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Sammanfattning 
Uppsatsen handlar om att undersöka hur aktuella läroböcker i teknik på grundskolans 
högstadium och teknik 1 på gymnasiet adresserar hållbar utveckling (HU). Läroböckerna har 
jämförts med aktuella läroplaner för både Lgr11 och Gy2011 samt några externa källor, FN:s 
17 Globala Mål och tidningen Ny Teknik. 

Som metod har valts en tematisk analys enligt Brown och Clark (2008), ur det 
kontextualistiska perspektivet. De olika temana har analyserats fram och räknats med 
avseende på förekomster i de olika källorna, vilket har resulterat i både en kvantitativ och 
kvalitativ analys.  

Analyserna har kopplats till litteratur angående forskning inom tre huvudområden; 
teknikämnet och HU, lärare – elev samt kunskaps- och läroboksperspektiv. 

Det kan konstateras att läroböckerna inte alls innehåller så stor procentandel (%) HU-
textmassa, stycken, som kurs- och ämnesplanerna innehåller. Läroböckerna följer inte 
läroplanernas inriktningar särskilt väl, utan HU verkar ha adderats till det befintliga 
innehållet i tidigare utgåvor, i stället för att ha arbetats in från grunden i nya utgåvor. Detta 
gör att HU ibland betraktas som en valbar kompletteringsaktivitet i undervisningen.  

Läroplanerna följer i sin tur inte de 17 nya globala målen för HU. Detta eftersom de är på olika 
nivåer och synkronisering med de globala målen görs med en stor fördröjning. Först görs 
synkronisering till nationell nivå, därefter till institutionell nivå och sist till kurs- och 
ämnesnivå.  

Som det nu är verkar teknikämnet i läroplanerna lyfta fram viktigheten i att tänka på HU, 
hellre än att lyfta fram tekniker kring hållbar utveckling och hållbara produkter.  

Slutsatsen är att läroböcker och läroplaner behöver uppdateras och teknikämnena integrera 
HU på ett mer konkret och genuint sätt, inte som idag, på en allmänt fostrande nivå. Detta för 
att betona betydelsen av HU i samhället och för att uppnå en aktuell och likvärdig 
undervisning samt kunskaps- och färdighetsinhämtning. 
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Abstract 
The thesis is about examining how certain current textbooks in technology at the lower 
secondary school and technology 1 in the upper secondary school address sustainable 
development (SD). The textbooks have been compared with current curricula for both Lgr11 
and Gy2011 as well as some external sources, the UN's 17 Global Goals and the magazine Ny 
teknik. 

As a method, a thematic analysis has been chosen according to Brown and Clark (2008), from 
the contextual perspective. The different themes have been analyzed and counted with regard 
to occurrences in the various sources, which has resulted in both a quantitative and qualitative 
analysis. 

The analyses have been linked to literature on research in three main areas; technical subject 
and HU, teacher - student and knowledge and textbook perspective. 

It can be stated that the textbooks do not contain as much percentage (%) of SD text mass, 
paragraphs, which the course and subject plans contain. The textbooks do not adhere 
specifically to the direction of the curricula, but SD seems to have been added to the existing 
content of previous editions, rather than having been worked in from scratch in new editions. 
This means that SD is sometimes regarded as an optional complementary activity in the 
teaching. 

The curricula do not follow the 17 new global goals for SD. This is because they are at different 
levels and synchronization with the global goals is done with a great delay. First, 
synchronization is made to the national level, then to the institutional level and last to the 
course and subject level (curricula). 

As it is now, the technical subject in the curricula seems to emphasize the importance of 
thinking about SD, rather than highlighting technologies relating to sustainable development 
and sustainable products. 

The conclusion is that textbooks and curricula need to be updated and the technology topics 
would integrate SD in a more concrete and genuine way, not as today, at a generally 
educational level. This is to emphasize the importance of SD in society and to achieve a current 
and equivalent teaching and acquiring knowledge and skill. 
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Förord  
Denna uppsats har gjorts på Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) på KTH, under 
våren 2019.  

Miljö, klimat och hållbar utveckling är ett ämne som intresserat författarna av uppsatsen 
under lång tid, speciellt som detta har varit viktigt under våra respektive yrkesliv som 
ingenjörer, då de företag vi arbetat på anpassats till rådande standarder på området, vilket vi 
tidvis varit delaktiga i. 

Vi vill tacka våra respektive familjer för allt stöd under skrivtiden. Vi vill dessutom tacka vår 
handledare Susanne Engström för god input.  

Det har varit en lärorik tid och vi har haft ett stort nöje av att arbeta tillsammans med detta.  

 

Erika och Dimitri 
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1 Inledning 

Hållbar utveckling (HU) började ta fart i grundskolan kring senaste sekelskiftet. Under 00-
talet dominerades skolans läroböcker och Skolverkets stödmaterial i hög grad av en inriktning 
mot ”miljökunskap”, ”ekologi”, ”grön biologi” och fokus på naturvetenskapliga rön med 
bäring på naturen – inte på de tekniska lösningar människan utvecklat i den konstruerade 
världen och inte på deras påverkan på miljö och HU. Detta betyder inte att tekniska aspekter 
saknades i materialen, men de gånger de nämndes var de till stor del osynliggjorda. 
Skolverkets (2002) publikation Hållbar utveckling i skolan: miljöundervisning och 
utbildning för HU i svensk skola adresserar detta enligt följande:  

”I de flesta fall associeras miljöundervisning med konkreta praktiska åtgärder som 
sopsortering och kompostering samt naturvetenskapliga förklaringar av 
miljöproblem.” (Skolverket, 2002, s. 132) 

Den här uppsatsen har kommit till eftersom båda författarna har en bakgrund som 
civilingenjörer och verksamhetsutvecklare inom industrin. För båda har ett intresse vuxit 
fram för undervisning inom teknik och en satsning på en andra karriär som lärare. Att HU 
inte är en naturlig del av undervisningen överlag, har vi sett i flera olika sammanhang; under 
praktiken (VFU), inom teknikundervisningen, utifrån samtal med kollegor och handledare i 
teknikämnet men också genom de läroböcker vi använt oss av. Vi har undrat över hur eleverna 
får relevanta kunskaper och färdigheter inom HU-området. 

Trycket på miljöfokus i samhället har ökat dramatiskt de senaste åren. Arbetet med uppsatsen 
har bidragit till att förstå hur läroböcker används och medverkar till elevers kunskaper och 
färdigheter i HU inom ämnet teknik. Detta gäller både för högstadiet, där teknikämnet bidrar 
till en allmänbildning, och för gymnasiet, där teknikämnet ingår i utbildningen för blivande 
ingenjörer. 

Analysen skulle även spegla innehållet ur externt miljöfokus. För ändamålet har några olika 
externa HU- och teknikrelaterade källor valts. 

FN:s globala mål valdes som jämförelsematerial ur ett allmänt grundskoleperspektiv, dels för 
att FN målen är dynamiska och utgör ett relativt nytt material i förhållande till läroplaner och 
böcker, dels för att det ur demokratisk synvinkel är ett accepterat dokument av alla FN:s 
medlemsländer, däribland Sverige. Acceptansen är idag sådan att man inom 
medlemsländerna implementerar dessa mål i regelverk för olika verksamheter, bland annat 
utbildningsväsendet, men ännu inte hunnit hela vägen, utan fortfarande kommit mest till 
övergripande material, såsom nationella handlingsplaner (Regeringskansliet, 2018).  

Vidare valdes några nyare nummer av tidningen Ny teknik som samhällsspeglande material, 
för jämförelse ur ett teknikperspektiv på gymnasienivå. Tidningen är skriven av både 
reportrar och annonsörer, för vilka framtida teknik och innovationer är ett gemensamt 
intresse. Tidningen fungerar även som en marknads- och profileringsplats för företag och 
verksamheter inom teknikbranschen, samt som inspirationskälla för många tekniklärare.  

De tekniklärare som författarna har mött har visat sig ha olika uppfattning om HU. Som det 
nu är, verkar lärarna vara hänvisade till att leta eget material och källor, vilket kan vara en 
utmaning och belastning, men också en önskan, för lärarna i deras lärargärning. 
Undervisningen i teknik får därför helt olika HU-innehåll, och således finner författarna att 
likvärdigheten gällande HU i teknikämnet i enlighet med Skollagen (SFS, 2010:800, 1 kap)  
också bör belysas i sammanhanget.  

1.1 Problemformulering 
Inom teknikämnet används ofta teknikläroböckerna som grund för framför allt prov, men 
även som stöd för lärarna kring vilka områden och aktiviteter som ska tas upp i 
undervisningen. Dessutom fungerar de som uppslagsböcker för eleverna under utbildningen, 
vilket ofta anges förorden till böckerna. Detta beskrivs i artikeln Lärarna om läromedlen - En 
undersökning om läromedlens kvalitet och lärarnas tillgång på läromedel i tidskriften 
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Skolvärlden (2014), som presenterar en rapport från Lärarnas Riksförbund. En viktig fråga 
blir därmed; Vilket stöd ger läroböckerna i teknik till lärarna, för undervisning och prov inom 
HU, samt vad behöver läroböckerna innehålla av HU för att bli relevanta i ett nutida 
samhällsperspektiv där HU kommer definitivt få en huvudroll för biosen.  

1.2 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de läroböcker inom teknik som används i dagens 
undervisning adresserar HU i jämförelse med gällande styrdokument (Skolverket, 2017) 
såsom läroplaner, både Lgr11 och Gy2011, och med aktuella frågor inom samhället. Det görs 
genom att bland annat tillämpa analysmetoder och kunskaper från utbildningen på ett 
begränsat material. 

1.3 Omfattning 
Omfattningen är ett antal läroböcker från högstadiet och gymnasiet. Vad gäller grundskolan 
har läroböckerna i teknik för årskurs 7–9 varit i fokus. Där har fyra olika böcker granskats. 
För gymnasiets del har ämnet Teknik 1 varit i fokus då detta ämne är brett och kan ses som 
en fortsättning på grundskolans teknikämne. Där har två olika läroböcker granskats.  

För dessa läroböcker och de kurser de används i, har relevanta styrdokument ur Lgr11 och 
Gy2011 valts som jämförelse. Dessutom speglas innehållet mot FN:s 17 Globala Mål samt fyra 
nummer av tidningen Ny Teknik.  

Eftersom det är två författare till denna uppsats, har arbetet med textanalyserna delats in efter 
deras respektive inriktningar och VFU-praktiker. Övriga texter och analyser har gjorts 
tillsammans.  

1.3.1 Omfattningsfrågor 
Följande frågor avses som utgångspunkt för uppsatsen: 

1. Vad innehåller läroböckerna i teknik med avseende på HU? 
2. Hur förhåller sig innehållet till läroplanerna? 
3. Hur relaterar innehållet till några valda kontexter utanför skolan, dels ur ett allmänt 

perspektiv och dels ur ett ingenjörsperspektiv? 

1.4 Avgränsningar 
Omfattningen av uppsatsen har begränsats till en innehållsanalys, för att arbetet skulle kunna 
genomföras under avsatt tid och inom ramen för uppsatsens syfte. Av samma anledning har 
inte förändring över tid, det vill säga historik inom HU och teknikämnet tagits med, liksom 
en djupare diskursanalys. Andra kurs- eller ämnesplaner än de för Teknik på grundskolans 
högstadium och Teknik 1 på gymnasiet har inte heller ingått i studien. 

Teknik 2 och Teknisk specialisering är valbara kurser och skiljer sig åt mellan skolor och 
inriktningar. Dessutom är det svårare att hitta aktuella tryckta läroböcker för dessa kurser. 
Därför har dessa kurser inte beaktats i uppsatsen. 

För analyserna har FN:s Globala mål hämtats ur en broschyr (FN, 2015). ISO-standarder etc. 
har refererats till via enklare och sammanfattande texter och böcker.  

Innehållsanalysen är både kvantitativ och kvalitativ. Dock har den kvalitativa analysen inte 
gjorts som en djupgående diskursanalys, utan ingår i temasökning och kategorisering som 
framkommer i metodkapitlet. 
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2 Bakgrund 

I samhället diskuteras, formuleras och värderas synen på hållbar utveckling ständigt då detta 
är ett dynamiskt område i stark förändring. I detta kapitel beskrivs aspekter kring 
teknikämnets roll, HU i samhället och inom verksamheter. Detta för att få en inramning till 
frågeställningarna och den tänkta verklighet i samhället som våra elever utbildas för.  

I Skollagen (SFS, 2010:800, 1 kap) nämns inget om hållbar utveckling. Läroplanerna är det 
som finns att förhålla sig till angående HU. 

Allmänt i inledningen av Läroplan för grundskolan (Skolverket, 2018), (Lgr11), och Läroplan 
för gymnasieskolan (Skolverket, u.å.), (Gy2011), anges olika perspektiv; etiskt, miljö, 
internationellt samt historiskt som ska rymmas i alla ämnen, där miljöperspektivet anges som 
grund för hållbar utveckling i samhället, vilket ska inkluderas i undervisningen i allmänhet, 
oavsett skolform och ämne, som följer: 

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva 
direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande 
och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och 
vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Lgr11, 
(Skolverket, 2018) 

och 

Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva 
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. Gy2011, (Skolverket, u.å.) 

Detta innebär att de olika perspektiven ska innefattas i teknikämnet lika väl som i övriga 
ämnen. Men, det innebär dessutom att teknikämnet inte ska stå för hela HU-perspektivet, 
utan enbart det som faller inom ramen för teknikämnet, i enlighet med aktuella kurs- och 
ämnesplaner. 

2.1 Teknikämnets roll 
Teknikämnets roll är beskrivet på liknande sätt i de olika kurs- och ämnesplanerna.  

För att se hur dessa förhåller sig till varandra, presenteras de i Figur 1, där alla kurser är med, 
samt de som inkluderas i uppsatsen, gråtonade i figuren. Skollagen ligger inlagd som ett 
överordnat dokument. 

Figur 1. Skollagen, Läroplanerna Lgr11 och Gy2011 med kurs- och ämnesplaner  
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Enligt grundskolans kursplan i teknik, Lgr11, (Skolverket, 2018):  

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för 
samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en 
strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav 
på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor 
och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för 
individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och 
begriplig. (Skolverket, 2018) 

och för gymnasiets ämnesplan i teknik, Gy2011, (Skolverket, u.å.): 

Ämnet teknik är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Teknik handlar om att uppfylla 
människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller 
immateriella tillgångar i produkter, processer, anläggningar och system. Ämnet 
belyser teknikens roll i samhällsutvecklingen och samspelet mellan människa och 
natur. (Skolverket, u.å.) 

Likvärdighet är en hög prioritet enligt skollagen (SFS, 2010:800, 1 kap), som slår fast att:  

9 § Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 
fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. (SFS, 2010:800, 1 kap) 

Kurs- och ämnesplanerna i Teknik finns inlagda i Bilaga A och Bilaga B , där HU-relaterat 
innehåll är grönmarkerat. Utifrån dessa är det angeläget att fundera över vilka kunskaper och 
färdigheter som adresseras i teknikämnet, för att adressera HU på ett adekvat sätt.  

Utifrån kurs- och ämnesplanerna bör läroböckerna för såväl grundskolan som 
gymnasieskolan granskas och sådant som ämnets progression och förhållande till 
likvärdigheten beaktas. Detta för att förstå vad som är av intresse kring HU i teknikämnet – 
ur didaktisk synvinkel – till grund både för både lärande och bedömning.  

2.2 Hållbar utveckling som begrepp 
HU är en av de viktigaste framgångsfaktorerna idag inom företagande och entreprenörskap. 
Detta påvisas bland annat av dagens diskurs i samhället, FN:s 17 Globala Mål (2015) samt av 
en artikel av den internationella organisation UNFCCC (2019), vilken ansvarar för FN-målens 
och därmed HU:s integration i samhällen över hela världen.  

HU kan ses och angripas på flera sätt, bl.a. som definierat av FN, som det stakas ut för 
industrins delar genom till exempel ISO-, GRI-systemen och liknande standarder eller som 
definierat av olika forskare. Denna uppsats struktur för begrepp och analyser har utgått från 
ovanstående instanser. FN:s miljömål har valts som del av analysen och lagts i Bilaga J . 

Viktiga delar i HU kan också erhållas ur den så kallade Brundtlandrapporten (World 
Commission on Environment and Development, 1987), som är översatt på KTH:s (2018) 
hemsida om ämnet, där HU definieras enligt följande: 

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 

Det innehåller två grundläggande koncept: 

behov, och speciellt de grundläggande behoven hos världens fattiga för vilka prioritet 
ska ges, och de begränsningar av ekosystemens möjligheter att tillgodose nuvarande 
och framtida behov som också bestäms av teknologi och social organisation (KTH, 
2018). 

I rapporten definieras HU tre genom dimensioner; ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och 
ekonomisk hållbarhet, se Figur 2. 
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Figur 2. Hållbar utveckling enligt KTH(KTH, 2018) och 

Brundtlandrapporten(World Commission on Environment and Development, 

1987). 

Den intensiva forskningen på och utvecklingen av HU har resulterat i ytterligare 
formuleringar. Dessa inkluderar specifika perspektiv och dimensioner som påverkar HU. 
Exempelvis finns en variant med sex dimensioner som inriktar sig mot multipla 
värdekonflikter och som även hanterar och förklarar vad som till exempel menas med det 
goda livet med hänsyn till HU. Denna presenteras av Goulet i A Sustainable World (1995). 
Goulet anser att hållbar utveckling innehåller: i) En ekonomisk komponent, som hanterar 
skapandet av välstånd och förbättrade förhållanden. ii) En social beståndsdel, som bland 
annat mäts i välmående, utbildning och arbete. iii) En politisk del, som omfattar demokrati, 
frihet och mänskliga rättigheter. iv) En kulturell sfär, som erkänner det faktum att kultur ger 
människor egenvärde och identitet. v) En ekologisk del, som är holistisk och bland annat 
omfattar fysisk miljö, demografi, resurssystem och teknologi och slutligen vi) en dimension 
som kan kallas hela-livet-paradigm och som berör den ultimata meningen med hela livet 
(ibid.). 

Efter de 17 globala målen antogs, har ett arbete med Agenda 2030 kommit igång på 
regeringsnivå (Regeringskansliet, 2018). Även om detta är utanför ramen för uppsatsen, så 
finns den ändå med i en några tolkningar av och diskussioner kring analysresultatet.  

2.3 Hållbar utveckling i samhället 
Samhället är i mångt och mycket våra gemensamma liv och verksamheter. Från offentligt till 
privat, ibland med tjänsteproduktion och ibland med produktion av olika varor och gods. 
Inom alla områden idag pratas om HU på olika sätt. Yttre fokus sätts på olika sätt, och för 
tillfället är nya nationella mål och handlingsplaner på väg ut från regeringen till samhället via 
exempelvis Handlingsplaner Agenda 2030, 2018-2020 (Regeringskansliet, 2018) kring de 
Globala målen, men har inte förts ut ännu till läroplanerna. I detta övergångstillstånd finns 
förberett material för lärare och elever att studera på regeringskansliets hemsida.  

HU kan följas, jämföras och diskuteras för olika verksamheter idag via till exempel 
information om verksamheterna, som rapporteras genom riktlinjerna i Global Reporting 
Initiatives (GRI), enligt exempelvis (KPMG/GRI, 2019). Tanken är att riktlinjerna ska bli en 
global standard för hur man mäter och rapporterar HU, det vill säga det som ligger till grund 
för en allmän bedömning av olika slags verksamheter ur HU-synvinkel. Rapporteringen ligger 
till grund för olika former av företagsfakta tillgängliga för till exempel statistik och andra 
tillämpningar, som medborgare, även skolungdomar, kommer att möta och få möjligheter att 
ta ställning till i framtiden.  

Därefter presenteras ett exempel på standarder för att utveckla verksamheter med avseende 
på HU, där ISO 14001, här presenterat i Lätt med ISO14001 (Almgren & Brorson, 2016). 
Denna och liknande standarder för olika branscher kommer att vara en del av den verklighet 
elever från gymnasiets tekniska linjer kommer att jobba med inom olika branscher. 
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2.3.1 Global standard för rapportering, GRI 
GRI är en internationell rapporteringsstandard som gjorts i samverkan mellan OECD, FN:s 
miljöprogram, FN:s Global Compact och Internationella standardiseringsorganisationen. För 
att sammanfatta betydelsen av GRI-standarden och för att förstå dess viktighetsgrad är 
nedanstående sammanfattning hämtad från ett svenskt företags hemsida (KPMG/GRI, 2019). 
Detta företag marknadsför tjänster till andra företag för att hjälpa dem att klara av 
rapportering enligt GRI. Deras sammanfattning pekar på storleken av det internationella 
intresset för HU i nuläget. Standarden är tänkt att kunna följa upp stora delar av HU på 
ekologisk, ekonomisk och social rapportering kring vad som åstadkoms på området. 

Allt fler företag publicerar en hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting 
Initiatives (GRI) riktlinjer. Enligt den senaste upplagan av KPMG:s globala studie, 
The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2015 – Currents of Change, 
tillämpar hela 74 % av världens 250 största företag GRI:s riktlinjer. I Sverige är den 
siffran något lägre. Av våra 100 största företag tillämpar 66 % av dem som 
hållbarhetsredovisar GRI:s riktlinjer. 

GRI är ett effektivt verktyg för att förbättra relationen med viktiga intressenter. En 
relevant och tillförlitlig hållbarhetsredovisning kan bidra till att öka företagets 
transparens och stärker förtroendet. (KPMG/GRI, 2019) 

Se vidare i Bilaga K , där GRI presenteras mer i detalj. 

GRI ger en större insyn i verksamheter som använder standarden. Användandet av GRI 
standarden ger allmänheten, exempelvis media och politiker möjlighet att få insyn i och 
bedöma hur verksamheten bidrar till HU, vilket ökar behovet av att utbilda elever inom 
området. 

2.3.2 Miljöstandard för industrin, ISO 14001 
Standarden ISO 14001 är en av de viktigaste standarderna internationellt idag. Den är gjord 
lättillgänglig i den lilla boken Lätt med ISO14001 (Almgren & Brorson, 2016). I denna bok 
pratas om flera viktiga delar för industrin att titta på för att kunna bli miljöcertifierade och 
agera som sådana. Industriföretagen a har ofta produktion i någon form, från utveckling till 
tillverkning och i en del fall återvinning. Liknande regelverk finns för många branscher och 
har idag kommit att bli mer eller mindre norm för många olika typer av verksamheter, som 
vill vara miljöcertifierade. Större företag idag kräver att även underleverantörer ska vara 
miljöcertifierade och arbeta hållbart. För att visa att ett företag jobbar aktivt med att bli mer 
hållbart ska följande finnas och fungera: 

 Miljöledningssystem – att ledning ska ha miljöfokus på agendan och agera enligt denna. 
 Identifikation av miljöaspekter – vad kan vara problematiskt med verksamheten idag. 
 Att sätta och följa upp miljömål – vart vill man nå med sitt miljöarbete. 

I boken karaktäriseras företagens miljöfokus utifrån begrepp som passivt, aktivt, proaktivt 
eller ledande. De passiva företagen har inte något specifikt miljöfokus och saknar kompetens 
och resurser för miljöarbete. De kan inte heller hantera eventuella problem inom området. De 
aktiva företagen har en grundläggande organisation för miljöfrågor och kan hantera de 
myndighetskrav som ställs. De proaktiva företagen har ett förebyggande arbete, med 
miljöledningssystem på plats och kommunicerar detta till gagn för affärerna. De ledande 
företagen vara anses i frontlinjen och är banbrytande på området. Boken anger även att HU 
är en framgångsfaktor för företag. HU och att jobba med ett effektivt ledningssystem, även på 
miljöområdet leder till såväl bättre renommé som till en mer lönsam verksamhet (ibid.).  
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3 Litteraturgenomgång 

Här presenteras först ett mer övergripande perspektiv på teknikämnet och HU i skolan, sedan 
ett hermeneutiskt lärar- – elevperspektiv och sist ett epistemologiskt, kunskaps- och 
läroboksperspektiv. Anledningen till detta är att få med viktig forskning som är relevant för 
frågeställningarna i denna uppsats. Eftersom det inte kommit fram så mycket som direkt 
svarar mot frågeställningarna i litteratursökningen, har indelningen av källorna utgått från 
typerna av funna källor och deras innehåll. Det finns en hel del forskning kring teknikämnet 
och HU, mest kring projekt och spel, som exempelvis Dilemma, se nedan. Dock finns betydligt 
mindre forskning kring vad som lärs ut och hur det formativt och summativt kan bedömas. 
Mycket av diskussionen verkar vara kring hur och inte kring vad som undervisas. Det är mest 
fostran som är i fokus, det vill säga hur att få elever att tänka på och arbeta med HU.  

3.1 Teknikämnet och HU 
Teknikämnet i sig behöver en definition, för att senare kunna kopplas till ett HU-innehåll. 

Till en början något om ramverket för skolan.  I Skollagen (SFS, 2010:800, 1 kap) nämns inte 
HU alls. Först på läroplansnivå adresseras ett HU-innehåll inom tekniken; dels i kursplaner 
för grundskolan och dels i ämnesplaner för gymnasieskolan, se Figur 1.  

För förståelsen av karaktären hos teknikämnet i sig, är det viktigt att lyfta fram några 
forskares syn på teknikämnet i sin helhet, inkluderat kunskaper och färdigheter i 
teknikundervisningen samt vad och hur.  

Här kan en indelning som DiGironimo (2011) gör i sin artikel What is Technology? 
Investigating Student, Conceptions about the Nature of Technology, tjäna som bas:  

 Teknik som en artefakt  
 Teknik som en skapandeprocess  
 Teknik som mänsklig praktik  
 Teknikhistoria  
 Teknikens roll i samhället 
(DiGironimo, 2011, s. 1347) 

Man kan även prata om teknikämnet ur andra aspekter som exempelvis ur ett tekniskt – 
vetenskapligt hänseende, i enligt med Hanssons (2013) artikel What is technological 
knowledge? sammanfattad som: 

 Mänskligt framtagna objekt gentemot naturvetenskapen 
 Framtagandet av nya tekniska objekt 
 Objektens funktion 
 Värderade egenskaper hos objekten 
 Samverkande funktioner, inte att isolera dem. 
 Exakthet krävs inte, bara tillräckligt för dess funktion  
(Hansson, 2013) 

I I teknikens backspegel tar Lindqvist (1987) upp följande om teknik: 

 Teknik är användandet av maskiner, redskap och verktyg 
 Teknik är tillämpad naturvetenskap 
 Teknik är människans metoder att behärska naturen 
 Teknik är människans metoder att behärska den fysiska miljön 
 Teknik är människans metoder att tillfredställa sina behov genom att använda 

fysiska föremål 
 Teknik är de metoder som används för att bearbeta råmaterial i syfte att öka 

deras användbarhet 
 Teknik är människans metoder att tillfredställa sina önskningar genom att 

använda fysiska föremål 
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 Teknik är all rationell effektiv verksamhet 
(Lindqvist, 1987, s. 11) 
 

Vad som är progression inom ämnet handlar, enligt en föreläsning inom utbildningen i 
Teknikdidaktik inom ramen för KPU av Per Norström (Personlig kommunikation, 2017), om 
att gå från givna lösningar på kända problem till valfria lösningar på vaga problemställningar.  

Det finns en utredning från 2004, av Kommittén för utbildning för hållbar utveckling (SOU, 
2004:104), där man diskuterar HU inom olika skolformer. Detta med anledning av ett 
internationellt möte i frågan, som Sverige stod som värd för. I utredningen diskuterar man 
utbildningens effektivitet, styrformer och hur HU ska få genomslag och göra Sverige till ett 
föregångsland på området. Vikten av både vad och hur HU utbildas, allmänt i alla ämnen i 
skolorna, poängteras. Här menar man alltså att det inte forskats så mycket på vad utan mest 
på hur HU utbildas. Man menar att såsom man arbetade vid tidpunkten för rapporten, 2004, 
skulle kunna förbättras och pekar på projekt med verklighetsförankring och helhetssyn som 
något som skulle kunna ökas (ibid.). 

Att projekt och helhetsperspektiv har fått mer utrymme i forskningen kan ses i nyare 
forskning. Som exempel kan nämnas Dilemma, ett spel och verktygslåda för lärande i HU, 
presenterat i Att undervisa om hållbar utveckling, (Lennholm, 2018). Engström (Personlig 
kommunikation, 2018) är inne på liknande i sin forskning, som hon presenterade på en av 
kurserna i KPU-utbildningen, utifrån sin pågående studie kring läromaterial att använda för 
lärare i åk4. Engströms slutsatser är bland annat att faktabasen är viktig och hon påpekade 
att CO2-bidraget är det centrala i undervisningen. Vad som händer och varför ges ett tydligt 
innehåll i hennes projekt. Hon menar att, trots att eleverna inser vikten av att förstå att ”det 
hänger ihop”, har de svårt att veta hur. De saknar teknikfaktabasen gällande hur ”allt hänger 
ihop” och vad som är väsentligt ur ett klimatperspektiv och en normering kring livsstil. Hon 
finner även att budskapet överskuggar innehållet (ibid.). 

Numera genomförs större CDIO-projekt (Conceive, Design, Implement, Operate) (Isaksson 
Persson, 2017), inom teknikämnena. Detta görs för att fånga både kunskaper och förmågor i 
enlighet med kurs- och ämnesplanerna, från början till slut i projektform. Detta finns 
beskrivet i handboken Design and Technology av Garratt (1996), där han berättar om vad 
som ingår i designprocessen, en del av teknik- och produktutvecklingsprocessen. Att koppla 
HU till CDIO-projekt görs ofta enligt lärarnas och skolornas preferenser. Hänsyn tas då till 
respektive skolas och kommuns val av hur resurser ska fördelas, och till vad som är populärt 
hos elever och föräldrar på denna skola. Skolstyrningen och marknaden idag påverkar mer 
hur och vad som undervisas, snarare än de professionella val som en lärare önskar göra. Detta 
lyfts fram av Fredriksson (2010) i avhandlingen Marknaden och lärarna. Här beskriver 
Fredriksson hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap 
(ibid.).  

3.2 Lärare – elev 
Det har gjorts flera undersökningar om lärares teknikuppfattning och om 
teknikundervisningen i grundskolan. Något gemensamt i flera av dem är att lärarnas syn på 
vad ämnet innebär varierar kraftigt. Hasslöf (2015) beskriver svårigheterna i Educational 
Sciences i artikeln The educational challenge in ‘Education for sustainable development’. 
Hon konstaterar att: 

“The results show example of how teachers articulate desirable room for 
subjectification in relation to teaching situations, wherein students are “invited” to be 
addressed as political subjects.” (Hasslöf, 2015, s. 86) 

och 

“The results from the studies of this thesis shows how the teachers also articulate how 
to socialise the students into a discourse which invites students to challenge existing 
orders” (Hasslöf, 2015, s. 93) 
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Hasslöf konstaterar även att lärare kläms mellan olika och oklara önskemål om vad som ska 
undervisas, vilket påverkar likvärdigheten.  

Att detta, såväl som lärarnas dispositioner, ställningstaganden, livsstil samt deras kulturella 
och ekonomiska situation, kan ge olika resultat konstateras även i en artikel av Engström och 
Carlhed (2014). 

Liknande funderingar kring budskap inom naturvetenskapsämnena, speglade utifrån olika 
emfaser, kan utläsas i forskningen. Hur detta har betydelse framställs i en artikel av Roberts 
(1982): 

A curriculum emphasis in science education is a coherent set of messages to the 
student about science (rather than within science). Such messages constitute 
objectives which go beyond learning the facts, principles, laws, and theories of the 
subject matter itself- objectives which provide answers to the student question: “Why 
am I learning this?” The answer to that question differs significantly for the … text 
just noted.” (Roberts, 1982, s. 245) 

Roberts fortsätter med att flera forskare har påpekat olika synsätt inom teknikämnet, samt 
att man både behöver titta på vad som finns och vad som inte finns med i en lärobok.  

Även Björneloo (2007) pratar ingående om hållbar utveckling i undervisningen, där olika 
delområden ingår. Hon konstaterar bland annat att HU är oprövat som ämne genom historien 
samt att lärare upplever sig alltid ha undervisat om HU, men behöver tid för reflektion och 
lärande för sig själva.  

3.3 Kunskaps- och läroboksperspektiv 
Små och enkla tekniska lösningar kan till bidra till HU. Men, helhetsperspektivet är ytterst 
viktigt för HU, där tekniklösningar på systemnivå bör adresseras och beaktas. Inom 
teknikvetenskapen betyder det att frågor som ställs på systemnivå, måste besvaras på 
systemnivå, såsom Klasander (2015) uttrycker det i en artikel i CETIS, tidskrift för teknik och 
lärande vid Linköpings universitet:  

Det betyder att det finns en didaktisk riktningsangivelse där man över skolåren leder 
eleverna från artefaktfokus till systemfokus. Kursplanen innehåller en sådan 
progressionslinje. På samma sätt som i andra ämnen måste vi låta eleverna erövra 
begrepp och utveckla förmågor. När det gäller HU måste vi alltså, på ett medvetet 
sätt, resa både oss och eleverna från kompostperspektivet! (Klasander, 2015, s. 1) 

Läromedel finns främst i form av tryckta läroböcker, men även häften, kreativa material och 
digitala varianter finns. Enligt en undersökning gjord av Lärarnas riksförbund (2014), 
använder lärare gärna riktiga läroböcker samt en hel del egenproducerat material. 
Läroböckerna används ofta som både grund- och faktamaterial, exempelvis av eleverna för 
inläsning till proven, och som till exempel Hartell och Strimel (2018) kommer fram till: 

The tests mainly focused on specific expressions and terms and seldom attempted to 
assess higher-order knowledge. Instead, pupils were often asked for specific terms or 
to repeat explanations of a technical artefact’s functions that were directly from the 
textbooks. (Hartell & Strimel, 2018, s. 18) 

I sin avhandling Assidere Necesse Est pratar Hartell (2015) även om svårigheter att bedöma 
elevernas teknikkunskaper. Likaså konstaterar Hartell att lärarna ofta saknar bra material att 
arbeta med i undervisningen, och därmed även tvingas lita till eget material.   
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4 Metod 

Metoden i denna undersökning går ut på textanalyser genom innehållsanalys av olika texter. 
Dokumenttexterna utgörs av olika nivåer av källor; läroböcker, relevanta delar av kurs- och 
ämnesplaner för teknikämnet i Lgr11 och Gy2011 samt några externa källor. Läroböckerna 
har valts utifrån dem som användes vid uppsatsförfattarnas VFU samt lärartjänstgöring på 
olika skolor och som återfinns på förlag och presenteras som aktuella läroböcker. Gällande 
tidskriften Ny Teknik har valts fyra konsekutiva nummer i pappersform, varannan vecka från 
våren 2019 för att få så aktuellt innehåll som möjligt. Arbetet med textanalyserna har delats 
in så att ena uppsatsförfattaren har skrivit om analyser angående grundskolans läroböcker 
och den andra om gymnasiets läroböcker. Övriga texter och analyser har skrivits som utkast 
enskilt, men sammanfogats, och redigerats gemensamt. 

Analysen har lagts upp enligt omfattningsfrågorna i kapitel 1.3.1 och sedan jämförts för att ge 
den övergripande förståelsen av läroböckerna ur ett samhälls- och industriperspektiv, se 
Figur 3.  

ISO och GRI från bakgrundskapitlet har främst använts i diskussionen av analyserna ur ett 
samhällsperspektiv. 

Figur 3. Analys och resultat utifrån de olika omfattningsfrågorna 

Den typ av innehållsanalys som först låg närmast till hands var en kvantitativ och kvalitativ 
kombination i en diskursanalys (DA), vilken skulle ge den önskade effekten att se hur 
innehållet behandlades i förhållande till källorna. Denna analys visade sig alltför omfattande, 
se vidare i avsnittet metoddiskussion. I stället valdes en s.k. tematisk analys (TA). Denna 
liknar DA till stora delar, men är mer användbar för framför allt nybörjare inom analys. Den 
tillgängliga metodiken kring en TA, enligt källan, är en artikel i Qualitative Research in 
Psychology, Qualitative Research in Psychology (Braun & Clarke, 2008) vilken fått stå som 
modell. Det betyder att analysen samtidigt är både kvantitativ och kvalitativ. Stycken 
analyseras kvalitativt med avseende på innehåll och adresseras om tematiskt viktigt. Sedan 
räknas styckena som adresserar HU småningom samman efter kvalitativa överväganden, inte 
efter exempelvis ordförekomster, för att sedan kvantitativt kunna jämföras. Den kvalitativa 
delen kommer in på tematisk nivå i slutskedet, då de teman som skrivits fram kan jämföras. 
Var och hur temana förekommer i källorna, samt genom vilka kapitel i läroböckerna de tas 
upp eller inte, inkluderas i den kvalitativa analysen.  

4.1 Tematisk analys, TA 
Här beskrivs först vald analysform teoretiskt och sedan de val som gjorts inom ramen för 
denna. 

4.1.1 Val av analysform inom ramen för TA 
Enligt Brown och Clark (2008), finns två typer av kvalitativ analys. Den ena typen av analys 
är knuten till en särskild teoretisk eller epistemologisk position av vilken det finns flera olika 
varianter. Översatt från Brown och Clark, med deras källor inlagda: 

 Konversationsanalys – CA (t.ex. Hutchby och Wooffitt, 1998) 
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 Tolkande fenomenologisk analys – IPA (t.ex. Smith och Osborn, 2003 
 Grounded theory (Glaser, 1992; Strauss och Corbin, 1998) 
 Diskursanalys – DA (, t.ex. Burman och Parker, 1993; Potter och Wetherell, 1987; Willig, 

2003). 
 Berättande analys (Murray, 2003; Riessman, 1993)  

Den andra analysen är en analys väsentligen gjord oberoende av teori och epistemologi, där 
de endast identifierar den tematiska analysen, Brown och Clark (2008). Denna analysmetod 
tycker författarna inte är tillräckligt preciserad ännu, men använder den i alla fall själva enligt 
definitionen som följer här nedan.  

Först kan man enligt författarna dela in temat utifrån olika perspektiv efter hur man resonerar 
kring ämnet. Tematisk analys kan indelas epistemologiskt i antingen essentiell eller realistisk 
perspektiv, som rapporterar erfarenheter, betydelser och verkligheten för deltagare, eller 
konstruktionistisk perspektiv, som undersöker hur händelser, realiteter, betydelser, 
erfarenheter och så vidare är effekterna av en rad diskurser verksamma inom samhället. Det 
tredje perspektivet, det så kallade kontextualistiska, ligger mellan essentialism och 
konstruktionism och kännetecknas av exempelvis kritisk realism (t.ex. Willig, 1999, (Braun & 
Clarke, 2008)). Det innebär att individer i intervjusammanhang skapar mening av sina 
erfarenheter. Detta påverkas i sin tur av det sociala sammanhanget för individen som 
påverkar meningarnas betydelser inom ramen för analysmaterialet (ibid.).  

Det kontextualistiska perspektivet och den kontext kring HU som läroplanerna och 
läroböckerna innebär, bedömdes vara mest lämpligt för den här uppsatsen.  

Yttermera enligt Brown och Clark (2008) kan man analysera induktivt, det vill säga utifrån 
de teman man finner i texten, utan förutfattade meningar, i motsats till en teoretisk eller 
deduktiv analys, där ett specifikt intresse för texten undersöks utifrån. Sist, tar Brown och 
Clark upp det som uttrycks, det vill säga teman utifrån det som sägs, antingen semantiska, 
uttryckliga eller ytliga betydelser, jämfört med det som ligger latent, bakomliggande som 
idéer, ideologier, antaganden och konceptualiseringar tangerande DA (ibid.).  

De analyser som bedöms passa bäst för den här uppsatsen, är den deduktiva och latenta 
analysen, då utgångspunkten är läroplanernas uttryck av HU. Det finns ett specifikt intresse 
i uppsatsens frågeställningar, som inte alltid uttrycks direkt i kodorden så att de passar 
analyserna i den här uppsatsen, utan finns i tankar som leder till HU som idé. 

4.1.2 Sex stegs analys enligt Brown och Clark 
Enligt Brown och Clark (2008) kan man dela analysen i sex tydliga steg, om än de överlappar 
och går in i varandra efter behov. 

 Förtrogenhet med data 
 Generera initialkoder 
 Söka efter teman 
 Granska teman 
 Definiera och namnge teman 
 Framställning av rapporten 

Vad de olika temana innebär och vad som gjorts inom de olika stegen framkommer i nästa 
avsnitt. 

4.2 Arbetsgång i analysen 
De 6 stegen enligt ovan har valts som grund, och genomförts enligt följande, se Figur 4. 

Steg 1-3 har gjorts parallellt för analysresultaten i den första delen. Här hittas teman och 
texter, som sedan räknas till respektive kategori och för varje källa och tolkas för varje 
textområde baserat på omfattningsfrågorna. Temana konsolideras i ett första steg för 
jämförelser mellan källor inom frågeställningarna. 
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Steg 4-6 har gjorts i den jämförande resultatanalysen. Temana konsolideras, varvid innehåll 
och teman jämförs mellan de olika delarna. Här fördjupas kunskapen om respektive källa och 
dess innehåll.  

Detta gör att både kvantitativa och kvalitativa undersökningen hela tiden kommer gå hand i 
hand. 

Figur 4. Omfattningsfrågorna kombinerat med de 6 stegen i den tematiska 

analysen. 

4.2.1 Steg 1, inläsning  
Här läses alla de texter som ingår i analysen ingående. Detta för att kunna genomföra 
analyserna på ett bra sätt och få fram ett resonemang och resultat som följer på 
frågeställningarna. 

Räkningen har gjorts utifrån enheter i texten, där stycken varit utgångspunkten. Stycken har 
valts eftersom de bedömts vara en minsta jämförbara enhet. Morfem, eller ord och uttryck, 
ger inte någon bra bas för kvalitativa och kvantitativa analyser eller jämförelser, vilket 
förklaras nedan. Lösryckta ord säger inget om sammanhanget eller kontexten samt ger en 
finmaskighet och komplexitet i analysen, som inte tillför något egentligt mervärde. 

Som ett första steg har en kvantitativ räkning av det totala antalet stycken gjorts i alla valda 
texter, innan den egentliga analysen, för att få ett jämförelsetal för sammanräkning av andel 
teman och förekomster. 

För varje stycke har en kvalitativ granskning gjorts, med avseende på innehåll och karaktär. 
Därefter har texter med innehåll av HU-karaktär adresserats och markerats. Bildtexter har 
räknats med i den mån de haft ett tematiskt intressant innehåll och inte exempelvis en enkel 
bildbeskrivning i ett till två ord, som inte innehållit en specifik mening. På samma sätt har 
gjorts med punktlistor. I de listor som innehållit punkter med meningsbärande stycken, har 
dessa punkter räknats som separata stycken. Om punktlistan har enstaka ord eller 
uppräkningar, utan egen mening har hela listan räknats som ett stycke. Inledning till 
punktlistan har räknats med i listan i de fall inledningen varit på samma sätt enkel såsom 
”Exempel på olika typer av plast:” då har denna ingått i samma enhet som listan med plaster.  

Något som skiljer läroböckerna åt, är att i grundskolans läroböcker finns även 
arbetsuppgifter. Dessa har då räknats med eftersom de uppfattas som viktiga ur 
inlärningssynpunkt. Detta gäller arbetsuppgifter av rent teknisk karaktär, och arbetsuppgifter 
om HU. 
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Analysen i Ny teknik har gjorts av artiklar, då de är alltifrån enstaka små till omfattande över 
flera sidor, utom småannonser utan egentlig text. Eftersom ämnes- och kapitelindelning inte 
finns i egentlig mening har indelningen gjorts efter texternas karaktär; 1) artiklar, 2) artiklar 
från annonsörer samt 3) jobbannonser. Detta för att kunna se vad man skriver och annonserar 
om och i vilken omfattning detta är präglat av HU. Annonserna är en del av den allmänna 
teknikdiskussionen i tidningen. De visar även den verklighet teknikeleverna kommer att möta 
som färdiga tekniker och ingenjörer samt påverkar vilka vidare utbildningar som finns och 
riktningen för en framtida arbetsmarknad. 

4.2.2 Steg 2, initial kodning 
De olika datakällorna har analyserats med avseende på förekomst av ett antal inledande 
kodord. Varje ställe har identifierats och räknats ihop. Kodorden har valts med hänsyn till 
ofta förekommande ord kring definitionen av HU, enligt FN (World Commission on 
Environment and Development, 1987) och relaterad forskning. 

Lista med kodord inledningsvis: 
 Hållbar 
 Klimat 
 Återvinning 
 Ekologisk 
 Social livscykel 
 Ekonomisk hållbarhet 
 Miljö 
 Energi (användning) 
 Besparing 

Listan har byggts ut till att innehålla de begrepp där en relevant HU-koppling kan göras. 

Ord i texterna där kodorden ingår, som till exempel i ’miljöpartiet säger nej till FRA 
avlyssning’, har inte räknats med, eller ’mätning av exempelvis energiförbrukning i 
betalsyfte’, utan texterna har granskats med avseende på relevant innehåll.  

4.2.3 Steg 3 Temasökning 
Efter den initiala kodanalysen kan noteras att många av styckena innehåller mycket utöver 
det avsnittet i fråga handlar om. I detta fall kan texterna som handlar om energi, innehålla 
alltifrån teknik, system, bränslen olika energikällor till brukare och processer i samma stycke. 
I dessa situationer har räkning och val av tema gjorts så att träffarnas antal stämmer med max 
antalet stycken, för att inte äventyra sammanräkningar och jämförelser mellan olika källor. 

Följande teman fanns vid analys av läroböckerna och som sedan användes i 
förstahandsanalyser beroende på innehållet i texterna, för att få en jämförbarhet och 
tillräcklig detaljrikedom att arbeta med. 

 Klimat 
 Kretslopp, inte linjär princip 
 Ekologi 
 Hållbart och Långsiktigt  
 Miljö samt farligt avfall 
 Strålning 
 Överutnyttjande  
 Återvinning och återanvändning 
 Förnyelsebart, vattenkraft, vindkraft, solceller och solkraftverk 
 Livscykelanalys 
 Produktutvecklingsprocess 
 Industrialisering & uppfinningar 
 Energi och energiförsörjning 
 Material och resurser 
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 Infrastruktur, System,  
 Apparater 
 Transport och Förpackningar 
 Ekonomi 
 Etik,  
 Socialt 
 kulturellt 
 Politik 
 Lagar och regler 
 Standarder och normer 
 Icke förnyelsebart, Kol och olja 
 Kärnkraft 

En diskussion kan till exempel vara om elnät är en energiförsörjning, ett tekniskt system eller 
handlar om ekonomiska aspekter. En annan diskussion kan vara om HU-kritiska texter ska 
anses ligga utanför eller innanför HU. Här har valet gjorts utifrån att HU är grunden för 
artikeln i fråga.  

Teman har i vissa fall inte alltid refererats explicit i läroböckerna, t ex politikens eller reglernas 
roll kan vara underförstådda, i det att politiska beslut påverkar energiförsörjningen. Eller, att 
regler finns för att bland annat garantera att produkter som produceras inte är skadliga. 
Således kan den styckeräkningen vara ett resultat av författarens uppfattning av temat som 
inkluderas i texten. Detta stämmer överens med Browns och Clarkes (2008) antaganden kring 
bakomliggande idéer, etc. vid kodningen, se ovan i slutet av avsnitt 4.1.1. 

Temana byggdes ut vartefter, med detaljer och uppdelningar, vilka samordnades vidare i 
nästa steg. 

Vad gäller styckeräkningen inom varje tema har denna gjorts och tabellerats både i antal och 
i procent. OBS, att förekomsterna av stycken inom respektive tema har räknats som procent 
på totala antalet HU-stycken och sedan har HU-stycken beräknats i procent av totala texten. 
Detta eftersom styckena inom ett tema totalt i vissa böcker endast är i promille av totala 
antalet stycken, men ändå fler än i en kortare text. Ett typiskt exempel är storleksordning på 
3 % stycken om återvinning av 10 % HU-stycken, vilket ger 3 ‰ av hela boken. Det hade 
därför blivit svårt att jämföra mellan stycken och texter på promillenivå. Andra texter har 
totalt sett få stycken och ett enda stycke är en relativt stor andel av texten. Därför är 
kombinationen av antalet stycken och % viktig för varje jämförelse. %-satsen ger då en 
spegling av hur viktigt innehållet är i jämförelse med alla andra delar i läroboken, samt i 
jämförelse med skrivningar i läroplanerna. 

Vidare analyserades även stycken med temat fossila bränslen, vilket är ett tema med ej HU-
innehåll, för att sätta detta i perspektiv till HU-temana. 

4.2.4 Steg 4 Temagranskning 
Här jämförs och samordnas de olika temana och i detta läge döptes inte temana om utan 
behöll de beskrivningar som de olika ingående underliggande temana och sökorden hade 
under arbetets gång. Här diskuterades flitigt placering och vad som hör ihop med vad, och 
samtliga olika kombinationer prövades för att försöka skapa en så rättvisande bild som 
möjligt av texterna. Temana bakades ihop till följande punkter och de ingående temana står 
kvar som benämning för varje punkt: 

 Klimat 
 Kretslopp, inte linjär princip 
 Ekologi, Hållbart och Långsiktigt  
 Miljö samt farligt avfall och strålning, överutnyttjande  
 Återvinning och återanvändning 
 Förnyelsebart, vattenkraft, vindkraft, solceller och solkraftverk 
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 Livscykelanalys, produktutvecklingsprocess, industrialisering & uppfinningar 
 Energi och energiförsörjning 
 Material och resurser 
 Infrastruktur, System, Apparater, Transport och Förpackningar 
 Ekonomi för lösningar 
 Etik, socialt, kulturellt mm 
 Politik, lagar och regler 
 Icke förnyelsebart, Kol och olja, samt kärnkraft 

Denna lista diskuterades fram och tillbaka under analyserna i steg 3 och 4, och togs med även 
i analyserna i steg 3, för varje källa, för att möjliggöra jämförelser. 

4.2.5 Steg 5 Slutliga teman 
Eftersom HU ibland refereras till i texterna i allmänna ordalag, till exempel i inledningar av 
kapitel och i sammanfattningar, medan HU annars refereras mer specifikt och detaljerat kring 
exempelvis återvinning, bilar, infrastruktur eller annat delades temana in i två grupper.  

Den initiala listan formulerades om till dem i den nedanstående Figur 5 med slutliga temana: 

Figur 5. Slutliga teman framtaget i det jämförande analysresultatet  

De två grupperna benämndes generiska och detaljinriktade teman.  

Generiska HU-teman 

Några av temana som listan initialt innehöll visade sig vara mer av allmän karaktär, såsom 
klimat, kretslopp, inte linjärt…, hållbarhet och miljö. Denna indelning är i princip enligt 
boken Hållbar Utveckling (Gulliksson & Holmgren, 2015). Dock, i den boken förekommer 
inte klimat och klimatpåverkan som generiskt tema pga. att FN:s globala mål skrevs om 
ungefär samtidigt. Eftersom de numera finns med, har de tagits med i denna uppsats och 
således kom de generiska temana slutligen att bli enligt nedan: 

 Klimat – här är det hela jordens klimat, inklusive sådant som väder och vind som 
adresseras. 

 Kretslopp, inte linjär princip – här adresseras allt som nämns allmänna ordalag, 
innan exempelvis uppdelning sker på olika typer av kretslopp och tekniker inom 
dessa. 

 Hållbart, Ekologi och Långsiktigt – HU ligger med här då det adresseras specifikt 
tillsammans med ekologiska och långsiktiga överväganden. 
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 Miljö samt farligt avfall och strålning, överutnyttjande – samlar ihop mer kring 
allmänna formuleringar adresserade kring problem eller lösningar som krävs för 
dessa. 

Detaljinriktade HU-teman: 

Resten av temana visade sig vara av mer detaljinriktad art, där olika teman har med specifika 
HU-områden inom tekniken att göra. För att förtydliga benämningarna och grupperingarna 
har de detaljinriktade temana delats in enligt HU-definitionerna i Brundtlandrapporten 
(World Commission on Environment and Development, 1987). Dessa är; ekologi, ekonomi 
och socialt, samt en temagrupp angående teknik, vilken ligger med i denna definition.  

Grupperingarna underlättar analysen och jämförelsen mellan olika källor. Vidare räknades 
och analyserades även stycken med temat fossila bränslen med ej HU-innehåll och satte detta 
i perspektiv till HU-temana. 

4.2.6 Steg 6 Skapande av uppsatsen 
Efter analyserna enligt ovan, skapades analysresultatet, tolkningarna, samt den avslutande 
diskussionen. Här har teman, texter och analyssiffror samt litteraturkällor använts. Dessutom 
har exempeltexter lagts in och försetts med kommentarer. Den röda tråden har uppdaterats 
och uppsatsen färdigställts. 

4.3 Metoddiskussion 
I första hand tänktes en kombinerad kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys, som hittades 
i boken Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman, 2002). I denna beskrivs både 
samtalsanalys och diskursanalys (DA) som möjliga för textanalysen, men de bedömdes för 
omständiga och tidskrävande inom ramen för den här uppsatsen. Därför blev det inte en DA 
som valdes utan en Tematisk analys (TA) och metodik i 6 steg enligt (Braun & Clarke, 2008). 

En DA går djupare och jämför inte enheter eller stycken, utan hela artiklar, mening för 
mening, med en mer detaljerad analys utifrån språket. Målet var att frågeställningar och 
analyser enligt TA, med sitt lite grövre filter, skulle ge en tillräckligt god förståelse och ett 
relevant resultat, om de bara var tillräckligt väl gjorda. 

Man kunde även tänka sig att leta olika teman totalt i läroböckerna, såsom en induktiv ansats 
skulle innebära, och kanske funnit andra teman, som exempelvis utvecklingsprocessen, IT, 
ritningsframställning, material och hållfasthet, men i sammanhanget kan detta inte vara 
rimligt ur ett HU-perspektiv, då de flesta temana blir alltför vida eller många på en mer 
detaljinriktad nivå. 

Uppdelningen i generiska och detaljinriktade teman är något som kom ur den kvalitativa 
analysen och i jämförelse med litteratur och bakgrund. Tanken är alltså att de generiska 
temana inte innehåller specifika detaljer kring hur och vad som ingår i HU, utan är på en 
övergripande och generell nivå. Här kan diskuteras vad som ingår i vad och hur det borde 
definieras, men denna diskussion är inte relevant för tolkning och analys i denna uppsats. 

Andra källor än FN:s globala mål och Ny teknik som jämförelsematerial övervägdes, men 
dessa två valdes för att de var representativa för de olika teknikämnena, samt för att 
omfattningen av undersökningen skulle bli aktuell och realistisk. 

4.3.1 Trovärdighet och tillförlitlighet i analyserna 
Påverkan från rapportförfattarnas egna erfarenheter kan alltid ske i sammanhang med analys 
och uppställning av problem, frågor och den metod och det analysmaterial som väljs. Med det 
menas att författarna söker teman och analyserar utifrån sina egna kunskaper och 
erfarenheter samt tolkningar, funderingar och åsikter. De analyser som görs bör hela tiden 
säkras på något sätt för att trovärdigheten ska bli god, vilket Martyn Denscombe (2016) tar 
upp i Forskningshandboken. Säkring kan ske genom olika slags metodkombinationer, dels 
för att betrakta forskningsfrågorna utifrån olika perspektiv, filosofier och paradigm, och dels 
för att passa frågeställningarna ur olika synvinklar (ibid.). För att i möjligaste mån tillgodose 
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detta har avstamp för analyserna tagits kring HU i läroböckerna, ur annan forskning och i 
övergripande definitioner för HU, som är internationellt erkända. Uppsatsförfattarnas 
erfarenheter från industrin och eget intresse för hållbarhet, har tagits med för att ge 
perspektiv på kunskaper av mer allmänt intresse och kunna spegla ett tekniskt och 
ingenjörsmässigt förhållningssätt till HU.  

Tillförlitligheten i textdata kommer av att både kvantitativa och kvalitativa analyser görs 
tillsammans genom att två olika metodiker kombineras. Det fanns en önskan att även 
kombinera studien med intervjuer med tekniklärare. Det fick stå tillbaka för en djupare 
litteraturjämförelse, eftersom den typen av forskning har gjorts ett flertal gånger. 

Litteraturgenomgången gav att litteratur som tar upp relevans och relation mellan 
teknikämnet, läroböcker, HU och samhället utanför är svåra att finna, varför bakgrundens 
innehåll får ses som en viktig del i detta sammanhang. 

Räkningen av teman som författarna gör kan påverkas av hur och vad som väljs bland 
svårtolkade textstycken. Detta kan komplicera trovärdighet och tillförlitlighet. Här kan man 
räkna ihop på olika sätt och välja vilka enheter/stycken som ska räknas in i vilket tema, samt 
vad som ska ingå eller inte ingå. Detta har beskrivits i metodbeskrivningen, men ytterligare 
problem kan noteras, exempelvis risken att över- eller undervärdera en text och hur den ska 
räknas. Exempelvis, i vissa texter kanske ordet miljövänlig, eller återvinning återkommer i 
vartenda stycke, i en slags vilja att poängtera det genom hela texten, oavsett egentligt syfte 
med avsnittet i övrigt.  

Trovärdigheten och tillförlitligheten skulle kunna ökas om fler personer, med olika bakgrund 
och intressen hade räknat och summerat ihop, så att medelvärden kunde genereras och risken 
minimeras för värderingsproblem. Detta har inte rymts inom ramen för uppsatsarbetet. 

Det som har varit möjligt på den här tiden är att författarna stämt av med varandra att räkning 
skett på samma sätt för grundskolans och gymnasieskolans läroböcker, samt materialet i 
övrigt. Genom att jämföra på procentnivå kan små skillnader jämnas ut och inte tillmätas 
betydelse i analysen. 
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5 Analysresultat 

Analysresultatet avser de olika delarna enligt Figur 2 ovan. Först kommer analysresultat för 
läroböckerna, därefter för läroplaner och kontexterna. Sista delen är sammanlänkning av de 
olika delresultaten och tolkning av dessa. Steg 1 – 3 är gjorda för respektive källa och steg 4 – 
6 har gjorts för helheten i de avslutande analyserna, i enlighet med metodkapitlet. I tabellerna 
har antalet stycken och procent av HU-stycken valts som jämförelsetal på styckenivå. På 
helhetsnivå framkommer HU-stycken i procent av totala antalet stycken.  

Den kvantitativa räkningen av stycken har kombinerats med kvalitativa bedömningar av 
styckenas innehåll och mening kring HU. Den kvalitativa funderingen kring styckena finns 
att läsa i Bilaga C – Bilaga H . I bilagorna finns tabeller där väsentligt innehåll av HU-karaktär 
citerats och eller kommenterats. En del signifikanta texter i källorna presenteras i analysen 
nedan.  

De olika texterna skiljer sig mycket i inriktning, syfte och omfång. En del har fokus på skola, 
andra har fokus på enbart HU eller annat. Antalet stycken kan skilja sig liksom 
procentandelarna. Antalet stycken visar den faktiska innehållsmängden, medan den 
procentuella skillnaden ger möjlighet till jämförelse mellan liknande innehåll och inriktning.  

Eftersom totala antalet stycken skiljer sig mellan de olika läroböckerna och i jämförelse med 
läroplaner och kontexter, kan olika innehållsmässiga och kvalitativa överväganden visa sig 
genom procentsiffrorna. Den procentuella mängden av olika teman ger skillnaden mellan 
läroböckerna vad gäller specifikt HU-innehåll. 

5.1 Analysresultat – läroböcker 
Alla stycken i varje lärobok har räknats samman nedan. Varje förekomst av HU har 
identifierats, markerats och kommenterats. Detaljer kring innehållet och kommentarer finns 
i bilagorna Bilaga C – Bilaga H . Alla enskilda stycken och hur de summerats framgår inte i 
bilagorna utan finns i bakgrundsmaterialet för den intresserade, eftersom dessa data är 
omfattande och finns i separata excelark. 

5.1.1 Analysresultat för grundskolans läroböcker 
De läroböcker som analyserats för grundskolan är de som anges i listan nedan, med 
förkortningar som används i den fortsatta analysen samt vilken bilaga som hör till:  

 Titano Teknik (Frid, 2017)    Tkbok1   Bilaga C  
 Nya Teknik Boken (Andersson, 2014) Tkbok2   Bilaga D  
 Boken om Teknik (Persson, 2015)  Tkbok3   Bilaga E  
 Teknik Direkt (Svensson, 2018)  Tkbok4   Bilaga F  

Alla stycken i läroböckerna har räknats och bedömts vad gäller innehåll på samma sätt, det 
vill säga en kombinerad kvantitativ och kvalitativ analys enligt metod som angivits i kapitel 4. 

Nedanstående Tabell 1 visar totala antalet stycken och deras fördelning på HU i procent, samt 
generiska och detaljinriktade teman i respektive bok och andel och procent för dessa. Genom 
detta ser vi läroböckernas emfas kring HU. 

Tabell 1.  Styckeräkning i läroböcker i teknik för grundskolans åk 7–9 

 antal  %  antal  % av HU  antal  % av HU

Tkbok1             858                 133     16%               31     23%             102     77%

Tkbok2             705                   74     10%               17     23%               58     78%

Tkbok3             550                   59     11%               15     25%               44     75%

Tkbok4          2 712                 285     11%               51     18%             234     82%

Varav HU‐stycken med

generiska teman

Varav HU‐stycken med

detaljinriktade temanVarav HU‐stycken

Totala 

antalet

 stycken

Styckeräkning 

läroböcker 

grundskolans åk 7–9
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Av grundskolans läroböcker är alltså Tkbok4 störst och Tkbok3 avsevärt mindre till antal 
stycken. Rent allmänt är det bara en av de fyra läroböckerna, Tkbok4, som adresserar HU flest 
antal gånger. Den innehåller alla teman och flest antal stycken, rent numerärt, relaterade till 
HU.  

Här visar storleksförhållandena att de olika böckerna har stor variation och betonar HU-
teman olika. Tkbok4 har 51 stycken (18 %) som refererar till generiska teman. De andra tre 
läroböckerna har ca 24 % var, vilket ger totalt 63 stycken sammanlagt för de generiska 
temana. För de detaljinriktade temana ses en liknande fördelning. 

Här nedan följer resultaten av de utvalda läroböckerna, se Tabell 2 t.o.m. Tabell 5 där varje 
enskild bok adresseras för sig. Tabell 16 sammanfattar de tematiska analyserna i detalj, vilket 
för den intresserade kan läsas parallellt med nedanstående. 

Textanalys av Tkbok1, Titano Teknik av Frid, 2017 

I Tkbok1 koncentreras HU-innehållet i endast 4 teman eller 71 stycken (53 %) av de totalt 13 
temana. För de resterande 9 av de 13 temana finns 62 stycken (47 %). Dessa teman är Miljö 
samt farligt avfall etc., Infrastruktur, system, apparater mm, tillsammans med Etik, socialt, 
kulturellt mm och Politik, lagar och regler, se Tabell 2.  

Tabell 2.  Analys av stycken och teman om HU i Tkbok1. 

Starkast i boken är det detaljinriktade temat Etik, socialt, kulturellt mm, 22 stycken (17 %) 
och det generiska temat Miljö samt farligt avfall etc. 20 stycken (15 %). Temat som kommer 
efter är Infrastruktur, System, Apparater… 19 stycken (14 % ).  

I denna lärobok adresseras HU specifikt i två kapitel; Det första är kapitel5 ”Inblick i 
fabriken”, avsnitt ”Hållbar utveckling/Företaget och samhället”, sida 144-145. I detta kapitel 
på sida 144 nämns HU i allmänna ordalag enlig nedan: 

… många tillverkningsprocesser är riskfyllda. Kraftfulla maskiner kan skada de som 
hanterar dem, miljöfarliga ämnen kan bildas och förgifta människor och natur.  

I det moderna samhället ställs det därför många krav på företagen. Det finns lagar 
som reglerar hur arbetsmiljön ska se ut för att människor inte ska komma till skada. 
Utsläpp av giftiga ämnen får heller inte ske hur som helst. Att företagen följer lagar 
och bestämmelser kontrolleras av statliga och kommunala myndigheter.  

De produkter som tillverkas skall vara säkra att använda. I regel är det företagets eget 
ansvar att se till att deras produkter är ofarliga. De kontrolleras inte av någon 
myndighet utan kontrollen får företaget själv stå för. 

De flesta företag arbetar ständigt med att förbättra sin verksamhet, att få ner 
kostnader och arbeta effektivare. Det finns ett system som kallas ISO 9001… att höja 
kvaliteten i verksamheten… för att företagen skall använda energin på ett effektivt 
sätt. Detta krav ställs också i systemet ISO 14000… utöver detta har man anslutit sig 

Titano Teknik, Frid 

stycken  % av HU stycken % av HU

Hela boken Antal stycken        858     Varav HU‐stycken        133     16%

Generiska teman           31     23% Detaljinriktade teman        102     77%

Fokus på: Miljö samt farligt avfall och 

strålning, överutnyttjande
          20     15%

Etik, hälsa, socialt, kultur,

 samt (CSR)
          22     17%

Ekologi, hållbart, långsikt.
            7     5%

Infrastruktur, system, apparater, 

transport, förpackning
          19     14%

Material och resurser             9     12%

Kretslopp, icke linjär princip
           ‐       0%

Förnyelsebart, vattenktaft,

 vindkraft, solceller, solkraftverk
            3     2%

Klimat             4     3% Ekonomi             4     3%

Analys av text innehållande HU. Antal och procent av totala antalet HU‐stycken

Totala antal stycken

Minst 
fokus på:
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till ett system som förkortas CSR, Corporate Social Responsibility (företagets 
samhällsansvar) (Frid, Titano Teknik, 2017, s. 144)  

Det andra är kapitel 6: ”Teknik i samhället” och avsnittet ”Hållbar utveckling: Trafiken i 
framtiden”, sida 168-169. Där omnämns olika lösningar för framtiden inom trafik och 
inkluderar begrepp som eldrivna bilar, hybrider och självstyrande fordon. Texterna är allmänt 
hållna och saknar en fördjupning.  

Textanalys av Tkbok2, Nya Teknik Boken av Andersson, 2014 

Denna lärobok är relativt tunn vad det gäller HU. Temana Energi och energiförsörjning 
adresseras i 15 stycken (20 %) och Livscykelanalys, produktutveckling... i 13 stycken (18 %). 
Dessa är i fokus tillsammans med Miljö samt farligt avfall etc. i 8 stycken (11 %), vilka alla 
tre tillsammans omfattar totalt 36 stycken (49 %) av totala 74 HU-stycken av 705 stycken i 
hela boken. Andelarna i procent verkar relativt stora men i verkligheten är antalet stycken få. 

Tabell 3.  Stycken och teman om HU i Tkbok2. 

I denna bok, på sida 100, återger bokens författare relevansen för HU exempelvis genom 
följande citat:  

”Idag tittar vi även på hur vi kan använda vår kunskap om rymdanpassade lösningar 
på jorden. Projektet, som startades 2009, heter ”Down to earth” och har syftet att 
bidra till ett hållbart samhälle. Våra storstäder har utvecklats till extrema miljöer på 
sitt sätt, och där finns mycket att göra. I till exempel en rymdfarkost är allt ett slutet 
system, som en egen liten värld i rymden. Om framtidens höghus kan få samma slutna 
system skulle det bidra till mer hållbara städer. (Andersson, 2014, s. 100). 

Textanalys av Tkbok3, Boken om Teknik av Persson, 2015 

I denna lärobok, Tkbok3, är temana Livscykelanalys, produktutveckling... i 13 stycken (22 %) 
och Ekologi, hållbart… i 7 stycken (12 %) i fokus tillsammans med Återvinning och 
återanvändning, 7 stycken (12 %), vilka tillsammans totalt omfattar en relativt stor andel 27 
stycken (46 %) av HU:s 59 stycken (11 %). 

Även om denna boks HU-innehåll är tunt finns det emfaser där HU adresseras genom alla 
temana kortfattat. På sidorna 62-65 tar man upp flertalet specifika HU-aspekter med rubriker 
som: ”Vad menas med hållbar utveckling?”, ”Hållbar utveckling – tre delar som hör ihop” 
samt ”En hållbar utveckling handlar om teknikval” och tar upp olika exempel. Sist finns en 
ruta med frågor ”Argumentera om teknikval för en hållbar utveckling”. För dessa sidor anges 
lärandemål om vad som menas med hållbar utveckling, om återbruk och återanvändning, om 
ond och god teknik, samt om uppfinnare, rymdteknik och framtidens teknik.  

Nya teknikboken, Andersson

stycken  % av HU stycken % av HU

Hela boken Antal stycken        705     Varav HU‐stycken           74     10%

Generiska teman             9     12% Detaljinriktade teman           58     78%

Fokus på: Miljö samt farligt avfall och 

strålning, överutnyttjande
          20     15% Energi och energiförsörjning           15     20%

Ekologi, hållbart, långsikt.             5     7%
Livscykelanalys, produkt‐

utvecklingsprocess, 
          13     18%

Ekonomi             8     11%

Material och resurser             7     9%

Kretslopp, icke linjär princip            ‐       0%
Etik, hälsa, socialt,

kultur, samt (CSR)
           ‐       0%

Klimat             2     3% Återvinning, återanvändning             1     1%

Förnyelsebart, vattenktaft,

 vindkraft, solceller, solkraftverk
            1     1%

Analys av text innehållande HU. Antal och procent av totala antalet HU‐stycken

Totala antal stycken

Minst 
fokus på:
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Tabell 4.  Stycken och teman om HU i Tkbok3. 

Textanalys av Tkbok4, Teknik Direkt av Svensson, 2018 

Den mest omfattade teknikboken, vilken är på 290 sidor, inkluderar det mesta ur teknikens 
synvinkel är Tkbok4. Räkningen visar att den består av 2712 stycken varav 285 stycken (11 %) 
adresserar HU.  

I Tkbok4 är temat energi och energiförsörjning minimalt, bara 13 stycken (5 %), medan temat 
Livscykelanalys, produktutveckling... har 45 stycken (16 %). Det sista temat är i fokus 
tillsammans med temana Politik, lagar och regler i 41 stycken (14 %), medan temat Etik, 
socialt, kulturellt mm i 30 stycken (11 %) och Material och resurser i 28 stycken (10 %) och 
dessa omfattar totalt 144 stycken (51 %).  

Tabell 5.  Stycken och teman om HU i Tkbok4. 

I denna bok, är de generiska temana utspridda över textmassan. Dessutom finns även ett helt 
kapitel ”Människa och teknik”, kapitel 8 som fokuserar på HU. Där pratas om att rätt teknik 
resulterar i HU. Dessutom tar boken upp och ger tillfällen att diskutera energianvändning för 
HU samt initierar tänkandet och lärandet om hur tekniken påverkar framtiden.  

Rent allmänt är lärobokens struktur omfattade och genomtänkt med avseende på tekniken, 
kompletterad med HU-relaterade områden. Varje kapitel i boken innehåller; en 
sammanfattning, en del med frågor om vad du kan, en del med plus-sidor där specifik emfas 
anges för specifika teknikområden samt en sektion med benämning ”uppslaget” som 
innehåller kompletterande uppgifter till sektionen ”Praktiska uppgifter”. 

Jämförelse mellan läroböckerna 

Antal och procent av totala antalet HU‐stycken

Teknik Direkt, Svensson Totala antal stycken

stycken  % av HU stycken % av HU

Hela boken Antal stycken     2 712     Varav HU‐stycken        285     11%

Generiska teman           51     18% Detaljinriktade teman        234     82%

Fokus på: 
Miljö samt farligt avfall och 

strålning, överutnyttjande
            7     12%

Livscykelanalys, produkt‐

utvecklingsprocess, 

industrialisering & uppfiningar

          45     16%

Ekologi, hållbart, långsikt.             6     10% Politik, lagar, normer och regler           41     14%

Etik, hälsa, socialt,

kultur, samt (CSR)
          30     11%

Material och resurser             6     10%

Minst 
fokus på: Kretslopp, icke linjär princip             6     2%

Förnyelsebart, vattenktaft,

 vindkraft, solceller, solkraftverk
          18     6%

Klimat             8     3%
Infrastruktur, system, apparater, 

transport, förpackning
          18     6%

Ekonomi           19     7%

Boken om teknik, Persson
stycken  % av HU stycken % av HU

Hela boken Antal stycken        550     Varav HU‐stycken           59     11%

Generiska teman           15     25% Detaljinriktade teman           44     75%

Fokus på: 

Ekologi, hållbart, långsikt.             7     12%

Livscykelanalys, produkt‐

utvecklingsprocess, 

industrialisering & uppfiningar

          13     22%

Miljö samt farligt avfall och              6     10% Återvinning, återanvändning             7     12%

Infrastruktur, system, apparater, 

transport, förpackning
            6     10%

Kretslopp, icke linjär princip            ‐       0%
Förnyelsebart, vattenktaft,

 vindkraft, solceller, solkraftverk
            2     3%

Klimat             2     3% Energi och energiförsörjning             2     3%

Politik, lagar, normer och regler             2     3%

Analys av text innehållande HU. Antal och procent av totala antalet HU‐stycken

Totala antal stycken

Minst 
fokus på:
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Vad gäller de generiska temana tar alla böcker upp Klimat och Kretslopp, inte linjärt… minst, 
medan temana Ekologi, Hållbart… och Miljö samt farligt avfall etc. adresseras mest. För de 
detaljinriktade temana varierar fokus i de olika läroböckerna, till exempel får temat Energi 
och energiförsörjning 16 stycken (22 %) i Tkbok2 medan i de övriga varierar det från 4 
stycken (7 %) i Tkbok3 till 31 stycken (11 %) i Tkbok4. Det finns ett tema, Förnyelsebara 
energikällor, som konsekvent ligger lågt (1-6 %) i alla läroböckerna. 

För jämförelsens skull och i relation till aktuella diskurser användes vissa grupperingar av 
teman enligt Figur 5.  

Den sociala grupperingen som Tkbok1 adresserar mest, adresseras på liknade sätt även i 
Tkbok4 vad det gäller procentsatsen. Temana är Etik, socialt, kulturellt mm tillsammans med 
Politik, lagar och regler och ger totalt 71 stycken (25 %). De andra två böckerna innehåller 
endast 6-7 stycken eller ca 10 % för samma gruppering. 

Vad gäller adressering av de ekologiskt grupperade temana Återvinning och återanvändning 
samt Förnyelsebara energikällor har Tkbok3 9 stycken (15 %) och Tkbok4 följer med 40 
stycken (14 %) medan Tkbok2 bara nämner temat i två stycken (2 %) av totalt 74 HU-stycken.  

Alla fyra böcker adresserar med mellan 36 % - 54 % temana inom grupperingen teknik, se 
Figur 5, som består av a) Livscykelanalys, produktutvecklingsprocesser, industrialisering 
och uppfinningar, b) Energi och energiförsörjning, c) Material och resurser samt som d) 
Infrastruktur, system, apparater och transport inkl. förpackning.  

Flera kapitel i samtliga böcker är i stort sett helt i avsaknad av kommentarer kring HU. 
Exempelvis, av nio kapitel totalt i Tkbok2 finns ingen eller bara få referenser till HU. Dessa är 
kapitel 5: ”IT & Telecom”, inga stycken, kapitel6: ”Design mer än bara utseende”, ett stycke, 
kapitel 7: ”Läkemedel, bioteknik och nanoteknik”, inga stycken, kapitel 8: ”Industriprocesser, 
styr- och reglersystem”, ett stycke, och kapitel 9: ”Fordon för, nu och i framtiden”, ett stycke. 

5.1.2 Analysresultat för gymnasieskolans läroböcker 
De läroböcker som analyserats angående Teknik 1 på gymnasiet enlig listan nedan anges med 
bilaga samt förkortningar som används igenom den fortsatta analysen: 

 Teknik 1 (Frid, 2011)  Tkbok5   Bilaga G  
 Teknik (Nyberg, 2011)  Tkbok6   Bilaga H   

Alla stycken i böckerna har räknats och bedömts vad gäller innehåll, det vill säga en 
kombinerad kvantitativ och kvalitativ analys enligt metod som angivits i föregående kapitel 4.  

Tabell 6 visar totala antalet stycken, deras fördelning på HU eller ej HU innehåll, samt 
generiska och detaljinriktade teman i respektive bok. 

Tabell 6. Styckeräkning i läroböcker för teknik 1 på gymnasiet 

Dessa två böcker är därmed relativt lika i omfång. I Bilaga G och H finns kommentarer och 
textutdrag kring de stycken där HU-anknytning finns.  

Allmänt kan noteras att Tkbok5 har 149 stycken (8 %) utav 1928 stycken med innehåll som 
refererar på något sätt till HU, medan Tkbok6 har 168 stycken (11 %) av 1579 stycken.  

Nedan följer resultaten av de utvalda läroböckerna, se även Tabell 7 och Tabell 8 där varje bok 
adresseras för sig. Tabell 17 nedan sammanfattar de tematiska analyserna i detalj, vilket för 
den intresserade kan läsas parallellt med nedanstående. 

 antal     %  antal  % av HU  antal  % av HU

Tkbok5          1 928        149     8%      43     29%    106     71%

Tkbok6          1 579        168     11%      28     17%    140     84%

Styckeräkning 

läroböcker gymnasiet 

Teknik 1

Totala 

antalet

 stycken

Varav HU‐stycken

Varav HU‐stycken med

generiska teman

Varav HU‐stycken med

detaljinriktade teman
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Textanalys av Tkbok5, Teknik 1 av Frid, 2011 

Vad gäller de detaljinriktade temana lyfts Förnyelsebart, vatten-, vind- & sol samt Energi och 
energiförsörjning fram i 42 stycken (28 %) sammanlagt medan Material och resurser och 
Infrastruktur, system, apparater…, endast nämns i 15 stycken (10 %).  

Tkbok5 lägger totalt 36 stycken (24 %) på temana Etik, socialt, kulturellt mm samt Politik, 
lagar och regler. Exempel kan vara ”Förr eller senare måste människan förlita sig till 
förnybara energikällor. Och det ska vara källor som inte ökar halten växthusgaser i 
atmosfären!” (Frid, 2011, s. 279) 

Temana Livscykelanalys, produktutveckling... och Ekonomi med HU-anknytning finns i 8 
stycken (5 %) ihop.  

Flera, 8 av 17, av kapitlen i läroboken är helt i avsaknad av kommentarer kring HU, exempelvis 
kapitel 2 ”Projektarbete”, kapitel 8 ”Produktionsteknik” och kapitel 9 ”Tillverkningsmetoder”.  

Några kapitel har relativt stort fokus på miljö och hållbar utveckling, som till exempel kapitel 
12 om Teknik och Miljö, samt kapitel 15 Energiteknik.  

Tabell 7. Stycken och teman om HU i Tkbok5. 

Störst antal stycken har Tkbok5 på temat Miljö samt farligt avfall etc. med 30st (20 %), där 
det främst nämns i allmänna ordalag, exempelvis: 

”All design måste därför utgå från själva funktionen… Den måste också vara möjlig 
att tillverka på ett tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt bra sätt.” (Frid, 2011, s. 10) 

Här kan nämnas att 43 av styckena (29 %), nämner HU i allmänna och svepande ordalag, 
främst inbakat i en uppräkning av olika saker att tänka på. Boken har ofta en överslätande 
ton, där författaren speglar en stor osäkerhet i samhället, exempelvis genom att först förklara 
växthuseffekten och en tillhörande diskussion kring global uppvärmning, därefter konstaterar 
författaren att alarmerande rapporter tonats ned och att människans inverkan inte är så stor 
som befarat men att mål ändå finns för att säkerställa att utsläppen minskar, vilka ratificerats. 
(Frid, 2011, s. 264) 

Resten av kapitlen, innehåller ett fåtal stycken om HU, däribland kapitel som Materiallära, 
Design, Idéskydd och lagar, Ekonomi och Marknadsföring, som att man ska ta hänsyn till HU. 

Teknik 1, Frid
stycken  % av HU stycken % av HU

Hela boken Antal stycken     1 928     Varav HU‐stycken        149     8%

Generiska teman           43     29% Detaljinriktade teman        106     71%

Fokus på: Miljö samt farligt avfall och 

strålning, överutnyttjande
          30     20%

Förnyelsebart, vattenktaft,

 vindkraft, solceller, solkraftverk
          22     15%

Ekologi, hållbart, långsikt.             8     5% Energi och energiförsörjning           20     13%

Etik, hälsa, socialt,           18     12%

Politik, lagar, normer och regler           18     12%

Kretslopp, icke linjär princip             1     1%
Infrastruktur, system, apparater, 

transport, förpackning
            3     2%

Klimat             4     3% Ekonomi             3     2%

Analys av text innehållande HU. Antal och procent av totala antalet HU‐stycken

Totala antal stycken

Minst 
fokus på:
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Textanalys av Tkbok6, Teknik av Nyberg, 2011 

Analysen presenteras i Bilaga H samt i Tabell 8 nedan.  

Tabell 8.  Stycken och teman om HU i Tkbok6. 

I Tkbok6 är temat Energi och energiförsörjning i stort fokus, 42 stycken (25 %) tillsammans 
med temat Förnyelsebart, vatten-, vind- & sol, 24 stycken (14 %), och omfattar totalt 66 
stycken (39 %). 

Till exempel finns en del diskussioner kring fordon och bostäder samt något om produktion. 
Många gamla miljömål och -direktiv diskuteras. Ledbelysning finns inte med alls utan 
lågenergilampor i allmänhet, med en bild på en ”lysrörslampa”.  

I kapitel 2 Teknik, människa och samhälle ventileras flera aspekter av HU. Här diskuteras 
mat, energi och genteknik, samt nanoteknik med för- och nackdelar. 

I Tkbok6 kommenteras HU ur ett utvecklingsprocessperspektiv, först farhågor med ny teknik 
och därefter inkluderas en del aspekter, till exempel: 

”Grön design är något som efterfrågas och teknikutvecklingen kommer sannolikt att 
fokusera alltmer på en hållbar utveckling. Det ligger därför i tiden att ta med 
miljöfrågorna redan i konstruktionsstadiet och att försöka komma så rätt som möjligt 
tidigt i arbetet.” (Nyberg, 2011, s. 59) 

Där tas även upp att miljödatabaser är något som CAD-system kan använda. 

Temana Material och resurser och Infrastruktur, system, apparater… finns i tillsammans 
28 stycken (17 %) och temana Etik, socialt, kulturellt mm samt Politik, lagar och regler, 
adresseras i 14 stycken (9 %). 

I kapitel 9 Konstruktionselement och kapitel 12 Projekt och projektarbete hittas ingen 
koppling till HU. 

Jämförelse mellan läroböckerna 

Noteras kan att ingen av gymnasieläroböckerna lägger någon större kraft på HU i samband 
med kapitel och diskussioner om projekt, vilket konstateras ovan. Båda läroböckerna lägger 
däremot relativt stor kraft på temat Icke förnyelsebart, fossilt & kärnkraft, 13 stycken (8 resp. 
9 % ) var. 

Båda har ca 20 stycken (15 %) på förnyelsebara enerikällor. Tkbok5 har en lite jämnare 
spridning kring olika teman, där Miljö samt farligt avfall etc., Energi och energiförsörjning, 
Etik, socialt, kulturellt mm samt Politik, lagar och regler får större fokus, medan Tkbok6 har 
störst fokus på Energi och energiförsörjning samt en del på Återvinning och återanvändning 
och Infrastruktur, system, apparater… .  

Teknik, Nyberg

stycken  % av HU stycken % av HU

Hela boken Antal stycken     1 579     Varav HU‐stycken        168     11%

Generiska teman           28     17% Detaljinriktade teman        140     84%

Fokus på: Miljö samt farligt avfall och 

strålning, överutnyttjande
          13     8% Energi och energiförsörjning           42     25%

Ekologi, hållbart, långsikt.           10     6%

y , ,

 vindkraft, solceller, solkraftverk           24     14%

Återvinning, återanvändning           19     11%

transport, förpackning           16     10%

Klimat            ‐       0% Ekonomi             3     2%

Kretslopp, icke linjär princip             5     3% Politik, lagar, normer och regler             3     2%

Analys av text innehållande HU. Antal och procent av totala antalet HU‐stycken

Totala antal stycken

Minst 
fokus på:
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5.1.3 Tolkning av läroböckernas innehåll 
Fyra av de sex läroböckerna påpekar explicit att de är skrivna enligt den nya kurs- eller 
ämnesplanen, dvs. från 2011. En lärobok säger att den är skriven som aktuell skollitteratur 
och den sista boken hävdar att den är ett komplett läromedel. 

Läroböckerna i stort följer teknikämnets olika delar enligt exempelvis Hansson, DiGironimo 
eller Lindqvist. Dock är det inte tydligt i litteraturen hur HU borde adresseras och fördelas. 
Klart är att HU inte följer samma fördelning, eftersom en del kapitel har HU-innehåll, medan 
andra inte har detta. Vissa läroböcker fokuserar mer på regelverk och andra mer på etik och 
kultur. En del har tittat lite på exempelvis standarder, då regelverk diskuteras, andra mer på 
HU rent allmänt och andra att tar även upp miljöaspekter.  

För grundskolans läroböcker saknas kopplingen mellan HU och de aktiviteter som bör 
användas för att HU-målen ska uppnås. I grundskolans läroböcker är uppgifter och aktiviteter 
en viktig del för lärandet, men detta fall måste läraren själv fylla detta gap. 

För gymnasieskolans läroböcker saknas koppling mellan HU och den process som beskrivs 
för att jobba med projekt. I teknikämnet handlar projekten oftast om produktutveckling eller 
liknande. Teknikutvecklingen lyfts fram framgångsrikt men missar HU som en viktig och 
integrerad del av denna.  

Gemensamt för läroböckerna är att de verkar vara skrivna helt och hållet utan tanke på HU, 
där HU kompletterats i efterhand. Således innehåller undervisningen idag ofta aktiviteter för 
teknik där man i mån av lärarens intresse och tid tar in någon eller några HU-teman på 
generell nivå. Dock är det upp till eleverna vilket HU-innehåll som deras projekt kommer att 
innefatta, om inte läraren styr specifikt. 

Detta indikerar tydligt att läroböckerna främst har teknik i sig som grund som allt kretsar 
kring. Där kan man tolka det som att HU-delar adderats mer som tilläggskapitel än som en 
medveten linje vid planerandet av boken. Undersökningar av detta saknas, men torde 
indikera att nya böcker i Teknik behövs. 

Jämför man läroböckerna med varandra utifrån en tanke kring planering av undervisning av 
HU-aktiviteter under ett skolår, kommer man fram till att det inte finns någon explicit 
genomsyrande strategi eller metodik som kan användas för att på ett strukturerat och enkelt 
sätt planera in HU integrerat i teknikämnet. Med integrering menas lektionsaktiviteter där 
HU inkluderas systematiskt i system-, produkt-, tjänste- och teknikutveckling samt dess 
användande med olika konsekvenser.  

Många fler stycken av generisk karaktär betyder inte med nödvändighet mer fokus på HU 
utan bara på en vilja att påverka elevens känsla av HU:s viktighet i allmänhet, vilket ger 
läraren större frihetsgrad vid val av innehåll. Därmed finns det stort utrymme för läsarens och 
specifikt lärarens egna tolkningar av HU, såsom Hasslöf (2015) konstaterar, samt val av 
metod, material eller lektioner som skall användas i undervisningen.  

5.2 Analysresultat – styrdokument  
I första delen redovisas analysresultat från teknik 7–9 kursplan i Lgr11. I den andra redovisas 
analysresultaten från teknik, ämnes- och kursplan för teknik 1 i Gy2011. Dessa delar redovisas 
i sin helhet i Bilaga A och Bilaga B . I bilagorna har HU-relaterat innehåll markerats med 
grönt.  

De allmänna styckena i inledningen till läroplanerna som HU adresseras i och som redovisas 
ovan i kapitel 2 Bakgrund, har inte räknats med eftersom de gäller för samtliga kurser och 
ämnen och inte är specifika för teknikämnet. 

Vissa av styckena i kurs- och ämnesplanerna är mycket koncentrerade i sina texter och 
adresserar många områden. Styckena är så få totalt att dessa inte kan representera en 
realistisk procentsats. Därför har de komplexa styckena fått delas upp i enheter, men fortsatt 
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kallats för stycken såsom definierats i metodkapitlet. Detta har gett en utökning av stycketalet 
med ett fåtal stycken för att spegla denna komplexitet. 

Tabell 9. Styckeräkning för kursplan i teknik grundskolans åk 7–9 och ämnes- och 

kursplan för gymnasiets teknik 1. 

I kurs- och läroplanerna har HU-innehållet, trots att styckena är få totalt, fått ett utrymme 
om ca 25 %. Fördelningen vad gäller generiska och detaljinriktade teman är relativt lika. Det 
betyder att skillnaderna främst finns på temanivå. 

5.2.1 Analys av kursplan för teknik för grundskolan 7–9 i Lgr11 
   (Skolverket, 2018) 

Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2018, 
s. 269) syftar ämnet till att  

”eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de 
kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld”.  

Syftet sammanfattas i följande punkter:  

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, 

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till 
lösningar, 

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, 

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och analysera 
drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. 

(Skolverket, 2018) 

Ämnets innehåll är mer preciserat och det centrala innehållet beskrivs under rubrikerna 
”Tekniska lösningar”, ”Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar” och ”Teknik, 
människa, samhälle och miljö”.  

För ett större utdrag ur Lgr11 (Skolverket, 2017), se Bilaga A . 

I bilagorna har HU-relaterat innehåll markerats med grönt och är 9 stycken vilka utgör 25% 
av hela kursplanens 33 stycken. 

Fördelningen på generiska och detaljinriktade teman är relativt jämn. Dessutom ser man att 
det är cirka hälften av temana som adresseras. 

  

 antal  %  antal  % av HU  antal  % av HU

Lgr11               33             9     27%         4     44%         5     56%

Gy2011               41          10     24%         4     40%         6     60%

Styckeräkning i 

aktuella 

läroplanstexter

Totala 

antalet

 stycken

Varav HU‐stycken

Varav HU‐stycken med

generiska teman

Varav HU‐stycken med

detaljinriktade teman
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Tabell 10. Stycken och teman om HU i Lgr11  

5.2.2 Analys av ämnes och kursplan för teknik1 gymnasieskolan 
Gy2011  
Det centrala innehållet i ämnesplanen (Skolverket, u.å.) ger inte mycket vägledning vad som 
ska undervisas om:  

”Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart 
samhälle, exempelvis med utgångspunkt i energieffektivisering”  

Man nämner här dessutom återvinning, miljösäkring, arbetsmiljö och riskanalys. I det 
centrala innehållet finns exempelvis sådant som teknikutvecklingsprocessen, 
projektprocessen, entreprenörskap, teknikfilosofi mm. I nästa del anges att eleverna ska ha 
möjlighet att utveckla:  

”2 Förmåga att analysera och värdera tekniska lösningar med hänsyn tagen till ett 
Hållbart samhälle”  

Examensmålen för tekniska programmet anger även att programmet ska utveckla elevens 
kunskaper och färdigheter angående 

”teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till Hållbar 
utveckling.” 

Samt  

”Utbildningen ska visa sambanden mellan de olika delarna i 
teknikutvecklingsprocesser och bidra till att eleverna förstår hela kedjan i utveckling 
av teknik i ett Hållbart samhälle.”   

Samt i entreprenörskap  

”visa hur utvecklingen av produkter och tjänster lokalt och globalt kan ske på ett 
Hållbart sätt.” 

För ett större utdrag ur Gy2011 (Skolverket, 2017), se Bilaga B .  

I bilagorna har HU-relaterat innehåll markerats med grönt och är 9 stycken vilka utgör 25% 
av hela kursplanens 33 stycken. 

Fördelningen på generiska och detaljinriktade teman är något mer ojämn än i Lgr11. 
Dessutom ser man att fler teman adresseras på något sätt. 

Lgr11 Kursplan 

Teknik årskurs 7‐9 stycken  % av HU stycken % av HU

Hela boken Antal stycken           33     Varav HU‐stycken             9     27%

Generiska teman             4     44% Detaljinriktade teman             5     56%

Fokus på: 
Ekologi, hållbart, långsikt.             2     22%

Förnyelsebart, vattenktaft,

 vindkraft, solceller, solkraftverk
            2     22%

Miljö samt farligt avfall och 

strålning, överutnyttjande
            2     22% Energi och energiförsörjning             1     11%

Etik, hälsa, socialt,             1     11%

Politik, lagar, normer och regler             1     11%

Klimat            ‐       0% Övriga teman            ‐       0%

Kretslopp, icke linjär princip            ‐       0%

Analys av text innehållande HU. Antal och procent av totala antalet HU‐stycken

Totala antal stycken

Minst 
fokus på:
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Tabell 11. Stycken och teman om HU i Gy2011  

Noteras kan att ingen av läroplanerna tar upp teman som Klimat, Kretslopp ickelinjära eller 
cirkulära principer, Material och resurser, ekonomi eller Politik, lagar och regler.  

5.2.3 Tolkning av läroböckernas innehåll gentemot styrdokument 
För grundskolans del kommer HU och Etik, socialt, kulturellt mm inte alls in i den mån som 
läroplanen förskriver, förutom i Tkbok1, medan aktiviteter som beskrivs i temat 
Livscykelanalys, produktutveckling... får mer fokus.  

Ingen av böckerna lever upp till andel HU-stycken 11-16 % som styrdokumentets HU-andel 
ca 25 %. 

Rent allmänt är det bara en av de fyra läroböckerna, Tkbok4, som adresserar HU genom flest 
teman och antal stycken, rent numerärt, relaterade till HU. Denna bok lyfter fram tekniken 
och dess helhet men har inte HU som grund.  

Alltså, det finns ingen explicit genomsyrande strategi eller metodik som kan användas direkt 
för att på ett strukturerat sätt planera undervisningen så att HU inkluderas i system-, 
produkt-, tjänste- och teknikutveckling och dess användande. Teknikutvecklingen lyfts fram 
framgångsrikt men missar HU som en viktig och integrerad del av tekniken.  

I båda läroböckerna för gymnasiet nämns temat Livscykelanalys, produktutveckling... i HU-
sammanhang, men bara till ca 5 %, mot 33 % i läroplanerna. Det blir mer tydligt i och med att 
kapitlen kring projekt etc. helt saknar denna koppling. Detta ger intrycket av att HU inte är 
en viktig komponent viktigt när det gäller utveckling och produktion. Det blir tydligt att det 
finns likheter med emfaserna och vad som tas upp och inte, enligt Roberts (1982). Här kunde 
fler stycken fått kopplingar till HU och läroböckerna bli mer i enlighet med Skolverkets 
intentioner, samt koppla mer till moderna och aktuella spel och projekt, som ofta ingår i 
teknikämnet. Olikheterna mellan läroböckerna är i och för sig viktiga, och gör att lärare kan 
finna det som passar, men det får inte ske på bekostnad av innehållet enligt läroplanen, och 
det som sedan testas i olika prov eller uppgifter, och sedan bedöms, såsom Hartell och Strimel 
(2018) konstaterar. Dessa konstateranden gäller till stor del även för grundskolans böcker. 

Det kan även konstateras att Lgr11 har mera av generiska teman och fokus på ekologi, medan 
Gy2011 mer sätter fokus på utveckling samt hela processen i teknikutvecklingen, vilket inte 
alls finns i Lgr11. Detta kan visa att det finns en tanke i läroplanerna kring progression som 
till exempel anges av Klasander (2015), från artefaktfokus till systemfokus och Norström 
(Personlig kommunikation, 2017), där man går från givna metoder på kända problem till 
öppen problemlösning av vaga problem.  

Läroböckerna gör egentligen tvärt om, det vill säga grundskoleläroböckerna handlar mer om 
utveckling, projekt och uppfinningar, medan läroböckerna på gymnasiet inte tar upp detta i 
samma mån. HU tas inte ens upp i temat Livscykelanalys, produktutveckling... , vilket kunde 
förväntats. I Gymnasieläroböckerna tas entreprenörsperspektivet upp, utan anknytning till 
HU. Ett annat tema där HU minimeras är Infrastruktur, system, apparater… . 

Gy2011 Teknik 1

 Ämnesplan och kurs stycken  % av HU stycken % av HU

Hela boken Antal stycken           41     Varav HU‐stycken           10     24%

Generiska teman             4     40% Detaljinriktade teman             6     60%

Fokus på: Ekologi, hållbart, långsikt.             3     30% Energi och energiförsörjning           42     25%

Miljö samt farligt avfall och 

strålning, överutnyttjande
            1     10%

Förnyelsebart, vattenktaft,

 vindkraft, solceller, solkraftverk
          24     14%

Återvinning, återanvändning           19     11%

Infrastruktur, system, apparater, 

transport, förpackning
          16     10%

Klimat            ‐       0% Ekonomi             3     2%

Kretslopp, icke linjär princip             5     3% Politik, lagar, normer och regler             3     2%

Analys av text innehållande HU. Antal och procent av totala antalet HU‐stycken

Totala antal stycken

Minst 
fokus på:
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Tkbok2 har sämst koppling till Lgr11 vad gäller tema Etik, socialt, kulturellt mm men trycker 
mer på temat Politik, lagar och regler. Tkbok1 har 17 % mot läroplanens 25 % koppling till 
Etik, socialt, kulturellt mm. På gymnasiet har Tkbok5 mer av båda, medan Tkbok6 är något 
sämre på båda men fördelat mer enligt ämnesplan för Teknik 1.  

5.3 Analysresultat, HU ur samhällsperspektiv 
Här analyseras resultatet ur ett samhällsperspektiv, i vidare bemärkelse, såsom FN:s Globala 
Mål, och ur ett ingenjörsperspektiv i Ny Teknik, se Bilaga J ochBilaga I . 

Tabell 12. Styckeräkning i källor ur ett samhällsperspektiv 

5.3.1 Analys av FN:s Globala Mål 
Här har gjorts så att vart och ett av de 17 målen har delats i två stycken, eftersom de är så 
koncentrerat skrivna. Här nedan presenteras sammanräkningen av temana i Tabell 13.  

Många av temana finns representerade, förutom de mer detaljinriktade temana som inte finns 
adresserade.  

Tabell 13.  Stycken och teman om HU i FN:s Globala Mål.  

5.3.2 Tolkning av FN:s Globala Mål 
Tydligt är att fokus i de Globala målen inte ligger på hur detta arbete ska göras. Temat 
Livscykelanalys, produktutveckling... är inte adresserat på denna nivå. Dock är temana Etik, 
socialt, kulturellt mm, Politik, lagar och regler och Ekologi, Hållbart… överlag de tyngsta 
temana och kan ses som det som länderna förbinder sig att göra. Nedbrytning ska sedan ske 
nationellt och detta arbete pågår för Sveriges del, vilket hittas i exempelvis Handlingsplan 
Agenda 2030 2018–2020, (Regeringskansliet, 2018). Där kan man se att Infrastruktur, 
system, apparater..., Ekonomi, samt Material och resurser betraktas som viktiga.  

De Globala Målen bör ingå i fler än ett skolämne, varför alla delar inte behöver ingå enbart i 
teknikämnet.  

5.3.3 Analys av HU i Ny Teknik 
I Ny teknik har analysen gjorts på samma sätt som för läroböckerna. Först initialräkning, 
därefter urval med kodord och teman. Analysen av stycken är sammanräknad från 4 tidningar 
2019, nr. 7, 9, 11 och 13. 

 antal  %  antal  % av HU  antal  % av HU

FN:s globala mål*               46          46     100%      11     24%      32     70%

Ny Teknik, 4 nr.          2 634        651     25%      90     14%    562     86%

*) Broschyr där Vart och ett av de 17 globala målen har fått två enheter + 11 stycken i inledning =46 stycken

Styckeräkning

externa källor

Totala 

antalet

 stycken

Varav HU‐stycken

Varav HU‐stycken med

generiska teman

Varav HU‐stycken med

detaljinriktade teman

FN:s Globala Mål 

broschyr* stycken  % av HU stycken % av HU

Hela boken Antal stycken           46     Varav HU‐stycken           46     100%

Generiska teman           11     24% Detaljinriktade teman           32     70%

Fokus på: 
Ekologi, hållbart, långsikt.             8     17%

Etik, hälsa, socialt,

kultur, samt (CSR)
          12     26%

Kretslopp, icke linjär princip             2     4% Politik, lagar, normer och regler             9     20%

Klimat             1     2% Ekonomi             4     9%

Miljö samt farligt avfall och             ‐       0% Återvinning, återanvändning            ‐       0%

Förnyelsebart, vattenktaft,

 vindkraft, solceller, solkraftverk
           ‐       0%

Livscykelanalys, produkt‐

utvecklingsprocess, 

industrialisering & uppfiningar

           ‐       0%

*) Vart och ett av de 17 globala målen har fått två enheter + 11 stycken i inledning =46 stycken

Analys av text innehållande HU. Antal och procent av totala antalet HU‐stycken

Totala antal stycken

Minst 
fokus på:
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I Ny teknik är det största temat Infrastruktur, system, apparater… 31 %, medan temat 
Kretslopp, inte linjärt… inte adresseras alls. I övrigt ligger fokus på många av temana i 
grupperingen teknik enligt Figur 5. 

I Bilaga I finns sidor och rubriker där stycken handlar om HU. 

Tabell 14.  Stycken och teman om HU i tidningen Ny Teknik. 

5.3.4 Tolkning av HU i Ny Teknik 
De två första tidningarna innehöll ca 15 % relaterat till HU. De två sista innehöll drygt 30 %, 
varför snittet är på ca 25 %. 

Tidningen har temanummer, så det kan vara olika teknikområden som lyfts fram i respektive 
nummer. Stor fokus läggs på CO2 lagring i ett nummer samt olika slags elfordon och förarlösa 
bilar i ett annat. Det stämmer överens med Engströms notering att CO2 lagring blir det 
centrala i teknikinnehållet i hennes studie.  

Exempel på rubrik kan vara; ”Därför är räckvidden sämre i kyla”, när man diskuterar elbilar. 
Här diskuteras egentligen både process, och hur tekniken utvecklas, samt prestanda och 
lösningar mer på detaljnivå. Även klimat, hållbarhet, miljö, ekonomi och politik, samt en del 
om användning diskuteras. Det kan konstateras att gamla tekniker och diskussioner kring 
fordon, typ kring bensin och dieselmotorer i det närmaste försvunnit, medan den finns kvar i 
läroböckerna. Tolkningen visar att tidningen har större fokus på miljö än företagen har 
överlag, och därför lyfter upp ämnet, men det säger även något om vad läsarna är intresserade 
av. Tidningen Ny Teknik lyfter inte upp aktiviteter för att nå hållbarhet lika mycket som 
läroplanerna gör. Inte heller tar de upp regulativa frågor på någon större nivå. Funderingen 
kan vara att företag gärna behåller hur de gör för sig själva och inte gärna publicerar sådant 
om HU. De publicerar inte heller vad de gör regulatoriskt, annat än när nya bestämmelser 
kommer, som påverkar många verksamheter. 

5.4 Analysresultat – jämförelse 
Här sammanfattas och jämförs resultaten vad gäller grundskola och gymnasieskola var för 
sig, eftersom läroplanerna, eleverna och målen med ämnena skiljer sig åt. I denna analys har 
de slutliga temana fått tydliga namn, temarubriker. Dessa skrevs fram i analyssteg 5 enligt 
metodkapitlet, och finns kvar i samma ordning och med samma innehåll, för jämförelsens 
skull, se Tabell 15. 

Ny Teknik

4 nr. fr. 2019 stycken  % av HU stycken % av HU

Hela boken Antal stycken     2 634     Varav HU‐stycken        651     25%

Generiska teman           90     14% Detaljinriktade teman        562     86%

Fokus på: Miljö samt farligt avfall och 

strålning, överutnyttjande
          49     8%

Infrastruktur, system, apparater, 

transport, förpackning
       199     31%

Klimat           20     3%

Livscykelanalys, produkt‐

utvecklingsprocess, 

industrialisering & uppfiningar

          67     10%

Ekologi, hållbart, långsikt.           18     3% Ekonomi           64     10%

Material och resurser           57     9%

Kretslopp, icke linjär princip            ‐       0% Politik, lagar, normer och regler           15     2%

           ‐       0% Återvinning, återanvändning           17     3%

Totala antal stycken

Minst 
fokus på:

Analys av text innehållande HU. Antal och procent av totala antalet HU‐stycken



 

 39 

Tabell 15.  Sammanslagning av teman till specifika temarubriker 

5.4.1 Analys av HU i läroböcker, läroplaner och 
samhällsperspektiv 
För grundskolan ställer vi Lgr11 mot teknikböcker och FN:s Globala Mål enligt Tabell 16. 

Tabell 16.  Jämförelse mellan Lgr11, Läroböcker i teknik för grundskolan och de Globala 

målen. 

De globala målen och läroplanerna skiljer sig åt. Läroböckerna har något olika teman i fokus, 
som till exempel jämförelsevis mer om aktiviteter och har en avsevärt lägre andel HU än vad 
läroplanen indikerar. Dock har alla färre andelar stycken kring Hållbart och Förnyelsebart 
än vad läroplanen har.  

För gymnasieskolan ställs Gy2011 mot teknikböcker och Ny Teknik enligt Tabell 17. 

Tema                           

Klimat 0% 0 3% 4 3% 2 3% 2 3% 8 2% 1

Kretslopp 0% 0 0% 0 3% 2 0% 0 2% 6 4% 2

Hållbart 22% 2 5% 7 7% 5 12% 7 6% 18 17% 8

Miljö 22% 2 15% 20 11% 8 10% 6 7% 19 0% 0

Återbruk 11% 1 8% 11 1% 1 12% 7 8% 22 0% 0

Förnyelsebart 11% 1 2% 3 1% 1 3% 2 6% 18 0% 0

Aktiviteter 0% 0 8% 10 18% 13 22% 13 16% 45 0% 0

Energi  0% 0 8% 11 20% 15 3% 2 5% 13 2% 1

Resurser 0% 0 9% 12 9% 7 7% 4 10% 28 7% 3

Artefakter

& System
11% 1 14% 19 7% 5 10% 6 6% 18 7% 3

Ekonomi 0% 0 3% 4 11% 8 7% 4 7% 19 9% 4

Mänskligt &

kulturellt
22% 2 17% 22 0% 0 7% 4 11% 30 26% 12

Regulativt &

Politiskt
0% 0 8% 10 9% 7 3% 2 14% 41 20% 9

Med bäring på HU  27% 9 16% 133 10% 74 11% 59 11% 285 100% 46

Totalt antal i hela 100% 33 100% 858 100% 705 100% 550 100% 2712 100% 46

Ej HU Icke förnyelsebart 0% 0 2% 2 3% 2 0% 0 2% 3 0% 0

Stycken i tema, antal och procent av totala antalet HU‐stycken

FNs Globala 

Mål

Broschyr

Stycken 

totalt

Lgr11 

Teknik

Nya Teknik 

Boken

N.Andersson

Titano Teknik 

J. Frid

Boken om 

Teknik H. 

Persson

Teknik Direkt

M. Svensson

Generiska 

teman

Detalj‐

inriktade 

teman

Temarubriker Teman som lagts samman
Klimat −  Klimat

Kretslopp −  Kretslopp, inte l injär princip

Hållbart −  Ekologi, Hållbart och Långsiktigt 

Mil jö −  Miljö samt farligt avfall  och strålning, överutnyttjande 

Återbruk −  Återvinning och återanvändning

Förnyelsebart −  Förnyelsebart, vattenkraft, vindkraft, solceller och solkraftverk

Aktiviteter −  Livscykelanalys, produktutvecklingsprocess, industrialisering & uppfinningar

Energi  −  Energi och energiförsörjning

Resurser −  Material och resurser

Artefakter

& System −  Infrastruktur, System, Apparater, Transport och Förpackningar

Ekonomi −  Ekonomi för lösningar

Mänskligt &

kulturellt −  Etik, socialt, kulturellt mm

Regulativt &

Politiskt −  Politik, lagar och regler

Icke förnyelsebart − Icke förnyelsebart, Kol och olja, samt kärnkraft
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Tabell 17.  Jämförelse mellan Gy2011, Läroböcker i teknik för Gymnasiet och 4 nummer 

från 2019 av Ny Teknik 

Här är trenderna lite annorlunda och dessutom skiljer sig läroböckerna åt väsentligt kring 
vilka delar man fokuserar. Ny teknik har stort fokus på artefakter, vilket är ett ”vad perspektiv” 
i jämförelse med forskningen, men även Energi, aktiviteter... och Ekonomi tas med. Det totala 
innehållet med avseende på HU är stort i Ny teknik, och jämförbart med Gy2011, men 
läroböckerna har i allmänhet en mycket lägre andel. 

5.4.2 Tolkning av resultatet 
För Lgr11 kan man se att temana skiljer sig från de globala målen. En fundering är att 
teknikämnet är en liten del av det som skolan undervisar elever om, där andra ämnen som 
samhällskunskap, eller NO får ta hand om stora delar HU.  

För grundskoleläroböckerna finns det alltså ingen explicit, genomsyrande strategi eller 
metodik som kan användas i undervisningen, vilket analysen av läroböckerna visade på. Detta 
kan med säkerhet knytas till samt ses som en följd av, hur HU adresseras i skolans 
styrdokument.  

Här kan med andra ord Skolverkets idé om likvärdighet verka svag på alla sätt, särskilt som 
skolorna väljer olika böcker. 

För Gy2011 har temana mer fokus på Aktiviteter och tidningen Ny teknik mer fokus på 
Artefakter och Energi. Eftersom tidningarna är helt aktuella vid tidpunkten för uppsatsen, 
kan konstateras att åtminstone rapportering och annonsering kring HU i dessa har 
förhållandevis stort fokus i förhållande till läroböckerna, vilka båda utgavs 2011. Kravet i 
Skollagen på likvärdig undervisning kan inte garanteras, om enbart använder läroböckerna, 
såsom ofta sker enligt Hartell & Strimel (2018). Idag behöver böckerna kompletteras med 
exempelvis spel, projekt etc. med ett hållbart innehåll. Det utbud av spel, och de projekt som 
kan komma i fråga skiljer sig, vilket äventyrar likvärdigheten i än större del. Risken finns att 
kompletteringar sker på andra, för tillfället populära, områden såsom Fredriksson 
(Fredriksson, 2010) antyder. 

Stycken i tema, antal och procent av totala antalet HU‐stycken

Tema                           

Klimat 0% 0 3% 4 0% 0 3% 20

Kretslopp 0% 0 1% 1 3% 5 0% 3

Hållbart 30% 3 5% 8 6% 10 3% 18

Miljö 10% 1 20% 30 8% 13 8% 49

Återbruk 0% 0 3% 5 11% 19 3% 17

Förnyelsebart 0% 0 15% 22 14% 24 6% 41

Aktiviteter 30% 3 3% 5 6% 10 10% 67

Energi  10% 1 13% 20 25% 42 10% 62

Resurser 0% 0 8% 12 7% 12 9% 57

Artefakter

& System
10% 1 2% 3 10% 16 31% 199

Ekonomi 0% 0 2% 3 2% 3 10% 64

Mänskligt &

kulturellt
10% 1 12% 18 7% 11 6% 40

Regulativt &

Politiskt
0% 0 12% 18 2% 3 2% 15

Med bäring på HU  24% 10 8% 149 11% 168 25% 651

Totalt antal i hela 100% 41 100% 1928 100% 1579 100% 2634

Ej HU Icke förnyelsebart 0% 0 9% 13 8% 13 4% 26

Detalj‐

inriktade 

teman

Stycken 

totalt

Teknik 1

J. Frid

Teknik

Y. Nyberg

Ny Teknik

4 nr.

Gy2011

Teknik 1

Generiska 

teman
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Rent allmänt kan sägas att temana som skrivits fram svarar mot uppfattningen om vad teknik 
är enligt DiGironimo (2011). Här blir då att ”teknik som en artefakt” svarar mot temat 
Artefakter och så vidare enligt Figur 5 

Noteras kan att det inte finns så mycket om HU i kapitel om teknikhistoria, varvid detta inte 
blivit till ett tema i analysen.  
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6 Diskussion 

En stor fråga är om HU kan förekomma utan teknik. Klasander (2015) tar upp 
problemställningen i en artikel, vilken får ses som en slags sammanfattning av vad vi också 
kommit fram till. 

Ofta tas de ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiven på HU upp i 
skolan, men inte de tekniska! Det är omöjligt att förstå HU om man inte tar de 
tekniska aspekterna på allvar. Notera att vanligtviss lösningen på våra problem har 
alltid inneburit ” mer teknik – inte mindre”. Det är mer, men smartare, teknik vi 
behöver om vi ska klara miljömålen.” Kyoto-, Rio- och Köpenhamnsförhandlingarna 
har kännetecknats av att man inte kommit överens om de tekniska beslut och 
lösningar som krävs för att vi ska uppnå målsättningarna. Och vi ska hålla i minnet 
att inför det som kom att bli Lpo94 föreslogs ett nytt ämne: ”Teknik och miljö”! Så 
viktig ansågs kopplingen då! (Klasander, 2015, s. 1) 

Med omfattningsfrågorna som grund kan följande diskuteras: 

6.1 Innehållet i läroböckerna i teknik med avseende på HU 
Läroböckerna uppvisar ett klent och spretigt innehåll. Många kapitel är helt utan kopplingar 
till HU. Dessutom är progressionen ibland omvänd, det vill säga Grundskolan diskuterar 
ämnet ur ett detaljinriktat perspektiv och Gymnasieläroböckerna ur ett mer generiskt 
perspektiv, där fokus på aktiviteter och processer är i samma dignitet som övrigt HU-innehåll. 
Man tycks medveten om att ett annat miljömedvetande kommer i framtiden, men väljer att 
inte vinkla läroböckerna alltför mycket åt HU-hållet.  

Frid har i Tkbok5 för gymnasiet, utgiven 2011 inte alls samma HU-perspektiv som han senare 
har i Tkbok1 för grundskolan utgiven 2017. Så det styrker att tidsandan förändrats samt att 
en lärandeprocess inom området kan skönjas. Detta styrks av Björneloo (2007) i det hon 
konstaterar att ämnet är oprövat. Mer och mer material finns tillgängligt, till exempel via 
KTH:s verktygslåda för lärare, (KTH, 2018) eller FN:s hemsidor om Globala målen och 
Regeringens Agenda 2030 (Regeringskansliet, 2018).  

Här kan möjligen dåvarande diskurser, vid tiden för Lgr11 och Gy2011, det vill säga 2011, i 
termer av aktiva, passiva och proaktiva företag, i enlighet med ISO 14000 (Almgren & 
Brorson, 2016), ligga bakom, och att de mål som gällde Agenda 21-arbetet då, möjligen sågs 
som politiskt laddat, men som nu är mer allmängiltigt.  

Angående metod, kan konstateras att de inledande analyserna gav fler teman än efter 
konsolideringen i fas 4. De inledande temana grupperades sedan ihop till de teman som blev 
slutgiltiga. Här finns givetvis kvar tolkningsproblem kring olika områden då ämnet är 
omfattande och att det endast är två personer som jobbat med detta. Böckerna och deras 
skribenter har hela tiden vinklingar som behandlats på olika sätt, vilket gjort det svårt att 
tematisera. De ibland komplexa meningarna i läroböckerna med olika teman uppräknade, är 
svåra att räkna in med en tematisk analys, vilket togs upp i metoddiskussionen.  

Man kan även tänkas göra en analys för varje tema, där man mer bör ställa kunskaper och 
färdigheter i innehållet i fokus. I sådant fall bör kapitel och innehåll som idag inte adresserar 
HU alls analyseras, samt att kunskaper och färdigheter som behöver fördjupas för HU-teknik 
inkluderas, exempelvis mer bioteknik, kemiteknik och processteknik. Idag finns inte detta 
med i några av läroböckerna, utan bara som Globala Mål, (FN, 2015) flitigt adresserade.  

6.2 Innehållet i läroböckerna i förhållande till läroplanerna 
Läroböckerna har ett mycket lägre innehåll avseende HU än vad läroplanerna indikerar. Här 
återfinns ca 10 %-16 % av många hundra sidor, att jämföra med ca 25 % i de få stycken som 
läroplanen innehåller. Dessutom är läroplanerna tydligare uppdelade i olika teman. Vissa får 
stort fokus och andra kommenteras inte alls ur HU-synvinkel.  
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De teman som läroplanerna egentligen mest håller sig till är angående miljö samt artefakter 
och system generellt. Lgr11 pekar på hållbar utveckling i stort, samt ett mänskligt etiskt 
perspektiv, men där är läroböckerna inte lika starka och i stort varierar de kraftigt. De ger 
med andra ord stora möjligheter för lärare och skolor att hitta sina favoriter, och trots att de 
säger sig spegla läroplanerna gäller detta inte fullt ut. Gy2011 pekar på aktiviteter, hur men 
inte så tydligt på vad. Böckerna är mer inne på förnyelsebart och olika slags energikällor än 
vad läroplanerna anger. 

Men läroböckerna har helt olika fokus. Frid från 2011 innehåller mest hållbar utveckling i 
allmänna ordalag och trycker mer på det sociala och regulativa, jämfört med Nyberg från 
samma år, som är lite bredare, men ändå har avsevärt större fokus på energiteknik och 
förhållandevis mindre på artefakter.  

Stora variationer i fördelningar finns i alla läroböcker. Olikheter verkar inte bero på 
anpassningar till läroplanerna, utan mer på när de skrevs och den tekniksyn som författarna 
ville ha i sin bok just då. En del kan handla om att tillgodose lärares, elevers och företagens 
efterfrågan på kompetens när läroböckerna skrivs som exempelvis Fredriksson (2010) anger. 

Tolkningen här kan givetvis göras bättre med fler källor från forskning och fler som gör de 
olika räkningarna och temavalen på olika sätt.  

6.3 Innehållet i läroböckerna i relation till några valda 
kontexter utanför skolan 

För grundskolans del kan konstateras att nedbrytning av de Globala målen behöver 
adresseras tydligare per ämne för att kunna anpassa läroplaner och läroböcker till HU på ett 
relevant sätt.  

Läroböckerna på gymnasienivå verkar ha en bra fördelning, jämfört med den i Ny Teknik, om 
än något klenare på artefakter och system samt på utvecklingsarbete. Däremot är de mer inne 
på återvinning än de jämförda numren av tidningen. Dock kan nämnas att tidningen har 
temanummer, vilket kan betyda att de nummer som studerats inte haft med dessa teman just 
då. Här kunde man tänka sig att räkna fler nummer av tidningen för att få ett mer rättvist 
urval teman. Dock är nog den totala delen HU kring 25 % relativt stabil, och i ökande.  

En specifik notis är att undertema om CO2-bidraget är tydligt i både tidningen Ny Teknik och 
i undervisning enligt Engström, (Engström, 2018). Egna erfarenheter säger att tidningen Ny 
Teknik ofta används av lärare för att ha som inspiration till och i undervisningen, utan 
närmare belägg för detta. 

Ibland har analysen varit svår, till exempel när teman vinklas passivt, aktivt och proaktivt, 
kanske omedvetet från författarna. Då har det ibland verkat som att ett stycke skulle räknas 
på ett visst sätt, men någon annan kanske tolkat stycket annorlunda och räknat det inom ett 
annat tema.  

Andra svåra utmaningar har varit artiklar om exempelvis kärnkraft. Är kärnkraften att 
betrakta som hållbar eller inte? Här har valts att tänka icke hållbart med kärnkraft. Samma 
med diesel eller andra fossila bränslen i exempelvis förbränningsmotorer, även om 
biobränslen kan beaktas i en framtid. Ska man räkna stycket bland artefakter eller bland 
energislag? Här har olika teman används omväxlande, så att räkningen ändå får in den mix 
av teman som förekommer. Likaså risker med hållbar utveckling, såsom ur elden i askan 
diskussioner exempelvis kring kemikalier för batterier, men detta tema har räknats in i ett 
generiskt tema, det vill säga det är ändå ett resonemang ur ett hållbart perspektiv.  

Slutligen kan funderas över, att många av läroböckerna tar upp så lite kring det politiska och 
regulatoriska. Det gäller även Lgr11, Gy2011, som inte heller nämner inte så mycket om denna 
typ av kunskap, vilket kan skapa ett intryck av att HU visserligen är styrt, men inte så viktigt 
att förhålla sig till. Detta är inte i linje med uppsatsförfattarnas erfarenhet, eftersom viss 
kännedom om regelverk kan göra mer för HU, då det faktiskt är en stor del av det som företag 
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och organisationer idag mäts och bedöms mot, samt många människor som ändå väljer att 
åtminstone hålla lagar och normer.  
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7 Slutsats  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de läroböcker inom teknik som används i dagens 
undervisning adresserar HU i jämförelse med styrdokumenten, läroplaner (Skolverket, 2017), 
både Lgr11 och Gy2011, och jämföra med aktuella frågor inom samhället.  

Det som kommit fram är att: 

 Läroböckerna och styrdokumenten, Lgr11 och Gy2011 är inte tydligt synkroniserade. 
 Progressionen för HU i teknikämnet, från högstadiet till gymnasiet, äventyras. 
 Styrdokumenten är inte uppdaterade enligt gällande HU och HU:s aktuella roll i 

samhället, exemplifierade av FN:s 17 Globala mål. 
 Internationella mål tar tid att bryta ner på nationell nivå, varför FN:s 17 Globala mål 

ännu inte nått ner på läroplansnivå, vilket implicerar att läroböckerna ligger avsevärt 
efter i detta hänseende. 

 Läroböckerna i teknik för grundskola och gymnasium och HU enligt olika slags 
definitioner går inte hand i hand. 

 Ny Teknik adresserar HU i mycket större omfattning än läroböckerna, men mer 
detaljerat på artefakter och energi. Detta kan möjligen spegla en tidnings tankar, och 
företagens önskan att ligga i framkant. 

 Vad och hur HU bör ingå i teknikämnet behöver ses över. Inte bara hur enligt dagens 
forskning men också på vad enligt (SOU, 2004:104). Här kan HU i teknikämnet 
integreras bättre, samt delar som handlar om ekologi i allmänhet lyftas ut till ett eget 
ämne.  

 Som det nu är i läroböckerna, så adresseras ofta enbart ett generiskt tema, utan att 
sedan fyllas ut med relevanta teman på detaljinriktad nivå. Detta ger med andra ord 
utrymme för lärare att fylla ut mycket på egen hand och efter eget intresse, som i sin 
tur gör att likvärdigheten vad gäller HU påverkas i högsta grad. 

Syftet har även varit att tillämpa forskningsanalyser och kunskaper från utbildningen på ett 
begränsat material, med lämplig frågekomplexitet och resursramar som en viktig del av 
pedagogiken, didaktiken samt planering och bedömning, vilket uppsatsens författare fått 
större insikt i. 

Egna funderingar här kan vara hur man som lärare i undervisningen kan bidra till att tekniska 
perspektiv på HU tas upp genomgående i teknikämnet på ett rimligt sätt. Svårigheten är att 
HU inte ska uppfattas som fostrande pekpinnar, utan mer utifrån forskning, samhället i 
övrigt, och de behov som nu har visat sig att teknik kan påverka på olika sätt.  

Rekommendationen från oss är att låta HU ingå som en naturlig del i de allra flesta kapitlen 
teknikläroböcker, utom möjligen ritteknik. Dessutom bör nya perspektiv på HU teknik i stort 
lyftas fram, till exempel hur nya tillämpningar kan fungera och utvecklas, samt hur 
riskanalyser görs med hänsyn till HU. Detta är något som inte alls är tydligt i läroböckerna, 
och som därför behöver lyftas fram. 

När det gäller HU bör alltså läroböckerna stötta lärare och elever, på ett medvetet sätt, att resa 
sig från kompostperspektivet, och gå in i ett perspektiv av att på systemnivå kunna och vilja 
lösa de problem som finns åtminstone fram till år 2030. Sedan har troligen utbildning och 
böcker helt nya perspektiv att utgå från. 
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Bilaga A  Textanalys samt utdrag ur Lgr11 
 

 

 

Kursplan – Teknik (Skolverket, 2018) 

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för 
samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en 
strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav 
på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor 
och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för 
individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och 
begriplig. 

Ämnets syfte 

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska 
kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en 
teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för 
teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt 
sätt. 

Analys av text innehållande HU. Antal och procent av totala antalet HU‐stycken

Lgr11 Kursplan 

Teknik 7‐9 Teman % antal

Generella teman Klimat 0%          ‐  

Kretslopp, icke linjär princip 0%          ‐  

Ekologi, hållbart, långsikt. 22%           2  

Miljö samt farligt avfall och strålning, 

överutnyttjande
22%           2  

Detaljinriktade teman Återvinning, återanvändning 11%           1  

Förnyelsebart, vattenktaft,

 vindkraft, solceller, solkraftverk
11%           1  

Livscykel, produktutvecklingsprocess, 

industrialisering & uppfiningar
0%          ‐  

Energi och energiförsörjning 0%          ‐  

Material och resurser 0%          ‐  

Infrastruktur, system, apparater, 

transport, förpackning
11%           1  

Ekonomi 0%          ‐  

  E k, hälsa, socialt,kultur, samt(CSR) 22%           2  

Politik, lagar, normer och regler 0%          ‐  

Stycken totalt 27%           9  

Totalt antal i hela  100%        33  

Icke HU

Icke förnyelse‐bart, fossilt, Kol&olja, 

samt kärnkraft  (relativ andel jf % HU)
0%          ‐  
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Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om 
tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och 
begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man 
kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även 
ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar. 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att 
teknisk verksamhet och den egna användningen av tekniska lösningar har betydelse 
för, och påverkar, människan, samhället och miljön. Vidare ska undervisningen ge 
eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska 
lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och 
HU. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens 
historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade 
tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar 
samhällsutvecklingen. Undervisningen ska även bidra till elevernas förståelse för 
hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter. 

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, 
identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, 
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, 
värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och analysera 

drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. 

 

Centralt innehål i årskurs 7–9  

Tekniska lösningar 
Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik 

samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem. 
Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, 

till exempel datorer, internet och mobiltelefoni. 
Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras. 
Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och 

balkformer. 
Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, 

till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning. 
Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion 

och distribution av elektricitet. 
Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid 

val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya 
material. 

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. 

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar 
Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till 

lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar. 
Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av 

programmering. 
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Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar 
och simuleringar. 

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och 
begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala 
modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och 
teknikutvecklingsarbete. 

Teknik, människa, samhälle och miljö 
Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar. 
Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort 

vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer. 
Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan 

människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som 
bidrar till HU. 

Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data. 
Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till 

exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel. 
Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och 

teknikanvändning. 
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Bilaga B   Textanalys samt utdrag ur Gy2011  
 

Ämne – Teknik (Skolverket, u.å.) 

Ämnet teknik är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Teknik handlar om att uppfylla 
människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller 
immateriella tillgångar i produkter, processer, anläggningar och system. Ämnet 
belyser teknikens roll i samhällsutvecklingen och samspelet mellan människa och 
natur. 

 Ämnets syfte 

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 
teknik, teknikvetenskap och tekniska utvecklingsprocesser. Den ska leda till att 
eleverna utvecklar förståelse av processerna och hela kedjan från idé och modell, 
produkt eller tjänst till användning och återvinning. I undervisningen ska eleverna 
ges möjlighet att utveckla kunskaper om befintlig teknik och om utveckling av ny 
teknik som bidrar till ett mer hållbart samhälle. 

Undervisningen ska belysa hur teknik har utvecklats och utvecklas i växelverkan 
med det omgivande samhället. Därutöver ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om föreställningar om manligt och kvinnligt i förhållande till teknik. 
Dessutom ska eleverna få möjlighet att utveckla kunskaper om människors olika 
förutsättningar för och tillgänglighet till teknik och teknikutveckling. 

Analys av text innehållande HU. Antal och procent av totala antalet HU‐stycken

Gy2011 Teknik 1 

Ämnes‐ och kursplan Teman % antal

Generella teman Klimat 0%         ‐  

Kretslopp, icke linjär princip 0%         ‐  

Ekologi, hållbart, långsikt. 30%          3  

Miljö samt farligt avfall och strålning, 

överutnyttjande
10%          1  

Detaljinriktade teman Återvinning, återanvändning 0%         ‐  

Förnyelsebart, vattenktaft,

 vindkraft, solceller, solkraftverk
0%         ‐  

Livscykel, produktutvecklingsprocess, 

industrialisering & uppfiningar
30%          3  

Energi och energiförsörjning 10%          1  

Material och resurser 0%         ‐  

Infrastruktur, system, apparater, 

transport, förpackning
10%          1  

Ekonomi 0%         ‐  

  E k, hälsa, socialt,kultur, samt(CSR) 10%          1  

Politik, lagar, normer och regler 0%         ‐  

Stycken totalt 24%        10  

Totalt antal i hela  100%        41  

Icke HU

Icke förnyelse‐bart, fossilt, Kol&olja, 

samt kärnkraft  (relativ andel jf % HU)
0%         ‐  
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Undervisningen ska förbereda eleverna för att aktivt delta i och påverka teknisk 
utveckling utifrån ett etiskt förhållningssätt Dessutom ska undervisningen bidra till 
att eleverna utvecklar kunskaper om entreprenörskap genom att utveckla deras 
förmåga till handling, innovation, och problemlösning. Genom undervisningen ska 
eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om tekniska begrepp samt ge 
kunskaper i att kommunicera om teknik. 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla tekniska kunskaper genom att 
arbeta med mätningar, observationer, experiment, tekniska beräkningar, 
matematiska modelleringar samt risk- och rimlighetsbedömningar. Undervisningen 
ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga till analys och värdering. Eleverna 
ska också ges möjlighet att arbeta i projekt. 

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 
Kunskaper om teknikutvecklingsprocessen och förståelse av sambanden mellan de olika 
delarna i den. 
Förmåga att analysera och värdera tekniska lösningar med hänsyn tagen till ett hållbart 
samhälle. 
Förmåga att lösa tekniska problem. 
Förmåga att använda teknikvetenskapliga metoder, begrepp och teorier. 
Förmåga att använda modeller och verktyg som redskap för analys, beräkning, 
rimlighetsbedömning, dokumentation, presentation och information. 
Kunskaper om hur teknik har utvecklats och utvecklas i samspel med det omgivande 
samhället samt kunskaper om befintlig teknik och aktuell teknikutveckling. 
Kunskaper om teknikens roll och drivkrafter ur ett etiskt perspektiv. 
Kunskaper om hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om 
vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och 
teknikutveckling. 
Förmåga att kommunicera inom det tekniska området samt kommunicera om teknik. 

Kursplan Teknik 1 

Centralt innehåll: 

Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till 
användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom 
ett eller flera teknikområden. 

Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa 
processer. 

Materials tekniska egenskaper, till exempel termiska, elektriska, mekaniska och kemiska samt 
materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden. 

Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett Hållbart samhälle, till 
exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. 

Kvalitetsarbete, till exempel kvalitetssäkring, miljösäkring, arbetsmiljö och riskanalys. 

Ritningsläsning och skiss och ritteknik med introduktion i hur man hanterar cadprogram. 

Projektarbets, kommunikations, presentations och modellteknik, till exempel digitala medier 
och programvaror, manualer och instruktioner, muntliga och skriftliga framställningar samt 
digitala och manuella tekniker för att skapa modeller. 

Tekniska begrepp, teorier och modeller innefattande beräkningar och 
rimlighetsbedömningar. 
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Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i 
aktuella utvecklingsområden inom teknik. 

Grundläggande teknikfilosofi: etiska värderingar och genusstrukturer samt hur de har 
påverkat och påverkar tekniken, dess användning och tillgänglighet. Hur teknik och teknikens 
attribut könsmärks. 

Kommunikations, dator och nätverksteknik för lärande och förmedling av teknik och 
information. 

Examinationsmål: 

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska 
eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst teknik och naturvetenskap men även 
inom andra områden. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i 
teknik och teknisk utveckling.   

Den ska också belysa teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till 
Hållbar utveckling.  

Vidare ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om fysik, kemi och matematik med 
fokus på tekniska processer. I teknik ska eleverna undersöka, beskriva och systematisera olika 
egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi ska eleverna undersöka, 
beskriva och systematisera olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska 
processer.   

Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och 
analysera sammanhang. Det tekniska kunskapsområdet hanterar både befintlig teknik och 
utveckling av ny teknik.  

Utbildningen ska visa sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocesser och 
bidra till att eleverna förstår hela kedjan i utveckling av teknik i ett Hållbart samhälle. 
Teknikutveckling innebär att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, 
producera, använda, sälja och återvinna. Utbildningen ska bygga på ett etiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt till teknik och ett kritiskt, kreativt och konstruktivt tänkande ska främjas. I 
utbildningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att söka, sovra och bearbeta 
information med källkritisk medvetenhet. Utbildningen ska också innehålla kreativa och 
problemlösande arbetsformer samt ge förutsättningar för eleverna att utveckla ett 
tvärvetenskapligt förhållningssätt.   

Teori och praktisk tillämpning ska samverka och utbildningen ska ge eleverna kunskaper om 
och färdigheter i att samarbeta med andra. Eftersom utveckling av teknik ofta sker i 
projektarbetsform, ska utbildningen ge kunskaper om projektarbete och färdigheter i att 
arbeta i projekt såväl enskilt som i grupp.   

Centralt för teknikutveckling är att analysera, modellera, simulera, rimlighetsbedöma, 
utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet.   

Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att analysera och förstå tekniska system. 
Utbildningen ska vidareutveckla elevernas kommunikativa förmågor i tal, skrift och 
visualisering. Det innebär bland annat att förmedla synpunkter, förklara sammanhang och 
dokumentera samt använda uttrycksformer anpassade till olika målgrupper och att förstå 
kommunikationens specifika roll inom teknikområdet.   

Utbildningen ska ge kunskaper om interaktiva och digitala medier för att eleverna till exempel 
ska kunna presentera tekniskt innehåll och framställa modeller. Utbildningen ska ge eleverna 
kunskaper om och färdigheter i engelska i en teknisk kontext, så att de kan utveckla sin 
kommunikativa förmåga och därmed ta del av teknik och teknikutveckling.  
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Entreprenörskap och företagande är delar i processer där teknik utvecklas och ska därför ingå 
i utbildningen. Utbildningen ska uppmuntra eleverna att utveckla nya och kreativa lösningar 
för att skapa och möta förändringar.   

Den ska tydliggöra hur utvecklingen av produkter och tjänster lokalt och globalt kan ske på 
ett Hållbart sätt.  

Utbildningen ska utgå från både kvinnors och mäns erfarenheter i förhållande till 
teknikområdet och ska ge kunskaper om hur föreställningar och traditioner styr 
uppfattningar om manligt och kvinnligt.   

Eleverna ska även utveckla förståelse av människors olika förutsättningar i förhållande till 
teknik och teknikutveckling. Utbildningen ska ge förståelse av hur teknisk utveckling och 
samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra. Den ska också förklara 
hur dåtidens teknik har påverkat vår tid och hur vår tids teknik kan komma att påverka 
framtiden.   

Inriktningar (inte medräknat) 

Teknikprogrammet har fem inriktningar. 

Inriktningen design och produktutveckling ska ge kunskaper om och färdigheter i design och 
produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centrala. Den ska också 
behandla designprocess och designmetodik.  

Inriktningen informations och medieteknik ska ge kunskaper om och färdigheter i 
informations, kommunikations och medieteknik. Den ska behandla datorkommunikation, 
programmering, digital media, webbutveckling samt dator och kommunikationsteknik.  

Inriktningen produktionsteknik ska ge kunskaper om och färdigheter i produktion och 
företagande. Den ska behandla automation och hur produktionslinjer styrs samt ge 
produktionskunskaper inom olika områden. 

Inriktningen samhällsbyggande och miljö ska ge kunskaper om och färdigheter i 
samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Den ska behandla byggande och miljöfrågor ur ett 
brett perspektiv, såväl tekniskt, ekologiskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt. 

Inriktningen teknikvetenskap ska ge kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens 
arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. 
Den ska fördjupa kunskaper om teknik, matematik och fysik."  
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Bilaga C   Textanalys – Titano Teknik 
(Frid, 2017)  

 
 

Text (skriv om eller citat)  Kommentarer  Sid: 

Förord – KONVOLUT– Bokens bak Baksida  204 

  Adresserar och syftar läsaren till 
HU rent generellt 

Vi får väl se… om HU visar 
bara framfötterna eller blir en 
central fråga... ..pekar mot HU 
men inte explicit. 

204 

    

Introduktion ‐ KONVOLUT‐Bokens sista blad (se kommentarer ovan) och 
andra sidan av frambladet  2 och 204 

        

  Specifikt förhållningssätt i HU ..pekar mot HU och fokuserar 
på miljön i 1a hand. 

2 

  Sveriges Miljömål redivisas   2 

KAP 1:Från ide till produkt  5 

  .....material, prylar, verktyg återanvändning... 5 

Analys av text innehållande HU. Antal och procent av totala antalet HU‐stycken

Titano Teknik, Frid  Teman % antal

Generella teman Klimat 3%           4  

Kretslopp, icke linjär princip 0%          ‐  

Ekologi, hållbart, långsikt. 5%           7  

Miljö samt farligt avfall och strålning, 

överutnyttjande
15%        20  

Detaljinriktade teman Återvinning, återanvändning 8%        11  

Förnyelsebart, vattenktaft,

 vindkraft, solceller, solkraftverk
2%           3  

Livscykel, produktutvecklingsprocess, 

industrialisering & uppfiningar
8%        10  

Energi och energiförsörjning 8%        11  

Material och resurser 9%        12  

Infrastruktur, system, apparater, 

transport, förpackning
14%        19  

Ekonomi 3%           4  

  E k, hälsa, socialt,kultur, samt(CSR) 17%        22  

Politik, lagar, normer och regler 8%        10  

Stycken totalt 16%      133  

Totalt antal i hela  100%      858  

Icke HU

Icke förnyelse‐bart, fossilt, Kol&olja, 

samt kärnkraft  (relativ andel jf % HU)
2%           2  
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Avsnitt …adresserar behoven som en 
drivkraft för utveckling 

..del av HU.. Men syftet inte i 
1a hand HU utan utveckling av 
och behov uppfyllelse 

6_7 

  Brainstorming.... mycket mycket yttligt om HU... 

8_9 

  Dags för design mycket mycket yttligt om HU... 10_11 

    mycket mycket yttligt om HU... 12_13 

  ...modellmaterial o tester.. mycket mycket yttligt om HU... 14_15 

  H[llbar Utveckling yttligt om HU… öppen för 
tolkningar 

28_29 

  Ergonomi   33 

  Sammanfattning   36 

    

KAP 2: Apparater omkring oss  37 

  elenergi o effekt     

  styrning o reglering     

  HU.   66_67 

  SAMMANFATTNING   76 

        

KAP 3: Kommunikations och Informationsteknik  77 

  tekniken på gott o 
ont..datasäkerhet 

  
92_93 

  HU.   100_101 

  SAMMANFATTNING   108 

        

KAP 4: Material och byggnader  109 

  Teknikproblem – belastning 
uppifrån 

..hållfast i mening att den tål 
mera .... 

117 

  HU Energisnål uppvärmning   124_125 

  SAMMANFATTNING   132 

        

KAP 5:Inblick i fabriken  133 

  HU: Företaget och samhället 
 

144_145 

  SAMMANFATTNING 
 

 152  
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KAP 6: Teknik i samhället     ..allt är intuitivt..man skall drivas att tänka 
ditåt... 

153 

  Samhällen förr o nu _ Sveriges 
Kommuner 

  
154_155 

  hur får vi vatten ..implicit... 156_158 

  vad gör vi av avloppsvatten ..förklarar processen..inget HU 159_160 

  hur hanteras soporna   161 

  Hur får vi ström, Kraftverk   162_165 

  hur får vi värme   166 

  Infrastruktur   167 

 Avsnitt HU-Trafiken i framtiden   168_169 

  Sammanfattning   174 

        

KAP 7: Teknikutveckling för och nu  175 

  Vi ser framåt  ..o nanoteknik...   182_185 

  
  

 

  rymdteknik   186 

  Sammanfattning   194 

        

Register  195_199 

  HU  ..orden finns inte äns med för 
att hittas....o studeras 
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Bilaga D  Textanalys – Nya Teknik Boken  
(Andersson, 2014) 

 

		 Text	(skriv	om	eller	citat)	 Kommentarer	 Sid:	

        

"Förord" – Allra sista sida  138 

        

VIKTIG INFORMATION  4 

        

Förord i boken  5 
     

KAP 1: Tekniken är grunden för hela vår värld  6 

      11 

    ..vad för oss att uppfinna...tankar 12 

      13 

      15 

     

KAP 2: Mekanik, maskiner och industri  17 

      22 

Analys av text innehållande HU. Antal och procent av totala antalet HU‐stycken

Nya teknikboken, 

Andersson Teman % antal

Generella teman Klimat 3%         2  

Kretslopp, icke linjär princip 3%         2  

Ekologi, hållbart, långsikt. 7%         5  

Miljö samt farligt avfall och strålning, 

överutnyttjande
11%         8  

Detaljinriktade teman Återvinning, återanvändning 1%         1  

Förnyelsebart, vattenktaft,

 vindkraft, solceller, solkraftverk
1%         1  

Livscykel, produktutvecklingsprocess, 

industrialisering & uppfiningar
18%       13  

Energi och energiförsörjning 20%       15  

Material och resurser 9%         7  

Infrastruktur, system, apparater, 

transport, förpackning
7%         5  

Ekonomi 11%         8  

  E k, hälsa, socialt,kultur, samt(CSR) 0%        ‐  

Politik, lagar, normer och regler 9%         7  

Stycken totalt 10%       74  

Totalt antal i hela  100%     705  

Icke HU

Icke förnyelse‐bart, fossilt, Kol&olja, 

samt kärnkraft  (relativ andel jf % HU)
3%         2  
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      23 

      25 

           

KAP 3: Byggnader, broar, tunnlar, vägar  27 

    olika material...hu avser stabilt o 
att hålla i tid... 28‐29 

      30 

        

           

KAP 4: Energi, el och miljö  41 

      42 

      44 

      45 

      47 

      48 

      50 

      51 

      52 

      53 

           

KAP 5: IT & Telecom  55 
           

KAP 6 : Design mer än bara utseende  67 

      75 

           

KAP 7: Läkemedel, bioteknik och nanoteknik  77 
           

KAP 8: Industriprocesser, styr – och reglersystem  85 

      86 

           

KAP 9 : Fordon för, nu och i framtiden  91 
           

Från rymden till jorden  99 

    Down to Earth...program om 
Hållbart samhälle 

100 

           

Så blir du civil‐ eller högskoleingenjör  102 
           

Unga som jobbar med teknik  103 
           

Presentationer  107 

      116 

      124 
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Bilaga E  Textanalys – Boken om Teknik  
(Persson, 2015) 

 

		 Text	(skriv	om	eller	citat)	 Kommentarer	 Sid:	

        

Förord/Introduktion – OMSLAGET BACK – allra sista sidan  82 

    ...FÖRSÖKER FÅNGA NYFIKENHET 
OM TEKNIK...ERBJUDER ATT 
TESTA.. EGNA IDEER ETC 

  

        

OMSLAGET FRAM    

        

Boken om Teknik  1 

        

KAP 1: Tankar om teknik  4 

      8 

  ...vad händer...när de blir sopor?   12 

  massa prylar många sopor..   13 

  teknikens arbetssätt....   14‐15 

     

Analys av text innehållande HU. Antal och procent av totala antalet HU‐stycken

Teknik, Persson Teman % antal

Generella teman Klimat 3%           2  

Kretslopp, icke linjär princip 0%          ‐  

Ekologi, hållbart, långsikt. 12%           7  

Miljö samt farligt avfall och strålning, 

överutnyttjande
10%           6  

Detaljinriktade teman Återvinning, återanvändning 12%           7  

Förnyelsebart, vattenktaft,

 vindkraft, solceller, solkraftverk
3%           2  

Livscykel, produktutvecklingsprocess, 

industrialisering & uppfiningar
22%        13  

Energi och energiförsörjning 3%           2  

Material och resurser 7%           4  

Infrastruktur, system, apparater, 

transport, förpackning
10%           6  

Ekonomi 7%           4  

  E k, hälsa, socialt,kultur, samt(CSR) 7%           4  

Politik, lagar, normer och regler 3%           2  

Stycken totalt 11%        59  

Totalt antal i hela  100%      550  

Icke HU

Icke förnyelse‐bart, fossilt, Kol&olja, 

samt kärnkraft  (relativ andel jf % HU)
0%          ‐  
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KAP 2: Tekniken i vardagen  16 

  Vatten och avlopp..   20 

           

KAP 3: Enkla mekanismer – som  ett teknikens ABC  28 

      38 

           

KAP 4: Bygga stabilt ... Och hållbart  42 

      43‐44 

      48‐49 

           

KAP 5: El till nästan allt  50 

      52‐53 

      54 

           

KAP 6 : Hållbar teknikutveckling  62 

  HU handlar om teknikval   63 

  återbruk   64‐65 

      68 

    ordförklaringar, definitioner 74 

    ordförklaringar, definitioner 75 

        

Omslaget Bak  81‐82 
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Bilaga F  Textanalys – Teknik Direkt  
(Svensson, 2018) 

 

		 Text	(skriv	om	eller	citat)	 Kommentarer	 Sid:	

Förord – KONVOLUT Bokens Baksida  292 
  

  

Introduktion – KONVOLUT – Bokens bak, insättsblad bak (se kommentarer ovan) 
och tredje sidan  

3 och 
292 

  
  

KAP 1: Tekniken i centrum  6 

  Tekniken löser problem egentligen skrivs om teknik och 
indirekt om hu 8 

    egentligen skrivs om teknik och 
indirekt om hu 9 

    egentligen skrivs om teknik och 
indirekt om hu 10 

    egentligen skrivs om teknik och 
indirekt om hu 11 

  Teknikens fyra funktioner egentligen skrivs om teknik och 
indirekt om hu 13 

  Uppslaget egentligen skrivs om teknik och 
indirekt om hu 16 

Analys av text innehållande HU. Antal och procent av totala antalet HU‐stycken

Teknik Direkt, 

Svensson Teman % antal

Generella teman Klimat 3%          8  

Kretslopp, icke linjär princip 2%          6  

Ekologi, hållbart, långsikt. 6%        18  

Miljö samt farligt avfall och strålning, 

överutnyttjande
7%        19  

Detaljinriktade teman Återvinning, återanvändning 8%        22  

Förnyelsebart, vattenktaft,

 vindkraft, solceller, solkraftverk
6%        18  

Livscykel, produktutvecklingsprocess, 

industrialisering & uppfiningar
16%        45  

Energi och energiförsörjning 5%        13  

Material och resurser 10%        28  

Infrastruktur, system, apparater, 

transport, förpackning
6%        18  

Ekonomi 7%        19  

  E k, hälsa, socialt,kultur, samt(CSR) 11%        30  

Politik, lagar, normer och regler 14%        41  

Stycken totalt 11%      285  

Totalt antal i hela  100%  2 712  

Icke HU

Icke förnyelse‐bart, fossilt, Kol&olja, 

samt kärnkraft  (relativ andel jf % HU)
1%          3  
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KAP 2:Tekniska lösningar  20 

  Utvecklingsprocessen - från ide till 
produkt 

  
22 

      23 

      24‐25 

      28 

      29 

      30 

  Teknisk dokumentation   32 

  SAMMANFATTNING   42 

  Praktiska uppgifter   48 
        

  

KAP 3: Teknikutvecklingen   50 

    Hela kapitel refererar till de olika 
temana. Hursomhelst ingenstans 
refereras explicit till HU utan låter 
läsaren och läraren att inrikta sig 
åt det hållet 

  

  Plussidor   70 

  Praktiska uppgifter   74 

        

        
        

  

KAP 4: Tekniska system  76 

  Tekniska system och modeller En halv sida med direkt inriktning 
till HU. Varje mening har eller 
refererar till en av våra temata. 

81 

  De tekniska systemens uppbyggnad   82 

  De tekniska systemens utveckling Implicit referens till HU. Om 
läsarens vyer och inställning är 
INTE på HU så kan hela kapitel 
koncentreras på utveckling av 
systemen, begränsningar, 
sårbarhet, utgärder etc 

88 

      100 

  ..implicit och tack vare foto som 
fungerar som "tusen ord" 

  
101 

  SAMMANFATTNING   102 

  Plussidor ..angående datorn o material… 104 

  Uppslaget   108 

  Praktiska uppgifter ..det finns trigger punktere för att 
tänka o addressera HU 110 

           

KAP 5: Tekniska processer  112‐113 

  Tidiga tekniska processer   114‐115 
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  Tekniska processer i industrin   119‐123 

  Tillverkningsmetoder   124‐129 

  Människan i processen   130‐132 

  Industrinsmiljöarbete i…explicit o direkt på ett antal 
tema men andra är implicit 
understödda 

133‐137 

  SAMMANFATTNING   138‐139 

  Plussidor Olika industrier i Sverige.. Lite 
explicit resten implicit 140‐141 

  Uppslaget   144‐145 

  Praktiska uppgifter   146‐147 
  

  

KAP 6: Konstruktion och material  148‐149 

  Belastning   150 

  Konstruktionsprinciper   153‐157 

  Materialegenskaper   158‐161 

  Material   162‐169 

  SAMMANFATTNING   184‐185 

  Praktiska uppgifter   190‐191 
        

  

KAP 7: Styrteknik, reglerteknik och programmering  192‐193 

  Plussidor ..elektriska komponenter… 216‐219 

  Uppslaget   220‐221 

  Praktiska uppgifter   222‐223 
  

  

KAP 8: Människa och Teknik  224‐225 

  Rätt teknik ger en hållbar utveckling   226‐ 

      227 

      228‐229 

      230 

      231‐232 

      233 

  Energianvändning för en hållbar 
utveckling 

  
234 

      235 

      236‐237 

      238‐239 

      240 

      241 

  Nutidens och framtidens teknik ..nya teknikområden 
presenteras..detta är en del av vår 
framtid… HU är implicit i 
backgrunden.  

242‐247 

 
Teknik påverkar vår framtid   248‐249 
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  SAMMANFATTNING Politik och kultur är implicit 
tänkta adress teman…vem 
påverkar teknik utveckling idag o 
framöver….militären.. 

250 

  Plussidor HU i samhällen. Varje mening 
refererar till någon av våra utvalda 
teman… 

252‐255 

  Uppslaget …rakt på sak men för politik och 
kulturell a aspekter är de 
implicita. Bara de som förstår att 
HU är associerad med dessa kan 
uppstå en diskussion kring dessa 
inte annars.. Det är upp till 
läraren… 

256‐257 

  Praktiska uppgifter   258‐259 

        

Facit  260 

        

Begreppslista  276 

        

Register  281 

        

        

Bildförteckning  285 
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Bilaga G  Textanalys – Teknik 1 
(Frid, 2011) 

 

   Text (skriv om eller citat)  Kommentarer  Sid: 
    

Förord    
    

KAP1 Teknikutveckling  5 

Avsnitt: (t.u.) Miljöpåverkan,  7 

Ex: ”All t.u. har också en negativ sida. 
Människor…löjligt liten skala… Ett 
par av dagens globala problem, … 
men lösningarna…. ” 

Svårt att förstå vad som är viktigt 
och inte i detta… 

9 

Avsnitt:  Teknikutvecklingsprocessen teknikutvecklingsprocessen 10 

från idé till avveckling 
    

KAP 2 Projektarbete  16 
    

KAP 3 Design  29 

Avsnitt: Designprocessen   30 

Analys av text innehållande HU. Antal och procent av totala antalet HU‐stycken

Teknik 1, Frid Teman % antal

Generella teman Klimat 3%           4  

Kretslopp, icke linjär princip 1%           1  

Ekologi, hållbart, långsikt. 5%           8  

Miljö samt farligt avfall och strålning, 

överutnyttjande
20%        30  

Detaljinriktade teman Återvinning, återanvändning 3%           5  

Förnyelsebart, vattenktaft,

 vindkraft, solceller, solkraftverk
15%        22  

Livscykel, produktutvecklingsprocess, 

industrialisering & uppfiningar
3%           5  

Energi och energiförsörjning 13%        20  

Material och resurser 8%        12  

Infrastruktur, system, apparater, 

transport, förpackning
2%           3  

Ekonomi 2%           3  

  E k, hälsa, socialt,kultur, samt(CSR) 12%        18  

Politik, lagar, normer och regler 12%        18  

Stycken totalt 8%      149  

Totalt antal i hela  100%   1 928  

Icke HU

Icke förnyelse‐bart, fossilt, Kol&olja, 

samt kärnkraft  (relativ andel jf % HU)
9%        13  
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Ex: ”All design måste därför utgå från 
själva funktionen… Den måste 
också vara möjlig att tillverka på ett 
tekniskt, ekonomiskt och 
miljömässigt bra sätt.” 

  30 

Avsnitt: Designprocessens faser Faktaruta ang. kravspecifikation där 
miljö ingår som t.ex. återvinning och 
att inte innehålla giftiga ämnen samt 
en materialspecifikation. 

31 

Ex: ”I regel tar man dock med faktorer 
som form, funktion, hållfasthet, 
kvalitet och miljökrav” 

Verkar som självklarheter 31 

Avstnitt: Analys av funktionen Pratar om miljövänlighet som 
exempel på funktion med hänsyn till 
värd=nytta/kostnad 

36 

Funktion=aktivitet?f Vad man vill 
göra… 

    

KAP 4 Ritteknik  51 
    

KAP 5 Mätteknik  73 
    

KAP 6 Teknisk kommunikation  83 
    

KAP 7 Materiallära    

Avsnitt Aluminium   113 

    Lätt och billigare att återvinna än 
utvinna 

  

Avsnitt Plaster Främst kring återvinning och 
miljösymboler 

117 

  ”För att underlätta återvinningen 
förser man plastprodukter med 
märkning. I avvaktan på en EU-
standard rekommenderar bl.a. Plast 
och Kemikaliebranscherna 
användandet av DIN 6120 för 
märkning av plastförpackningar. 

  117 

    

KAP 8 Produktionsteknik  129 
        

KAP 9 Tillverkningsmetoder  136 
    

KAP 10 Ekonomi och marknadsföring  161 

Avsnitt: Marknadsföring Miljö som exempel på område att ta 
upp i en affärsplan 

171 

    

KAP 11 Idéskydd och lagar  180 

Avsnitt: Några lagar för företagande Produktansvarslagen om skadestånd 
för skador.. 

188-
189 

    

KAP 12 Teknik och Miljö  190 
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Inledning: ”Det sista steget i 
teknikutvecklingsprocessen är 
skrotningen av produkten. När den 
är uttjänt kan den i bästa fall 
återanvändas, i näst bästa fall 
återvinnas. Skrotningen kan 
innebära en kraftig belastning på 
miljön. Det är dock inte den enda; 
Något som man försöker eliminera 
genom lagstiftning och genom 
frivilliga insatser.” 

Enbart miljöfrågor i inledningen. 190 

Tar upp Agenda 21, och 
Riokonferensen. 
Exempel 

Ex: ”Biologisk mångfald och om 
klimatförändringar, 

16 nationella miljökvalitetsmål 
nämns. 

191 

Skogsprinciperna, 
Riodeklarationen och Agenda 21” 

Ex: ”Teknikhistoria Artikel från 7000 fkr till 1700talet. 
Jag kan läsa ut att Miljöproblem har 
alltid följt i människans spår, och vi 
har löst dem vartefter 

191 

Några miljöproblem genom 
tiderna…” 

Ex: TCO:s miljö- och kvalitetsmärkning 
av bildskärmar  TCO´06”spridd 
över världen så att den närmast 
betraktas som standard” 

Detta stämmer inte för min dator 
(HP från 2018) 

192 

Listar viktiga punkter från denna.. 

Avsnitt: Miljösäkring ISO 14000 Hel sida om denna stardard 193 

Ex: EMAS och ett 10-tal svenska system   193 

”I grunden är miljöledningssystem 
administrativa system som ska 
göra det lättare för företagen att 
hantera miljöpåverkan från sina 
aktiviteter, varor och tjänster” 

Ex: ”standarderna för miljöledning ger 
anvisningar om hur ett företag 
organiserar, följer upp, utvärderar 
och redovisar miljöarbetet….” 

Man poängterar frivillighet och att 
man har glädje av detta i 
verksamheten. Fortsätter om detta i 
ett par sidor! Bra, men inget om 
certifieringar och krav som finns 
mellan och i verksamheter och 
relationen till sina kunder. Sedan tas 
några miljömärkningar, som KRAV 
och Svanen upp och att dessa gäller 
hela produktens livscykel. 

194, 
195 

    

KAP 13 Datorn och datorkommunikation  205 
    

KAP 14 Mekanik  223 
    

KAP 15 Energiteknik  256 
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Inledning: ”Under några hundra år har vi tärt 
på den solenergi som lagrats i 
jordens innandöme. Dessa s.k. 
fossila bränslen förnyas ytterst 
långsamt och i en nära framtid är vi 
tvungna att ersätta dem med 
energiformer som är bestående; vi 
måste byta kol, olja och gas mot sol, 
vind och vatten. 

  256 

Avsnitt: Jordens energibalans Förnybara och icke förnybara 
energikällor.Torv och uran tillhör 
icke förnybara. 

260-
261 

Diskussion kring hur länge fossila 
bränslen räcker… 10-100 år. 

  Hur energin används… Förnybara 13 % över världen,  262 

  Växthusgaser Förklaring av växthuseffekt och en 
diskussion kring uppvärmning. 
Konstaterar att människans inverkan 
inte är så stor som befarat men att 
mål ändå finns. 

264-
265 

Ex: Bl. a. om handel med 
utsläppsrätter, två graders gräns.  

Kyotoprotokollet och 
Köpenhamnsmötet 

165 

Avsnitt: El och värmeproduktion Går igenom förhållandevis många 
olika typer av energiframställning. 
Kärnkraft, Kraftvärmeverk, 
Vattenkraft, Vindkraft, Vågkraft, 
Tidvattenkraftverk, Geotermiska 
kraftverk, Solkraftverk, 
Värmepumpar,  

166-
278 

Avstnitt: Energianvändning i framtiden   279 

Ex: ”Förr eller senare måste människan 
förlita sig till förnybara 
energikällor. Och det ska vara 
källor som inte ökar halten 
växthusgaser i atmosfären! 

Nya energibärare: 279-
283 Biogas, DME, Biodiesel, Metanol, 

Etanol, Syntetisk diesel. 
Bränsleceller (batteriliknande), 
Fusion,  

Avsnitt Energibesparing Börjar med statliga utredningen 
Energieffektivitetsutredningen, Eu-
kommisionens handlingsplan och 
dess avsikter 

284 

    Går igenom olika typer av 
energiåtervinningsprocesser och 
besparingsvarianter, 
värmeåtervinning, Fjärrvärme, 
Elmotorer och lampor, Passiva hus. 

  

    

KAP 16 Nanoteknik  290 

Avsnitt: Några tillämpningar Nya material som är mer 
energieffektiva behandlas. 

297 

Avsnitt: Nanoteknik och miljö Påverkan på miljön inte känd för 
nanopartiklar. Olika produkter 
förbjuds för att nanopartiklar inte 
ska spridas som kan orsaka skada, 
t.ex. i skönhetsprodukter. 

297 
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KAP 17 Teknik, historia och samhälle  298 

Avsnitt: Vad lär oss teknikhistorien? Om hur tekniken påverkar samhället 313 

Ex: ”Tekniken har också påverkat 
samhället genom den 
miljöbelastning teknikanvändning 
innebär. Som du har sett i 
föregående avsnitt är det inte bara 
en modern företeelse. Redan på 
medeltiden (se sidan 305) var 
luftföroreningar och förorenade 
vattendrag ett problem orsakat av 
tekniska framsteg. Gruvdriften och 
järnframställningen i början av den 
Nya tiden (se sidan 307) skapade 
också lokala ”energikriser” genom 
skogsskövling i gruvornas och 
hyttornas närhet. 

Exemplen tar upp DDT, Tjernobyl 
och oljetanker på grund. DDT tas upp 
som långsiktig effekt, medan 
Tjernobyl och oljetankerolyckor som 
kortsiktiga problem. 

314 

Innovationer har ibland haft 
vällovliga syften, men gett 
långsiktiga konsekvenser som få 
om ens någon kunnat förutse. Vid 
sidan av de långsiktiga effekterna 
har vi de korsiktiga katastroferna 
som är en följd av att varken vi 
människor eller den av oss 
utvecklade tekniken är perfekt.! 

Avsnitt: Teknik och etik Diskussion om teknikens för och 
nackdelar och dilemmat om 
teknikerns/ingenjörens ansvar. 

315 

Etiska koder tas upp med. 

Ex · Det globala perspektivet Förståelse snarare än bindande 
regler.. Hederskodex för 
civilingenjörer från år 2000. 

316 

kärnvapen, miljöpåverkan, 
multinationella företags agerande 
etc 

· Tillämpningsperspektivet 

Risker och ansvar för tekniken och 
utvecklingen. 
· Den enskildes perspektiv 

Vad händer den som 
anmäler/protesterar/larmar? 
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Bilaga H  Textanalys – Teknik  
(Nyberg, 2011) 

 

   Text (skriv om eller citat)  Kommentarer  Sid: 
    

Förord  11 

  Tar fasta på Gy2011 ämnesplan om 
hela kedjan från idé till återvinning  

Vi får väl se… 11 

  Etiskt förhållningssätt   11 
    

Introduktion  12 

Avsnitt: Från naturligt kretslopp till 
kretsloppsteknologi 

Om t.ex. Överutnyttjande, Linjära 
processer 

12 

Ex: ”På senare tid har man kommit fram 
till…Vi måste gå in för 
kretsloppstänkande.." 

  13 

Ex: Bilder och förklaringstexter mm. Fortsätter med att produkter ska 
återvinnas, återanvändas eller 
slutförvaras. Lite raljerande 
slutexempel… 

12 

Avsnitt: Material i kretslopp Kretslopp, Resurser, 
återanvändning och återvinning 

14-15 

Ex: Kretsloppsvillkoren Miljökonferensen i Rio 1992 
agenda m. 8 pkt., Finns ny agenda 
m. 17 pkt. 

14,15 

Analys av text innehållande HU. Antal och procent av totala antalet HU‐stycken

Teknik, Nyberg Teman % antal

Generella teman Klimat 0%         ‐  

Kretslopp, icke linjär princip 3%          5  

Ekologi, hållbart, långsikt. 6%        10  

Miljö samt farligt avfall och strålning, 

överutnyttjande
8%        13  

Detaljinriktade teman Återvinning, återanvändning 11%        19  

Förnyelsebart, vattenktaft,

 vindkraft, solceller, solkraftverk
14%        24  

Livscykel, produktutvecklingsprocess, 

industrialisering & uppfiningar
6%        10  

Energi och energiförsörjning 25%        42  

Material och resurser 7%        12  

Infrastruktur, system, apparater, 

transport, förpackning
10%        16  

Ekonomi 2%          3  

  E k, hälsa, socialt,kultur, samt(CSR) 7%        11  

Politik, lagar, normer och regler 2%          3  

Stycken totalt 11%      168  

Totalt antal i hela  100%  1 579  

Icke HU

Icke förnyelse‐bart, fossilt, Kol&olja, 

samt kärnkraft  (relativ andel jf % HU)
8%        13  
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Avsnitt: Energi i kretslopp Kretslopp, Resurser, 
återanvändning och återvinning 

17-19 

Ex.  Knappa resurser skapar beroenden 
mellan länder… 

Diskussion med drag av 90-tal 
inom industrins kvalitets och 
miljömedvetenhet, inte 2000-tal. 
Regleringar och ekonomiska 
styrmedel diskuteras. 

17 

T.ex. tipping point och 
koldioxidökning inte diskuterat. 

  

    

KAP 1Energi och energihushållning  21 

Avsnitt Energiproduktion och 
energikonsumption 

  31 

Ex. ”Idag ifrågasätts… Man säger att det är orealistiskt att 
återinföra arbetskraft i stället för 
energiproduktion, eftersom detta 
leder till sänkt levnadsstandard 
och ägnar ett stycke till att 
diskutera detta. 

24 

Ex: ”Sveriges energibehov har styrts av 
oss själva… 

Vi måste vara medvetna om 
konsekvenser av punktvisa 
åtgärder för samhället i stort. 

24 

Avsnitt: Energianläggningar i Sverige Här nämns förnyelsebara källor, 
och kort om värmepumpar, men 
mest om de stora energislagen, 
kort om t.ex. solceller, vågkraft mfl. 

25 

Ex: ”De förnybara energikällorna 
kommer att få en mycket större 
betydelse i framtiden… 

Diskussion kring moderna 
energialternativ. För och emot. 

31 

Avsnitt: Energihushållning Delas på energieffektivisering och 
energibesparing 

34 

Fordon och bostäder, samt lite om 
produktion diskuteras. Många 
siffror och gamla mål och direktiv 
diskuteras. Led-belysning inte med 
alls utan lågenergilampor i 
allmänhet, med bild på 
”lysrörslampa”. 

  

    
KAP 2 Teknik, människa och samhälle  41 

Avsnitt: Den industriella revolutionen Massproduktion, miljöbelastningar, 
vattenåtervinning, sverige och 
fattiga… mm. 

44 

Avsnitt: Aktuell teknikutveckling Olika teknikslag…energikällor mm. 
inget om hållbar utveckling, eller i 
närheten, som indikerar detta. 

57 
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Ex Miljöteknik Konstig diskussion kring miljöbilar 
mest ur 
marknadsföringsperspektiv, då 
miljöfrågor är aktuella. 

57 

Ex. ”Det har skett en snabb anpassning 
från bilproducenterna trots att flera 
miljöbilar samtidigt blivit lite 
motorstarkare.. 

Man kommenterar att bilarna 
förmodligen går att anpassa en 
gång till, och att Sverige är 
framgångsrikt som exportör av 
denna typ av teknik. 

58 

Ex. Nanoteknik Tas upp som obeforskat men 
troligen farligt…. 

59 

Ex. ”Grön design är något som 
efterfrågas och teknikutvecklingen 
kommer sannolikt att fokusera llmer 
på en hållbar utveckling. Det ligger 
därför i tiden att ta med 
miljöfrågorna redan i 
konstruktionsstadiet och att försöka 
komma så rätt som möjligt tidigt i 
arbetet. 

Här kommenteras hållbar 
utveckling som i tiden. Här tar man 
fram mer exempel främst från 
bilindustrin och kring 
livscykelanalys mm. där man kan få 
hjälp med detta av specifika 
programvaror. 

59 

Avsnitt: Summering Tar upp tekniken, teknikern och 
ingenjörens roll inom miljö och 
samhälle. Man frågar hur 
produkter optimeras egentligen. 

60 

        

KAP 3 Entreprenörskap  63 

Avsnitt: Upptäckter, uppfinningar och 
innovationer  

Produkters livscykel… 64 

 Stadier från Kotler, och ur 
marknadsföringssynvinkel. 

Utesluter stadier efter den trad. 
ekonomiska livslängden, som t.ex. 
vidare upparbetning etc. 

 

Avsnitt Hur skapas nya produkter? Teknikutveckling stadier ang. 
produktutveckling.  

65 

        

KAP 4 Ritteknik  75 
        

KAP 5 Allmän materiallära  103 

Avsnitt: Konstruktionsmaterial Stål, aluminium… 25 % återvunnet. 104-
105 

    Trä… kretsloppsmaterial   

    Plast återvinning, inte bryts ned?   

Avsnitt: Materialval i en bil Miljöaspekter är grundläggande i 
materialval 

119 

        

KAP 6 Allmän hållfasthetslära  130 

Avsnitt: Beräkningskriterier med exempel Här kommer som sista del i kapitlet 
att miljö för konstruktionen ska 
beaktas, men även möjlighet till 
återanvändning och återvinning. 

143 



 

 75 

        

KAP 7 Grundläggande mekanik  147 
        

KAP 8 Produktionsteknik  163 

Avsnitt: Kvalitetstänkande Kvalitetsstandarder ISO, samt 
miljöledningssystem ISO14000 

  

        

KAP 9 Konstruktionselement  197 
        

KAP 10 Elektronik och elteknik  215 
        

KAP 11 Styr‐ och reglerteknik  245 
        

KAP 12 Projekt och projektarbete  255 
        

KAP 13 Presentation och dokumentation  263 
        

KAP14 Datorteknik, datorkommunikation och Internet  279 
    

Projektuppgifter och historisk överblick  280 
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Bilaga I  Textanalys – Ny Teknik, 4 nr från 2019, 
(Ny Teknik, 2019) 

12 

(endast aktuella rubriker har tagits med) 

   Text (skriv om eller citat)  Kommentarer  Sid: 
    

nr	7,	14	feb	
Artiklar    

  Ledare Driva energiomställning, flexibla 
elsystem 

2 

  Artiklar på hemsidan Vindkraft, ishål i Antarktis, Biobränsle, 
koldioxidneutrala motorer. 

4 

  Debatt Solceller, avfall skatter 4 

  Delningsbostäder Lära sig dela med sig, besparingar 4 

  Elnät i obalans flexibla resurser, Förnyelsebart. 6‐7 

  Kärnkraft balansering Nätstabilisatorkraft 8 

  Småartiklar, El-snöskoter, tester Elfordon, bioenergi, marknad mm. 10‐11 

  Flyg och biobränsle Blanda i fotogenen.. 13 

  Kläder Återvinning 13 

  3D-utskrifter Återvinning av pulver 14 

  Elnät och Ygerman Omställning, utbyggnad 16‐17 

Analys av text innehållande HU. Antal och procent av totala antalet HU‐stycken

Ny Teknik 

4 nr. fr. 2019 Teman % antal

Generella teman Klimat 3%        20  

Kretslopp, icke linjär princip 0%           3  

Ekologi, hållbart, långsikt. 3%        18  

Miljö samt farligt avfall och strålning, 

överutnyttjande
8%        49  

Detaljinriktade teman Återvinning, återanvändning 3%        17  

Förnyelsebart, vattenktaft,

 vindkraft, solceller, solkraftverk
6%        41  

Livscykel, produktutvecklingsprocess, 

industrialisering & uppfiningar
10%        67  

Energi och energiförsörjning 10%        62  

Material och resurser 9%        57  

Infrastruktur, system, apparater, 

transport, förpackning
31%      199  

Ekonomi 10%        64  

  E k, hälsa, socialt,kultur, samt(CSR) 6%        40  

Politik, lagar, normer och regler 2%        15  

Stycken totalt Med bäring på HU  25%      651  

Totalt antal i hela  100%   2 634  

Icke HU

Icke förnyelse‐bart, fossilt, Kol&olja, 

samt kärnkraft  (relativ andel jf % HU)
4%        26  
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  Skog och textilfiber Stora Enso gör fiber av cellulosa 18 

  Tvätteknikbluff lurar? 22‐23 

  Quizz Ekosystem för vidare produktutv. 33 

  Svante Axelsson får miljöpris startade miljödebatter 51 

  Elbil, mm. Nya bilar, samt dieselfråga 52 
    

Artiklar i annonssidor    

  Tribologiforskning Bio-alternativ, mindre  38 

  Kompositer bio-lättviktskonstruktioner 41 

  Förpackningar Hållbara lösningar 44 

  Digitalisering produktionsutrustning 3D opt. 44-45 

  Tvätteknik Industritvätt utan kemikalier 46 
    

nr	9,	28	feb	
Artiklar    

  teknikbild Vindkraftverk 2 

  Artiklar på hemsidan Vindkraftsatsning,,  4 

  Citat, Debatt Inför miljöskatter, eldrivna flyg 4 

  Järnvägsproblem regeringsmål 4 

  Självkörande bilar klimathot och trängsel  6 

  Självkörande bilar utsläpp idag 9 

  Laddhybrider fr. Volvo Elbil, alla modeller, olika modeller 10 

  Koldioxidneutral bil WV Hållbart även hos underlev. 17 

  Eldriven båt Svenskt bygge 17 

  Ebil och kyla förklaringar ang. batterier och kemi, 
jämför bränsleceller. Hela artikeln om 
ny teknik 

18‐19 

  Forskningsproblem frågor Minska co2, textilier, fiber,  20 

  Plast blir bränsle Ny teknik 21 

  Smarta fönster El+skärmning mot värme 22‐23 

  Bill Gates funderar Olika saker som är viktiga 24 
    

Artiklar i annonssidor    

  Hållbart flyg Utvecklingsarbete 28 

  Social hållbarhet Stockholms stad exploaterar? 30 

  robotteknik, LKAB Mjukvaruutveckling, hållbarhet och 
jämställdhet i skolor.. 

31 

  Lantmäteriet hållbart samhällsbyggande   
    

nr	11,	14	mar	
Artiklar    

  Artiklar på hemsidan Solceller, inte kärnkraft, Elbil, 
flygbränsle och utsläpp 

4 
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  Utsläppsrätter Handel och lagar mm kring 
utsläppsrätterna 

4 

  Elnät räcker inte till Övergång till el kräver utbyggnad 6 

  Effektbehovet är utmaningen Övergång till el kräver utbyggnad 8‐9 

  Garage laddar med solceller El utan elnätsbelastning för el-bilar 9 

  Småartiklar, el-mc Ny svensk, Buell,  12 

  Ran, åker under glaciären Filmar glaciärer 12 

  Växter som lagrar elektricitet Vattnas med ledande vätska 13 

  Elmotorcykel Svensk utvecklar nya elmotorcyklar för 
cross 

14‐15 

  Laddbara batterier Oladdade görs om 19 

  småartiklar, flyg, spillvärme el-helikopter 21 

  Miljön och däcksbyten utsläpp från för ofta däcksbyten 22 

  Clas Ohlsson fasar ut eng.plast plaststrategi 23 

  Batterifabrik energitillgång begränsar 23 

  småartiklar om elbilar Mest om tekniken och siffor om 
prestanda 

24 

  Mikronät för solel ny infrastruktur 27 

  gruvlagring, solel, lagring av energi i trycksatt vatten, 
flytande solpaneler 

28 

  Volvo med svänghjulsteknik elteknik i st.f. svänghjul 29 

  Pet-flaska återavändning 29 

  Elmotor i lyxbåtar utveckling och tillverkning i Sverige 30 

  Stirlingmotor lades ned 38 

  Kamera för felavsyning hittar hverier i förväg.. 38 

  Mekaniker på distans Ai läser av bilen, sparar service 40‐41 
    

Artiklar i annonssidor    

  elbil och tävling för ingenjörer uppvisar bil på evenemanget 18 
    

nr	13,	28	mar	
Artiklar    

  Ledare  Dammsugning av CO2 2 

  Artiklar på hemsidan Klimatprotester, elbil 4 

  Debatt elbilar=förbannelse?, utsläppsrätter 4 

  Ai =? hållbarhet och etik 4 

  CO2-lagring i norge fullskalig lagring under havsbotten 6‐7 

  CO2-framtid Diskussion kring anläggningar, 
prestanda och kostnader-vinster i CO2 

8 

  CO2-CCU teknik bra? räddar detta klimatet? 9 
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  CO2-lagring i norge Preem satsar på att inte släppa ut från 
olika anläggningar 

10 

  Småartiklar, Elbilar, uppvärmning Nya versioner av bilar,  
planer för fossilfri uppvärmn. 

12 

  Klimatkrönika Oro för framtiden 13 

  Elflygplan Svenskt för 2025, små plan bra för 
landsbygden bl.a. samt start på ny 
teknik för flyg 

16 

  Rökning dödar, dålig luft dödar fler Dålig luft, nya rapporter från forskare 23 

  Solceller för hörlurar miljoner till forskning 24 

  Miljögiftet PFAS Skadligt 25 

  El-lastbil Bränslecell och el för olika ändamål 29 

  Elfordon räckvidd drivlina på nytt sätt i bilarna 34 
    

Artiklar i annonssidor    

  Wifi för självkörande bilar bränslebesparingar 30 

  Fordon m. hållbara mobilitetstjänster kommunikation och design för 
upplevelser i bilar, t.ex. lastbil och nöje 

35 

  Framtidssäkra stål till bilindustrin, om stål   
    

Jobbanonnser    

  Doktorandtjänst energiteknik 41‐43 
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Bilaga J  FNs Globala Mål 
(FN, 2015) 

  

Analys av text innehållande HU. Antal och procent av totala antalet HU‐stycken

FN:s Globala Mål 

broschyr Teman % antal

Generella teman Klimat 2%          1  

Kretslopp, icke linjär princip 4%          2  

Ekologi, hållbart, långsikt. 17%          8  

Miljö samt farligt avfall och strålning, 

överutnyttjande
0%         ‐  

Detaljinriktade teman Återvinning, återanvändning 0%         ‐  

Förnyelsebart, vattenktaft,

 vindkraft, solceller, solkraftverk
0%         ‐  

Livscykel, produktutvecklingsprocess, 

industrialisering & uppfiningar
0%         ‐  

Energi och energiförsörjning 2%          1  

Material och resurser 7%          3  

Infrastruktur, system, apparater, 

transport, förpackning
7%          3  

Ekonomi 9%          4  

  E k, hälsa, socialt,kultur, samt(CSR) 26%        12  

Politik, lagar, normer och regler 20%          9  

Stycken totalt Med bäring på HU  100%        46  

Totalt antal i hela  100%        46  

Icke HU

Icke förnyelse‐bart, fossilt, Kol&olja, 

samt kärnkraft  (relativ andel jf % HU)
0%         ‐  
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Omformat för att passa formatet (red) 

 

En inkluderande agenda 

Framtagandet av de Globala målen har letts 
av FN:s 193 medlemsstater.  Processen har 
varit den mest   transparenta i FN:s histo- 
ria  och har genomförts tillsammans med 
representanter från regeringar, näringslivet, 
forskare och aktörer från civilsamhället. 

 

Över 10  miljoner människor gav sin röst 
genom My  World  2015 inför  antagandet 
av målen. Nu kan du göra din röst  hörd 
och att  säga ditt  om de Globala målen i 
My World 2030. Gå in på globalamålen.se för 
mer information. 

 

Principer för genomförande 
 

Arbetet med att genomföra de Globala målen 
följer tre viktiga principer: 

 

•  Målen är universella,  vilket innebär 
att de gäller alla världens länder, och 
att alla länder harr ett gemensamt 
ansvar för genomförandet. 

 
•  Målen är integrerade och odelbara, 

vilket betyder att inget mål kan nås 
utan framgång inom ett  annat – 
därför behövs alla mål för att agendan 
ska kunna uppnås. 

 

•  Ingen  ska   lämnas  utanför!   Det 
innebär att  de Globala målen ska 
genomföras med särskild hänsyn till 
de människor och samhällen som har 
sämst förutsättningar, alla ska med i 
utvecklingen 

 

Läs mer och hitta användbart material på: 

www.globalamålen.
se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empowered lives. Resilient nations. 
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GLOBALA 
MÅLEN 

FÖR HÅLLBAR 
UTVECKLING 

De Globala målen 
för hållbar 
utveckling 

 
Världens ledare har genom Agenda 2030 
förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå 
fyra fantastiska saker till år 2030. 
 

Att avskaffa e xtrem 
fattigdom. 

Att minska 

ojämlikheter. Att lösa 

klimatkrisen. 

Att främja fred och 
rättvisa. 

 
Med sina 17 mål och 169 delmål är Agenda 2030 
den mest ambitiösa överenskommelsen  för 
hållbar utveckling som världens ledare 
någonsin har antagit. 
 
De Globala målen är integrerade och odelbara 
och balanserar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling: den ekonomiska, den sociala och 
den miljömässiga. 
 

Alla 
behövs! 

 
De Globala målen förenar  världens länder 
genom en universell agenda och kräver att alla 
länder – såväl rika som fattiga – agerar både 
nationellt och globalt för att målen ska uppnås 
fram till år 2030. 
 
Det  är  inte  FN som ansvarar för  målens 
genomförande, utan respektive land. I Sverige 
har alla ministrar i regeringen ett ansvar för 
genomförandet,  men agendan kräver att även 
näringslivet, akademin, civilsamhället och 
privatpersoner engagerar sig. 
 
 

För att vi ska lyckas måste alla bidra 

– även du! 
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Avskaffa all form av 
fattigdom överallt. 
 
 
 
 
 
Avskaffa hunger, uppnå 
tryggad livsmedelsförsörj- 
ning, uppnå en bättre kost- 
hållning och främja ett 
hållbart jordbruk. 
 
 
Säkerställa att alla kan leva 
ett hälsosamt liv och verka 
för alla människors 
välbefin- nande i alla 
åldrar. 
 
 
 
Säkerställa en 
inkluderande och jämlik 
utbildning av god kvalitet 
och främja livslångt 
lärande för alla. 
 
 
 
Uppnå jämställdhet,  
och alla kvinnors och 
flickors egenmakt. 
 
 
 
 
Säkerställa tillgång till och 
hållbar vatten- och 
sanitets- förvaltning för 
alla. 
 
 
 
 

Säkerställa att alla har till- 
gång till tillförlitlig, hållbar 
och modern energi till en 
överkomlig kostnad. 
 



84 

 

Verka för en 
inkluderande och 
långsiktigt hållbar 
ekonomisk tillväxt, full 
och produktiv 
sysselsättning med 
anständiga arbets- villkor 
för alla. 

 
Bygga upp en 
motståndsk- raftig 
infrastruktur, verka för en 
inkluderande och hållbar 
industrialisering och 
främja innovation. 

 
 

Minska ojämlikheten 
inom och mellan länder. 

 
 
 
 
 

Städer och bosättningar 
ska vara inkluderande, 
säkra, motståndskraftiga 
och håll- bara. 

 
 
 

Främja hållbara 
konsumtions- och 
produktionsmönster. 

 
 
 
 

Vidta omedelbara 
åtgärder för att bekämpa 
klimatförän- dringarna 
och dess kon- sekvenser.  

 
 
 

Bevara och nyttja haven 
och de marina resurserna 

på ett hållbart sätt i syfte 
att uppnå en hållbar 
utveckling. 
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Skydda, återställa och 
främja ett hållbart 
nyttjande av 
landbaserade ekosystem 
och hejda förlusten av 
biologisk mångfald. 

 
Främja fredliga och 
rättvisa samhällen för 
hållbar ut- veckling, samt 
bygga upp effektiva och 
inkluderande 
institutioner på alla 
nivåer. 
 
Stärka genomförande-
medlen och återvitalisera 
det globala 
partnerskapet för hållbar 
utveckling.

Vi är den första generationen som kan 
avskaffa fattigdomen, och den sista som 

kan stoppa klimatförändringarna 



 

 

 

Bilaga K  GRI Standards (Global Reporting Initiative 
Standards)  

 

GRI was founded in Boston in 1997. Its roots lie in the US non-profit organizations the Coalition for Environmentally 
Responsible Economies (CERES) and the Tellus Institute. Read all about GRI's organizational journey on site: 
https://www.globalreporting.org/information/about-gri/gri-history/Pages/GRI's%20history.aspx  
 
Nedanstående allmänna presentationen är tagen från  GRI oficiella sajten:  
https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/default.aspx 
 
GRI is an International organization that helps businesses and governments worldwide understand and communicate their 
impact on critical sustainability issues such as climate change, human rights, governance and social well-being. This 
enables real action to create social, environmental and economic benefits for everyone.  
 
The GRI Sustainability Reporting Standards are developed with true multi-stakeholder contributions and rooted in the 
public interest.  

MISSION AND VISION 
Our Vision is: A thriving global community that lifts humanity and enhances the resources on which all life depends. 
Our Mission is: To empower decisions that create social, environmental and economic benefits for everyone. 
 
THE POWER OF SUSTAINABILITY REPORTING 
The GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) are the first and most widely adopted global standards for 
sustainability reporting. Since GRI's inception in 1997, we have transformed it from a niche practice to one now 
adopted by a growing majority of organizations. In fact, 93 % of the world’s largest 250 corporations report on their 
sustainability performance.*  

The practice of disclosing sustainability information inspires accountability, helps identify and manage risks, and 
enables organizations to seize new opportunities. Reporting with the GRI Standards supports companies, public and 
private, large and small, protect the environment and improve society, while at the same time thriving economically by 
improving governance and stakeholder relations, enhancing reputations and building trust. 

We work with the largest companies in the world as a force for positive change – companies with revenues larger than 
the GDPs of entire countries and supply chains that stretch the globe. As a result, the impact of our work on social well-
being, through better jobs, less environmental damage, access to clean water, less child and forced labor, and gender 
equality has enormous scale. 

*KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017 

OUR FOCUS AREAS 
In order to deliver on its mission, GRI has identified four focus areas for the coming years: 
 
1. Create standards and guidance to advance sustainable development: Provide the market with leadership on 
consistent sustainability disclosures, including engaging with stakeholders on emerging sustainability issues. 
2. Harmonize the sustainability landscape: Make GRI the central hub for sustainability reporting frameworks and 
initiatives, and select collaboration and partnership opportunities that serve GRI's vision and mission. 
3. Lead efficient and effective sustainability reporting: Improve the quality of disclosures made using the GRI 
Standards, reducing reporting burden and exploring reporting processes that aid decision making. 
4. Drive effective use of sustainability information to improve performance: Work with policy makers, stock 
exchanges, regulators and investors to drive transparency and enable effective reporting. 
 
WHERE WE ARE  
GRI is an independent international organization, based in Amsterdam, the Netherlands. We serve a global audience 
through our regional hubs in Brazil, China, Colombia, India, South Africa and the United States. GRI reports are produced 
in more than 100 countries.  
 
WHAT WE DO 
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GRI’s core products are the Sustainability Reporting Standards which are made available as a free public good. They 
have been continuously developed over 20 years and represent global best practice for reporting on economic, 
environmental and social issues. 
 
In addition to developing the GRI Standards, we work to support their widespread use and implementation.   
 
 
 
Companies:  
The GRI Community offers organizations the opportunity to join a collaborative, global multi-stakeholder network that 
works together to reach our common goal of a sustainable global economy through greater transparency. 
 
The GRI Support Suite offers tools and services to guide and equip those responsible for developing their organization’s 
sustainability report at every stage of the process. 
  
Strategic partners: 
GRI is an international, not-for-profit organization, generously supported by a diverse range of partners. These partners 
help shape our agenda, and support the work we do to advance sustainable development through greater transparency and 
accountability, with a focus on emerging markets. 
 
Policy makers:  
We advise governments, stock exchanges and market regulators in their policy development to help create a more 
conducive environment for sustainability reporting. 

  



 

 

 
 

 


