträvansvärt mål i skolundervisningen. Vad säger forskningslitteraturen? 

Vad är egentligen teknisk kunskap och hur förhåller sig denna till motsvarande kunskaper i 

andra undervisningsämnen? 

Teknikundervisning i den svenska skolan syftar såväl till att eleverna ska lära sig kunskaper 

om teknik (hur artefakter fungerar) som till att eleverna ska lära sig att lösa tekniska 

problem (till exempel skriva ett datorprogram). Denna dubbla kunskapssyn, som 

kombinerar faktakunskaper med problemlösningsförmåga, är inte unik för teknikämnet. 

Liknande företeelser finns till exempel i matematiken. Med sitt fokus på (mänskligt 

konstruerade) artefakter, och grundskoleundervisningens betoning av vardagstekniken, blir 

dock kopplingen mellan elevers förförståelse av hur artefakter fungerar och elevernas 

förmåga att utveckla tekniska lösningar särskilt intressant. 

Ett exempel på ett pedagogiskt perspektiv som särskilt uppmärksammar kopplingen mellan 

förförståelse och problemlösningsförmåga är konstruktivismen, som har fått ett stort 

genomslag i västerländsk pedagogisk forskning (Flavell, 1970; Lundgren, Säljö, & Liberg, 

2014; Stensmo, 1994; Säljö, 2015). Inom denna tradition kan flera konkreta exempel på 

problem i lärares vardag nämnas. Fysiklärare måste ägna sig åt att få många elever att 

ifrågasätta sin vardagliga ”aristoteliska” tolkning av mekaniska fenomen, där föremål 

efterhand slutar röra på sig ifall ingen yttre kraft påverkar dem (McCloskey, 1983). Ett annat 

exempel är elevers felaktiga tolkning av programmeringsvariabler som lådor, där flera olika 

variabelvärden kan stoppas in samtidigt och där alla variabelvärden försvinner när man 

öppnar/läser dem (Samurçay, 1989). Konstruktivismen har dock fått betydligt större 

uppmärksamhet inom naturvetenskaplig undervisning än inom teknikundervisning (Ben-

Ari, 2001). 

Att förstå kopplingen mellan förståelse och färdighet inom teknik är alltså viktigt för att 

tekniklärare ska kunna uppnå sina undervisningsmål. Detta utgör en viktig beståndsdel i 
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deras pedagogisk grundsyn, de grundantaganden som ligger bakom varje lärares ledarstil 

och arbetssätt (Vestergaard, Löfstedt, & Ödman, 1976). 

1.2 Teori och bakgrund 
I akademiska sammanhang brukar kunskapssyn gå under benämningen kunskapsteori eller 

(synonymt) epistemologi, det vill säga läran om den mänskliga kunskapen. Detta 

huvudsakligen filosofiska område berör generella frågeställningar om kunskapens natur, 

gränser, giltighet och ursprung (Steup, 2016). Många underliggande frågeställningar inom 

detta område började behandlas redan av Platon eller av försokratikerna. Denna diskussion 

har fortsatt genom den västerländska filosofihistorien och fortsätter i modern tid att ge 

upphov till mer specifika problemformuleringar inom både samhällsvetenskapliga och 

naturvetenskapliga ämnen, inklusive utbildningsvetenskap (Scheffler, 1983). 

De fyra aspekterna som nämns ovan – kunskapens natur, kunskapens gränser, kunskapens 

giltighet och kunskapens ursprung – utgör därför en lämplig utgångspunkt för att förstå 

varje form av kunskapssyn, inklusive synen på teknisk kunskap. Detta innebär 

frågeställningar om vad teknisk kunskap är (kunskapens natur), vilken typ av teknisk 

kunskap som går att uppnå (kunskapens gränser), under vilka förutsättningar sådan 

kunskap är berättigad (kunskapens giltighet) och hur sådan kunskap kan uppstå 

(kunskapens ursprung). 

Hur förhåller sig då teknisk kunskap till andra kunskapsområden? Tre observationer kan 

nämnas: För det första förekommer uppfattningen att teknik ”enbart” är tillämpning av 

naturvetenskaperna och därmed underordnad dessa. För det andra har teknik inte fått lika 

stort utrymme som naturvetenskap eller matematik i den kunskapsteoretiska 

litteraturhistorien. För det tredje har teknik länge varit ett nedprioriterat skolämne jämfört 

med naturvetenskap och matematik. 

Teknik handlar ofta om tillämpad naturvetenskap, vilket tar sig uttryck i till exempel 

mekaniska eller elektriska system. Teknisk kunskap är dock olik naturvetenskaplig kunskap, 

en observation som går tillbaka till Aristoteles distinktion mellan technê (τέχνη) och 

epistêmê (ἐπιστήμη), eller att det är skillnad mellan praktisk och teoretisk kunskap. Marc de 

Vries (2005) tar upp detta i skillnaden mellan de engelska uttrycken knowing how och 

knowing that, men betonar även att teknisk kunskap till stor del handlar om normer. Det 

sistnämnda innebär att teknisk kunskap inte bara handlar om att identifiera och beskriva 

tekniska artefakter eller metoder, utan dessutom att kunna ta ställning till hur sådana ska 

användas på ett lämpligt sätt. 

Utöver tillämpad naturvetenskap föreslår Sven Ove Hansson (2013) tre gradvis mer 

praktiska och mindre teoretiska uttryck för teknisk kunskap: teknikvetenskaplig metodik, 

praktisk regelkunskap och tyst kunskap. Det förstnämnda relaterar till systematiska 

metoder, men utan den betoning av förklaringar som är vanlig inom naturvetenskaperna. 

Praktisk regelkunskap kan karaktäriseras som tumregler (Norström, 2011) utan tydliga 

motiveringar grundade i systematisk vetenskap. Tyst kunskap, som ofta förknippas med 

Michael Polanyi (1967), innebär kunskap som svårligen kan uttryckas i vanligt språk och är 

därmed till sin karaktär ganska olik vanliga faktakunskaper. Tyst kunskap är mest praktisk i 

bemärkelsen att förmåga att utföra handlingar betonas mer än renodlade faktakunskaper. 

Teknikämnets kunskapsteori är föremål för en relativt ny akademisk diskussion och är 

därmed även historiskt underställd andra ämnens filosofiska domäner. Som jämförelse har 

kunskapsbegreppet inom matematikämnet behandlats i en omfattande litteratur som 

sträcker sig långt tillbaka i matematik- och filosofihistorien (Kitcher, 1984). Inom 

matematikundervisning har konstruktivismen fått stort genomslag (Engström, 1998). 
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Kunskapsbegreppets historiska relation till naturvetenskaperna i allmänhet är ett stort och 

komplext område som är svår att sammanfatta med ett par meningar. Många av de stora 

kunskapsteoretiska verken i filosofihistorien är förknippade med naturvetenskapernas 

framsteg, till exempel den vetenskapliga revolutionen på 1500- och 1600-talen och den 

moderna fysikens genombrott i början av 1900-talet. Konstruktivismen har även fått stort 

genomslag under andra halvan av 1900-talet såväl på det akademiska området som på 

styrdokument i flera länder. Samtidigt är teknik äldre än naturvetenskapen som allmänt 

fenomen i mänsklighetens historia; människor började konstruera tekniska artefakter långt 

innan det fanns teorier som förklarade hur dessa konstruktioner fungerade som de gjorde. 

Begreppet teknik har definierats på många olika sätt i litteraturen. Genom historien har 

dessutom teknisk verksamhet haft olika roller i samhället och gränsen mellan sådan 

verksamhet och annan verksamhet har inte alltid sett likadan ut. Svante Lindqvist (1987) 

återger åtta olika definitioner, bland annat den ganska snäva definitionen av teknik som ”de 

metoder som används för att bearbeta råmaterial i syfte att öka deras användbarhet” och 

den bredare definitionen ”alla handlingar som har ett syfte”, och diskuterar olika problem 

med dessa. 

Kunskapsteoretiska frågeställningar berör till exempel under vilka förutsättningar ett 

naturvetenskapligt påstående är sant eller ett matematiskt påstående är rättfärdigat 

(bevisat). Kan samma typ av frågor ställas om teknisk kunskap utan att reducera teknisk 

kunskap till just naturvetenskaplig eller matematisk kunskap? I jämförelse med 

matematikundervisning och naturvetenskaplig undervisning framstår 

teknikundervisningens epistemologi som något kvalitativt annorlunda. Praktiska övningar 

är en oumbärlig del av teknikundervisning (Custer, 1995). Dessutom måste 

teknikundervisning omfatta konkreta lösningar på tekniska problem, åtminstone på 

prototypnivå eller liknande (Norström, 2013). 

Även vad gäller implementering som skolämne har  tekniken varit nära förknippad med 

naturvetenskapliga ämnen. Daniel Lövheim (2010) hävdar att de första seriösa 

ansträngningarna att särskilja teknisk kunskap från andra ämneskunskaper i den svenska 

skolans styrdokument genomfördes först på 1990-talet. Överlag har skolämnet teknik 

kännetecknats av vaga gränser mot naturvetenskap (och i Sverige även slöjd) och teknisk 

kunskap har betraktats som snarlik naturvetenskaplig kunskap. 

I timplanen för grundskolan sorteras fortfarande teknikämnet ihop med de 

naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik och kemi (Skolverket, 2016). De fyra ämnena får 

tillsammans 800 garanterade undervisningstimmar av totalt 6890, medan matematikämnet 

får 1125. I gymnasieskolan finns de allmänna kurserna Teknik 1 och Teknik 2 samt en 

specialiseringskurs i teknik på 150, 100 respektive 100 poäng vardera. Teknik 1 läses i 

allmänhet endast av elever på teknikprogrammet och Teknik 2 endast av elever på 

teknikprogrammet med teknikvetenskaplig inriktning, och då tillsammans med extra kurser 

i matematik och fysik, medan elever på andra inriktningar istället för Teknik 2 läser mer 

specialiserade kurser som till exempel konstruktion eller programmering. 

Några av de sistnämnda kurserna kan även läsas som valbara kurser sista året av elever på 

andra gymnasieprogram, till exempel naturvetenskapsprogrammet, men de tekniska 

ämnena (det allmänna teknikämnet plus de nyss nämnda specialiserade ämnena) är 

tämligen små utanför teknikprogrammet. I jämförelse med de tekniska ämnena läser elever 

på teknikprogrammet minst 300 poäng matematik, minst 150 poäng fysik och minst 100 

poäng kemi (Skolverket, u.å.). Lokala variationer förekommer, men överlag har teknikämnet 

en betydligt mindre roll i skolan än vad matematikämnet och de naturvetenskapliga ämnena 

har. Dessutom finns ett ganska stort antal element i kursen Teknik 1 som i viss mån 

överlappar med andra gymnasieämnen som till exempel fysik (mekanik), kemi 
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(materialteknik), företagsekonomi och entreprenörskap (projektarbete, marknadsföring och 

budgetering) samt historia, filosofi, samhällskunskap och religion (etik, teknikhistoria och 

genus). 

Diskussionen kring samhällets behov av teknikundervisning i skolan är omfattande. Ett 

aktuellt exempel är datatekniska ämnen (programmering, webbteknik, osv.), vars betydelse 

för både vardagstekniken och arbetslivet har resulterat i större tryck på skolan att ta in dessa 

ämnen i undervisningen. Även om undervisning i datatekniska ämnen har bedrivits på 

skolor under flera år, har dessa ämnen i hög grad har tillhört högskolan. På senare år har 

dessa fått allt större betydelse för grundskolan och gymnasieskolan i flera länder. Dock har 

datatekniska ämnen i flera fall integrerats i andra undervisningsämnen, snarare än fått en 

självständig status (Heintz, Mannila, & Färnqvist, 2016). 

Det kan vara på sin plats att notera skillnaden och likheterna mellan det allmänna 

”teknikämnet”, som utgörs av tre gymnasiekurser (Teknik 1, Teknik 2 och Teknik – 

specialisering) samt grundskolans undervisningsämne, och de olika ”teknikämnena” som 

framförallt finns i gymnasieskolan. De sistnämnda omfattar, förutom det nyss nämnda 

teknikämnet, även tekniskt präglade ämnen som till exempel CAD, mekatronik, 

programmering. En stor del av de kunskapsteoretiska frågorna som berör det allmänna 

teknikämnet berör även de andra teknikämnena. 

Teknikämnenas progression är inte alltid tydlig. Som tidigare nämnts är inte 

gymnasiestudier i teknik formella förkunskapskrav för högskolestudier i teknik, även om 

gymnasiestudier i programmering och andra mer specialiserade teknikämnen kan ge elever 

ett försprång inför mer avancerade studier. Det allmänna teknikämnet utgör heller inte 

något förkunskapskrav för gymnasiestudier i andra teknikämnen; det går till exempel att 

läsa kursen Programmering 1 utan att ha läst kursen Teknik 1. Som jämförelse är stora delar 

av högskolematematiken svår att ta sig igenom utan gymnasiala kunskaper i matematik. Det 

finns också en tydlig progression i gymnasieskolans matematikämne från kurs 1a/b/c till 

kurs 5. 

1.3 Syfte, frågeställning och upplägg 
Syftet med denna uppsats är att belysa kunskapsbegreppets roll i tekniska 

undervisningsämnen. Detta syfte angrips här genom att undersöka litteratur som diskuterar 

eller förutsätter kunskapsteoretiska begrepp relaterade till undervisning. Uppsatsen 

innehåller en systematisk analys av metodiskt insamlad litteratur. Det insamlade materialet 

relateras till olika perspektiv på kunskap, i synnerhet perspektiv på teknisk kunskap, för att 

belysa synen på teknisk kunskap i utbildningsvetenskaplig litteratur. Frågeställningen blir 

därför: Hur uppfattas teknisk kunskap inom utbildningsvetenskaplig forskning? 

Att just forskare har valts, snarare än yrkesverksamma lärare, kan kommenteras. 

Kunskapsbegreppet har en lång tradition av att diskuteras i akademisk litteratur av forskare 

inom utbildningsfilosofi och andra grenar av pedagogiken. Givetvis är kunskapsfenomenet 

ständigt närvarande i lärares vardag, och även begreppsliga frågor kan förekomma vid 

diskussioner i lärarrummen, på lärarkonferenser och andra forum för yrkesverksamma 

lärare. Men det ingår normalt inte i lärares uppdrag att dokumentera sina diskussioner i 

internationella tidskrifter. I den mån yrkesverksamma lärare har uppfattningar om teknisk 

kunskap så kan dessa inte förmodas vara lika tydligt formulerade. 

Uppsatsen är strukturerad enligt följande upplägg: Avsnitt 2 beskriver metodval och 

metodologiska överväganden. Avsnitt 3 återger resultatet av litteraturinsamlingen och en 

analys av detta. Avsnitt 4 innehåller diskussion och avslutande reflektioner. 
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2 Metod 

2.1 Teoretiskt ramverk 
Den diskussion som fördes i bakgrundsdelen mynnar ut i fyra aspekter på kunskap och i tre 

perspektiv på teknikens förhållande till andra kunskapsområden. Å ena sidan omfattar en 

fullständig kunskapssyn en syn på kunskapens natur, gränser, giltighet och ursprung. Å 

andra sidan kan teknikämnets ställning gentemot naturvetenskapliga och matematiska 

ämnen förklaras på tre sätt: 

 Teknikämnets roll är ofta underordnad naturvetenskapernas och teknikens 

särskiljande drag är ouppmärksammade. Teknikämnet betraktas som tillämpad 

naturvetenskap, snarare än som ett självständigt ämne. 

 Kunskapsteoretiska frågeställningar har genom filosofi- och kulturhistorien ofta 

formulerats i naturvetenskapliga eller matematiska sammanhang. Exempel på detta 

är Sokrates samtal om geometri med slavpojken och demarkationskriteriet för att 

skilja naturvetenskap från metafysik. 

 Samhällets behov av teknikundervisning på skolnivå är relativt litet och föränderligt 

i jämförelse med matematik och naturvetenskaperna. Det undervisas mindre i 

teknik än i matematik. En 25 år gammal lärobok kan ofta fortfarande vara 

användbar för att lära ut fysik, men detsamma kan mer sällan sägas om en lika 

gammal lärobok i programmering. 

Dessa tre förklaringar benämns i fortsättningen som det organisatoriska, historiska 

respektive samhälleliga perspektivet. 

Detta upplägg ger ett ramverk som illustreras i nedanstående tabell: 

Tabell 1. Teoretiskt ramverk. 

 
Kunskapens 
natur 

Kunskapens 
gränser 

Kunskapens 
giltighet 

Kunskapens 
ursprung 

Organisatoriskt 
perspektiv 

    

Historiskt 
perspektiv 

    

Samhälleligt 
perspektiv 

    

 

I resultat- och analysdelen av denna uppsats undersöks hur undersökningsobjekten 

förhåller sig till tolv fokusområden som motsvarar de tolv fälten i tabellen. 

2.2 Motivering av metodologiskt val 
I denna uppsats används en systematisk litteraturstudie som metod för insamling av data 

inför analysen. Litteraturstudier förekommer bland examensarbeten på lärarutbildningar, 

men är mindre vanliga än intervjustudier (Forsberg & Lundgren, 2006). Det har påpekats 

att det finns ett behov av att föra in mer så kallad ”forskningskonsumtion” i 

lärarutbildningarnas examensarbeten (Segesten, 2006; Utbildningsdepartementet, 2008). 

De flesta moderna former av litteraturstudier omfattar biblioteksdatabassökningar, som 

tack vare internet har blivit ett relativt enkelt sätt att snabbt samla ihop stora mängder data. 

Även om ett konto hos ett universitetsbibliotek inte garanterar åtkomst till alla relevanta 

akademiska publikationer, har denna utveckling gått raskt fram under de senaste 15 åren 
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(Denscombe, 2016). Att data för en litteraturstudie är lättåtkomliga är dock av mindre 

betydelse  än att metoden är ett lämpligt sätt att angripa en given forskningsfråga. 

Frågeställningen i denna uppsats gäller specifikt hur forskare inom utbildningsvetenskap 

uppfattar teknisk kunskap. Om man överväger alternativa forskningsmetoder som innebär 

direkt kontakt med forskare – intervjuer, enkäter, osv. – så förefaller dessa metoder som 

onödigt omständiga och ineffektiva. De personer som i så fall ska kontaktas befinner sig på 

flera olika platser i världen. De kan förvisso kontaktas via till exempel email eller telefon, 

men det är tveksamt om datainsamling via sådana kanaler skulle ge mer värdefulla resultat 

än en systematisk litteratursökning. Forskare som kontaktas på detta sätt skulle lika gärna 

kunna hänvisa till sina publikationer, istället för att direkt svara på frågor. 

Den stora mängden publicerat material inom utbildningsvetenskap har gett upphov till ett 

internationellt växande behov av att hitta vetenskapliga bevis för olika sätt att lösa givna 

problem, något som är nära förknippat med begreppet ”evidensbaserad pedagogik” (Davies, 

1999; Forsberg & Lundgren, 2006). I metodhandböcker (Denscombe, 2016; Eriksson 

Barajas, Forsberg, & Wengström, 2013) framhävs att sådana studier kan användas för att 

utvärdera olika alternativa interventioner, men även för att sätta sig in i ett 

forskningsområde i allmänhet. I denna uppsats har frågeställningen inte någon direkt 

anknytning till något specifikt praktiskt problem (till exempel ”Hur hanterar man bäst 

mobbning?” eller ”Hur bör betyg sättas?”). Den har dock praktiska implikationer och 

mängden publicerat material förefaller dessutom vara stor. Att ägna ett examensarbete för 

att sätta sig in i befintlig litteratur inom detta område förefaller därför vara motiverat. 

En systematisk litteraturstudie kan bedrivas i följande steg: 

1. Motivera varför studien görs (problemformulering) 

2. Formulera frågor som går att besvara 

3. Formulera en plan för litteraturstudien 

4. Bestämma sökord och sökstrategi 

5. Identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga 

rapporter 

6. Kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå 

7. Analysera och diskutera resultat 

8. Sammanställa och dra slutsatser. (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 32) 

Steg 1–2 motsvarar det inledande avsnittet ovan. Återstoden av detta avsnitt motsvarar steg 

3–4. Resterande steg motsvarar resultat- och diskussionsdelen i denna uppsats. 

2.3 Plan och strategi för litteratursökningen 
För att kunna göra ett urval av litteratur måste en plan för litteraturstudien formuleras. Det 

första steget är att identifiera relevanta databaser och söktjänster. En lämplig startpunkt kan 

vara att i första hand undersöka de databaser och söktjänster som är tillgängliga för mig som 

student på KTH. Under filtret ”Education” finns tre stycken söktjänster för akademisk 

litteratur tillgängliga på KTH-bibliotekets webb: ERIC (KTHs bibliotek har tillgång till 

gratisversionen), Scopus och Web of science Core Collection (i fortsättningen: Web of 

Science, WoS). 

ERIC (Education Resources Information Center) är ett USA-baserad digitalt bibliotek 

fokuserat på utbildningsvetenskap med cirka 1,5 miljoner dataposter. Scopus är en stor och 

generell biblioteksdatabas ägd av det globala förlaget Elsevier. Web of Science är en annan 

stor biblioteksdatabas som med kopplingar till mediekoncernen Thomson Reuters. 

Sökningen begränsas till forskningsartiklar på engelska. Att begränsa sig till artiklar på 

engelska är i sig inget orimligt eller svårförståeligt. Referentgranskade texter publiceras 
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normalt i detta format. Forskningsartiklar på engelska uppnår dessutom ganska stor 

spridning, eftersom många sådana artiklar publiceras elektroniskt och eftersom en stor del 

av världens yrkesverksamma forskare kan läsa engelska. Avgränsningen innebär dock att 

andra publikationsformer faller bort, till exempel böcker och sådant som är skrivet på andra 

språk än engelska. Detta kommenteras vidare i diskussionen i slutet av uppsatsen. 

I de ovan nämnda söktjänsterna kan sökord/sökfraser kombineras i booleska sökningar. Det 

kan vara nödvändigt att bredda eller avgränsa sökningen, det vill säga prova olika 

kombinationer av sökord för att komma fram till ett rimligt antal. Till exempel kan tre 

sökord i kombination ge alltför få träffar, medan vart och ett av sökorden för sig ger alltför 

många träffar, men parvisa kombinationer av sökorden ger ett mer hanterligt sökresultat. I 

informationssökningsprocessen motsvarar detta att utforma och finslipa sitt fokus 

(Kuhlthau, 2006). 

Denna studie utgår  från frågeställningen Hur uppfattas teknisk kunskap inom 

utbildningsvetenskaplig forskning. Från denna formulering kan följande substantiv 

härledas: uppfattning, teknik, kunskap, utbildning, vetenskap och forskning. De två 

sistnämnda är troligen alltför breda, eftersom så gott som allt material i databaserna 

handlar om vetenskap och forskning. Detsamma skulle visserligen kunna sägas om ordet 

”kunskap”, men i de fall en artikelförfattare är intresserad av kunskapsbegreppet som 

sådant så är det inte osannolikt att den engelska motsvarigheten knowledge förekommer i 

artikelns titel, abstract eller nyckelord. Orden ”uppfattning” och ”teknik” är troligen för 

breda var för sig, men i kombination med orden ”kunskap” respektive ”utbildning” kan de 

bilda de sammansatta orden ”kunskapsuppfattning” och ”teknikutbildning”. De engelska 

fraserna epistemology och technology education ligger därmed nära till hands. Eftersom 

epistemology/kunskapsteori är ett filosofiskt område, är det även troligt att ordet 

philosophy förekommer i litteratur av relevans för frågeställningen. 

Som sökord/sökfraser väljs därför följande: knowledge, epistemology, technology 

education och philosophy. Detta val bygger på en subjektiv bedömning av vilka ord som är 

sannolika att stöta på i relevanta artiklar. Sökord/sökfraser kan väljas på andra sätt, till 

exempel genom att analysera sökord som förekommer i litteratur som angivits i en uppsats 

bakgrundsdel, men sådana möjligheter utforskas inte närmare här. Ytterligare kommentarer 

om val av sökord/sökfraser ges i diskussionen i slutet av denna uppsats. 

Beroende på hur sökningen utformas kan det vara lämpligt att vara observant på att frasen 

education technology (till exempel IT i undervisning) är snarlik frasen technology education 

(till exempel undervisning i IT), vilket kan resultera i icke-relevanta sökträffar. 

2.4 Metodkritik och etiska överväganden 
I samband med examensarbeten brukar begreppen reliabilitet och validitet diskuteras. 

Reliabilitet innebär bland annat att resultatet ska bli detsamma ifall en annan person 

genomför undersökningen. En person som utför samma litteratursökning som i denna 

uppsats bör kunna få samma sökresultat. Detta är också fallet, förutsatt att ingen post har 

försvunnit ur någon av de databaser som undersöks här och förutsatt att poster som 

tillkommer efter att denna undersökning genomförs (sommaren 2017) filtreras bort. 

Validitet betyder i allmänhet att man mäter det man vill mäta. Det är komplicerat att göra en 

objektiv bedömning av huruvida uppsatsens val av sökfraser, val av biblioteksdatabaser och 

val av systematisk litteratursökning som metod är lämpliga sätt att besvara uppsatsens 

frågeställning. Metodval har i viss mån försvarats i detta avsnitt och metodfrågor 

återkommer i diskussionsavsnittet i uppsatsen. 

I all god forskning ska forskningsetik vara ett grundläggande inslag (Denscombe, 2016). 

Denna uppsats involverar inte människor på något direkt sätt, till exempel genom intervjuer 
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eller enkäter. Det finns alltså inga ”deltagare”, vars intressen behöver skyddas, i studien. 

Uppsatsen använder sig inte heller av någon information som kan klassas som ”känslig” och 

därmed behöver skyddas. Resultaten som presenteras här utgörs av publicerat material av 

människor som själva valt att publicera materialet. Något särskilt behov av etiska 

överväganden finns därför inte. 

3 Resultat  

3.1 Sammanfattning av litteratursökningen 
Som en första ansats gjordes en snäv sökning, där varje referentgranskad publikation som 

matchar samtliga sökord identifierades. Ett grundläggande problem i litteratursökningen är 

att olika databaser tillåter olika sökfält. Exempelvis kan man inte söka explicit efter 

sammanfattning (abstract) i Web of Science. I denna studie valdes kriterierna så att 

sökningen i så hög grad som möjligt skulle bli effektiv (returnera ett nära rimligt antal 

träffar) samtidigt som sökningen skulle vara jämförbar mellan de tre databaserna (i 

bemärkelsen att sökfälten som används i de olika tjänsterna ungefärligen motsvarar 

varandra). Lämpligast föreföll vara att använda en disjunktion av title-, abstract- och 

descriptor-fälten i ERIC, TITLE–ABS–KEY-fältet i Scopus (där detta fält är default, det vill 

säga det som används ifall inget fält anges) och TOPIC-fältet i Web of Science. 

Snäv sökning (med uttrycklig avgränsning till referentgranskat material/artiklar där så 

krävdes) gav följande antal träffar i respektive databas: 

Tabell 2. Antal sökträffar – snäv sökning. 

Databas Sökuttryck Antal 
ERIC (title:knowledge or abstract:knowledge or descriptor:knowledge) 

and (title:epistemology or abstract:epistemology or 
descriptor:epistemology) and (title:philosophy or 
abstract:philosophy or descriptor:philosophy) and 
(title:”technology education” or abstract:”technology education” 
or descriptor:”technology education”) 

7 

Scopus TITLE–ABS–KEY ( knowledge )  AND  TITLE–ABS–KEY ( 
epistemology )  AND  TITLE–ABS–KEY ( philosophy )  AND  
TITLE–ABS–KEY ( ”technology education” ) 

3 

WoS TOPIC: (knowledge) AND TOPIC: (epistemology) AND TOPIC: 
(philosophy) AND TOPIC: (”technology education”) 

3 

Totalt antal unika träffar (antal element i unionen av sökträffar) 7 
 

Att nedre högre fältet i ovanstående tabell skiljer sig från summan av övriga element i 

kolumnen beror på att vissa poster förekommer i flera databaser. I detta fall var 

sökresultaten från Scopus och Web of Science identiska och dessutom en delmängd av 

sökresutatet från ERIC. 

Resultatet av ovanstående sökning var endast 7 referentgranskade artiklar. Därför gjordes 

som en nästa ansats fyra bredare sökningar. Var och en av dessa innebar att ett av 

elementen i varje konjunktion ströks. Exempelvis innebär en strykning av elementet 

epistemology att det nya sökuttrycket i Web of Science blev ”TOPIC: (knowledge) AND 

TOPIC: (philosophy) AND TOPIC: (technology education)” och motsvarande för de övriga 

två databaserna. Var och en av dessa sökningar resulterar således i en supermängd av 

resultatet från den snävare sökningen i respektive databas. 
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Den bredare sökningen sammanfattas enligt nedanstående tabell (avgränsad till 

referentgranskat material och med summering av unika resultat på samma sätt som i den 

föregående tabellen): 

Tabell 3. Antal sökträffar – bredare sökningar. 

Databas 
Struket element 

knowledge epistemology philosophy technology education 
ERIC 9 56 48 382 
Scopus 3 18 8 932 
WoS 3 14 7 683 
Totalt antal 
unika 
träffar 

9 56 48 932 

 

Den enda av dessa sökkombinationer som inte ger ett orimligt stort sökresultat var 

epistemology–philosophy–”technology education”, det vill säga den kombination där ordet 

knowledge är struket. Även här var resultaten från de tre databaserna i hög grad 

överlappande (Scopus och Web of Science ger här identiska sökresultat, som i sin tur är en 

delmängd av sökresultatet från ERIC). Fortfarande resulterar denna sökning i endast 9 

träffar, så det är i detta fall lämpligt att komplettera med ett urval av träffar från de övriga 

tre sökningarna. 

Ett sådant urval kan göras genom att avgränsa sig till de artiklar som är publicerade tidigast 

år 2016, det vill säga under de senaste 18 månaderna fram till sökningsdatum. Vidare 

beaktas i dessa sista sökningar endast de breddade sökningar där något av orden 

epistemology eller philosophy är struket. Detta beror på att frasen ”technology education” 

svårligen kan utelämnas utan att förlora fokus för sökningen. En indikation på detta är att 

antalet sökträffar är av en annan storleksordning när denna fras utelämnas (över 900 enligt 

ovanstående tabell). 

Att begränsa publiceringsdatum till ett intervall på 18 månader är inte en ad hoc-lösning för 

att pricka ett lagom antal sökträffar. Tidsbegränsningen 2016–2017 kan motiveras genom 

att tidigare artiklar som är relevanta för ämnet hinner kommenteras i någon senare 

publikation under loppet av ett och ett halvt år. 

Tidsavgränsade sökresultat av de båda kombinationerna knowledge–philosophy–

”technology education” och knowledge–epistemology–”technology education” redovisas i 

nedanstående tabell: 

Tabell 4. Antal sökträffar – bredare sökningar med tidsavgränsning (publicerat sedan 2016). 

Databas 
Struket element 

epistemology philosophy 
ERIC 12 7 
Scopus 4 3 
WoS 3 2 
Totalt antal unika träffar 15 8 

 

Återigen ger ERIC det största sökresultatet, men denna gång finns det enstaka poster i de 

övriga databaserna (tre respektive en) som inte återfinns i ERIC. 
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Sammanfattningsvis studeras här resultat från fyra sökningar: en snäv sökning med alla 

sökord inkluderade (7 träffar), en bredare sökning utan sökordet knowledge (9 träffar) och 

två bredare och tidsavgränsade sökningar utan sökorden epistemology (26 träffar) 

respektive philosophy (22 träffar). Dessa sökningar benämns i fortsättningen vid namnen 

snäv, bred 1, bred 2a och bred 2b. 

Tabell 5. Antal sökträffar – sammanfattning. 

Sökning 
Inkluderade söktermer 

Tids-
avgränsad 

Träffar 
knowledge epistemology philosophy 

technology 
education 

Snäv X X X X Nej 7 
Bred 1  X X X Nej 9 
Bred 2a X  X X Ja (2016–17) 15 
Bred 2b X X  X Ja (2016–17) 8 
Totalt antal unika träffar (antal element i unionen av sökträffar) 30 

 

Det totala antalet unika träffar är 30, vilket motsvarar en rimligt stor mängd litteratur för en 

uppsats av den här omfattningen. Om fler än 30 texter skulle behöva analyseras så finns risk 

för att analysen blir grund och svepande, alternativt att det blir svårt att hålla uppsatsens 

omfattning (sidantal, antal ord) inom de rekommenderade gränserna. 

Eftersom alla sökträffar i sökningen Snäv även återfinns i sökningen Bred 1, alltså 

(Snäv)(Bred 1), så gäller (Snäv)(Bred 1)=(Snäv) och (Snäv)(Bred 1)=(Bred 1). 

Sökresultatet kan följaktligen delas upp i fem delmängder: 

 DELRESULTAT 1: Sökresultat som återfinns i samtliga fyra sökningar. Detta 

motsvarar mängden (Snäv)(Bred 2a)(Bred 2b), som innehåller 1 sökträff. 

 DELRESULTAT 2: Sökresultat som återfinns i sökningarna Snäv och Bred 1, men 

inte i de övriga två sökningarna. Detta motsvarar mängden (Snäv)\((Bred 

2a)(Bred 2b)), som innehåller 6 sökträffar. 

 DELRESULTAT 3: Sökresultat som endast återfinns i sökningen Bred 1. Detta 

motsvarar mängden (Bred 1)\((Snäv)(Bred 2a)(Bred 2b)), som innehåller 2 

sökträffar. 

 DELRESULTAT 4: Sökresultat som endast återfinns i sökningen Bred 2a, men inte i 

någon av de övriga tre sökningarna. Detta motsvarar mängden (Bred 2a)\((Bred 

1)(Bred 2b)), som innehåller 14 sökträffar. 

 DELRESULTAT 5: Sökresultat som endast återfinns i sökningen Bred 2b, men inte i 

någon av de övriga tre sökningarna. Detta motsvarar mängden (Bred 2b)\((Bred 

1)(Bred 2a)), som innehåller 7 sökträffar. 

Totalt finns alltså 30 sökträffar. Artiklarna listas i nedanstående tabell: 
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Tabell 6. Lista över sökträffar. 

Delresultat Antal Lista över artiklar (författare, år) 
1 1 Morrison-Love, 2017 

2 6 

Amory, 2012 
Ankiewicz, de Swardt, & de Vries, 2006 
Derry, 2008 
Matthews, 2015 
Norström, 2014 
Rauscher, 2011 

3 2 
Kato, 2006 
Steel, 2013 

4 14 

Curry & Cherner, 2016 
Fan & Yu, 2016 
Heikkinen, de Jong, & Vanderlinde, 2016 
Hobley, 2016 
Huang, Chiu, & Hong, 2016 
Johnson, 2016 
Jornet, Roth, & Krange, 2016 
Kim & Roth, 2016 
King, Dickmann, & Johnson, 2016 
Kivinen, Piiroinen, & Saikkonen, 2016 
Nia & de Vries, 2016 
Rauscher, 2016 
Uzun, 2016 
Vhurumuku & Chikochi, 2017 

5 7 

Günes & Bahçivan, 2016 
Hultén & Björkholm, 2016 
Larbi-Siaw & Owusu-Agyeman, 2017 
Phillips, 2016 
Pulla, 2017 
Snape, 2016 
Zinyeka, Onwu, & Braun, 2016 

 

I analysen av resultatet kan det vara värt att komma ihåg att samtliga artiklar i delresultat 

4–5 kommer från en ganska begränsad tidsperiod (2016–2017). 

3.2 Analys 
I detta avsnitt identifieras varje artikels perspektiv (organisatoriskt, historiskt eller 

samhälleligt). För varje artikel ges även en kort sammanfattning av hur den förhåller sig till 

var och en av de fyra kunskapsteoretiska aspekterna (kunskapens natur, gränser, giltighet 

och ursprung) som nämndes i inledningen, i den mån den gör detta. Vissa artiklar bedöms 

vara mer relevanta än andra, vilket kan avspeglas i hur detaljerat de sammanfattas i 

analysen. 

Naturligtvis nämner inte alla författarna uttryckligen att de har till exempel ett 

organisatoriskt perspektiv eller att de diskuterar kunskapens gränser. Detta gör att texterna 

i någon mån måste tolkas, vilket är en delvis subjektiv process. Dock handlar det inte om att 

utvärdera texterna här. Analysen syftar till att placera texterna i ett teoretiskt sammanhang. 

Betydelsen av resultaten och vidare implikationer tas upp i diskussionsavsnittet sist i 

uppsatsen. 
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3.2.1 Delresultat 1–3 
Morrison-Love (2017) har ett organisatoriskt perspektiv, i och med att fokus för 

diskussionen är att jämföra teknisk kunskap med matematisk och naturvetenskaplig 

kunskap. Teknisk kunskap är till sin natur ”transformativ”, med vilket menas att 

konstruktion av artefakter är kunskapens ursprung. Detta kan jämföras med bevisföring i 

matematiken och tolkning av fenomen i naturvetenskaperna. En konsekvens av den tekniska 

kunskapens transformativa natur är att man bara kan få kunskap genom konkret 

problemlösning, åtminstone på konceptuell nivå eller på prototypnivå men helst genom 

fysiska konstruktioner. 

Amory (2012) har ett samhälleligt perspektiv. Centralt för denna diskussion är de välkända 

begreppen instruktivism och konstruktivism. Det förstnämnda begreppet förknippas med 

förmedling av kunskap från en objektiv verklighet till en grupp av elever. Det sistnämnda 

begreppet förknippas med en faciliterande lärarroll och synen på kunskap som något 

individuellt konstruerat. Diskussionen handlar om att teknik i undervisningen, kombinerat 

med samhälleliga maktstrukturer, medför svårigheter för båda dessa lärandefilosofier. 

Ankiewicz et al. (2006) har ett brett, men mestadels organisatoriskt, perspektiv. Ett 

återkommande tema är förhållandet mellan teknisk kunskap och naturvetenskaplig 

kunskap. Teknisk kunskap är till sin natur både teoretisk (”veta att”) och praktisk (”veta 

hur”), där den sistnämnda har tydliga normativa inslag. Den tekniska kunskapens ursprung 

kan vara traditionell undervisning ifall det handlar om den förstnämnda delnaturen, men 

den sistnämnda delnaturen är begränsad i bemärkelsen att den endast kan läras genom 

träning. Naturvetenskaplig kunskap kan rättfärdiga teknisk kunskap genom att den förser 

teknikern med förklaringar till varför en artefakt fungerar som den gör. 

Derry (2008) har ett historiskt perspektiv. Klassiska filosofiska frågeställningar om hur 

människan erfar omvärlden relateras till teknikanvändning i undervisning (technology-

enhanced learning). En viktig beståndsdel i argumentationen är att kunskapen till sin natur 

är skiljd från ren information. Kunskapens ursprung är erfarenhet, men erfarenhet 

förutsätter någon form av begreppsliggörande. Den får sin giltighet i aktiv bearbetning av 

sinnesintryck. När modern informationsteknik används i lärande begränsas elevens lärande 

av de begrepp som redan är färdigkonstruerade, eller socialiserade, i programvaran. Läraren 

roll att förklara viktiga begrepp för eleven blir därmed särskilt viktig. 

Matthews (2015) perspektiv är inte lätt att kategorisera, men kan ses som samhälleligt. 

Fokus för studien är sociala plattformar för diskussioner av tekniska frågor, så kallade 

knowledge markets eller Q&A sites, som till exempel Stack Overflow. Både kunskapens 

natur och kunskapens giltighet sätts i relation till hur sådana plattformar arbetar med 

röstning och andra metoder för att betygsätta inlägg; hög användarnöjdhet är ett tecken på 

att inlägget är en bra kunskapskälla. Samtidigt begränsas denna kunskap av att det måste 

finnas en diversifiering av svar och att varje individ måste tillföra något eget till 

diskussionen. 

Norström (2014) har ett huvudsakligen samhälleligt perspektiv. Utgångspunkten är 

Skolverkets läroplan och problemformuleringen relaterar bland annat till hur teknikelever 

ska kunna bedömas utifrån Skolverkets något vaga formuleringar om den tekniska 

kunskapens natur, som omfattar både teoretisk och praktisk kunskap. Teknikutveckling som 

handling ses som en viktig källa till teknisk kunskap. Frågeställningar om kunskapens 

giltighet väcks i och med observationen att flera olika typer av handlingar (följa regler, 

magkänsla, teoretiska föreskrifter, etc.) kan leda till teknisk framgång. Kunskapens gränser 

utforskas genom ett antal tankeexperiment, där kopplingen mellan sådana handlingar och 

det tekniska kunskapsbegreppet ställs på sin spets. 
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Rauscher (2011) har ett organisatoriskt perspektiv. Problemformuleringen relaterar till den 

tekniska kunskapens natur i förhållande till andra kunskapsområden, i synnerhet praktisk 

ingenjörskunskap. Undersökningen fokuserar främst på hur olika undervisningsaktiviteter 

kan ge upphov till specifika kategorier av teknisk kunskap. Dessa aktiviteter ges giltighet och 

legitimitet genom att de kopplas till kunskapskategorier härledda från praktisk 

ingenjörskunskap. 

Kato (2006) har ett historiskt perspektiv. Utgångspunkten är kunskapens ontologiska 

dimension i klassiska västerländska och österländska filosofier. Resonemanget kretsar kring 

två välkända tankeexperiment: Platons grotta och hjärnan i näringslösning. I båda fallen 

finns det en pedagogisk utmaning i att lära känna verkligheten, kunskapens ursprung, men 

endast i det förstnämnda fallet finns det en giltig process för att uppnå kunskap (genom att 

följa verklighetens skuggor på grottans vägg). För hjärnan i näringslösning begränsas 

kunskapen av tro på auktoriteter och invanda övertygelser (eftersom det inte finns några 

skuggor att följa). Den moderna tekniken, i synnerhet informationstekniken, hävdas sudda 

ut gränserna mellan det verkliga och det konstgjorda och därmed försätta människan i en 

situation liknande hjärnans i näringslösningen. 

Steel (2013) har också ett tydligt historiskt perspektiv. Kunskapens natur ses i relation till 

det klassiska begreppet kontemplation. Den tekniska kunskapens ursprung är mänsklig 

skaparglädje, men den begränsas av att tekniken i någon mån gör oss till passiva användare 

eller betraktare. Teknisk kunskap är endast giltig ifall den erhållits genom engagemang i 

någon teknisk aktivitet. 

3.2.2 Delresultat 4 
Curry & Cherner (2016) har ett organisatoriskt perspektiv, där teknisk kunskap ställs i 

förhållande till undervisning i samhällsvetenskapliga ämnen, men betraktar snarare 

tekniken som ett undervisningsverktyg än som ett undervisningsämne. Diskussionen berör 

hur tekniska hjälpmedel kan ge upphov till kunskaper genom att underlätta diskussioner 

och att träna färdigheter. Dock begränsas den av specifika problem, till exempel att elever 

med begränsad tillgång till teknik i hemmet saknar den tekniska kunskap som krävs för att 

tillfullo kunna tillgodogöra sig dess fördelar. 

Fan & Yu (2016) har ett samhälleligt perspektiv. Utgångspunkten är yrkesverksam 

ingenjörskonst och det internationella utbildningsväsendet. Liksom i flera av de 

ovanstående artiklarna betonas här betydelsen av att balansera praktisk och teoretisk 

undervisning, där design, testning och liknande praktiska aktiviteter ingår. 

Heikkinen et al. (2016) har ett brett perspektiv, som tar upp yrkesämnens roll i samhället 

och förhållande till andra undervisningsämnen, men är huvudsakligen historisk. Fokus är 

Aristoteles distinktion mellan den ”betraktande” kunskapsformen epistêmê (ἐπιστήμη) och 

de båda ”praktiska” kunskapsformerna technê (τέχνη) och phronesis (φρόνησις). De båda 

sistnämnda kunskapsformerna har sitt ursprung i kreativt skapande eller i metod-

/verksamhetsutveckling. Till skillnad från betraktande kunskap, begränsas praktisk kunskap 

av att den utvecklas under unika förhållanden (jämfört med standardiserade 

forskningsmiljöer där experiment och observationer i högre grad är upprepbara). Dessutom 

är tolkning ett större inslag i praktisk kunskapsutveckling och -överföring. Fem principer för 

giltig praktisk kunskapsutveckling föreslås: historisk kontinuitet, kritisk reflektion, social 

samföring, användbarhet och katalytisk kraft (historical continuity, reflexivity, dialectics, 

workability respektive evocativeness). 

Hobley (2016) har ett svårplacerat perspektiv, men det samhälleliga ligger antagligen 

närmast till. Liksom i ett par av de ovanstående artiklarna är fokus här teknikanvändning i 

undervisningen, snarare än teknik som undervisningsämne. Exempelvis diskuteras hur 
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elever och studenter använder internet och pekplattor för informationssökning i 

undervisning, i detta fall inom fysiologisk undervisning på idrottsinriktade skolprogram, 

men inte undervisning i hur internet eller mobilapplikationer fungerar. Dock diskuteras 

teknisk kunskap (hos både lärare och elever) som en pedagogisk dimension, något som 

påverkar undervisningens effektivitet.  

Huang et al. (2016) har ett organisatoriskt perspektiv. Tekniska färdigheter ställs i relation 

till naturvetenskaplig kunskap. Teknisk kunskap som generellt fenomen diskuteras inte 

uttryckligen, utan diskussionen handlar specifikt om vilka personliga egenskaper som 

utmärker framgång i elevtävlingar i teknik, till exempel förmåga att ge naturvetenskapliga 

förklaringar till tekniska artefakters funktioner. 

Johnson (2016) har ett samhälleligt perspektiv. Fokus är design av lärande och frågan varför 

vissa utvecklingsprojekt inom detta område är mer framgångsrika än andra. Teknik är till 

sin natur något som förändrar samhälleliga funktioner och tar bort begränsningar. Teoretisk 

kunskap är mindre beroende av samhällets förväntningar. Detta medför bland annat att 

teknisk kunskap utvecklas annorlunda än den teoretiska kunskap som den bygger på. Det är 

till exempel lättare att skrota ett solkraftsprojekt än att avfärda fysikaliska teorier om 

solenergi. 

Jornet et al. (2016) har ett historiskt perspektiv med utgångspunkt från de moderna 

pedagogiska klassikerna Dewey och Vygotskij. Tekniskt lärande föregår intellektuell insikt i 

bemärkelsen att man alltid måste lyckas lösa ett problem innan man förstår att man kan lösa 

en viss typ av problem. Grunden för teknisk kunskap är erfarenheter av omvärlden som 

medför någon form av förändring av personen som erfar. 

Kim & Roth (2016) har ett perspektiv som är både utpräglat organisatoriskt och historiskt. 

Utgångspunkten är teknikens förhållande till naturvetenskapen, men också de fyra 

aristoteliska orsakerna (materialis, formalis, finalis och efficiens), vilket är en tydlig 

hänvisning till Heidegger. Den tekniska kunskapens natur ligger i människans förmåga att 

förstå sina mål och medel. I den mån man kan tillskriva företeelser som orsakade av 

mänskliga handlingar så kan man uppnå sådan förståelse. Huvudbudskapet är att teknik är 

något mer än tillämpad naturvetenskap. 

King et al. (2016) har ett svårplacerat perspektiv, men det samhälleliga ligger antagligen 

närmast till. Diskussionen fokuserar på IKT i undervisning och hur lärarens tekniska 

kunskaper påverkar effektiviteten. Läraren måste inte bara ha ”manualkunskap” om hur 

man interagerar med tekniken med hjälp av tangenttryckningar, musklick och dylikt, men 

måste även ha förståelse både för hur tekniken kan stödja specifika undervisningsaktiviteter 

och för teknikens funktioner i specifika sociala kontexter. 

Kivinen et al. (2016) har ett samhälleligt perspektiv. Diskussionen handlar om att kunskap i 

dagens informationssamhälle måste betraktas utifrån konstruktivistiska eller pragmatiska 

perspektiv. Kunskapsbyggande kräver dialog mellan individer och omstrukturering av 

individers befintliga kunskaper. Samtidigt är kunskap, såväl vetenskaplig som teknisk, 

intimt förknippad med handling. Resultatet eller artefakterna som uppstår genom 

mänskliga handlingar är del av en objektiv verklighet som utgör grunden för kunskap i en 

social kontext. 

Nia & de Vries (2016) har också ett samhälleligt perspektiv. Utgångspunkten är standarder 

för teknisk kompetens, så som de presenteras i amerikanska styrdokument för 

utbildningsväsendet, och deras förhållande till filosofiska teorier om teknik. Teknisk 

kunskap är en aspekt av teknik, i bemärkelsen att termen ”teknik” kan användas med 

betydelsen ”kunskap om teknik”, liksom tekniska objekt, aktiviteter och samhällsföreteelser 

är aspekter av teknik. Teknisk kunskap i denna bemärkelse omfattar såväl färdigheter som 
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kreativitet och vetenskap. Medan de båda sistnämnda bedöms ha fått stort utrymme i 

styrdokumenten, påpekas att förhållandet mellan praktisk och teoretisk kunskap har fått 

relativt lite uppmärksamhet i teknikämnet. 

Rauscher (2016) har också ett samhälleligt perspektiv. Problemet som utforskas är hur 

lärares kunskaper om artefakter påverkar teknikundervisning. Artefakter ses som 

ursprunget till teknisk kunskap. Att kunna designa och bygga en artefakt, som uppfyller 

vissa kriterier, är ett giltighetsprov för teknisk kunskap. För detta behövs förståelse bland 

annat för den tekniska artefaktens fysiska strukturer och för dess avsedda funktioner. 

Uzun (2016) har ytterligare ett samhälleligt perspektiv, men diskuterar i första hand 

teknikanvändning i undervisning snarare än teknikundervisning. Diskussionen handlar om 

förhållandet mellan lärarstudenters IKT-kunskaper och deras pedagogiska förmåga. 

Exempelvis lyfts problemet fram att engelsklärare (alltså lärare i icke-tekniska skolämnen) 

använder videoredigeringsverktyg och interaktiva skrivtavlor i sin undervisning, utan att 

elever får någon särskild utbildning i hur man använder sådana verktyg. 

Vhurumuku & Chikochi (2017) har ett organisatoriskt perspektiv. Teknikämnet diskuteras 

inte uttryckligen, utan mer som en del av naturvetenskaplig undervisning. Diskussionen 

handlar i huvudsak om inkludering av vetenskapsfilosofi, -historia och -sociologi i 

lärarutbildningar. 

3.2.3 Delresultat 5 
Günes & Bahçivan (2016) har ett historiskt perspektiv. Diskussionen kretsar uttryckligen 

kring centrala kunskapsteoretiska begrepp som övertygelse, kunskapsgrund och 

rättfärdigande. Kunskapens natur är ett system av övertygelser i ett ”central–perifert” 

spektrum. Vad gäller giltighet och ursprung är utgångspunkten ett socialt perspektiv med 

konstruktivistiska drag, där individer berättigar sina övertygelser på egen (autonom) grund 

eller utifrån auktoriteter som till exempel familjemedlemmar. Teknisk kunskap ses dock 

som en beståndsdel i det etablerade ramverket TPACK, jämte pedagogisk kunskap och 

ämneskunskap, snarare än som en produkt av teknikundervisning. 

Hultén & Björkholm (2016) har ett organisatoriskt perspektiv. Teknikämnet sammanställs 

med naturvetenskapliga ämnen, men relateras även till andra ämnen. I synnerhet diskuteras 

hur tekniklärare med liten eller ingen egen bakgrund i teknikämnet (eller i 

naturvetenskapliga ämnen) ”lånar” aktiviteter, metoder och dylikt från andra ämnen i sin 

undervisning. Den kunskap som diskuteras är lärares pedagogiska kunskap (så kallad PCK, 

pedagogical content knowledge). Bland annat tas kunskapens transformativa och 

integrativa natur upp, dess förhållande till handling och hur den uppstår i 

interaktion/möten med omvärlden. 

Larbi-Siaw & Owusu-Agyeman (2017) har ett samhälleligt perspektiv. Faktorer som 

påverkar internetbaserat distanslärande i ett utvecklingsland undersöks. Generella 

kunskapsrelaterade teman diskuteras, som till exempel konstruktivismens syn på social 

interaktion i lärande, liksom elevers kunskaper om internetanvändning. Undersökningen 

fokuserar dock på teknik i undervisning, snarare än på undervisning i teknik. 

Phillips (2016) har också ett samhälleligt perspektiv. Även här handlar undersökningen 

huvudsakligen om teknik i undervisningen, snarare än undervisning i teknik. Liksom i ett 

par av de ovanstående artiklarna tas teknisk kunskap up här som en beståndsdel i ramverket 

TPACK. 

Pulla (2017) har ytterligare ett samhällsperspektiv. Undersökningen handlar om teknikstött 

distanslärande, i detta fall för ursprungsbefolkning i Kanada. Diskussionen tar upp 

kulturella aspekter på teknik, i synnerhet hur teknik och kultur kan antingen motverka eller 
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stödja varandra beroende på hur tekniken införs. Dock är det ytterligare ett exempel på 

teknik i undervisningen, snarare än undervisning i teknik. 

Snape (2016) har ett svårplacerat perspektiv, men antagligen är även detta samhälleligt. 

Utgångspunkten är ett ramverk för teknikundervisning i nyzeeländska skolor. Teknik ses 

här som ett eget kunskapsområde, skiljt från naturvetenskaperna, med en egen filosofi och 

epistemologi. Den sistnämnda följer i princip tidigare nämnda perspektiv med teknik som 

något värdeladdat, socialt betingat, handlingsrelaterat och så vidare. Det egna bidraget till 

diskussionen är en empirisk undersökning av hur lärarstudenter själva uppfattar värdet av 

undervisning i teknikfilosofi och teknikens roll i utbildningsväsendet. 

Zinyeka et al. (2016), slutligen, har både ett historiskt perspektiv och ett samhällsperspektiv. 

Centralt för diskussionen är tre klassiska tolkningar av sanningsbegreppet: 

korrespondenstolkningen, den pragmatiska tolkningen och koherenstolkningen. En 

empirisk undersökning om förhållandet mellan kunskap hos ursprungsbefolkningar och 

naturvetenskaplig kunskap presenteras. Ursprungsbefolkning och vetenskapssamfundet har 

sällan problem att komma överens vad beträffar beskrivning av konkreta teoretiska eller 

praktiska observationer, till exempel att metaller rostar i fuktiga miljöer. Problem uppstår 

först i försök att förklara sådana företeelser, till exempel med onda andar eller med kemisk 

oxidering. 

4 Diskussion 

4.1 Reflektion 
Vad innebär dessa resultat? Tre teman kan urskiljas från analysen: 

1. Hur skiljer sig teknisk kunskap från andra typer av kunskap? Detta är en 

övergripande frågeställning för en stor del av elementen i sökresultat 1–4 (i 

synnerhet Morrison-Love, 2017; Ankiewicz et al., 2006; Norström, 2014; Rauscher, 

2011; Heikkinen et al., 2016; Nia & de Vries, 2016). Mycket av diskussionen handlar 

om förhållandet mellan teknisk kunskap å ena sidan och handlingar eller artefakter 

å andra sidan. Alla tre perspektiven finns representerade i denna diskussion, men 

det historiska och det organisatoriska är mer påtagliga än det samhälleliga. 

2. Hur påverkar lärares och elevers tekniska kunskap undervisningen? Denna 

frågeställning är påtaglig hos de flesta elementen i delresultat 5 (Günes & Bahçivan, 

2016; Hultén & Björkholm, 2016; Philips, 2016), men även några element från 

delresultat 1–4 som handlar om teknik i undervisning (till exempel Matthews, 2015; 

Curry & Cherner, 2016; Hobley, 2016; King et al., 2016; Uzun, 2016). Diskussionen 

handlar till stor del om problem som modern teknik, i synnerhet IKT, i 

undervisningen innebär för lärares kunskapsförmedlande och elevers 

kunskapsinhämtande. Det samhälleliga perspektivet dominerar här. 

3. Vad innebär den moderna tekniken för mänsklig kunskap? Denna frågeställning är 

tydligast hos ett par element i delresultat 2 (Kato, 2006; Steel, 2013), men kan även 

skönjas bland några element i delresultat 4 (till exempel Kivinen et al., 2016; 

Vhurumuki & Chikochi, 2017) och möjligen även bland de antropologiskt präglade 

elementen i delresultat 5 (Pulla, 2017; Zinyeka et al., 2016). Diskussionen handlar 

om hur modern teknik, återigen i synnerhet IKT, ger upphov till opålitliga 

kunskapskällor och mystifierar tillvaron för den ”vanliga” människan som inte har 

specifika expertkunskaper. Det historiska perspektivet är vanligast här, men de båda 

övriga perspektiven kan också skönjas. 

Dessa tre teman kommenteras kortfattat nedan. 
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Det första temat har betydelse bland annat för hur skolans teknikämne ska utformas, vilka 

lärandemål som ska eftersträvas, vilka kompetenser som lärare ska ha och hur elever ska 

bedömas. Återkommande i diskussionen är den aristoteliska distinktionen mellan epistêmê 

och technê (Parry, 2014). Att det (idé-)historiska perspektivet har fått stort utrymme är 

därför föga förvånande. Men även det organisatoriska perspektivet kommer in i 

diskussionen, bland annat genom att belysa (naturvetenskapliga) förklaringars förhållande 

till teknisk kunskap. Förmåga att ge förklaringar till varför artefakter fungerar som de gör 

uppfattas typiskt som ett exempel på manifestering av teknisk kunskap eller rent av som en 

nödvändig beståndsdel av teknisk kunskap. Det samhälleliga perspektivet kommer typiskt in 

i diskussionen genom läroplaner, standarder och andra styrdokument. Ett exempel är 

bedömningskriterier, som är avsedda att förtydliga vad en elev ska kunna för att uppnå vissa 

betyg. 

Vad gäller det andra temat så har betydelsen för pedagogisk praktik huvudsakligen att göra 

med effektivitet i undervisningsverksamhet, formulerad utifrån givna mål och resurser. Att 

det samhälleliga perspektivet är framträdande här är inte överraskande, eftersom skolan har 

ett uppdrag och eftersom tekniska och finansiella omständigheter utgör skolans 

förutsättningar att utföra detta uppdrag. Som nämnts ovan handlar denna diskussion om 

teknik i undervisning, snarare än undervisning i teknik. Att begreppet teknisk kunskap ändå 

är relevant i detta sammanhang återspeglas inte bara i den självklara noteringen att lärare 

och elever måste kunna hantera den teknik som finns i deras gemensamma verksamhet. 

Teknisk kunskap är ett centralt begrepp i TPACK-modellen (Mishra & Koehler, 2006). Utan 

att gå djupare in i denna modell kan nämnas att den handlar om att analysera lärares 

kompetens i termer av teknisk kunskap, jämte pedagogisk kunskap och ämneskunskap. 

Teknisk kunskap kommer således in som centralt begrepp i en separat akademisk 

diskussion. 

Det tredje temat är kanske det mest abstrusa. Redan i mitten av 1900-talet påpekade Martin 

Heidegger (1954/2004) i texten Die Frage nach der Technik att den moderna tekniken 

skiljer sig från klassiskt hantverk, i och med att den baseras på i hög grad specialiserad 

naturvetenskap. Detta medför att människan får svårare att förstå tekniken och därmed sin 

omvärld. Detta resonemang bygger på klassiska filosofiska begrepp om kausalitet, vilket gör 

att det historiska perspektivet ligger nära till hands. Men det grundläggande problemet om 

människans utsatthet och svårighet att förstå sin omgivning är dagsaktuellt i vårt tekniskt 

präglade samhälle. Ett exempel är källkritik, bedömning av trovärdigheten hos 

informationskällor, som präglas av såväl informationstekniska aspekter som 

kunskapsteoretiska aspekter. 

4.2 Vad som inte fanns med i undersökningen 
Det svenska ordet ”teknik” kan i de fall där det används för att beteckna ett 

undervisningsämne motsvaras i engelskan av både technology och engineering. Oftast 

används det förstnämnda för att beteckna motsvarande skolundervisningsämne i 

engelskspråkiga länder (ibland i den längre formen design and technology). Det sistnämnda 

används mestadels för att beteckna olika former av högskoleundervisning, men kan även 

användas för att beteckna teknikundervisningsämnet i gymnasie- eller grundskolan. Det kan 

därför vara av intresse att undersöka hur sökningen hade sett ut ifall sökfrasen technology 

education hade ersatts med engineering education. Nedanstående tabell visar hur 

resultaten av den snäva sökningen och tre av de bredare sökningarna i ERIC skulle ha sett ut 

i så fall: 
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Tabell 7. Antal sökträffar – alternativ engelsk översättning av sökfras. 

Databas Sökuttryck Antal 
ERIC (title:knowledge or abstract:knowledge or descriptor:knowledge) 

and (title:epistemology or abstract:epistemology or 
descriptor:epistemology) and (title:philosophy or 
abstract:philosophy or descriptor:philosophy) and 
(title:”engineering education” or abstract:”engineering 
education” or descriptor:”engineering education”) 

0 

ERIC (title:epistemology or abstract:epistemology or 
descriptor:epistemology) and (title:philosophy or 
abstract:philosophy or descriptor:philosophy) and 
(title:”engineering education” or abstract:”engineering 
education” or descriptor:”engineering education”) 

3 

ERIC (title:knowledge or abstract:knowledge or descriptor:knowledge) 
and (title:philosophy or abstract:philosophy or 
descriptor:philosophy) and (title:”engineering education” or 
abstract:”engineering education” or descriptor:”engineering 
education”) 

13 

ERIC (title:knowledge or abstract:knowledge or descriptor:knowledge) 
and (title:epistemology or abstract:epistemology or 
descriptor:epistemology) and (title:”engineering education” or 
abstract:”engineering education” or descriptor:”engineering 
education”) 

20 

 

Som synes är antalet träffar (0, 3, 13 respektive 20) genomgående lägre än motsvarande 

sökningar där technology education använts istället för engineering education (7, 9, 56, 48). 

Det kan dock ändå finnas material i någon av de snävare sökningarna som tillkommer i den 

alternativa engelska översättningen. Till exempel är de tre titlarna i resultatet från den första 

snäva sökningen (den som inte använder ordet knowledge) nya. Den enda av dessa som inte 

handlar om högskoleutbildning är en artikel om hur klassisk retorik kan underlätta teknisk 

kommunikation hos lågstadiebarn (Brizee, 2015). De båda andra artiklarna handlar om 

högskolelärares syn på sin yrkesroll (Johannesson & Habib, 2010) respektive undervisning i 

kunskapsteori, ontologi och etik på ingenjörsprogram (Christensen & Ernø-Kjølhede, 2008). 

Det sistnämnda är ett exempel på sociotekniska aspekter som inte finns representerade i 

resultatdelen av denna uppsats. I Sverige, liksom i flera andra länder, ingår moment som 

etik, genus och historia i teknikundervisningen. Hur kunskap i sådana områden förhåller sig 

till mer traditionell teknisk kunskap skulle vara en intressant diskussion som dock inte 

berörs i den litteratur som undersökts i denna uppsats. 

4.3 Återstående och nytillkomna frågor 
Ett antal områden finns kvar att utforska och ett antal nya frågor har uppstått från analysen 

och diskussionen. Nedan ges några exempel. 

Hur ser förhållandet mellan artefaktkonstruktion och kunskapsbyggande ut? Att konstruera 

tekniska lösningar tycks vara relevant eller rent av oumbärligt för att tillägna sig teknisk 

kunskap. En tydligare redogörelse för vad detta innebär skulle inte bara vara akademiskt 

intressant, utan även ha potentiellt långtgående implikationer om hur teknikundervisning 

ska bedrivas. 

Hur skiljer sig det nyss nämnda förhållandet från motsvarande förhållande för matematisk 

respektive naturvetenskaplig kunskap? Det förefaller inte orimligt att det skulle finnas 

samband till exempel mellan förmågan att skriva datorprogram och förmåga att lösa 
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matematiska problem eller mellan höga prestationer i mekatronikämnet och höga 

prestationer i fysikämnet. En förbättrad förståelse av tekniska ämnens förhållanden till 

andra skolämnen bygger på förståelse för hur kunskap byggs upp i respektive ämne. 

Hur ser den tekniska kunskapens logik ut? Utöver sats- och predikatlogik för teoretisk 

kunskap måste teknisk kunskap även omfatta logik för handlingar, medel och mål. Det finns 

en omfattande litteratur inom det sistnämnda och handlingslogik (logic of action) är ett 

etablerat område inom både filosofi och artificiell intelligens. 

Hur viktiga är modeller och förklaringar för teknisk kunskap? Det finns en stark tradition av 

att betona naturvetenskapliga förklaringar till varför tekniska artefakter fungerar som de 

gör. Men funktionella tekniska lösningar kan konstrueras av individer med bristande eller 

rent av felaktiga kunskaper om naturen. 

Metoder för att angripa ovanstående frågeställningar kan vara till exempel litteraturstudier, 

filosofisk analys eller empiriska undersökningar. Detta kan ge upphov till flera nya 

examensarbeten eller rent av nyskapande forskning. 

4.4 Metodvalens betydelse för resultaten 
Vad hade kunnat göras annorlunda i denna uppsats? Följande beslut kan tänkas ha påverkat 

resultaten: valet av litteraturstudie som metod, valet av teoretiskt ramverk och valet av 

sökord/-fraser vid själva litteratursökningen. 

Valet av litteraturstudie som metod har till stor del motiverats i metodavsnittet. Dock kan 

det vara på sin plats att diskutera vilka möjliga insikter som hade kunnat uppnås genom 

alternativa metoder. Genom direkt kontakt med yrkesverksamma lärare, till exempel genom 

intervjuer eller enkäter, hade möjligen konkreta problem i undervisningsverksamhet blivit 

mer påtagliga. Att diskutera hur lärare bedömer teknikelevers kunskaper eller hur de 

uppfattar olika elevers förutsättningar skulle kunna ge en alternativ vinkling på de problem 

som undersökts genom litteraturstudien. På liknande sätt hade direkt med elever gett andra 

perspektiv än de som erhållits genom litteraturstudien. Dock hade det blivit svårare att få en 

likvärdig översikt av internationell forskning i området. Det hade också blivit svårare att få 

likvärdiga insikter i det arbete som redan har bedrivits i området tidigare och hur detta 

förhåller sig till uppsatsens frågeställningar. 

Valet av teoretiskt ramverk har givetvis påverkat analysen. Analysen i denna uppsats har 

gått ut på att identifiera perspektiv (organisatoriskt, historiskt eller samhälleligt) och 

epistemologiskt problemområde (kunskapens natur, gränser, giltighet och ursprung). 

Frågan är vilka andra aspekter som hade kunnat betonas och om detta hade inneburit någon 

betydande skillnad för analysen. De perspektiv som har betonats är givetvis inte anpassade 

för materialet och i vissa fall är det svårare att identifiera något perspektiv för enstaka 

artiklar. Men för att göra en grov uppdelning av materialet, för att kunna skilja mellan olika 

typer av artiklar och för att ge grund till diskussion är de ändamålsenliga. De 

epistemologiska problemområdena täcker en stor del av klassiska diskussionerna kring 

kunskapens egenskaper. De är förankrade i litteratur som sträcker sig tillbaka till antiken. 

Det är svårt att föreställa sig hur ett alternativt teoretiskt ramverk skulle se ut. 

Avgränsningen av materialet till artiklar på engelska innebär att andra publikationsformer 

faller bort, till exempel böcker och sådant som är skrivet på andra språk. Det finns till 

exempel en omfattande teknikdidaktisk litteratur på franska. Marc de Vries (2006) har 

påpekat problemet att det inom teknikdidaktiken finns relativt lite lärdomsutbyte mellan 

forskare som skriver på franska och forskare som skriver på engelska. Denna uppsats är 

tyvärr en del av en kulturell klyfta som finns inom det teknikdidaktiska forskningsområdet. 

Att överbrygga denna klyfta är dock inget som låter sig göras i en uppsats av den här 
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omfattningen. Det kan finnas en stor mängd intressant material att utforska vidare i andra 

undersökningar ifall teknikdidaktisk litteratur på andra språk också tas i beaktande. 

Valet av sökord och sökfraser har i hög grad påverkat resultatet. Om till exempel 

kombinationen ”technological knowledge” och ”education” hade använts istället för 

kombinationen ”knowledge” och ”technology education” så hade sökresultatet blivit 

annorlunda. Det är dock i praktiken svårt att utforska alla möjliga sökfraser och deras 

kombinationer. Det kan givetvis vara intressant att generera nya sökfraser och utforska nya 

kombinationer för att identifiera nya artiklar av relevans för frågeställningen. För ett arbete 

av den här omfattningen bör dock 30 analyserade sökträffar vara mer än tillräckligt. 

Att utreda vad som kännetecknar teknisk kunskap utgör själva kärnan för denna uppsats. 

Därför är det svårt att inte inkludera sökfrasen ”technological knowledge”. Dock har detta 

begrepp visat sig vara tvetydigt. Å ena sidan finns det en kunskapsteoretisk diskussion om 

vad som särskiljer teknisk kunskap från andra typer av kunskaper. Detta är i linje med den 

översikt som presenterades i inledningen till den här uppsatsen. Frågor som lyfts fram här 

berör teknikämnenas mål, innehåll och status. Å andra sidan finns det en verksamhetsnära 

diskussion som fokuserar på teknikens instrumentella roll i undervisningen. I denna 

diskussion uppfattas teknisk kunskap som något som lärare och elever måste ha för att 

kunna tillgodogöra sig de fördelar som teknik (typiskt IKT) kan ge undervisningen. 

Undervisningen som diskuteras här är typiskt inte teknikundervisning, utan undervisning i 

språk, historia, matematik eller liknande. 

Att kunskaper i teknik kan främja lärande i andra skolämnen är naturligtvis viktigt och 

intressant (och eventuellt ett område för samverkan mellan tekniklärare och andra 

ämneslärare), att jämföra med hur kunskaper i modersmålet kan främja lärande i andra 

skolämnen. Att döma av den litteratur som undersökts i denna uppsats blir dock den 

kunskapsteoretiska diskussionen om teknisk kunskap sällan särskilt djup när den får detta 

fokus. Eventuellt kan fraser som ”technology enhanced learning”, ”education technology” 

eller liknande sorteras bort i sökningen för att ge ett mer fokuserat utfall. 

4.5 Avslutning och svar på frågeställning 
Teknisk kunskap uppfattas på flera olika sätt av forskare inom utbildningsvetenskap. En 

uppfattning är att teknisk kunskap är ett eget kunskapsområde, skilt från andra 

undervisningsämnen bland annat genom sin koppling till begrepp som handling, normer 

och artefakter. En annan uppfattning är att teknisk kunskap är något som lärare och elever 

behöver för att effektivt kunna tillgodogöra sig resultaten av undervisningsverksamhet. En 

tredje uppfattning är att ett modernt tekniskt samhälle innebär nya sätt att se på 

kunskapsbegreppet. 

Detta ger upphov till nya frågor. Bland annat återstår att klargöra hur teknisk kunskap kan 

konstrueras, härledas och rättfärdigas. Förbättrad insikt i detta område har potentiellt 

långtgående konsekvenser för teknikämnet som självständigt kunskapsområde inom 

skolväsendet. 

Det är mycket angeläget att ha tydliga svar på vilken form av kunskap som ska förmedlas i 

skolans teknikundervisning. I slutändan är det detta som definierar teknikämnenas 

innehåll, storheter och status. Utan sådana definitioner kommer teknikämnena att bli 

fortsatt beroende av enskilda lärares kunskaper och intresse. Risker med en sådan 

utveckling är att undervisningen blir av varierande kvalitet och att teknikämnena kommer 

att betraktas som mindre viktiga undervisningsområden som förr eller senare blir föremål 

för nedskärningar. 
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