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Sammanfattning 
Syftesbeskrivningen för grundskolans teknikämne rymmer mycket av skolans värdegrund 
och demokratiuppdrag. Utifrån ämnets människa-teknik karaktär blir detta synligt och i de 
tvärvetenskapliga delar som rör människa-teknik-samhälle-miljö, vilka kan ses som att vi 
människor med teknik skapar samhällen och miljöer av naturen, är hållbar utveckling 
centralt. Hållbar utveckling kan ses utifrån ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer och 
hur dessa hör ihop och påverkar varandra. 

I läroplanen ges nu stort utrymme för individens användarkompetens och demokratiska 
rättigheter i teknisk literacitet och allmänbildning.  Denna studie undersöker hur 
tekniklärare utifrån sin egen syn på ämnet tolkar denna del av kursplanen i Lgr11 som kan 
knytas till skolans värdegrund och demokratiuppdrag. 

Litteraturstudien omfattar tidigare forskning inom kunskapsemfaser, syn på 
teknikundervisning utifrån bildning, literacitet och kunskap samt tidigare forskning av 
tekniklärares syn på innehåll i hållbar utveckling i teknikämnet. Intervjuer har utförts med 
ämnesaktiva tekniklärare och data analyserades med ett teoretiskt ramverk utifrån 
kunskapsemfaser och perspektiv ur värdegrunden. 

Resultaten visar på att de intervjuade lärarna har liknande uppfattningar när det gäller vad 
teknik är och drivkrafter samt att människa-teknik-förhållandet är grundläggande och att 
teknik inte är ett isolerat fenomen. När det gäller tvärvetenskapligheten finns uppfattningen 
att tekniken är ett ämne som har med många andra ämnen att göra och fångar upp dem. De 
ekologiska faktorerna av hållbar utveckling är de som flest uttalanden kan knytas till i 
lärarnas utsagor.  

Nyckelord: hållbar utveckling, teknikämnet, demokratiuppdrag. 



  



 
Abstract 
The objective description of elementary school's technical subject holds a lot of the school's 
Swedish basic values and democracy mission. Based on the human-technology nature of the 
subject, this becomes visible and in the interdisciplinary parts regarding human-technology-
society-environment, which can be seen as us people creating societies and environments 
out of nature with technology, sustainable development is central. Sustainable development 
can be seen from economic, social and ecological aspects and how they belong and interact. 

The curriculum now gives adequate scope for students’ user-competence and democratic 
rights in technical literacy and general knowledge. This study investigates how technology 
teachers, based on their own knowledge tradition, interpret this part of the syllabus in Lgr11 
that can be linked to the school's basic values and democracy mission. The literature study 
includes previous research in knowledge emphases, views on technical education based on 
education, literacy and knowledge, as well as previous research on technology teachers view 
on sustainable development within the technology subject. Interviews have been conducted 
with active technology teachers and data has been analyzed with a theoretical framework 
based on knowledge emphases and perspectives from the Swedish basic values. 
 
Results indicate that the interviewed teachers have similar perceptions as to what 
technology is and driving forces, and that the human-technology relationship is 
fundamental and that technology is not an isolated phenomenon. As far as 
interdisciplinarity is concerned, the perception is that technology is a subject that has with 
many other subjects to do and captures them. The ecological aspects of sustainable 
development are the ones that most of the teachers’ statements can be tied to. 
 
Keywords: sustainable development, technology subject, democracy mission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Förord  
  9/11-(20)16 

Onsdag, snöstorm, Donald Trump har vunnit presidentvalet 
i USA. Jag drar min 2-åring hem på pulka från förskolan i 
meterhög snö och puttar vagnen med min 1-åring framför 
mig, jag är urstark. På tv ser vi om kvinnomarscher i USA. 
Min jämställda man kommer hem från jobbet och jag kan få 
lite egen tid. Efter volleybollträning kommer jag ut i ett tyst 
och fridfullt vinterlandskap och jag kan bara stå där och 
titta på denna vackra natur, med mina återfunna kvinnliga 
urkrafter. 

Människor är mjuka, maskiner är hårda, står det med blå text på ett vitt klistermärke på 
hallspegeln i mitt föräldrahem. Min mamma har satt dit det, vi adopterar träd vid 
Brattefors-ån och demonstrerar mot kärnkraft. 

När jag går i högstadiet tänker jag att jag ska bli journalist, skriva om orättvisor och 
påverka. Jag har ett stort intresse för miljöfrågor. Efter prao på tidningen Bohuslänningen 
vill jag inte längre bli journalist och till gymnasiet väljer jag naturvetenskapligt program 
med miljöinriktning. När jag fastnar i biologi och kemi byter jag till maskinteknisk 
inriktning då jag i det ser något mer konkret. Mitt specialarbete skriver jag om svensk 
vapenexport för mitt miljöintresse har mer med samhällskunskap att göra. 

Under mina studier i maskinteknik finns människa-teknik alltid med. I de frivilliga 
kurser jag läser på grundutbildningen i Maskinteknik på KTH känner jag ett djupt 
engagemang. Etik för ingenjörer och Internationell civilingenjör där jag skriver om Kyoto-
protokollet. U-landskunskap med uppsats om Bhutan, ett land med matriarkal struktur, och 
funderingar på att göra exjobb för SIDA utomlands. Mitt examensarbete blir senare inom 
vindkraft och jag får möjligheten att doktorera inom Elektrotekniska system. 

Jag är en kort tid på Svensk Energi där jag känner att jag arbetar med något som 
verkligen är intressant. Jag kartlägger elnätsföretagen, analyserar hur tariffstrukturer ska ge 
incitament till energieffektivisering och mikroproduktion. Sol, vind och vatten, skriver jag 
gång på gång i mina texter. Jag gör en omvärldsanalys av förnybart, hur vi får in mer 
förnybart i energisystemet, hållbar utveckling, läser Brundtland-rapporten och 
framtidsvisioner med ny infrastruktur och smarta lösningar. Ansvarig för utbildningsfrågor 
pratar om att vi måste öka intresset för teknik, speciellt bland flickor, här kan du vara en 
förebild, säger hon.  

Några år senare har jag jobbat med annat, skaffat familj och det där med att bli 
lärare har smugit sig på. Jag söker Kompletterande Pedagogisk Utbildning för 
forskarutbildade och tänker att matematik är det ämne jag behärskar och lätt skulle kunna 
undervisa i. Men skolans värdegrund är min värdegrund och när jag i den första 
ämnesdidaktikkursen genom Roberts emfaser, visioner och Hanssons kunskapskategorier 
ser denna värdegrund i kursplanen i teknik för grundskolan ser jag precis mitt människa-
teknik, människor är mjuka, maskiner är hårda. 
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1 Inledning 

 

I syftesbeskrivningen i kursplanen för teknik i grundskolan kan mycket av skolans 
värdegrund och uppgift ses. En stor del i teknikens egna karaktär, som kan 
förenklas till det praktiska syftet vi människor ser i att använda teknik, hör ihop 
med det tvärvetenskapliga synsättet och vi kan inte bortse från det i 
undervisningen.  

Det tvärvetenskapliga området teknik-människa-samhälle-miljö kan ses som att vi 
människor av naturen skapar samhällen och miljöer med teknik. Miljö är inget 
förutbestämt, vilket naturen kan sägas vara i större utsträckning, utan vi påverkar 
eller till och med skapar miljön. Hållbar utveckling kan ses utifrån ekonomiska, 
sociala och ekologiska faktorer och hur dessa hör ihop och påverkar varandra. 
Eleverna ska enligt teknikämnets kursplan utveckla förmågor som handlar om att 
värdera konsekvenser av teknikval och analysera drivkrafter bakom 
teknikutveckling och hur tekniken förändrats över tid. Dessa förmågor är 
grundläggande i själva definitionen av teknik och teknikens karaktär, där vi inte kan 
bortse från människans roll (Skolverket, 2017). 

Utifrån skolans demokratiuppdrag nämns i värdegrunden olika perspektiv som 
även kan ses rinna ner i syftesbeskrivningen i olika ämnens kursplaner. I 
teknikämnet, utifrån en människa-teknikrelation, blir dessa perspektiv tydliga. 
Perspektiven är entreprenörs-, historiskt, internationellt, miljö- och etiskt 
perspektiv. Mänskliga perspektiv kan ses på individ, samhällelig eller global nivå. 
Olika problem kan motiveras genom att de sätts in i sammanhang utifrån aktuella 
händelser. De långsiktiga målen i kursplanen öppnar för kreativitet med anknytning 
till verkliga händelser och problem (Skolverket, 2017a). 

På 1920-talet behövdes kvalificerad arbetskraft på olika positioner till industrin. De 
tekniska utbildningarna var viktiga för detta ändamål. Begreppet teknisk 
allmänbildning var centralt (Hallström, 2009). En balans efterfrågades mellan en 
fast uppsättning tekniska kunskaper kontra förmågan att bilda sig själv i förändring 
med tekniken, några få specialiseringar kontra bredd och allmänbildning, praktisk 
syn på ämnet kontra polyteknisk teoretisk syn på ämnet, samt intuitiv 
förtrogenhetskunskap, att känna teknik, kontra teoretisk kunskap, att tänka teknik. 
Fokus på teknikens språk med tekniska och matematiska begrepp fanns också 
(ibid.). Tekniken som skolämne i Läroplan för grundskolan 62 och 69 var ett 
tillvalsämne med tydlig yrkesinriktning och ämnesinnehållet bestämdes av 
industrin (Bjurulf, 2013). Yrkestekniska och ekonomisk-industriella argument 
dominerade diskussionen i hela västvärlden fram till 1970- och 80-talen. 
Motsättningar finns fortfarande mellan förespråkare av allmänbildande och ett mer 
ingenjörsbetonat yrkesinriktat teknikämne (Hallström, 2009). 

Då Lgr 80 infördes blev ämnet obligatoriskt för alla elever. Argument kom då om 
att skolans undervisning generellt borde bli mer praktisk för att motverka negativa 
effekter som skoltrötthet. I det praktiska skolarbetet skulle teori och tillämpning 
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varvas. Ett jämställdhetsmotiv fanns också vilket innebar att flickor skulle ges 
möjlighet att arbeta med teknik i framtiden. Teknikämnet var en del av de 
naturorienterande ämnena och teknikens praktiskt inriktade arbetsformer skulle 
implementeras i de naturorienterande ämnena (Bjurulf, 2013). 

I Lpo94 blev teknikämnet självständigt och fick en egen kursplan som 
kännetecknades av målstyrning, innehållet beskrevs endast kortfattat och olika 
perspektiv som skulle fånga centrala aspekter av teknik oavsett valt ämnesinnehåll 
fanns (Bjurulf, 2013). Detta gav en mångfald av tolkningar av lärarna. Mål att sträva 
mot angav undervisningens riktning utan att sätta någon gräns för elevernas 
kunskapsutveckling. Undersökningar visade att skolans undervisning inte 
stimulerade elevers intresse för teknik. Tydligare kursplaner med ökad 
konkretisering och ett mer lättillgängligt språk efterfrågades då (ibid.). I 
betänkandet inför Lpo94 då teknikämnet fick en ny roll uttalades just att tekniken 
är en egen kunskapskultur och att tekniken som kunskapsområde kan ge ett 
sammanhang för vissa aspekter av miljöfrågorna. Ett förslag för det nya ämnet var 
först ”Teknik och miljö” som ett teknikämne med ansvar för de miljörelaterade 
frågorna men senare blev detta inget eget ämne utan framträdande perspektiv i 
kursplanerna. Relationen mellan människa-teknik-samhälle-natur skulle vara en av 
grunderna i teknikämnet och detta skulle berika behandlingen av miljöfrågorna 
(Klasander, 2010).  

I en granskning av teknikundervisningen på 22 grundskolor menar 
Skolinspektionen (2014) att många lärare känner sig osäkra på kursplanen och vad 
som är utmärkande förhållningssätt och metoder vilka ska medföra ett effektivt 
lärande i teknik och det som utgör teknikens särdrag. Lärarna missar tillfällen att 
knyta an sin undervisning till elevernas vardag och det omgivande samhället och 
eleverna ges för liten möjlighet till teoretisk förankring och diskussion och 
reflektion i samband med det praktiska arbetet som blir allt för omfattande. 

Inom den medborgerliga läroplanskoden, vilken kan sägas vara en inbyggd mening 
i läroplanen som inte direkt uttalas men som innehåller de principer som motiverar 
urval av kunskap (Lundgren, 2014), ses att en tidigare vetenskapligt rationell kod 
sedan 70-80-talet fått ge plats för en mer demokratisk kod. Teknisk bildning ses 
som viktig för Sveriges konkurrenskraft, individens användarkompetens och 
demokratiska rättigheter ges nu större utrymme (Lundgren, 2014a). Det kan därför 
vara intressant att undersöka hur den del av teknikämnets kursplan inom läroplan 
för grundskolan (Lgr11) som kan knytas till skolans värdegrund med 
demokratiuppdrag och hållbar utveckling, tolkas av lärarna utifrån deras egen syn 
på ämnet. 
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Världens väverskor 
 

I tidernas gryning började vi  
vår väv som blev ändlöst lång 

Vi äro de namnlösa nornorna vi 
som glömdes i bardernas sång 

Vi sökte vår väfta kring jordens rund 
Vi fann ull och lin, och en silkesmask 
med färdig spole i ett mullbärsträd 

fann vi en dag i doftande lund 
 

Vi vävde för levande stora och små 
Vi vävde Guds moders dräkt också 

Vi vävde för kriget och satan 
Vi vävde, vi spann för kyrka och Gud 

Vi vävde bödelns röda skrud 
Vi vävde efter lag och bibelns bud 

Vår väv blev längre än vintergatan 
Den räckte att svepa hela vår jord 

i varv på varv till ett jätteknyte 
att dölja dess nakenhets lyte 

Ty hur vi än vävde och hur vi spann 
väven dock aldrig räckte 

att skyla var frysande kvinna och man  
och säkra en dräkt för ett kommande släkte 

Barnen föds både vinter och sommar 
de föds nakna till livets dom 

Men lammen föds ock, och linet blommar 
och bomullsbusken dignar av blom 

Aldrig den slutar vår väldiga duk! 
Aldrig vi väver den sista dräkten! 

I krigssirenernas vrålande tjut 
vi väver för kommande släkten 

och lyssnar till blodets siren i vårt öra 
som susar om liv, om skydd, om huld 

Aldrig vi frågat: Herre vad skola vi göra 
ty vi sonar så fort våra händer förmå 

hårdhet, orätt och skuld 

Ni alla som väver med tanke och ord – 
väv en duk lika väldig som vår! 

En duk av värme kring hela vår jord 
Låt oss mötas i levandets år! 

I en värld, där ingen är hädd och ingen naken 
där ondskan är död och friden är vaken 

där alla hjälper och ingen slår 
 

Ni alla som väver med tanke och ord – 

väv en duk lika väldig som vår! 

Vi äro de namnlösa nornorna vi 

som glömdes i bardernas sång 
 

Moa Martinsson, 1943 
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2 Bakgrund 

 

Intentionen i följande avsnitt är att ge en grund för studien vilken omfattar 
teknikämnet och tekniklärares val av undervisning om hållbar utveckling. Här ges 
därför en beskrivning av vad teknik i relation till hållbar utveckling kan innehålla, 
sådant som har koppling till perspektiv som uttrycks i läroplanen, alltså kursplan 
och värdegrund med demokratiuppdrag. Följande text omfattar ekonomi- och 
demokratiaspekter, teknikens drivkrafter, miljö- och resursfrågor samt sociala- och 
jämställdhetsaspekter. 

 

2.1 Om teknik, arbete och ekonomi 
 

Moa Martinssons dikt Världens väverskor från 1943 är en hyllning till kvinnoarbetet 
genom tiderna. I tolkning av Svanberg (1992) ses vävandet som en fin symbol för 
kvinnornas livsuppehållande arbete som en osynlig bas i samhället. Nornorna var i 
nordisk mytologi tre ödesgudinnor som vävde och spann de många trådarna i 
människornas livsöden. På samma sätt menar Moa att kvinnorna alltid arbetat på 
en ändlös livsviktig väv av omsorg och omvårdnad. Att nornorna omnämns som 
namnlösa betyder att Moa är medveten om att detta kvinnliga arbete är dolt och 
glömt. Krigare, uppfinnare och hjältar har hyllats, men kvinnorna som evigt arbetar 
i kulisserna hyllas inte (ibid.).  

Skolans värdegrund betonar att utbildningen ska gestalta och förmedla jämställdhet 
mellan kvinnor och män (Skolverket, 2017). 

Moas mor var textilarbeterska, ett tekniskt arbete som traditionellt sett inte ansetts 
vara tekniskt då det är ett typiskt kvinnligt arbete och globalt ser vi fortfarande 
dåliga arbetsvillkor för arbetare även vid våra svenska företag utomlands. Historiskt 
har kvinnliga arbeten i högre grad än manliga stämplats som okvalificerade 
(Hansson, 2009). Om tekniken ska ses i det sammanhang som den skapas och 
används i, måste den också ses utifrån att de som skapar och använder tekniken är 
män och kvinnor (Mellström, 2009). Teknik anses typiskt och självklart manligt. 
Män är ofta utvecklare av teknik och kvinnor användare. Det som män gör räknas 
som teknik men inte det som kvinnor skapar eller använder (Berner, 2009). Hela 
den svenska arbetsmarknaden är fortfarande starkt könssegregerad. Fler kvinnor 
arbetar i den offentliga sektorn och exempelvis sjuksköterskors arbete anses inte 
vara tekniskt, fast det verkligen är ett tekniskt arbete på många sätt (Skolverket, 
2011). Fler män arbetar med de traditionellt sett tekniska yrkena. Traditionellt 
kvinnliga arbeten har lägre lön än manliga (ibid.). Könssegregeringen på 
arbetsmarknaden har sin största grund i den historiska arbetsdelningen i hemmen 
mellan kvinnor och män (Svanberg, 1992). Arbetsmarknadens könssegregering och 
arbetsfördelningen i hemmet lever också kvar beroende av varandra. 
Socialdemokraternas kvinnoförbund kom med förslag om 6 timmars arbetsdag 
redan på 70-talet med syftet att en omfördelning av arbets- och hemmatid skulle 
leda till en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män (Karlsson, 1993).   
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Arbetstid och skapande av arbete åt alla när teknik och samhälle hela tiden 
effektiviseras allt mer är problem vi redan ställs inför. Hur vi ska arbeta i framtiden 
och hur den framtida medborgaren ska rustas för arbete och vardag är särskilt 
intressant ur ett teknikvetenskapligt perspektiv. Teknikämnet har en stor och 
avgörande roll då människa-teknikförhållandet är grundläggande. I 
teknikundervisningen har skolan möjlighet att motverka traditionella könsmönster 
och ge eleverna möjlighet att utveckla ett intresse oberoende av biologiskt kön 
(Skolverket, 2011). Inom tekniken har människors syn på vad som är kvinnligt och 
manligt skapats, förstärkts och återskapats i normer. Den symboliska kopplingen 
mellan manlighet och teknik är konstruerad och det finns därmed möjligheter att 
påverka den. Teknikämnet i skolan är viktigt för det förändringsarbete som ska öka 
ungdomars valfrihet i framtida yrkesval och avancemang inom arbetslivet (ibid.). 

 

2.2 Om teknik, arbete, ekonomi och miljö 
 

Moa Martinssons dikt kan också påminna om vad syftet borde vara med allt arbete, 
att främja livet och skapa användbara bruksvärden (Svanberg, 1992). Moa menar 
också att den kvinnliga arbetskraften utnyttjats till annat än omsorg och att vårda 
livet, till exempel för att producera vapen under de båda världskrigen. Dikten talar 
om kvinnokulturens ansvar för naturen, miljön och användningen av resurser 
(ibid.).  

Skolans värdegrund betonar att utbildningen ska gestalta och förmedla 
människolivets okränkbarhet samt solidaritet mellan människor (Skolverket, 2017). 

Även när det gäller genus och miljö är detta en fråga om ojämlikhet (Hultman & 
Kall, 2016). Kvinnor drabbas i större utsträckning än män av negativ 
miljöpåverkan. Kvinnor utgör en större del av världens fattiga och tar ett större 
ansvar för hemmet. Speciellt på landsbygden och i utvecklingsländer påverkas de 
därför mer av förändringar i vatten och energiförsörjning (Terry, 2009). Kvinnor 
agerar, statistiskt sett, mer miljövänligt än män utifrån konsumtionsmönster och 
vanor och lämnar ett mindre ekologiskt fotavtryck än män (Mont, Heiskanen, 
Power, & Kuusi, 2013). Frågor om femininitet och maskulinitet kan knytas till miljö 
och natur men även till teknik. Våra ideal, värderingar och hur vi förstår naturen är 
kopplat till detta och maskuliniteter förknippas med miljöförstörande verksamhet. 
Kvinnan knyts till gestaltningen som naturen som moder Jord (Wajcman, 2010). 

 

2.2.1 Teknik och miljö - Ekologisk modernisering och teknikens dualism 
 

I vårt samhälle använder vi naturen för att tillgodose våra behov och upprätthålla 
vår livsstil (Hultman & Kall, 2016). Med teknik skapar vi av naturen miljöer och 
samhällen (Skolverket, 2017a). Med nuvarande ekonomiska system är vi i ett 
dominansförhållande och suger ut vår jords resurser (Klein, 2015). Vi i västvärlden 
kan också med vårt ekonomiska system upprätthålla vår välfärd på bekostnad av 
utvecklingsländerna. Det finns ett direkt samband mellan energiförbrukning och 
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ekonomisk output (BNP) för varje enskilt land (Uddenfeldt, 2016). Att upprätthålla 
vårt användande av fossila bränslen är destruktivt och globalt sett direkt förödande 
(ibid.).  

I Brundtland-rapporten som utarbetades i FNs världskommission för miljö och 
utveckling under Norges ordförandeskap 1987 fokuserades på begreppet hållbar 
utveckling och hur miljöproblemen skulle förstås och hanteras (Gyberg, 2009). 
Begreppet ekologisk modernisering betonade att ekonomisk tillväxt skulle vara 
gynnsam för den globala ekonomin och miljön. Tidigare på 70-talet fanns tvärtemot 
övertygelsen om att industrialismens ekonomiska tillväxt skedde på bekostnad av 
utvecklingsländerna och den globala miljön. På senare år ses en förändring där 
röster återigen höjs mot västvärldens fokus på ekonomisk tillväxt och att själva 
tekniken skulle vara en lösning på problemet (ibid.). 

Tekniken ses som både en god och ond kraft i samhället, med nya möjligheter till 
välfärd men också som ett hot mot mänskliga livsformer och värden (Hansson, 
2009). Verkligheten är mer komplex än så men om vi ser till effekter av teknik är 
det oftast bieffekterna till en teknik som är negativa, bortsett från vapenteknologi. 
Miljöproblem är ett tydligt exempel på detta. Ny teknik utvecklas inte med syftet att 
den ska leda till miljöproblem men bland annat ekonomiska intressen och att våra 
stora tekniska system måste fungera i nuet får ofta gå före. En medvetenhet om 
risker med den nya tekniken verkar inte alltid räcka för att inte utveckla ny teknik.     

Sårbarheten i samhället, när det gäller hur vi ska hantera klimatproblematiken, har 
ytterst sin grund i sociala, beteendemässiga, politiska och institutionella faktorer 
(Gyberg, 2009), omprioriteringar och förändrade riskuppfattningar krävs. Att 
miljöproblemen och då främst klimatproblematiken ska lösas med teknik och ökad 
tillväxt angriper inte orsakerna till problemet helt då vi väljer att inte se hela 
problemet och ökar istället samhällets sårbarhet när vi skjuter det på framtiden 
menar Uddenfeldt (2016). Det är ändå i nuvarande ekonomiska, tekniska och 
politiska system som förändringar sker och måste ske på kort sikt, även om det kan 
ses och upplevas gå för långsamt. 

Ekologisk modernisering i form av en övergång till el för vårt energibehov i så stor 
utsträckning som möjligt skulle kunna lösa en del av klimatproblemet med 
ekonomiska incitament och en ny anpassad infrastruktur. Vad vi använder för el 
blir då avgörande och ett stort forskningsområde just nu är, enligt 
Energimyndigheten (2017), om vi kan ha ett energisystem med endast förnybar el.  

Energisystemet som det ser ut nu kräver olika elproduktionskällor som bas- och 
reglerkällor. Vårt lands elproduktion består till stor del av vatten och kärnkraft, 
stora satsningar har gjorts på förnybar el främst i form av vindkraft (Nilsson, 2009). 
Kärnkraften är omtvistad i Sverige och efter kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011 
förändrades läget globalt för att bygga ny kärnkraft. Tyskland stängde flera 
kärnkraftverk ganska omgående (Mckillop, 2013). Utbyte av baskraft i form av 
kärnkraft blir så länge kostnadseffektivitet är grundläggande, och marknaden styr, 
ofta kolkraft och ett system med mycket förnybar el som i Tyskland kräver därmed 
att kolkraft körs efter prognoser och gasturbiner med miljöfarlig naturgas används 
som reglerkraft.  
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När det gäller vad individen i samhället kan göra kan tariffstrukturen på el-
abonnemangen påverka, då hänsyn tas till tid och effekt då kostnaden varierar över 
dygnet kan vissa incitament fås för kunden att energieffektivisera. Den del som går 
att påverka utgör dock en liten del av den totala elkostnaden (Nilsson, 2011). Med 
olika bidragssystem kan andelen el från förnybara källor öka då konsumenten själv 
kan producera sin el (Nilsson, 2011a). Mikroproduktion av el för vind- och solkraft 
kan ske med nettodebitering där överskottet av producerad el kan matas på nätet på 
sommaren då solkraft kan ge mycket el men behovet inte är så stort, sedan kan 
motsvarande el tas ut när behovet av el är större än den egenproducerade elen. En 
oro för missade skatteintäkter gör att nettodebitering ännu inte tillämpas i Sverige. 
Med ekonomiska styrmedel som inmatningstariffer där producenten får en fix 
betalning för den el de använder själva och en bonus på den el de matar in på nätet 
fås ett incitament till energieffektivisering i själva bidragssystemet (Nilsson, 2011a). 

Stora förändringar krävs på många plan när det gäller el, värme och kyla samt 
transporter. Ekologisk modernisering kan också ses i en strävan mot ekonomisk 
tillväxt för utvecklingsländerna och att på så sätt bryta sambandet mellan 
ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, men i att ekonomisk tillväxt för västvärlden 
ska lösa miljöproblemen finns dilemman.  

 

2.2.2 Hållbar utveckling – ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter 
 

FNs nya utvecklingsagenda för 2030 består av 17 globala mål för en hållbar 
ekonomisk-, social- och ekologisk utveckling i en strävan mot att utrota extrem 
fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa samt lösa 
klimatkrisen (FN-förbundet, 2016). Ur mål 8 vilket behandlar anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt kan en bild av en global jämviktsekonomi ses 
där sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring ska kunna brytas, 
med hållbar konsumtion och produktion med utvecklingsländerna i täten.  

När det gäller förhållandet mellan energi, som direkt proportionellt mot ett lands 
BNP (Uddenfeldt, 2016), och fattigdom, kan en ökad tillgång av energi oavsett om 
det är från fossila bränslen, vilket leder till miljöförstöring, direkt leda till en 
minskning av fattigdom i landet, se exempelvis Wang & Li  (2016) om Kinas 
kolanvändning. Vi ser här ett direkt dilemma mellan ekonomi, sociala och 
ekologiska aspekter.  

Kunskap om hållbar utveckling utifrån ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer 
och hur de hör ihop, samt en förståelse för konsekvenser av teknikval och 
drivkrafter bakom teknikutveckling kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt med 
olika synsätt, aspekter eller skolämnen.  

I de förändringar som nu pågår när det gäller globalisering, ny teknik och 
teknikutveckling, klimatförändringar och internationella hotbilder sker en 
förändring i hur utbildning uppfattas och diskuteras (Lundgren, 2014a). 
Internationella och tvärvetenskapliga mer komplexa synsätt blir nödvändiga. I 
teknikämnet kan en grad av tvärvetenskaplighet med filosofiska frågeställningar 
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kring teknik, samt sociologiska och historiska perspektiv komma in för att se 
tvärvetenskapliga kopplingar med ekonomiska, etiska, ekologiska och sociala 
synsätt i konsekvenser av teknikval (Skolverket, 2017a). För att se hur alla 
dimensioner av hållbar utveckling kan komma in i tekniken som ämne krävs också 
kunskap om och förståelse för de tekniska systemen (Klasander, 2010), även som 
sociotekniska system där människor och artefakter i vårt samhälle ingår med 
aktörer, processer, organisationer, företag och institutioner, samt förståelse för 
systemens omgivning - miljön. 

Vårt beroende av stora system och trögheten att ställa om det stora till något annat 
kan relateras till vem eller vad som har kontroll över de stora systemen. Det blir en 
fråga om komplexitet och demokrati. Nära sammanhängande är frågan om 
förståelse, påverkan och makt att påverka (Ingelstam, 2009).  Till vilken grad går 
samhället och sambandet mellan dess olika funktioner att förstå? Är det möjligt för 
människor att, under tillåtna former i samhället, påverka händelseutvecklingen och 
de villkor som styr deras egna liv? Vem har möjlighet att på samhällets system 
trycka sin egen vilja och påverka dem, och hur går detta till?  

 

2.3 Arbete, demokrati och koppling till skolans värdegrund 
 

Moas dikt antyder också att de värden som göms i kvinnoarbetet måste tas till vara, 
göras synliga, och få större inflytande i samhällsplaneringen (Svanberg, 1992). 

Skolans värdegrund betonar att individens frihet och integritet samt alla 
människors lika värde ska gestaltas i utbildningen (Skolverket, 2017). 

Motiven för undervisningen och skolan i en vetenskapligt rationell läroplan med 
teknisk-instrumentell kunskapssyn är hämtade från ekonomisk rationalitet snarare 
än från en pedagogisk (Wahlström, 2016).  I nuvarande läroplan lyfts ett mer 
medborgerligt demokratiskt syfte fram. Utbildning måste ändå löna sig för 
individen. Utbildning måste vara tillgängligt för alla, en skola för alla och en 
likvärdig utbildning (se exempelvis Assarson (2009) respektive Skolverket (2017)) 
gås emot då elever är produkter på en marknad med friskolor och skolval.  Socialt 
utsatta områden går miste om resurser (Beach & Sernhede, 2011). De bästa 
skolorna vill ha de bästa eleverna. Detta skapar större klyftor (ibid.).  

Det finns ett tydligt statistiskt samband mellan elevers socio-ekonomiska bakgrund 
och de betyg de får i skolan, men det finns också elever som hamnar utanför dessa 
mönster och lyckas (Assarson, 2009).  Poststrukturalismen vill visa på att det 
organiserade och rationella kan bli ett problem i ett föränderligt och komplext 
samhälle. Skolans värdegrund är en avvägning mellan välfärdsmodellen och en 
nyliberal ideologi. Liberal individualism ska ge möjlighet för individen att klättra i 
samhället med socialt och kulturellt kapital. Men de individer som inte kan 
konkurrera gynnas inte. Nyliberalt individualistiskt tänk gynnar medelklass och 
övre medelklass (Martinsson & Reimers, 2008). Elever från olika bakgrund möts 
inte längre i skolan. Identitet och framgång nås med andra resurser än skolan i 
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segregerade områden då skolorna här inte kan erbjuda eleverna att lyckas (Beach & 
Sernhede, 2011).  

Decentralisering, friskolor, skolpeng och konkurrens på en marknad gör att skolan i 
verkligheten blir ett instrument för arbetskraft, även om en mer allmänbildad 
sådan. Differentiering sker i samhället, beroende av klass och socio-ekonomisk 
bakgrund, och genom att klyftorna ökar (Beach & Sernhede, 2011). En skola för alla 
och en likvärdig utbildning, vad innebär det? Skollagen föreskriver att utbildningen 
inom varje skola ska vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas, och att hänsyn 
ska tas till elevers olika förutsättningar och behov. En likvärdig utbildning innebär 
inte att skolans resurser ska fördelas lika (Skolverket, 2017). Att alla ska få samma 
chans oavsett socio-ekonomisk bakgrund är grundläggande. Hur och för vem 
utbildningen utformas måste beaktas. 

Teknisk literacitet eller allmänbildning sägs handla om en förmåga att använda, 
hantera, utvärdera och förstå teknik (Bjurulf, 2013). Teknikämnet ska rusta den 
framtida medborgaren med detta och att klara sig i en komplex och teknikintensiv 
värld samt ge möjligheten att kunna göra gemensamma val för framtiden (ibid.).       
I och genom teknikämnet och teknikens egna kunskapskultur finns möjlighet att 
fånga upp mycket av skolans demokratiuppdrag. 

 

2.4 Demokratiuppdraget och det diskursiva hållbar utvecklings-innehållet 
 

Moa uppmanar i Världens väverskor också diktarna att låta sitt arbete ordväveriet 
stå i livets tjänst som det kvinnliga omsorgsarbetet. Detta vill hon se i all världens 
produktion och om allt arbetes mål var omsorg om människan då skulle vi våga 
drömma om en framtida värld (Svanberg, 1992). 

 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska 
gestalta och förmedla.”  

              ur Skolans värdegrund och uppgift (Skolverket, 2017). 

 

2.4.1 Tolkning av demokratiuppdraget 
 

Skolans dubbla uppdrag består i att förmedla både kunskaper och demokratiska 
värden. Inger Assarsson (2009) skriver om omöjligheten för det goda att definieras 
som något absolut gott.  Demokrati kan då på samma sätt som det goda ses som en 
möjlig omöjlighet, om det slås fast vad demokrati är förlorar den sin mening. 
Samtidigt finns dess möjlighet just i denna omöjlighet att slå fast den. På samma 
sätt som demokrati i sig måste slås fast av den som tolkar vad det är, måste skolans 
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värdegrund med demokratiuppdrag slås fast av de som använder den och ges 
betydelse för dem. Då spelar egen syn på ämne och kunskap in.  

Läroplanen har en inbyggd mening, som ofta inte uttalas utan är de principer som 
uppfattas som självklara för att motivera urvalet av kunskap (Lundgren, 2014). 
Tekniklärarens tolkning av läroplan och kursplan utifrån sin egen syn på skolans 
värdegrund och uppgift samt syn på ämnet teknik, och hur detta kommer in i 
teknikämnet och förmedlas till eleverna och inte minst hur det realiseras och tas 
emot av eleverna, är avgörande för på vilket sätt kunskaper, värderingar och åsikter 
om hållbar utveckling skapas i skolan. 

 

”I det ögonblick då skolan inte bara är en institution för att 
återskapa en bestämd moral och att lära sig bestämda texter för att 
förstå sin roll i samhället, blir skolan något som kan möjliggöra 
förändring för såväl samhälle som individ.” 

                       Lärande skola bildning, s.138  (Lundgren, 2014a) 

 

Människans lärande är diskursivt, vilket innebär att det är beroende av historiska, 
kulturella och sociala sammanhang (Ahlberg, 2013). Diskursen kan ses som hur vi 
pratar om och som förebilder medverkar till att göra till norm efter vår egen kultur 
och syn. Vi förmedlar efter vår egen kultur och det vi säger är aldrig neutralt och rör 
aldrig endast det innehåll vi undervisar om (Gibbons, 2013). Det läraren förmedlar 
och konkretiserar om ämnet är och blir diskursivt utifrån egen syn på ämnet och 
tolkning av styrdokumenten.  

 

2.4.2 Det diskursiva HU-innehållet kopplat till demokratiuppdraget 
 

I skolans värdegrund och uppgift ses de perspektiv med syften genom vilka grunden 
för det livslånga lärandet ska stärkas (Skolverket, 2017): 

 

Etiskt   Ska ge grund för och främja elevernas förmåga att göra  
  personliga ställningstaganden. 

Miljö  Ska ge insikter om att eleverna dels själva kan medverka till 
 att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt 
 förhållningssätt till de övergripande och globala 
 miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets 
 funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för 
 att skapa hållbar utveckling. 

Internationellt  Ska ge möjlighet att kunna se den egna verkligheten i ett 
globalt sammanhang och skapa internationell solidaritet. 
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Historiskt  Ska utveckla elevernas förståelse för samtiden och beredskap 
inför framtiden. 

 

Entreprenörskap, företagande och innovationstänkande ska också främjas i 
undervisningen (ibid.). 

I teknikämnets kursplan (Skolverket, 2011a) ses de långsiktiga målen i 
undervisningen. De två förmågorna att värdera konsekvenser av olika teknikval för 
individ, samhälle och miljö, samt att analysera drivkrafter bakom 
teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid, samt tillhörande 
kunskapskrav att eleverna ska kunna föra resonemang kring detta, kan mer 
specifikt sägas röra hållbar utveckling. Centralt innehåll kan väljas och kombineras 
ur arbetsområdena tekniska lösningar, vilket kan sägas behandla teknikens, och de 
tekniska systemens, funktion, och teknik-människa-samhälle-miljö och 
frågeställningar om hållbar utveckling kan integreras i arbetsområdet arbetssätt för 
utveckling av tekniska lösningar (ibid.). Undervisningsämnet teknik måste 
omvandlas till didaktisk form av läraren (Bjurulf, 2013).  

Perspektiven ur värdegrunden kan tillämpas i teknikämnet i ett kunskapsinnehåll 
som rymmer demokratiuppdraget. Det kunskapsinnehåll gällande hållbar 
utveckling som blir möjligt att undervisa inom teknik kan då beskrivas som det 
diskursiva. Det diskursiva står för det vi säger, tycker och tänker (Gyberg & 
Hallström, 2009). Diskurser är de olika kunskaper som vi har om världen och som 
vi organiserar världen i. Diskurs är ett system av regler för hur olika 
betydelserelationer ser ut och dessa definierar hur vi förstår och förklarar den värld 
vi möter liksom våra handlingar. Det är via diskursen vi förstår och definierar vad 
något, här hållbar utveckling (HU), är. Det diskursiva kring teknik och HU 
definierar vilka problem vi ser och hur vi hanterar eller kan eller måste hantera 
dessa problem. Hur tvärvetenskapligt det diskursiva HU-innehållet är och hur 
många olika aspekter vi ser till i undervisningen är avgörande för hur eleven förstår 
och definierar HU. Detta diskursiva innehåll genomsyrar läroplaner och andra 
dokument som påverkar skolans undervisning. 

Den värld av betydelserelationer som vi lever i eller upplever oss i är socio-kulturellt 
definierade koder vilka vi är en del av och skolas in ifrån start i samspel med olika 
förväntningar och krav från omgivningen (Gyberg & Hallström, 2009). Dessa 
betydelserelationer påverkar hur vi förhåller oss till teknik. Teknisk literacitet eller 
teknisk allmänbildning ska innehålla de tekniska kunskaper och förmågor som vi 
människor behöver för att kunna bli medvetna ansvarstagande och kritiskt 
tänkande samhällsmedborgare. Det är här graden av tvärvetenskaplighet kommer 
in med filosofiska, sociologiska, historiska perspektiv, samt ekonomiska, etiska, 
ekologiska och sociala perspektiv i kursplanen och entreprenörskap, etiskt, miljö-, 
internationellt och historiskt perspektiv ur värdegrunden. Detta kan sägas 
sammanfatta det synsätt som präglar läroplanen och specifikt kursplanen i teknik. 

Bakgrunden ovan ska ses som en inflygning till den studie som beskrivs i detta 
arbete. Sammanfattningsvis är grunderna för studien dels att lärare väljer att tolka 
och undervisa innehållet i kursplaner i enlighet med en egen syn på ämnet, dels att 
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det inom läroplan och kursplan har formulerats ett innehåll för hållbar utveckling 
som kan relateras till teknikämnet. Beskrivningen ovan rör både hållbar 
utvecklings-aspekter som kan uttolkas i läroplanen och aspekter inom själva 
utbildningssystemet. Den verksamma läraren måste ta ställning till både 
kunskapsinnehåll, vad-frågan, och varför-frågan. Även aspekter gällande hur och 
för vem måste beaktas. Ingen exakt återgivning och beskrivning av läroplanens 
innehåll ges här då läraren tolkar det som står skrivet i läroplanen, tolkar dess 
utgångspunkter, syften och underliggande ideologier i enlighet med sin egen syn på 
ämnet och skapar därmed en undervisning med innehåll, syften och aktiviteter. En 
sådan undervisning innefattar värderingar och därmed normer som blir synliga för 
eleverna. Studien har fokus på att analysera hur lärare tolkar det innehåll som rör 
hållbar utveckling i teknikämnet. 

 

 

2.5 Syfte 
 

Ämnestraditioner bär på etablerade strukturer, inte bara i kursplanen utan även när 
det gäller hur undervisningen bedrivs på skolan. I utvecklingen av teknikämnet till 
ett mer allmänbildande har det kunskapsinnehåll som rör hållbar utveckling 
utökats. Syftet är här att undersöka hur nuvarande formuleringar i styrdokumenten 
som ett diskursivt HU-innehåll tar sig uttryck och vad det innebär genom att se till 
hur frågor om hållbar utveckling lyfts av lärarna i teknikundervisningen ur några 
verksamma lärares perspektiv. Hur tolkas kursplanen utifrån lärarens egen syn på 
ämnet? 

 

2.6 Frågeställningar 
 

1 Hur talar lärare om hållbar utveckling inom ramen för teknikämnet? 
2 Hur beskriver lärare hållbar utveckling i teknikämnet i relation till skolans 

värdegrund? 
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3 Litteratur 

 

Här beskrivs tidigare forskning inom de områden som arbetets frågeställningar 
omfattar, inkluderande teknikämnet och lärares olika syn på undervisning om 
hållbar utveckling inom teknikundervisning samt forskning om lärares syn på 
innehåll om hållbar utveckling inom ämnet teknik. Detta kapitel omfattar även en 
beskrivning av det teoretiska ramverk som ligger till grund för studiens 
frågeställningar och analys. 

 

3.1 Syn på teknikundervisning – Bildning, literacitet och kunskap 
 

Teknisk bildning ses som viktig för Sveriges konkurrenskraft, individens 
användarkompetens och demokratiska rättigheter (Bjurulf, 2013). Teknisk 
allmänbildning innefattar begreppet teknisk literacitet och begreppets rötter finns 
också i den svenska bildningstraditionen. Teknisk literacitet eller allmänbildning 
ska ge grundläggande men allsidig kunskap som förändrar människan till en mogen 
självständig medborgare (Hallström, 2009).  

Teknik kan definieras på olika sätt beroende på perspektiv. Metoder för att 
tillfredsställa ett i någon mening praktiskt syfte. Artefakter, kunskaper och aktörer 
kan sägas ingå i en typ av system. Tekniska system har konstruerats av människan, 
för människan. Teknisk kunskap inrymmer en värdering utifrån lämplighet och 
effektivitet och artefakter bedöms utifrån olika kriterier gällande den funktion som 
ska uppfyllas (Bjurulf, 2013). Språklig literacitet med begreppsförståelse (Vygotskij, 
1934/1999) och teknisk literacitet kommer in exempelvis i konstruktionsprocessen. 
Viss teknisk kunskap kan inte uttryckas endast i ord då vi måste känna, eller veta, 
hur vi ska göra, så kallad tyst kunskap (Skogh & de Vries, 2013), den finns också 
inbyggd i ritningar och skisser (Bjurulf, 2013). Erfarenheter och kunskaper 
absorberas in i artefakter, så kallad objektskunskap. Det mänskliga tänkandet har 
på så sätt byggts in i artefakter och kan utnyttjas vid användandet. Vi kan använda 
oss av tidigare generationers erfarenheter och denna kunskap kan vi se i ett 
teknikhistoriskt perspektiv (ibid.). 

 

3.2 Om lärares tolkning av kursplan och syn på innehåll i teknikämnet 
 

Utbildningen måste beakta varför vi undervisar som vi gör och en etisk hållning 
måste värdera människan och innehålla ett moraliskt ansvar. Hållbar utveckling 
inom teknikutbildning handlar ofta om ekologisk design av produkter med syfte att 
minimera påverkan av dessa produkter och miljömässig hållbarhet. Innehåll i den 
ekologiska sfären kommer alltså fram medan den sociala, och även den 
ekonomiska, delen saknas i teknikutbildning enligt Pavlova (2013). 



 14 

Elsof (2005) har undersökt hur lärare och lärarstudenter förstår och tolkar hållbar 
utveckling inom teknikämnet. Resultatet indikerar att lärare anser att deras 
kollegor är mindre intresserade av hållbar utveckling än de är själva. Vidare visas 
indikationer på att teknologiutbildare är mindre mottagliga för vetenskap-teknik-
samhälle-miljö-sammankopplingar i läroplanen och att teknologiundervisning rör 
sig åt motsatt håll. I ändringar och reformer i läroplanen kan det vara svårt att nå 
genomslag hos just tekniklärar-studenter som grupp då de tenderar att inte vilja 
engagera sig i sociokulturella dimensioner av teknik i sin syn på världen. Det är 
vidare enligt Elsof så som tekniklärare bör utvecklas inom hållbar utveckling, med 
diskussioner och reflektioner om metaforer kring hållbar utveckling och världssyn. 

Hur lärare ser på sin undervisning inom hållbar utveckling i de naturvetenskapliga 
ämnena, alltså ämnet miljö, och hur undervisningen inkluderar ämnesinnehåll men 
även socialisationsinnehåll har Per Sund (2008) undersökt. Studierna visar att 
lärare vanemässigt utvecklar olika ansvarsobjekt i sin argumentation för den goda 
miljöundervisningen. Dessa beskriver vad läraren särskilt bryr sig om i 
resonemangen om långsiktiga syften i undervisningen och är samhället, elevens 
naturvetenskapliga kunskaper, människans överlevnad, miljömedvetenhet samt 
eleven själv och andra människor. Resultaten visar att ansvarsobjekt ses bilda en 
innehållsemfas för undervisningen och meddelar olika följemeningar om 
exempelvis vilken typ av kunskaper som är viktiga att lära sig för arbetet med 
miljöfrågor. Ansvarsobjekten ses även som emfaser, alltså svarande på frågan varför 
det är viktig kunskap, för lärarens långsiktiga syften i dennas/dennes meddelade 
socialisationsinnehåll och påverkar undervisningens arbetssätt och arbetsformer 
(Sund, 2008).  
 
Vilken hållning läraren har i argumentationen i socialisationsinnehållet, som en 
förskjutning mellan olika etiska dimensioner, vilka aspekter denna argumentation 
rymmer, som ekologiska (människa-natur), sociala (människa-människa) och 
ekonomiska aspekter är intressant för min studie. Eftersom ämnesinnehåll och hur 
lärarna gör kopplingen till värdegrund och demokratiuppdrag i undervisningen och 
planeringen av den studeras här har det diskursiva och ett socialisationsinnehåll 
betydelse och spelar in, då det handlar om värderingar och därmed normer.  

Klasander (2010) frågar sig utifrån tekniska system hur dessa kommer in när det 
gäller, vad kursplanen i teknik säger, hur lärarna gör i undervisningen och hur det 
talas om tekniska system i skolan. Tekniska system utgör en komplex del i 
samhällsväven där stat, företag och organisationer äger, kontrollerar och reglerar 
dem. De är ständigt närvarande i våra liv men vi tar dem ofta för givna och de är till 
viss del osynliga. För att se hur alla dimensioner av hållbar utveckling kan komma 
in i tekniken som ämne krävs kunskap om och förståelse för de tekniska systemen 
och deras gränsande omgivningar. Systemsyn ger en extra dimension till tekniken 
och ramar för hur vi ser teknik och vilka aspekter vi kan få in i tvärvetenskapen och 
hållbar utveckling.  
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3.3 Kunskapsemfaser 
 

Kunskapsemfaser kan ses som en hjälp för läraren att behandla olika syften i 
undervisningen och kunna svara på frågan ”Varför ska jag (eleven) lära mig det 
här?” och är syften (Wickman & Persson, 2015). De kan ses som olika sätt att 
kategorisera innehållet i undervisningen.  

Douglas Roberts (2011) emfaser Den rätta förklaringen och Den säkra grunden 
kan sägas tillhöra Roberts Vision 1 där kunskaperna har en karaktär som kan ses 
som självklara och mer eller mindre kan accepteras i ett tillägnande. Roberts Vision 
2 och kopplingen till verkligheten och eget deltagande blir tydligare i de övriga 
emfaserna. Emfasen att kunna förklara själv vilken kan ses som humanism och 
individens utveckling som människa. Emfasen beslutsfattande vilken kan ses som 
socialrekonstruktionism där individen formas som framtida samhällsmedborgare. 
Emfasen vardagslivet vilken kan ses som socialeffektivitet där individen ska rustas 
för vardag men även för arbetsliv (Wahlström, 2016).  

De val som görs i undervisningen inkluderar värderingar eller kriterier för god 
undervisning, denna strävan efter vad som utgör en god NO-undervisning för att 
eleverna ska bli naturvetenskapligt bildade, eller ”scientific literate”, beskriver 
Douglas Roberts i sina visioner (Roberts, 2011). Enligt Vision 1 ska det 
vetenskapliga innehållet tillägnas som begrepp, lagar och teorier som kan visas i 
observationer och experiment. Lärande av naturvetenskaplig kunskap medför enligt 
Vision 1 automatiskt att kunskapen också kan tillämpas när det krävs. Enligt Vision 
2 måste kunskaper och färdigheter som medför att eleven lär sig tillämpa kunskaper 
i vardagen, politiska, existentiella och moraliska sammanhang inkluderas i 
undervisningen. Det går här att dra paralleller till teknikundervisningen. 

Den rätta förklaringen och Den säkra grunden dominerar i de högre stadierna i 
skolan och är renare kunskapsdelar (Wickman & Persson, 2015) jämfört med de 
andra där demokratiuppdraget i skolan kan sägas komma in mer på olika sätt. Att 
kunna förklara själv, vardagen, beslutsfattande och ämnets karaktär är de av 
Roberts kunskapsemfaser vilka kan ses innehålla det demokrati- eller 
ideologiuppdrag som ingår i skolans värdegrund och uppgift. Den tvärvetenskapliga 
delen av teknikämnet vilken rör hållbar utveckling kan ses genom dessa emfaser 
och behövs för att se ämnet i ett sammanhang.  

Denna studie om lärares syn på hållbar utveckling i teknikämnet handlar om 
beslutsfattande för individen, att utbilda framtida medvetna medborgare och 
socialrekonstruktionism (Wahlström, 2016), att utbilda för framtiden. Denna emfas 
är också nära sammanlänkad med de andra emfaserna, och hållbar utveckling kan 
särskilt ses röra den framtida medborgaren och vardagen, då eleverna i 
teknikämnets tvärvetenskapliga del som rör människa-teknik-samhälle-miljö ska 
utveckla förmågor som handlar om att värdera konsekvenser av teknikval, analysera 
drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken förändras över tid (Skolverket, 
2011a).  
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3.4 Bildningsemfaser inom teknikämnet kopplade till HU 
 

Bildningsemfaser, vilka kan urskiljas i kursplaner och styrdokument och lyfter fram 
de argument som uttrycks kring varför eleverna ska lära sig om ämnet i fråga, 
framträder parallellt i kursplanerna och hör ihop. Ur Klasanders (2010) resultat kan 
tre emfaser för teknikämnet ses vara extra tätt sammanflätade sett genom skolans 
värdegrund och demokratiuppdrag och är centrala i denna studie. Den emfas som 
rör hållbar utveckling och den medborgerliga emfasen, samt hantera vardagen-
emfasen är extra väsentliga. 

Klasander (2010) talar om systemspråk vilka möjliggör olika sätt att betrakta eller 
bygga upp tekniska system och därmed olika sätt att tala om tekniska system och 
dess omgivning vilken kan inrymma olika aspekter och kontexter och på så sätt få in 
tvärvetenskapliga synsätt. När det gäller systemens omgivning kan miljöspråket 
sägas vara dess språk.  

Den hållbara utvecklingsemfasen, (HUE), betonar att det är viktigt att eleverna kan 
något om teknik och tekniska system för att kunna bidra till en hållbar utveckling 
(Klasander, 2010). Emfasen är ekocentrisk på så sätt att det handlar om att rädda 
jorden för framtida generationer och moral kommer då in för att betona att 
människans roll och ställningstaganden är viktiga. Teknikens dualism lyfts fram där 
vi är både förstörare och räddare men tyngdpunkten ligger på att vi är förstörare. 
Genom att visa på att människa-teknik-samhälle-natur(miljö)-samspelet inte är 
deterministiskt betonas att vi kan påverka och förändra och vi har ett ansvar att 
göra det. Karaktären på innehållet är dock inte direkt ifrågasättande, manar inte till 
handling och är mer beskrivande än pådrivande. En teknocentrisk hållning ses där 
miljöfokus finns för att rättfärdiga produktion och inte för att värna om naturen.  

Den medborgerliga emfasen, (ME), handlar om att eleverna ska förstå den 
komplexa teknikintensiva världen så att hon kan medverka i denna konstruerade 
värld som en informerad medborgare, göra väl valda val och ha en kritisk hållning i 
sin förståelse. Här finns en viss teknikkritisk dimension till den storskaliga och 
komplexa tekniken och dess relation till samhällsfrågor. Denna emfas är alltså 
också anti-deterministisk och manar eleverna till att förstå de stora tekniska 
systemen och att de kan påverkas. 

Hantera vardagen emfasen, (VE), är antroposentrisk, utgår från människans 
förnuft, innefattar att kunna hantera systemberoende artefakter, som brukare med 
varierande teknisk insyn, och det mänskliga ansvaret för de tekniska systemens 
utveckling läggs på ett individuellt plan. Människan och hennes artefakt kan ses 
hamna i en beroendeposition mot stora system där hon saknar insyn och makt 
(Klasander, 2010). 

Hittills har kapitlet omfattat beskrivningar för att lyfta fram hur olika emfaser 
framkommer i NO- och teknikundervisning och hur lärares syn på ämnet och på 
kunskap präglar vad som är rådande undervisning.  
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3.5 Teoretiskt ramverk 
 

Det teoretiska ramverk som används i detta arbete grundar sig på ovan beskriven 
tidigare forskning om bildningsemfaser och skolans värdegrund. Mer specifikt 
används här ett urval av Klasanders resultat, de tre emfaserna benämnda HUE, ME 
och VE, vilka kan ses ta upp olika delar av hållbar utveckling som de beskrivs 
tidigare i kapitlet, se Tabell 1, och perspektiven i värdegrunden med syften vilka 
representerar det ämnesinnehåll som genom att det uttrycks i värdegrunden, 
genomsyrar läroplanen och kan ses i teknikämnets kursplan sammanfattar ett HU-
innehåll vilket beskrivs avslutande i bakgrundskapitlet, se Tabell 2. Även ett 
genusperspektiv användes i analysen då ett sådant är framträdande i värdegrund 
och kursplan.  

 

Tabell 1. Urval av Klasanders emfaser 

Bildningsemfaser Klasander Karaktäristika 

Den hållbara utvecklingsemfasen, HUE Ekocentriskt. Teknikens dualism kring 
”ond/god” lyfts fram, men teknik framställs 
oftare som en förstörande kraft.  Mer beskrivande 
än pådrivande. Teknocentrisk hållning, 
miljöfokus för rättfärdigande av produktion. 

Den medborgerliga emfasen, ME Människan roll är viktigt. Handlingsberedskap på 
ett samhälleligt plan. Antideterministisk. 
Motverka uppgivenhet inför framtiden. 

Hantera vardagen – emfasen, VE Antropocentrisk. Att kunna hantera 
systemberoende artefakter. I linje med detta 
läggs det mänskliga ansvaret för de tekniska 
systemens utveckling på ett individuellt plan. 

 

Tabell 2. Perspektiv i värdegrunden som rör hållbar utveckling. 

Perspektiv  Syfte som det nämns i värdegrunden 

Etik Att ge grund för och främja elevernas förmåga till 
personliga ställningstaganden. 

Miljö Att ge insikter om att eleverna dels själva kan 
medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, 
dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 
de övergripande och globala miljöfrågorna. 
Undervisningen ska belysa hur samhällets 
funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan 
anpassas för att skapa hållbar utveckling. 

Internationellt Att kunna se den egna verkligheten i ett globalt 
sammanhang och skapa internationell solidaritet. 

Historiskt Att utveckla elevernas förståelse för samtiden och 
beredskap inför framtiden. 
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4 Metoder för analys och empiriinsamling 

 

Jag vill beskriva hur undervisningsinnehållet ser ut i lärarnas utsagor. Analysen av 
lärarnas uttalanden sker utifrån Klasanders emfaser och ett HU-innehåll som är 
kopplat till beskrivningar i läroplanen. Gällande ämnesinnehåll används perspektiv 
som nämns i läroplanen och rör HU.  

 

4.1 Datainsamling 
 

Som metod för insamling av kvalitativa data valdes intervjuer för att få djupgående 
och detaljerade data och möjlighet att direkt följa upp och ställa följdfrågor samt en 
mer personlig bild av den intervjuade lärarens uppfattningar. Vid intervjuerna som 
var semistrukturerade (Denscombe, 2014) ställdes först två öppna frågor och sedan 
mer insnävande. Den intervjuade fick utveckla sina idéer och ordningsföljden var 
till viss del flexibel. De öppna frågorna rörde vad som vägleder hur undervisningen 
utformas och vad som i den intervjuades bakgrund påverkat detta. Mer insnävande 
frågor tog sedan upp tekniksyn, teknikens syften, hållbar utveckling, perspektiven i 
värdegrunden, om den intervjuade gör kopplingen till värdegrunden, sedan mer 
detaljerat kring hållbar utveckling ur ett perspektiv gällande undervisningen och 
eleverna, men även för att fånga upp en personlig inställning. Vid skapandet av 
frågor för intervjuerna använde jag mig av syftesbeskrivning, förmågor och innehåll 
i teknikämnets kursplan och så som värdegrunden med demokratiuppdraget 
framkommer i syftesbeskrivningen av teknikämnet. Se Bilaga 1 för intervjuguide.  

Syfte fanns att få in data från tekniklärare med olika bakgrund och syn på ämnet för 
att kunna urskilja olika profiler. Under intervjuerna dök idén om att komplettera 
med enkät upp för att fånga upp ytterligare aspekter, som exempelvis rör lärarens 
syn på ämnet, här frågades om lärarens bakgrund i form av utbildning, typ av 
lärarutbildning, typ av examen, antal år som lärare, antal år som undervisande i 
teknik och andra ämnen än teknik som undervisande samt tidigare arbeten och 
studier. Enkäter gavs till de som intervjuades i efterhand. 

 

4.2 Urval 
 

Tre ämnesverksamma tekniklärare hittades efter att ha kontaktat olika skolor och 
lärarna intervjuades vid ett tillfälle var under hösten 2017. Två har arbetat länge 
som lärare närmare 20 år, den ena tekniklärare från början, efter arbete i industrin, 
och den andra NO-lärare som kompletterat för tekniklärarbehörighet i efterhand. 
Den tredje intervjuade har läst kompletterande pedagogisk utbildning efter 
ingenjörsstudier och har 5 års läraryrkeserfarenhet.  Samtliga är ämneslärare, de 
två första har NO utöver tekniken och den tredje har matematik utöver tekniken.  
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4.3 Bearbetning och analys 
 

HU-innehållet och emfaserna, utgör mitt teoretiska ramverk. Data tematiseras 
utifrån kategorier som ges av detta ramverk. Kategorierna är Hållbar utvecklings-
emfas (HUE), Medborgerlig emfas (ME) och Hantera vardagen-emfasen (VE), samt 
Etiskt perspektiv (EP), Miljö-perspektiv (MP), Internationellt perspektiv (IP) och 
Historiskt perspektiv (HP) ur värdegrunden, samt Genusperspektiv (GP) då ett 
sådant är framträdande i både värdegrund och teknikämnets kursplan.  

Intervjuerna transkriberades och allt som sades gällande teknikundervisning och 
hållbar utveckling under intervjuerna kodades och utgör underlag för den 
kvalitativa analysen. Denna kan ses vara en kombination av flera analysmetoder för 
att hitta mönster i materialet (Fejes & Thornberg, 2015), med tematisering efter 
givna kategorier i det teoretiska ramverket. Tematisering skedde efter de faser som 
Braun & Clarke (2006) beskriver, i en iterativ upprepad process enligt följande:  

1. bekanta sig med data, 
2. ta fram inledande koder,  
3. söka efter teman, 
4. granska teman och 
5. definiera och namnge teman, 

 

där kategorierna i mitt teoretiska ramverk användes som inledande koder. 

 

4.4 Validitet och reliabilitet 
 

Trovärdighet i kvalitativ forskning inom samhällsvetenskaperna, jämfört med 
kvantitativ och forskning inom teknik- och naturvetenskaplig, handlar alltid om att 
det är tolkningar som forskaren gör. Som forskare kan jag därför aldrig vara helt 
objektiv. Det är inte möjligt att kontrollera resultat genom upprepning av 
forskningen och forskaren har en tendens att bli nära involverad i insamlingen och 
analysen av data vilket gör det ännu svårare att i efterhand av någon annan 
producera identiska data och slutsatser (Denscombe, 2014). Kvalitativa data kan 
dock med rimlig sannolikhet vara träffsäkra, men det innebär ingen garanti. 
Validitet är en aspekt för att verifiera exakthet och träffsäkerhet i data (Denscombe, 
2014). Träffsäkerheten kan exempelvis kontrolleras med den intervjuade i 
efterhand. Data kan vara väl grundade då forskaren har tillbringat långa tider i 
fältarbetet. I mina intervjuer är jag involverad på så sätt att jag har ett stort 
teoretiskt intresse i frågorna men det innebär inte att jag leder i intervjufrågorna. 
Reliabilitet kräver en tydlig redogörelse för metoder analys och beslutsfattande, 
som ett substitut för möjligheten att kunna upprepa forskningen (Denscombe, 
2014). 
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4.5 Forskningsetik 
 

Deltagande i intervju var frivilligt och skedde i samtycke enligt forskningsetiska 
principer (Vetenskapsrådet, 2017). Alla uppgifter hanteras så att de intervjuade ej 
ska kunna identifieras av utomstående och uppgifter ska endast användas i 
forskningsändamålet. Vid intervjutillfället gavs en beskrivning av 
forskningsuppgiftens syfte och fråga om den intervjuade tillät inspelning av 
intervjun. Intervjuerna spelades in och transkriberingarna liknar i så stor 
utsträckning som möjligt inspelningarna.  
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5 Resultat och tolkningar av resultaten 

De intervjuade lärarna benämns [1], [2], [3] i citaten nedan. Mellan citaten nedan 
uttrycks en sammanfattande analys av de ståndpunkter som uttolkas i lärarnas 
uttalanden utifrån hur HU kommer in i undervisningen med eleverna och lärarens 
inställning och uppfattning. Det sista temat berör undervisningens upplägg och hur 
läraren gör kopplingen till värdegrunden.  

Tema 1 Vardag och arbete med koppling till en teknikintensiv framtid.   
Rymmer en koppling till skolans värdegrund och resonemang kring ett 
allmänbildande teknikämne som tas upp i bakgrund och i litteraturkapitlet under 
syn på teknikundervisning. Här kommer också genus in. 

”Många tycker att det är lite jobbigt att prata om hur skulle det kunna bli i 
framtiden många blir lite skrämda av att teknikutvecklingen går så himla fort och 
tycker att men vi människor då? Ja men ni är redan där, ni sitter knappt och 
pratar ens en gång ni sitter med era telefoner ni har slutat samtala med varann 
och ni sitter och skriver till den som sitter bredvid. Varför inte prata såhär? Nej 
det gör man inte. Ni är redan på väg, vad händer om 10 år.”  [1] 

”I dag det vet vi inte riktigt vad för yrken vi ska lära ut till våra elever och då visa 
på att allt ändras och programmering nu som tex som nu har kommit in i tekniken 
för 20 år sen var det ingen som visste vad det var men nu måste nästan alla kunna 
programmera.” [3] 

Att klara sig i en teknikintensiv vardag där programmering blir viktigt att behärska 
och att kunna anpassa sig till tekniska system blir viktigt i framtiden. Här ses 
karaktäristiska från Hantera vardagen-emfasen (VE), att kunna hantera 
systemberoende artefakter som brukare då nästan alla måste kunna programmera i 
vilket också ansvar på ett individuellt plan kan ses. Även att insyn och makt kan 
komma att saknas hos den som inte behärskar programmering, eller inte fått lära 
sig att förstå dess logik kan utläsas. Ur Den medborgerliga emfasen (ME) kan 
medverkandet i en konstruerad värld som en informerad medborgare ses i att 
programmering är viktigt att förstå både för vardag och arbete samt att läraren 
anser att vi inte riktigt vet vilka yrken som ska läras ut för framtiden. Detta är 
väsentligt i skolans värdegrund och ett allmänbildande teknikämne i en skola för 
alla. 

”Vi har ju som mål att få in fler tjejer som söker teknikprogrammet t ex och det har 
gått ganska bra tycker jag men problemet är att många sen börjar utbildningen 
men hoppar av för det är för mycket killar. Det blir för, om det är 2-3 tjejer av 30, 
då är det många som de pallar inte med den miljön riktigt och det är jättesynd och 
det vet jag inte hur man ska bryta faktiskt, det är en svår nöt att knäcka och jag 
vet inte hur man ska komma åt det faktiskt.” [1] 

Att få in mer kvinnor inom teknik är ett problem, då de hoppar av 
teknikprogrammet på gymnasiet för att det är så många manliga elever. 
Grundskolans teknikämne är mer allmänbildande än gymnasiets kurser och enligt 
värdegrunden ska jämlikhet förmedlas och i teknikämnet finns möjlighet att 
motverka traditionella könsmönster och ge eleverna möjlighet att utveckla ett 
intresse oberoende av biologiskt kön. Det Genusperspektiv (GP) som framträder i 
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värdegrund och teknikämnets kursplan och tillämpningen av det kan här ses göra 
att fler kvinnor söker teknik till gymnasiet men det är den ojämlika miljön på 
teknikprogrammet som gör att kvinnor hoppar av. 

 

Tema 2 Den framtida medborgaren med miljö- och etik. 
Rymmer teknikens dualism, ekologisk modernisering med ekonomiska incitament, 
människans roll och handling på ett samhälleligt plan, och då även vardag vilket 
beskrivs i bakgrundskapitlet. 

”Det är nästan en demokratisk rättighet att det här måste jag kunna och det här 
ska jag ha en åsikt om.” [1] 

Om att utbilda medvetna medborgare och att kunna ha kunskap och en åsikt är en 
demokratisk rättighet. Här ses ur Den medborgerliga emfasen (ME) att eleverna ska 
kunna och förstå den komplexa teknikintensiva världen för att kunna medverka i 
den och som en informerad medborgare kunna ha en åsikt, göra väl valda val och ha 
en kritisk hållning i sin förståelse. Även det Etiska perspektivet (EP) kan ses med 
syftet att ge grund till en förmåga till personliga ställningstaganden. 

”Framförallt är det om attityder, återanvändning, vad hände med din gamla 
mobiltelefon, den ligger i skrivbordslådan, just det här att vissa har bra attityder 
till detta vilket kommer från föräldrarna, men om den gamla mobilen ligger i 
skrivbordslådan då kommer det från föräldrarna. Man har en relativt väl 
fungerande telefon som ligger i skrivbordslådan. Hur är det då ställt med allt 
annat?” [1] 

Om attityder och beteenden kring återanvändning och återvinning och att 
beteenden kommer från föräldrarna. Här ses ur Den hållbara utvecklingsemfasen 
(HUE) den ekocentriska hållningen där jorden ska räddas för framtida generationer 
och att moral kommer in för att betona att människans roll och ställningstaganden 
är viktiga.   

”En mobiltelefon påverkar den miljön på något sätt, för många här som är i 
innerstan när nu kom den nya iphonen här, då har de den men bara vad hände 
med din gamla telefon, den ligger hemma, jaha ok. Ok just det här med gamla 
grejer och material och elektronik tex vad gör man med gammal elektronik 
egentligen och hur hjälper det här oss människor, är det en fördel, finns det 
nackdelar. Men miljömässigt är det superintressant vad händer med elektronik.” 
[1]  

”Jaa, jag tycker det som är intressant som jag tycker är viktigt att kunna föra ett 
resonemang om vad som tekniken ska användas till och se faror. Tekniken är bra 
för det här men dåligt för det här. Man ser både positivt och negativt och kan föra 
ett resonemang kring det hela att tekniken finns så mycket kring oss rent allmänt.” 
[1] 

I att det finns nackdelar med att vara priviligierad kan en uppfattning ses om att det 
med privilegiet att kunna konsumera måste till ett hållbarhetsansvar. Tekniken är 
bra på vissa sätt men dålig på andra. Frågor och uppfattningar kring vad som 
händer med gammal elektronik och vad som ska till för att ett hållbarhetsansvar ska 
finnas hos individen kan ses. I detta kan ur ME ses att eleven ska kunna göra väl 



 23 

valda val och en teknikkritisk dimension med den storskaliga och komplexa 
tekniken med relation till samhällsfrågor. Detta ses vidare nedan om ekonomiska 
incitament. HUE ses med den ekocentriska hållningen samt teknikens dualism då vi 
är förstörare och räddare. Miljöperspektivet (MP) kommer in då dessa resonemang 
förs med eleverna vilket kan ge insikter om att de själva kan skaffa sig ett 
förhållningssätt och påverka. 

”T ex med el-cyklar se vad som hänt med el-cykelbidraget vad har hänt, den 
boomen.” [1] 

”På motsvarande sätt som man pantar en aluminiumburk för att du får pengar 
tillbaka, det är inte mycket men då är frågan ska vi ha pant på mobiltelefoner 
också, att det ska kosta mer när de köps och så får du tillbaka panten när du 
lämnar tillbaka den. Så den återvinns, dels finns det metaller som kommer ta slut, 
men där det finns ett värde att man återvinner telefoner som andra kan använda 
istället, som funkar alldeles utmärkt.” [1] 

Om el-cykelbidrag och andra ekonomiska incitament med resonemang om att 
ekonomiska incitament i form av pant skulle kunna röra även mobiltelefoner vilka 
även kan återanvändas mer, och att metaller kommer ta slut. I detta ses ME och 
HUE vidare som resonemanget ovan där ekonomiska incitament ingår som en del i 
ett stort komplext tekniskt system med relation till samhällsfrågor. El-cykelbidraget 
ger en politisk dimension i resonemanget och att ekonomiska incitament som pant 
även skulle kunna tillämpas på mobiltelefoner visar på en uppfattning om att det är 
så beteenden kan ändras och det är så vi kan påverka och förändra och har ett 
ansvar att göra det enligt HUE men med en teknocentrisk hållning. MP kommer in i 
att eleverna själva kan hindra skadlig miljöpåverkan samt hur samhällets 
funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för hållbar utveckling. 

”Kanske ligger ny teknik lite för mycket i händerna på privata företag som har ett 
profitsyfte, alltså att tjäna pengar, vilket jag kan tycka är en lite farlig utveckling 
för de har inte, de missar kanske de här punkterna, de vill bara tjäna pengar. Så 
jag ser en liten risk med många ibland också stora privata företag som tjänar 
pengar på tekniken utan något hänsynstagande till varken miljö eller etik.” [1] 

”Vi har kommit till en tidpunkt då om man tittar på det som man kallar för 
välfärdssamhället att många bidrar till någonting det börjar luckras upp lite.” [1] 

I att ny teknik ligger för mycket i händerna på privata företag som inte tar någon 
hänsyn till miljö eller etik kan en uppfattning ses om hur ekonomiska och 
ekologiska samt sociala aspekter samspelar. I att välfärdssamhället och att många 
bidrar börjar luckras upp ses en uppfattning om ekonomiska och sociala aspekter. 
Här är det ME med tekniken i relation till samhällsfrågor som vi kan se men även 
som resonemang i undervisningen EP då eleven ska ges en etisk grund för 
personliga ställningstaganden. 

”Genom att göra så att så många barn som möjligt blir intresserade av det och 
vilja vara med och förändra och få dem att förstå vikten av de valen vi gör. Att de 
får upp ögonen för att de har ansvar men att de också kan göra bra val, det 
kanske är de som ska lösa problemen.” [2] 
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”Miljön, vi måste ju tänka på vad och hur vi gör för att vi ska kunna fortsätta 
utvecklas för tänker vi inte på miljön och ett hållbart perspektiv kommer det ta 
slut nån gång så det måste in redan nu och få upp ögonen för det.” [3] 

Här ses uppfattningen att problem ska lösas genom att elever blir intresserade av 
att vara med och förändra och förstå vikten av det de gör. De har ansvar men de kan 
också göra bra val i vilket HUE kan ses i att vi kan påverka och har ett ansvar att 
göra det. I att vi måste tänka på miljön ses MP med syfte att ge eleven insikt om att 
de kan medverka till att hindra miljöpåverkan och skaffa sig ett personligt 
förhållningssätt är också tydligt. Om vi inte tänker på miljön och ett hållbart 
perspektiv kommer det ta slut och vi måste redan nu få upp ögonen för det. 

 

Tema 3 Internationellt globalt och etiskt 
Rymmer ekonomiska, energi- och miljö samt etiska resonemang med fokus på 
internationellt- och etiskt perspektiv.  

”Hur den egna vinningen och profiten är så himla viktig så man vill styra en hel 
stat som ett företag. Då börjar man bara oh nu är vi ute på en farlig väg där man 
bara ser kronor och ören och då kan man ha hur många kolgruvor som helst och 
att det är skit samma att miljön går åt pipan för om vi går plus är det gröna 
siffror, jag upplever det värre nu än förut och jag tror att det är för att vi fått 
företrädare som syns och hörs som tyvärr pratar det språket och det är lite 
skrämmande tycker jag.” [1] 

”Därför tycker jag att det är extra viktigt at vi pratar om det här, för ungdomar 
här, de är så kloka, de har ett bättre holistiskt tänkande än många har, jag är 
imponerad ibland när man sitter och pratar hållbar utveckling och 
programmering och robotar vad ska vi göra med det.” [1] 

Här ses en uppfattning vilken även förmedlas till eleverna. Om att länder styrs som 
företag i vilket teknikens och därmed ekonomins relation till samhällsfrågor och 
politik kan ses med karaktäristika ur HUE och ME. Om att kol är billigt men 
miljöfarligt i vilket ekonomiska och ekologiska aspekter kan ses med karaktäristika 
ur HUE och ME, och att det går åt fel håll gällande detta och det är skrämmande 
vilket rör EP. Ungdomar är kloka och har ett mer holistiskt tänkande än många har 
och vad de kan är imponerande. 

”Vi för över misstag från de industriella länderna till de länder som kommer nu, vi 
tar inte ansvar och lär dem vi för inte över ny teknik utan för över gammal 
teknik.” [2] 

”Marknadsekonomi, kapitalistiskt, och jaget tror jag är svårt att bromsa. Vissa 
länder i världen har rätt till att alla ska ha bil och allting, varför ska inte alla få ha 
rätt att förstöra miljön, vi kan inte tillåta USA ha bilar allihopa och sen inte tillåta 
att Asien inte får ha bilar, vi kan inte stoppa att de utvecklar sina behov.” [2] 

Här ses uppfattningen att teknik som är skadlig för miljön förs över till 
utvecklingsländerna och vi borde ta ansvar för att det inte blir så i vilket det 
internationella perspektivet (IP) ses med syftet att kunna se den egna verkligheten i 
ett globalt sammanhang och skapa internationell solidaritet. I att vi borde ta ansvar 
för detta kan HUE ses som att vi kan påverka och förändra teknik-människa- 
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samhälle-miljö-samspelet. Läraren har uppfattningen att jaget och utvecklingen är 
svår att bromsa, svårt att motivera varför inte alla ska ha samma privilegier, som att 
ha bil, i vilket EP kan ses spela in med syftet att främja elevernas förmåga till 
personliga ställningstaganden. Resonemang utifrån denna situation och vad som 
måste hända med utvecklingen och hur ur ett hållbarhetsperspektiv är här 
intressanta. 

Tema 4 Historiskt  
Rymmer drivkrafter för teknikutveckling och miljö. 

”Den lata människans sätt att göra saken enklare, men just det att på vilket sätt 
kan tekniken hjälpa oss att göra saker och ting bättre och ibland även sämre men 
hur kan vi göra det här på ett annorlunda sätt än manskraft, hur kan det hjälpa 
oss.” [1] 

”Människans utveckling från att skapa elden till idag för att göra det enklare 
bekvämare för oss som har lett till att vi förstör för oss själva det är teknik.” [2] 

”Det är människan som driver fram den tekniska utvecklingen, det är människan 
som skapar den. Jämfört med biologin som rullar på av sig själv, om inte 
människan är där och petar så finns den iaf. Fysikaliska samband finns iaf men 
om vi inte sammanfogar saker så får vi ingen produkt.” [2] 

”Teknik är ju ett hjälpmedel för oss både i stort och smått vi behöver teknik jag 
tycker teknik är inte bara prylar men det är mycket större än så, alla typer av 
uppfinningar som gör att vi får en lättare vardag.” [3] 

Lärarna har alla uppfattningen att teknik är vårt sätt att göra saker enklare och hur 
vi kan göra detta på ett annorlunda sätt än med manskraft i vilket vi kan se att 
människa-teknik är grundläggande. Teknik är människans utveckling fram till idag 
då vi vill göra det bekvämare för oss och även att göra det bekvämt för oss själva har 
lett till att vi förstör för oss själva, människan driver fram den tekniska 
utvecklingen. Här ses det historiska perspektivet (HP) i att genom att ha en 
uppfattning om vad teknik är, att det handlar om människans utveckling och denna 
insikt krävs för att utveckla en förståelse för samtiden och beredskap inför 
framtiden. Teknik är ett hjälpmedel i stort och smått men mycket större än så, allt 
som ger oss en enklare vardag. 

”När man visar dem mobiltelefoner som vi haft i mitten av 90-talet, det här var 
min första mobiltelefon, de bara det där är ingen mobiltelefon. Man bara jo det 
var precis vad det var, det ni har nu är en smartphone, ni har i princip en bärbar 
dator det skiljer sig litegrann. Men så visar man en gammal telefon, 
teknikutvecklingen är enormt snabb, ni kommer själva få uppleva det nu när ni 
sitter med smartphones. Tänk om 10 år när ni sitter där med ett chip inopererat 
istället. Jag tänker aldrig operera in ett sånt där chip, jo det kommer du göra, det 
kommer alla göra.” [1] 

”När vi pratar om programmering så finns den här tillbakablicken hur har det 
börjat hur har det sett ut och nu är det kul med den här AI-hysterin, vad händer 
sen? En del tycker det är jättejobbigt, ”vi vill inte prata om framtiden det låter så 
hemskt”, vad har datorer robotar gjort för mänskligheten, vad kommer de göra i 
framtiden.” [1] 
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”Gå lite längre tillbaka och titta på och verkligen visa hur snabbt det utvecklas och 
verkligen visa på att vi är i ständig utveckling och då tänker jag på att vissa av de 
saker vi gör idag nu måste nästan alla kunna programmera så det historiska där 
tycker jag är kul.” [3] 

Teknikutvecklingen sett historiskt gör att vi kan se hur framtiden kan se ut när det 
gäller mobiltelefoner, smartphones och bärbara datorer som blir ett inopererat chip. 
I undervisningen kring programmering och AI ingår att se hur det sett ut historiskt 
och vad som händer i framtiden. Att visa på att vi är i ständig utveckling och att se 
det historiskt är viktigt i vilket HP ses utveckla förståelsen för samtiden och 
beredskap för framtiden. VE ses här som att kunna hantera systemberoende 
artefakter och det mänskliga ansvaret för de tekniska systemen läggs på ett 
individuellt plan. 

”Jag tänker om man pratar om något man ska göra då utgår man från alltså, då 
pratar men om drivkraften om varför man vill skapa den lösningen när man 
skapat den hur påverkar det miljön och drivkraften är då historisk och vad låg 
bakom det, så det är för mig lätt att koppla ihop.” [2] 

Om drivkrafter till tekniska lösningar och att miljön påverkas av vårt skapande i 
vilket HUE kan ses i uppfattningen att samspelet mellan människa-teknik-
samhälle-natur(miljö) inte är deterministiskt utan kan påverkas. 

 

Tema 5 Tvärvetenskaplighet 
Rymmer djup i begreppet tvärvetenskaplighet samt andra skolämnen och andra 
områden. 

”Det är tacksamt att ha med teknik i alla ämnen, för det finns i alla ämnen, musik 
te x, svenska, skriva resonera, SO framförallt politiskt osv historiskt, teknik är ett 
ämne för andra ämnen att hitta beröringspunkter, slöjd.” [1] 

”Teknik är det ämnet som fångar upp alla andra ämnen kan man säga” [2] 

”Elektroniken ska in med fysik den biten för att kunna köra dem parallellt för at 
eleverna ska kunna få ännu bättre kunskaper.” ”Försöker prata stort också så 
mycket det går men det jag har erfarenhet av är pratar man för stort så förstår 
inte eleven riktigt vad man är ute efter vad syftet är så då får man prata stort 
först och sen gå in mer på tekniska detaljer. [3] 

 

Teknik finns med i alla skolämnen och teknik är ett ämne för andra ämnen att hitta 
beröringspunkter i, framförallt politik och samhällskunskap i vilket vi kan se ME 
där tekniken ses i relation till samhällsfrågor men även VE där samhällets system 
och individens användande av dem och beroende av de stora systemen ses. Teknik 
är det ämne som fångar upp alla andra ämnen, där det tvärvetenskapliga människa-
samhälle-natur(miljö)-samspelet i HUE kan ses. Uppfattningen att även om 
eleverna kan få bättre kunskaper om ämnen undervisas ihop kan ett för stort och 
tvärvetenskapligt samtal i tekniken också göra det krångligt för eleverna. 
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Tema 6 Undervisningens upplägg och om koppling till värdegrunden. 
Rymmer hur HU-resonemang sker, inledande om teknikens drivkrafter i varje 
moment eller/och kontinuerligt under arbetets gång. 

”Styrdokumenten vägleder mig.” [1] 

”Absolut LGR 11 förmågor som ska uppfyllas i mitt ämne vilka centrala innehåll som 
vi tänkt ska arbeta med i en viss årskurs och vilka betygskrav eller kriterier vi önskar 
ska finnas med i det momentet.” [2] 

”Såklart kursplanen hur det ska utformas jag måste ju göra det som står där men jag 
gör ju också mycket som jag tycker är roligast, så tror jag att eleverna tycker det är 
roligare för jag är mer engagerad i innehållet och vad de ska göra.” [3] 

Om att styrdokumenten är vägledande. De anger förmågor som ska uppfyllas och 
centralt innehåll, betygskrav och kriterier. Kursplanen men också det som läraren 
tycker är roligt, är läraren engagerad kan eleverna bli det också. 

”Processen, att man kan beskriva vägen framåt och resonemanget omkring det är 
viktigare, hur ni har tänkt ut och jobbat och tänkt till det är viktigare än 
resultatet.” [1] 

”Processen och reflektionen kring processen inte bara att man har en process utan 
att man reflekterar kring sin process och sitt resultat.” [2] 

”Processen solklart, det är där vi lär oss. Vi vill ju komma fram till ett bra resultat 
men det är inte det vi lär oss av, vi måste lära oss av processen vad som var bra 
och mindre bra.” [3] 

Om att processen är viktigare än resultatet, vägen fram och resonemanget. 
Reflektion kring processen är viktigt. Det är i processen vi lär oss. 

”Det är mer integrerat i hela, vi sitter inte bara och programmerar utan det finns 
med i det vi gör. Vi kommer in på det vad är nyttan med det vi gör.”  ”De har 
diskussioner i början och så får man lära dem att argumentera och sådär kring 
det hela och sådär så den biten blir större ju högre upp de kommer.” [1]  

”Inte i inledningen i varje moment men att det ligger som en latent sak som alltid 
ploppar upp lite då och då, jag är inte säker på att jag i inledningen pratar om 
människa samhälle miljö, men det kommer naturligt sen under diskussionen.” [2] 

”I inledningen och så med att värdera teknikval det blir mer allmän diskussion 
kring det ämnet hur det har påverkat och sen drivkrafter är också mycket i början 
för att få eleven att förstå varför vi gör det här.” [3] 

HU-resonemang finns med integrerat i det som görs och kommer in i nyttan av det 
som görs. Diskussioner förs i början och eleverna får lära sig att argumentera och 
detta blir en större del allt eftersom. HU-resonemang ligger som en latent sak som 
kommer upp lite då och då, det kommer naturligt under diskussioner under 
arbetets gång. HU-resonemang kommer in i inledningen med värderingar av 
teknikval med en allmän diskussion och med teknikens drivkrafter i inledningen för 
att få eleven att förstå varför vi gör det här.  
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”Inte så att jag kopplar till skolans värdegrund det gör jag inte nej jag säger inte 
att det här ingår i skolans värdegrund men jag tycker att det måste på något sätt 
in i tekniken för att få en liten bild av vad är det vi pratar om på något sätt.” [1] 

”Jag tror inte jag tänker på det när jag planerar teknikundervisningen men jag 
har värdegrunden latent i mitt huvud.” [2]  

”De kommer in i undervisningen sen kan jag inte påstå att jag alltid har dem i 
bakhuvudet när jag undervisar men på ett eller annat sätt kommer de ju in i 
undervisningen hur man ska tänka runt de här olika sakerna som historiskt och 
miljö som vi varit inne på.” [3] 

Om att läraren inte kopplar sin undervisning till värdegrunden på ett öppet sätt, 
men har uppfattning om att värdegrunden måste in i tekniken för att få en bild av 
vad det är läraren pratar om. Läraren tänker inte på värdegrunden vid planering av 
undervisning men har den latent i huvudet. Perspektiven i värdegrunden kommer 
in i undervisningen även om de inte alltid finns i bakhuvudet. 

 

Sammanfattande kan om resultaten sägas att när det gäller vad som framträder i 
det historiska temat som rymmer vad teknik är och drivkrafter har de tre lärarna 
liknande uppfattningar om att människa-teknik-förhållandet är grundläggande och 
att teknik inte är ett isolerat fenomen. När det gäller tvärvetenskapligheten finns 
uppfattningen att tekniken är ett ämne som har med många andra ämnen att göra 
och fångar upp dem. Emfasen HUE ses mest i utsagorna med teknikens dualism 
som en ond/god kraft och en teknocentrisk hållning.  

Gällande undervisningens upplägg och koppling till värdegrunden ses skillnader i 
hur lärare för HU-resonemang i relation till skolans värdegrund. Styrdokumenten 
är vägledande och processen är viktigare än resultatet men även att om det som 
läraren tycker är roligt får ta plats kan eleverna bli engagerade om läraren är det.  
HU-resonemang sker integrerat i undervisningen men även i början av ett 
arbetsmoment. De kommer även upp allt eftersom men senare i momentet och 
finns latent hos läraren. Resonemang förs i inledningen av ett moment då att kunna 
värdera teknikval blir allmän diskussion och även för att diskutera drivkrafter för 
att förstå varför vi gör det vi gör. 
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6 Diskussion 

I utvecklingen av teknikämnet till ett mer allmänbildande har det kunskapsinnehåll 
som rör hållbar utveckling utökats. Syftet var här att undersöka hur 
formuleringarna i styrdokumenten som ett diskursivt HU-innehåll tar sig uttryck i 
undervisningen genom att se till hur frågor om hållbar utveckling lyfts av lärarna i 
teknikundervisningen. Hur verksamma tekniklärare talar om hållbar utveckling i 
undervisningen inom ramen för teknikämnet och hur hållbar utveckling i 
teknikundervisningen beskrivs i relation till skolans värdegrund ses här. 

Teknisk literacitet eller teknisk allmänbildning ska innehålla de tekniska kunskaper 
och förmågor som vi människor behöver för att kunna bli medvetna ansvarstagande 
och kritiskt tänkande samhällsmedborgare. Att klara sig i en teknikintensiv vardag 
blir allt viktigare och programmering är då centralt. För att nå fler än de som har 
programmering som ett intresse är teknikämnet i grundskolan grundläggande. I att 
kunna hantera systemberoende artefakter som brukare ses ansvar på ett 
individuellt plan och ansvar och makt kan komma att saknas hos den som inte 
behärskar programmering. Detta kan ses som att utbildningen måste beakta varför 
vi undervisar som vi gör och innehålla en etisk hållning som värderar människan 
(Pavlova, 2013). 

Att få in fler kvinnor inom teknik är ett problem. I att utbilda medvetna medborgare 
ingår att det är en demokratisk rättighet att ha kunskap och kunna ha en åsikt. Att 
skapa ett intresse för att vilja påverka och minska uppgivenhet för framtiden har 
varit ett syfte i läroplansarbetet och den medborgerliga emfas som växt sig starkare 
de senaste 50 åren (Klasander, 2010). Den medborgerliga emfasen, den vardagliga 
emfasen och en hållbar utvecklingsemfas med en teknocentrisk hållning innehåller 
olika delar av vad hållbar utveckling rymmer och resultaten visar att de intervjuade 
lärarna lyfter frågor om hållbar utveckling främst i form av den hållbara 
utvecklingsemfasen, samt enligt följande.  

Tvärvetenskapen som en grund i ett teknikämne, vilket var ett syfte i betänkandet 
inför Lpo 94 då teknikämnet först blev ett eget ämne (Klasander, 2010),  med  
teknikens egna kunskapskultur vilken kan ge ett sammanhang och att relationen 
mellan människa-teknik-samhälle-(miljö)natur ska vara en av grunderna i 
teknikämnet är en uppfattning som tekniklärarna här har och arbetar efter. 

Enligt resultaten kan sägas att i det utvecklande samtalet under 
konstruktionsprocessen kommer språklig literacitet med begreppsförståelse 
(Vygotskij, 1934/1999) och teknisk literacitet (Bjurulf, 2013) in. Kunskapskravet att 
eleverna ska kunna föra resonemang kring analyser av drivkrafter bakom 
teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid kommer genom HU-
resonemang in integrerat i undervisningen i det utvecklande samtalet och även i 
diskussioner inledande och avslutande i momenten. 

Hållbar utveckling inom teknikämnet främst som ekologisk design (Pavlova, 2013) 
som del av en ekologisk sfär och mindre av en social sfär är något som kan ses även 
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här, även om två av tre lärare även har med sociala frågeställningar dominerar den 
ekologiska delen i deras uttalanden. Lärarnas uppfattning att teknisk literacitet är 
en demokratisk rättighet, att utbilda medvetna medborgare som kan förstå den 
komplexa teknikintensiva världen och att kunna ha en åsikt kan ses som att lärarna 
är engagerade i sociokulturella dimensioner av teknik till skillnad från 
tekniklärarstudenter som grupp (Elsof, 2005). 

Ett socialisationsinnehåll (Sund, 2008) kan ses i att diskussioner och 
argumentation ingår i undervisningen och när det gäller etiska dimensioner som 
läraren rör sig mellan i sin argumentation kan här ses att två lärare kan placeras 
mer åt människa-människa (social) och även människa-ekologi (miljö) och en mer 
åt en människa-ekologi-dimension. Den sociala sfären kan relateras till emfaserna 
ME och VE och karaktäristika ur dessa emfaser ses mer i utsagorna från de två 
lärarna med industri- respektive ingenjörsbakgrund. 

Gällande om kopplingar mellan lärarens syn på ämnet och hur hållbar utveckling i 
undervisningen beskrivs kan sägas att då lärarna har olika upplägg för hur HU-
resonemang kommer in i undervisningen och den enskilde läraren inte kopplar sin 
undervisning till värdegrunden på ett öppet sätt men har den med sig och är 
medveten om att värdegrunden måste in i tekniken för att få en bild av tekniken ur 
det grundläggande människa-teknik-perspektivet vilket är fallet för de tre lärarna, 
är HU-undervisningen och dess innehåll diskursivt, det vill säga det skapas av 
omgivningen och är de olika kunskaper som vi har om världen och som vi 
organiserar världen i. Då det i undervisningens upplägg och koppling till 
värdegrunden ses skillnader i hur lärare för HU-resonemang i relation till skolans 
värdegrund men att lärarna ändå är eniga om att HU-resonemang ska vara en del 
av undervisningen kan sägas att liknande så som Elsof (2005) menar att 
tekniklärare bör utvecklas inom hållbar utveckling, med diskussioner och 
reflektioner om metaforer kring hållbar utveckling och världssyn, kan också elevers 
världssyn utvecklas i skolans teknikämne.  

     ---------- 

Att endast tre lärare intervjuades gör att ingen generalisering kan göras och ingen 
tillhörighet i syn på ämnet kan direkt knytas till ett undervisningsinnehåll inom en 
viss sfär av hållbar utveckling men resultaten utifrån intervjuer med just dessa tre 
ämnesaktiva lärare visar detta. Intervjuerna skedde i ett tidigt stadium av 
forskningsprocessen och var inte identiska utan mer som ett samtal där samma 
frågeställningar togs upp med alla de intervjuade och tolkningar skedde sedan efter 
vad som kom upp vid varje intervju. Frågorna är inte så detaljerade att varje lärare 
kan svara exakt samma sak utan konstruerades för att få fram en uppfattning, 
inriktning och en prioritering av perspektiven i värdegrunden efter hur de kan 
komma in i undervisningen. Här svarade ändå lärarna liknande i många avseenden.  

Vidare forskning kan innehålla att intervjua fler ämnesaktiva lärare med andra 
bakgrunder verksamma i andra områden med elever med andra socioekonomiska 
bakgrunder. Även att se vad eleverna får med sig om hållbar utveckling från 
teknikämnet efter högstadiet samt om detta stämmer överens med det som är tänkt 
att förmedlas kan vara intressant att undersöka.  
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Hur bedömning efter kunskapskravet att eleverna ska kunna föra resonemang 
kring analyser av drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har 
förändrats över tid sker mer i detalj skulle vara intressant att undersöka. Lärarnas 
uppfattning om entreprenörskap, vilket är framträdande i värdegrunden men inte 
togs med här, och HU och hur företag idag arbetar med HU och mer om hur 
marknaden ska lösa problemen kunde ge en extra dimension till ett HU-innehåll. 
Hur undervisningen delas upp i deltagande och tillägnande där ett 
socialisationsinnehåll då kan ses i den deltagande undervisningen skulle med 
observationer i klassrummet ge en intressant bild. 
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Bilaga  
Intervjuguide 
Hur utformas undervisningen inom HU beroende på lärarens kunskapsbakgrund och syn på 
ämnet. 

Lärarens syn på ämnet 

Lärarens tolkning av HU-delen av kursplanen 

 

1.Öppna frågor 

 

Vad vägleder dig i hur undervisningen utformas? 

 

Vad har du för bakgrund, hur har din bakgrund gjort att du undervisar så som du undervisar 
idag? 

  

2. Mer insnävande frågor 

 

Vad är teknik? 

Vad är teknikens viktigaste syfte? 

Vilken kunskap är viktigast i ämnet? 

Är det processen eller resultatet som bedöms/är viktigast vid produktutveckling/ 
konstruktion? 

Samtalet under produktutveckling/konstruktion, vad rör det? 

Hur brett? Tvärvetenskapligt? 

---------- 

Förmåga 4 o 5 hur ofta är de med i ett moment? (Värdera konsekvenser av olika teknikval 
för individ, samhälle och miljö, och analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur 
tekniken har förändrats över tid) 

 

Kunskapskravet som rör dessa förmågor, hur ofta bedöms det i ett moment?  Är det då i ett 
eget moment? 

Hur förs resonemang om konsekvenser för miljö, samhälle och människa? 

Hur läggs denna del av undervisningen upp? Skriva eller diskutera? Samtal elev – lärare? 

Arbetar du tematiskt? Hur? 
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---------- 

 

Entreprenörskap, Historia, Internationellt, Miljö, Etiskt perspektiv 

Vilka perspektiv skulle du lättast och naturligast kunna utgå från i din undervisning? 

Kan de kombineras? 

Utgår du från perspektiven i skolans värdegrund i teknikundervisningen? 

 

---------- 

 

Mer allmänt om HU: 

Hur ses människans roll? 

Ska teknik lösa miljöproblemen? 

Skapas endast problem med teknik? 

Är tekniken beroende av människan?  

Är teknik ett eget isolerat ”fenomen”? 

Har vi kontroll över tekniken? Stora system?  

Miljöförstöring kan vi ändra beteenden? Vad gör att det går trögt?  

 

------------------------------------------------ 

Enkät 

 

Bakgrund 

 

Utbildning, typ av lärarutbildning, typ av examen 

 

Antal år som lärare 

 

Antal år som undervisande i teknik 

 

Andra ämnen än teknik som undervisande 

 

Tidigare arbeten, studier 
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