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Sammanfattning 
 

Skolverkets styrdokument definierar vad som ska undervisas i skolan. Eftersom ett 
styrdokument består av ord och undervisningen ska omsättas i konkret praktik, finns 
utrymme för lärares olika gestaltning i den praktiska undervisningen ute i klassrummen.  

I detta arbete har 8 lärare på gymnasiets Teknikprogram intervjuats kring deras gestaltning 
av kursen Teknik1 och med specifikt fokus på gestaltning av begreppet Hållbar utveckling 
som är inskrivet genomgående i styrdokumenten.  

Hållbar utveckling kan tolkas på flera nivåer inom skolan. Som kunskap och förmågor 
inom kursen specifikt, men även som övergripande för undervisning för hållbar utveckling 
generellt. De teoretiska referenserna för arbetet är därför dels för undervisning inom hållbar 
utveckling, dels hållbar undervisning i allmänhet och dels teknikundervisning i synnerhet. 

Analys av intervjusvaren visar på relativt stora variationer hos lärarna i vald gestaltning av 
kursen Teknik1 respektive förståelse av begreppet Hållbar utveckling. Kategorisering av 
insamlad data visar på skillnader i hur ”det nya” eller ”det gamla” är en utgångspunkt för 
vald teknikdidaktik.  

Förståelsen av begreppet hållbar utveckling är hos sju av åtta lärare utifrån 
miljöperspektivet och endast en av de åtta lärarna beskriver hållbar utveckling utifrån 
helhetssynen som definierar begreppet med även sociala och ekonomiska perspektiv 
inkluderade.  

En avslutande diskussion utifrån resultatet, ger perspektiv på resultatet i dialog med 
pågående forskning kring undervisning inom hållbar utveckling i allmänhet och 
teknikdidaktik i synnerhet. 
 
Avslutningsvis ges implikationer för praktiken, som kan ge hållbar utveckling en roll att 
medverka till helhetssyn och kreativitet i gestaltning av teknikundervisningen. Istället för 
att sprida lärares gestaltning, bli en gemensam plattform att mötas kring för 
ämnesöverskridande undervisning. 
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1. Inledning 
 

Hållbar utveckling handlar om att redan idag ta ansvar för framtiden. De val och handlingar 
vi gör idag ger konsekvenser för framtiden. I framtiden är det de som är unga som ska leva. 
De som är unga idag går i skolan nu. Hur tar skolan ansvar för dessa frågor? 

Begreppet hållbar utveckling formulerades av FN och Brundtlandkommissionen 1992. 
FN arbetar i nuläget med olika initiativ för att nå ut med kunskap och till lärare. Hållbar 
utveckling finns inskrivet i policydokument på de flesta områden idag; offentlig sektor, 
organisationer, näringsliv och på alla nivåer inom utbildningssektorn.  
Det finns flera perspektiv på utmaningar för att gå från ord till handling inom området 
hållbar utveckling. Relationen mellan policydokument och praktik är inte alltid nära. 

Ett begrepp som hållbar utveckling kan också, genom att användas för lättvindigt tappa sin 
kraft. Under den populära Almedalsveckan i Visby 2016, var Hållbar utveckling det mest 
frekventa i alla de tusentals seminarier och workshops som erbjöds. Begreppet har också en 
stor bredd, vilket ger rum för olika tolkningar men också skapa en trötthet hos dem som ska 
tillämpa teorin i praktiken.  
 
I skolverkets styrdokument finns Hållbar utveckling inskrivet genomgående från lägre 
skolår till gymnasiet. Även där visar forskning på att lärare undviker begreppet av samma 
anledningar; att det är så vitt begrepp och att det dessvärre har blivit så överanvänt. 

En ofta förekommande tolkning av Hållbar utveckling är miljöperspektivet. Definitionen av 
Hållbar utveckling har per definition en mer holistisk syn, där sociala och ekonomiska 
aspekter också ingår. 

Teknik är människans förmåga att hitta lösningar för att uppfylla sina önskningar och 
behov. Teknik får ibland skulden för att skapa negativa effekter och motverka en hållbar 
utveckling. Teknik kan vara med att skapa en hållbar utveckling. Vilken teknik vill vi ha? 

Forskning inom området för undervisning inom hållbar utveckling (UHU) pågår nationellt 
och internationellt, där begreppet är Education in Sustainable Development (ESD), men 
med olika perspektiv. Handlar det tex om Undervisning om Hållbar utveckling, 
Undervisning för Hållbar utveckling eller Undervisning som Hållbar utveckling? Olika syn 
på hållbar utveckling kan ge olika gestaltning av undervisningen. 
 
Kunskapssyn i allmänhet och tekniksyn i synnerhet ger också olika gestaltningar i 
teknikundervisningen. Inom ramen för detta arbetet refereras till forskning inom respektive 
område. Teknik i sig är ett ämne som inte bär på eviga sanningar, som exempelvis 
matematik. Teknikutveckling går hela tiden framåt och hållbar utveckling har ett starkt 
fokus på framtiden. 

Området blir komplext, när dessa tre områden kombineras; hållbar utveckling, 
undervisning inom hållbar utveckling och teknikdidaktik. Min avgränsning i detta arbete är 
att undersöka hur lärare konkret gestaltar hållbar utveckling i sin undervisning inom 
Teknik1-kursen på gymnasiet. Teknik1 är en programgemensam kurs som läses av alla på 
Teknikprogrammet, oberoende av vald inriktning. Kursen ger en bred bas och omfattar 150 
poäng. Som inledande kurs har även Teknik1 en funktion att ge elever en bredd och 
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överblick på teknikämnet inför kommande kursval inom Teknikprogrammets två 
kommande läsår. 
Kursen har kommit till i Lgy11 (Skolverket, 2017), som en utveckling av tidigare 
teknikkurser. Den är därför intressant som utgångspunkt för en studie i relation till standard 
för teknikundervisning och grundläggande tekniksyn. Rambeskrivningar för kursen 
Teknik1 finns dels inom Examensmål för Teknikprogrammet, Ämnets syfte samt Centralt 
innehåll. Genomgående på alla nivåer finns begreppet hållbar utveckling inskrivet. 
Kunskapskraven i kursen är samtliga punkter av det centrala innehållet. Dock anges inte 
den relativa fördelningen av poäng till de olika kunskapskraven. Kunskapskrav och 
förmågor som finns med i Teknik1 är i kort utdrag: kunskaper om 
teknikutvecklingsprocessen, utveckla kunskaper om befintlig teknik och om utveckling av 
ny teknik som bidrar till ett mer hållbart samhälle, utveckla nya och kreativa lösningar för 
att skapa och möta förändringar entreprenörskap genom att utveckla deras förmåga till 
handling, innovation, och problemlösning med utgångspunkt i innovativa och kreativa 
processer, möjlighet att arbeta i projekt., kunskaper om tekniska begrepp samt ge kunskaper 
i att kommunicera om teknik, Undervisningen ska belysa hur teknik har utvecklats och 
utvecklas i växelverkan med det omgivande samhället.  Grundläggande teknikfilosofi: 
etiska värderingar och genusstrukturer samt hur de har påverkat och påverkar tekniken, 
dess användning och tillgänglighet.  

2. Syfte 
Syftet med denna studie är att utforska hur lärare gestaltar kursen Teknik1 på gymnasiets 
Teknikprogram. Syftet är att även att inom ramen för det arbetet, studera lärares gestaltning 
av begreppet hållbar utveckling som är inskrivet genomgående i kursplanen för kursen 
Teknik1 samt i styrdokumenten för Teknikprogrammet generellt. 

2.1 Frågeställningar 
• Hur väljer läraren att gestalta kursen Teknik1? 

• Hur gestaltas begreppet hållbar utveckling inom kursen Teknik1? 

3. Teoribakgrund 

3.1 Hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling introducerades av miljövetaren Lester Brown år 1981. Genom 
att begreppet lanserades i rapporten ”Vår gemensamma framtid” från Världskommissionen 
för miljö och utveckling 1987, även kallad Brundtlandkommissionen, fick det internationell 
spridning. Definitionen för hållbar utveckling är i den rapporten: 
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 
Denna är den definition som främst refereras till i utbildningsväsendet från förskola till 
högre utbildning. 
Hållbar utveckling består per definition av tre perspektiv: ekologisk hållbarhet, social 
hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Grunden i hållbar utveckling definieras utifrån 
helhetssyn, som förutsätter ömsesidigt samspel mellan dessa dimensioner för att kunna 
definieras som hållbar.  
Det finns olika modeller för hur det tre perspektiven inbördes relaterar till varandra.  
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Bild 1: Två modeller av de tre samspelande perspektiven för hållbar utveckling.  
(KTH www.kth.se ) 

UNESCO leder ett arbete med att utveckla utbildning för hållbar utveckling utifrån en 
handlingsplan för Education 2030. Forskare har sammanställt ett utbildningsprogram med 
bland annat utbildningsstrategier om ämnesövergripande samarbete och värdefrågor: 
Teaching and Learning for a Sustainable Future. I deras utbildningsmaterial, som finns 
tillgängligt på webben, presenteras en modell för hållbar utveckling där även en politisk 
dimension finns med i definitionen av hållbar utveckling. 

 

 

Bild 2: En modell för hållbar utveckling inom undervisning för hållbar utveckling 
(UNESCO, 2010). © UNESCO, 2010 All Rights Reserved. 
 

3.2 Hållbar undervisning i allmänhet 
Undervisning för hållbar utveckling är ett forskningsområde som rör undervisning från 
lägre åldrar till gymnasienivå. Det som beskrivs bland annat av Inger Björneloo, är att 
gymnasieskolans organisation ger större motstånd för de tvärvetenskapliga och 
ämnesöverskridande samarbeten, som krävs för undervisning för hållbar utveckling 
(Björneloo, 2014). Utifrån lärarperspektiv, beskriver hon också att det finns en oro att 
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ämneskunskaper ska gå förlorade till förmån för bredare perspektiv inom hållbar 
utveckling. Ett tredje perspektiv är just lärarens egna kunskaper inom hållbar utveckling; 
kunskap är viktig för att lärare ska känna trygghet att utveckla undervisning med hållbara 
dimensioner. Kunskap och utbildning inom hållbar utveckling är därför en viktig del i 
strävan att skapa en hållbar utveckling, som betonas av UNESCO. 

Att ämnet hållbar utveckling inom undervisning är ett komplex område visar också 
forskning som Ingela Bursjöö presenterar. Det handlar dels om centrala förmågor som inte 
innefattas av läroplanen och även det tvärvetenskapliga perspektivet som finns i 
definitionen av begreppet hållbar utveckling, vilket kräver nya arbetssätt med fokus på 
ämnesöverskridande samarbete (Bursjöö, 2014). Men det finns även exempel på motsatsen, 
där hållbar utveckling som tema kan bli en neutral plattform som öppnar till naturliga 
ämnesöverskridande samarbete inom kollegiet.   
”Utbildning för hållbar utveckling visar sig dessutom vara en neutral arena för 
utvecklings- och förändringsarbete där ingen disciplin känner sig förfördelad. Forskning 
om teknikutbildningar har också sedan länge diskuterat frågor om etik och samhälle” 
(Bursjö, 2014 s.26). 

Ett perspektiv inom forskningen är hur undervisningen inom hållbar utveckling gestaltas. 
Sterling har till exempel formulerat tre begrepp, som speglar graden av teori och 
tillämpning. De tre begreppen är Undervisning om hållbar utveckling, Undervisning för 
hållbar utveckling och undervisning som hållbar utveckling (Sterling, 2010). 

I relation till gestaltningen av undervisning inom hållbar utveckling, visar forskning på att 
det finns spänningsfällt i om hållbar utveckling i undervisning ska gestaltas som ett 
kunskapsområde eller mer mot en förmåga till förändring. Som ett exempel beskriver Helen 
Hasslöf exempelvis vad gäller kunskap och förmågor inom hållbar utveckling genom 
spänningen mellan instrumentell och emancipatorisk undervisning (Hasslöf, 2015).  

Just komplexiteten och fokus på framtidsfrågor innebär att det blir utmärkande för hållbar 
utveckling att det handlar om förändring och transformativ karaktär på undervisningen 
inom området. Balansgången mellan produktion och reproduktion inom hållbar utveckling 
finns i flera formuleringar och modeller. Ett annat exempel är variationer på ESD 
(Education for Sustainable Education), där det Vare & Scott formulerat två kompletterande 
tillvägagångssätt inom hållbar utveckling som benämns ESD1 och ESD2 , som beskriv kort 
såhär (Vare & Scott, 2007, s 191): 
 
”We see ESD1 as the promotion of informed, skilled behaviours and ways of thinking, 
useful i the short-term where the need is clearly identified and agreed, and ESD2 as 
building capacity to think critically about what experts say and to test ideas, exploring the 
dilemmas and contradictions inherent in sustainable living.  

Vare & Scott är poängterar också vikten av att se de två modellerna är kompletterande, dvs 
är de är emot retoriken kring antingen/ eller och ser lösningen för hållbar utveckling i 
undervisningen med både/och för ESD1 och ESD2, eftersom det speglar ett hållbart liv i 
verkligheten (Vare & Scott, 2007). 

En forskare och teoretiker som har formulerat utbildningsfilosofiska tankar och modeller 
för detta område är Gert Biesta. Hans forskning hamnar inom fyra breda områden: 
utbildningsfilosofi och teori, empirisk forskning (medborgarskap och lärande, 
yrkesutbildning, vuxenutbildning och lifelong learning, lärare och undervisning), policy 
analyser samt utbildnings-teori /filosofi research i relation till social forskning.     
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Tre huvudverk i hans litteratur är inom triologin med titlarna: Beyond Learning: 
Democratic Education for a Human Future (Biesta, 2006), Good Education in an Age of 

Measurement (Biesta, 2010) och The Beautiful Risk of Education (Biseta, 2014). De två 
första finns i svensk översättning: Bortom Lärandet - demokratisk utbildning för en 
mänsklig framtid och God utbildning i mätningens tidevarv. I boken Bortom Lärandet - 
demokratisk utbildning för en mänsklig framtid (Biesta, 2006), utvecklar han subjektifiering 
som en central dimension och utforskar även begreppet “coming into presence” - närvaron 
och autentiskt samspel mellan lärare och elev. I God utbildning i mätningens tidevarv 
(Biesta, 2011), introducerar han ett bredare ramverk för utbildning genom att lägga till två 
dimensioner: kvalifikation och socialisation. I The Beautiful Risk of Education (Biesta, 
2014) fokuserar han på ett tema som finns i de två tidigare böckerna, “the weakness of 
education”. Biesta menar att detta tema behöver undersökas för att skapa rum för individen, 
eftersom det har viktiga konsekvenser för hur vi tänker om undervisning (Varför?) och hur 
vi i praktiken formar undervisningen (Hur?). 

Centralt i Biestas tankar och teorier finns grundläggande frågan om syftet med skolan: 
Varför? Syftet med undervisningen kan enligt Biesta ses utifrån de tre perspektiven som 
formulerats över tid och nämnda ovan: qualification, socialisation and subjectification. Tre 
överlappande perspektiv som finns med i syftet för skolan och undervisningen. 

 

Bild 2: Tre kompletterande aspekter av syfte med skolan, enligt Biesta (Biesta, 2011). 

De tre dimensionerna kort översatt handlar om  
- Kvalifikation: Kunskaper inom samhället/ professionen/ ämnet 
- Socialisation: att eleverna tillägnar sig samhällets normer 
- Subjektifikation: elevernas självständighet 

Även med denna terminologi kan man förstå att detta är en komplex förklaringsmodell för 
“Varför utbildning”, som också kan skapa konflikt mellan olika intressen de tre 
dimensionerna emellan. Ett liknande dilemma som med treenigheten inom 
hållbarhetsdefinitionen. För, att tex ge eleverna möjlighet att tänka, reflektera och handla 
helt fritt kan komma i konflikt med de båda andra dimensionerna. Det är därför inte lika lätt 
med rätt och fel i undervisningen - att inte kunna definiera 100% mätbart facit. Det blir ett 
risktagande att sätta igång undervisning med öppenhet för helhetssynen - en vacker risk 
inom undervisningen enligt Gert Biesta (Biesta, 2014). 
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3.3 Hållbar teknikundervisning i synnerhet 
Det pågår en aktiv dialog och forskning inom hållbar teknikutbildning. Det internationella 
begreppet för detta forsknings- och utvecklingsområde är ESD, Education for Sustainable 
Education inom TE, Technology Education. Det handlar inom ämnet teknik bland annat om 
utbildningens roll i det förändringsarbete som krävs för att skapa en hållbar utveckling 
genom hållbar teknikutveckling. Grundläggande är att det inte går att fortsätta på den 
inslagna vägen varken i samhället i stort eller inom utbildning. Därför behöver utbildningen 
också möta detta förändringsarbete. Argumenten som driver är att just utbildning riktar sig 
till unga, som är de som ska skapa och leva i framtiden, varför unga är viktiga spelare i 
utvecklingen av ett hållbart samhälle.  

I svenska skolan är teknikämnet eftersatt. Gunilla Rooke, som är ansvarig för 
teknikutveckling inom Skolverket, beskriver att det saknas nationella utvärderingar och att 
ämnet har svag ställning i skolan. ”Fortbildning och kompetensutveckling inom 
teknikområdet ser om möjligt ännu dystrare ut.” (Hansson, Nordlander, Skogh, 2011). Att 
teknikundervisning för framtiden inte prioriteras, ger också konsekvenser för rekrytering av 
elever till teknikämne på gymnasienivå.  

Två andra forskare inom hållbar teknikdidaktik, är Leo Holshof och Margerita Pavlova. 
Inom ramen för detta arbete ger jag två sammanfattade exempel på tankar från dem som 
bilder från det pågående samtalet. 

Leo Holshof har bland annat formulerat en metafor för vägval inom teknikdidaktiken. Han 
har formulerat “the New Path” och “The Old Path”, dvs en som han ser det en ny hållbar 
vandring och en gammal ohållbar. (Holshof 2009). Grunden till behovet att finna nytt 
innehåll och metoder är enligt honom dels just för att föra in nya kunskaper kring hållbar 
utveckling i undervisningen och dels att finna undervisningsformer och tillämpningar som 
engagerar unga människor som är del i dagens och framtidens teknik i samhället. Han 
menar också att det finns en gammal debatt som önskar sätta teknik och hållbart samhälle 
mot varandra. Genom hållbar innovation kan teknik och hållbar utveckling gå hand i hand. 
Det beror på vilken teknik man utvecklar. Dvs, det går inte att fortsätta på “The Old Path” 
med kursplaner från den gamla systemets tänkande för att skapa en annan framtid. 

Margerita Pavlova ser också ett behov av förändring inom teknikutbildning på ett djupare 
plan. En syn på och filosofi för en utbildning som kräver en undervisning som är 
transformerande (Pavlova 2009). Eftersom det är komplexa frågor som handlar om system 
och paradigmskifte, räcker det inte med att bara byta fakta och för övrigt fortgå med 
densamma rådande samhällsutvecklingen. Hon formulerar också tydligt vikten av se 
teknikämnet som ett eget ämne och därför arbeta aktivt med den gamla stigen som ser och 
har sett teknik som tillämpad naturvetenskap. Hon driver även forskningsprojekt med 
hållbar teknikundervisning för socialt förändringsarbete. Ett viktig del i hennes arbete är att 
formulera teknikämnets väsen. Teknik i sig är en komplex tvärvetenskaplig analysprocess 
som utvecklas i handling och samspel. Det handlar om värderingar och är därför inte något 
som kan kokas ner till ett teoretiskt curriculum. (Pavlova, 2005). 

3.4 Technology Literacy 
Teknik är ett eget kunskapsområde. Teknik är inte naturvetenskap. Teknik är inte samhälls 
vetenskap eller historia, Teknik är inte heller IT eller konstruktion. Teknik är Teknik, som 
samspelar och därför förhåller sig till andra ämne, men är inte tillämpningar av dessa. 
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Teknik handlar om att uppfylla människors önskningar och behov – nu och i framtiden. Det 
finns därför inte alltid facit att tillhandahålla. Inom skolan har ämnet Teknik många gånger 
hamnat i knät hos naturvetare inom skolan. Även samhällsvetenskapen har fått leda 
teknikundervisningen. Teknik som eget kunskapsområde och med egna förutsättningar är 
en viktig del att ha i åtanke när Teknikdidaktik för hållbar utveckling ska formas. 
Detsamma gäller Lärarutbildningar, som inte har utvecklat didaktik inom Teknik i samma 
utsträckning som inom Naturvetenskapens didaktik.  

Inom naturvetenskap finns begreppet Science Literacy - Naturvetenskaplig allmänbildning. 
Motsvarande för kunskapsområdet Teknik är Technology Literacy, Teknisk 
allmänbildning. Det finns varianter på definitioner eller standarder för Technology 
Literacy. Ett exempel är en definition på Technology literacy (ITEEA standard (ref ITEEA 
STandard Technology Literacy Third edition, 2007). Dessa standarder behandlar främst 
människors förståelse för och förmåga att hantera och använda teknik. En bredare 
definition av teknisk allmänbildning kunde formuleras med utgångspunkt i ett hållbart 
samhälle. Där kan hållbar teknikutveckling integrera de tankemönster, kreativitet och team-
arbete, som finns inom hållbar ingenjörskonst och ta rollen som medskapande i 
teknikutvecklingen av det som ännu inte finns. 
Och eftersom Tekniken är i ständig rörelse, förändras även Technology Literacy ständigt. 

3.5 Teknik College 
Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare 
och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade 
utbildningar. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, 
utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på 
tekniskt inriktade utbildningar. 

Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att 
det passar industrins framtida behov. Grundstenen i konceptet är tio kvalitetskriterier som 
syftar till att öka statusen och kvaliteten för industrirelevanta utbildningar samt skapa en 
matchning mellan utbildningssystemet och de kompetensförsörjningsbehov som Sveriges 
industriföretag har. 

Elever får möjlighet att tidigt lära känna arbetslivet genom praktik, studiebesök, 
projektarbeten och föreläsningar. Teknikcollege ger den studerande en attraktiv utbildning 
som leder till jobb efter utbildningen men också en god grund för vidare studier 
Totalt över 16 000 studerar en Teknikcollegecertifierad utbildning någonstans runtom i 
Sverige. Över 3000 industri och teknikföretag samverkar inom Teknikcollege och påverkar 
utbildningarnas innehåll 

Teknikcollege bidrar till att säkra tekniskt inriktade företags behov av kvalificerad 
arbetskraft. Bakom Teknikcollege står Industrirådet som 2004 initierade konceptet. 
Industrirådet består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Idag finns 25 regioner med nära 150 
Teknikcollegecertifierade utbildningsanordnare och över 3000 samverkansföretag från norr 
till söder. Gemensamt för alla regioner är att de har granskats utifrån Teknikcolleges tio 
kvalitetskriterier. 

”Just du kan bli den som kommer på en framtida uppfinning som utvecklar Sverige” 

 (Teknik College, 2017) 
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3.6 Begreppet gestalta 
Valet att använda begreppet gestalta i detta arbete är främst i en generell tolkning av 
begreppet. Med syfte att i intervjuer lyssna in till helheten kring vad som sker i praktiken i 
teknikundervisningen, dvs innehåll, form, handling som en helhet. Det har inte syftet att på 
djupet se närmare på en specifik metod baserad eller utvecklad utifrån Gestaltteorin. 

Gestalt är ett tyskt ord, som fritt översatt betyder konfiguration. Begreppet gestalt handlar 
om helhetssyn, att helheten är större än summan av delarna och har en egen unik identitet. 
Tolkningen av begreppet gestalta i detta arbete relaterar till praktiken att gestalta. Ordet 
gestalt finns inom olika kunskapsområde och har inom undervisning olika betydelser 
respektive relationer till olika kunskapsområde.  
Dels kan gestaltningen vara av betydelsen form – en gestaltning som ett slutmål, som kan 
komma ut ur en gestaltningsprocess – tex en artefakt, en film, en ny teknisk innovation.  
Gestalt inom undervisning kan också ha koppling till inriktningen Gestaltpsykologi.  
Relationell pedagogik har inspiration från i Gestaltpsykologins helhetssyn för till exempel 
relationer. Inom relationell pedagogik ser man undervisning som en helhet som sker i 
samspel. 

Med den aktuella tolkningen i detta arbete, dvs av att gestalta som praktik och process, ger 
den en dimension och perspektiv till undersökningen kring hur lärarna väljer att gestalta 
undervisning i relation till hållbar utveckling, som i sig även definieras utifrån helhetssyn.  
Dels i relation till produktion och reproduktion samt dels i relation till kunskapssyn. En 
gestaltning, till exempel i form av en artefakt, kan vara en del i en gestaltningsprocess, men 
bär inte den egentliga helheten för utforskande av kunskap och skapande för processen. 
I en gestaltningsprocess finns kunskap och handling med i en helhetsprocess, som inte på 
förhand har ett givet slutmål. Kunskap skapas på vägen och inom processen kan det ännu 
okända bli känt.  

Gestaltning som process har analogier till designprocessen inom till exempel teknik, men 
tolkas här i ett bredare perspektiv, som även rymmer tvärvetenskapliga, undersökande, 
lärande och sociala dimensioner. Eftersom morgondagens teknik är ett kunskapsområde i 
ständig rörelse och morgondagens teknik inte finns idag, valde jag detta begrepp och dess 
tolkning inom praktik för detta arbete inom teknikundervisning för hållbar utveckling. 
 

 

4. Metod 

4.1 Val av metod 
Min utgångspunkt för studien var att få konkreta bilder av praktiken ute i klassrummen 
genom lärares egna berättelser om sin gestaltning. För det arbetat har jag valt att intervjua 
lärare. I arbetet önskar jag få fram kvalitativ empiri, konkreta bilder av gestaltning, som 
samlas in utan a-priori antagande. I detta arbete har jag valt att arbeta utifrån grundad teori 
och fenomenografisk metod. Fenomenografisk metod innebär att empirinära undersöka hur 
personer erfar, tolkar och skapar begrepp samt att se samband inom detta material hos olika 
personer.  
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4.2 Urval av intervjupersoner 
Urvalet av intervjupersoner skedde i första hand utifrån att läraren skulle undervisa i kursen 
Teknik1 vid tillfället för intervjun. Ett andra kriterium var att det blev fördelning mellan 
kvinnor och män. Ett tredje urvalskriterium var att få spridning mellan kommunala, privata 
och skolor som är certifierade som Teknik College. Kön respektive eventuella olikheter 
mellan skolformer är inte fokus för arbetet, men ändå en del i urvalet för att få spridning av 
intervjupersoner med avseende på kön och olika organisation för skolan där de 
undervisade.  

Lärare kontaktades dels genom mail eller telefon direkt, där det fanns tillgänglig 
information om enskilda lärare på hemsidan. Mail med förfrågan gick även till rektorer för 
vidarebefordran till lärare som undervisar i Teknik1. Ett ytterligare mail kommunicerades 
via Teknik College till deras certifierade skolor inom regionen. 

Eftersom processen att boka intervjuer var tidskrävande avslutades rekrytering då de 
önskade kriterierna på spridning var uppfyllda. 

Intervjuer har genomförts med 8 lärare ute på deras respektive skola. Intervjutiden varierar 
något, men ligger kring 30 minuter. 
De deltagande lärarna undervisar i kursen Teknik1 på gymnasieskolor med Teknikprogram 
i Sydsverige.  
Fördelningen av organisation på den skola de deltagande lärarna undervisade är: 

• Kommunal gymnasieskola: 6  
varav 2 av skolorna är certifierade för Teknik College  
3 av lärarna arbetar på samma skola. 
Legitimerade lärare: 5 Tekniklärare och 1 Historielärare 
Kvinnor: 2 
Män: 4 

• Privat gymnasieskola: 2 
varav 0 av skolorna är certifierade för Teknik College 
Legitimerade lärare: 2 Tekniklärare 
Kvinnor: 0 
Män: 2 

4.3 Insamling av data 
Vald metod för undersökningen är semistrukturerad intervju utifrån en intervjuguide (Se 
bilaga 1). Jag valde denna metod för att få en kvalitativ empiri utifrån av lärares egna 
berättelser kring val av gestaltning av kursen Teknik1 respektive hållbar utveckling. 
För insamling av data i intervjun, har jag valt semistrukturerad intervju, där jag utgår från 
en kortfattad intervjuguide med ett mindre antal öppna tematiska frågor (se bilaga 1). 
Frågorna i intervjuguiden är formulerade utifrån syfte och forskningsfrågor. Intervjuguiden 
ger därmed ramar för olika aspekter genom några tematiska frågor, men samtidigt utrymme 
för dynamisk interaktion för eventuella kortare följdfrågor för förtydligande eller 
fördjupning. Utifrån syfte och frågeställningar är frågorna i intervjuguiden relativt öppna 
med syfte att ge rum för egna berättelser.  
Jag intervjuade lärarna i fysiskt möte ute på sina respektive skolor. Jag valde även att 
intervjun skulle ske i enskilt rum, för att kunna föra intervjun ostörd både vad det gäller 
frirum för läraren att berätta fritt och rent praktiskt för ljudkvaliteten av den inspelade 
intervjun, som skulle transkriberas. 
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4.4 Analys av data 
Intervjuerna ljudinspelades och transkriberades därefter. De åtta transkriberade intervjuerna 
analyserades sedan genom att läsa dem ett flertal gånger. Intervjuerna analyserades 
parallellt med varandra. Ur dessa analyser framträdde kategorier som struktur för svar och 
resultat för studien. 

 

4.5 Kategorisering av intervjusvar 
Kategoriseringen av intervjusvaren är dels i relation till ursprungliga frågeställningarna, 
men även nya mönster som framkommit ur analyserna av materialet. Frågan om tolkning 
av styrdokumentens skrivning om kunskap och förmågor inom Innovation och 
Entreprenörskap respektive Projektarbete, är inte explicit formulerad i intervjufrågorna på 
samma sätt som begreppet Hållbar utveckling, där frågan ställs explicit. 
Undervisningsform, som exempelvis grupparbete, har också kommit upp under intervjuerna 
som kunskapsområde, förmåga och teknikdidaktiskt val av läraren.  
Innehållet under valda rubriker för kategorisering av resultatet, överlappar i vissa fall 
eftersom det är delar av helheten av lärarnas berättelser om gestaltningen av kursen 
Teknik1. 

4.6 Forskningsetiska principer och ställningstaganden 
Denna studie vilar på de fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet redogör för: 
informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. 
Informationskravet innebär att tänkta deltagare I studien skall få ta del av information kring 
forskningen, dess syfte och genomförande. Samtyckeskravet innebär att tänkta deltagare 
efter att ha mottagit informationen måste ge sitt medgivande eller neka till att ingå i den 
forskning som ämnas utföras. Nyttjandekravet innebär att forskaren måste redogöra för hur 
forskning och dokumentation kommer att nyttjas, och att insamlat material endast kommer 
att användas till forskningsändamål. Slutligen så innebär konfidentialitetskravet att 
forskaren måste garantera anonymitet kring deltagarnas identitet och uppehållsplats, och 
även förvara dokumentation och övrigt forskningsmaterial på sådant sätt att obehöriga 
utomstående inte kan ta del av informationen (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

5 Resultat 

5.1 Kategorier 
Utifrån kategorisering av intervjusvar presenteras resultatet under 5 rubriker: 

1) Bakgrund som tekniklärare 

2) Övergripande intention och gestaltning av kursen Teknik1 

3) Tolkning av begreppet hållbar utveckling 

4) Kunskap och förmågor 

5) Skolans organisation 
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5.2 Bakgrund som tekniklärare 
Övervägande delen av lärarna är civilingenjörer som kompletterat med KPU-utbildning.  
fem lärare har bakgrund som civilingenjör (varav tre inom Maskinteknik, en inom El & IT 
respektive en inom Industriell Ekonomi). Fyra av dessa har kompletterat med KPU för 
lärarlegitimation. 
En lärare är utbildad Tekniklärare. 
En av lärarna är ursprungligen Samhällskunskaps- och Historie-lärare, som kompletterat 
med teknikkurser inom: datorkunskap. 
En lärare är Historielärare. 

I samtal med lärare framgår också att det generellt är flest lärare med ingenjörsbakgrund 
och som arbetat ute i industri och näringsliv tidigare. Att ha egen yrkeslivserfarenhet kan 
användas i teknikundervisningen genom att kunna dela egna erfarenheter och använda 
nätverk för kontakter till arbetsplatser och material hämtat utanför läroböcker. En av lärarna 
är nyanställd just med önskemålet från skolan att få en mer yrkesinriktad 
teknikundervisning med starkare koppling till industrin.  
Det kan dock även bli begränsande, då den egna erfarenheten och verksamhetsområdet blir 
en mall även för undervisningen i Teknik1. 
Tekniklärarutbildningen har en större bredd inom teknikämnet, men inte samma djup och 
erfarenhetsbaserad kunskap. 

5.3 Övergripande intention och gestaltning av kursen Teknik1 
Samtliga lärare ser Teknik1-kursen som mycket omfattande. Samtliga lärare ser det även 
som en utmaning att hinna med alla kunskapskrav respektive forma en helhet i kursen. Det 
finns stora skillnader mellan lärarnas angreppssätt för att forma teknikdidaktik i relation till 
kursen och en gemensam utmaning, som uttalats är att forma en röd tråd i kursen. 
 
Det framgår av intervjuerna att de fem lärare som arbetat med teknikundervisningen även 
före Gy11 och formuleringen av Teknik1-kursen, till viss del fortsätter med samma 
innehåll, men lägger in det under de nya kunskapskraven. Teknikdidaktiken i de tre 
skolorna har mer fokus på beräkningar, CAD (Computer Aided Design) och konstruktion. 
En lärare som undervisat i teknik även före Gy11, tolkar bredden i den nya kursplanen, som 
en möjlighet att ge eleverna övergripande insyn och testa på olika delar inom teknik, för att 
reflektera kring vad som kan passa dem och inrikta sig mot i framtiden. Där ses de olika 
kunskapskraven som separata område att få ett smakprov på. 
De tre lärare som endast arbetat med den nya kursplanen, har ett tydligare fokus på att 
försöka forma en helhet och fläta samman till en helhet inom kursen. Dessa tre lärare har 
detta år fått eget ansvar för kursen och ser förbättringar i möjligheten att genomföra 
förändringsarbete då. Att samordna kursen med kollegor som tidigare haft kursen har 
inneburit en mer tungarbetad process och även motarbetats. 
Det har även inneburit att varje lärare fokuserar på sin del och ingen har helhetsbilden, 
vilket i slutändan ger en oklar bild även för eleverna.  

Ett exempel på kombinationen av att lärare inte kommunicerar sinsemellan inom kursen 
och att lärare undervisar i det man kan sedan tidigare, är att elever på en skola exempelvis 
uppfattat att kursen Teknik1 handlade om just CAD. Dessa konsekvenser är delvis 
beroende på den enskilda lärarens bakgrund, men även på skolans organisation. 
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5.3.1 Undervisningsform 
Det varierar mycket i vilken utsträckning olika lärare väljer att gestalta 
teknikundervisningen i grupparbete. Även metoder och prioritering av gruppindelning för 
grupparbete varierar mellan olika lärare. Valen görs i relation till prioriteringar med 
avseende på tid, bedömning, och kunskapssyn. Tidsaspekten handlar dels om tid för läraren 
med förberedelse av undervisningen och dels i relation till undervisningstid för och med 
eleverna i klassrummet. Tre av lärarna har argument mot grupparbete även utifrån behovet 
av att extra arbete krävs i gruppdynamiska processer som tar ytterligare tid och därmed inte 
är så effektivt som undervisningsform. Så, tidseffektivitet och möjlighet till rättvis 
bedömning är de negativa aspekterna som förs fram medan färdighetsträning och 
förberedelse för verkligheten är de argument som väger för.  

5.3.2 Strukturering av kursinnehåll 
Ur de variationer på strukturering av kursinnehållet i Teknik1, som presenteras av de 
deltagande lärarna, har tre kategorier formulerats: 

A) Delar av en helhet  
En strukturering som bygger på avgränsade delkurser, som är formade utifrån de givna 
punkterna i styrdokumentens kunskapskrav. För dessa olika delkurser har olika lärare eget 
ansvar för undervisning och bedömning. På en skola har ett av kunskapskraven dessutom 
flyttats till en helt annan kurs med liknande innehåll, men sambedöms inte. 

B) Helheter i delar  
Genom att skapa tema, kan mer än ett kunskapskrav knytas ihop i olika delar. Det är dock 
fortfarande inte tema som innehåller sammanflätning av innehåll för hela kursen, utan mer 
som delvisa helheter. Där kan t ex kunskapskravet Kommunikation komma som ett helt 
eget avsnitt och inte knytas specifikt till kunskapsområdet Teknik, utan mer som ett 
smörgåsbord av olika kommunikationskanaler generellt.  
C) Helhet 
En gestaltning som försöker binda ihop hela kursen, både vad det gäller kunskapskrav och 
förmågor. De lärare som driver linjen med mer holistisk syn är också relativt nya i sin 
lärarroll. Deras teknikdidaktik präglas mer av projektarbete och kreativitet för eleverna. 
Helhet beskrivs av dessa lärare även ge en ökad förståelse för teknikprocessen och 
delaktighet som ökar motivationen för både lärare och elever. 
 
Ett exempel är inom kunskapsområdet Teknikfilosofi; där beskriver flera lärare hur de 
”mjuka” delarna, såsom etik, genus och framtid, samlas kring ”Människa Teknik Samhälle” 
på slutet av kursen.  
Det fanns en kurs med det namnet i Lgy94 och det lever kvar även i uppdelningar inom 
Teknik1. Flera lärare refererar också till att det är uppe till diskussion mellan lärare från 
tidigare läroplan och den nya, huruvida det är rätt att ta med tidigare benämning. 
Med perspektiv på strukturering av kursinnehåll uteblir tänkt helhet även här. 

Det kan även finnas motstånd mot önskan om förändring till det nya. En av lärarna, som 
arbetar i strukturering av kursinnehållet i delar av en helhet, ser och önskar utveckling av 
kursen till mer helhet, men möts av motstånd eftersom det kräver merarbete att förändra: 

” … nej då blir man  då blir    jag har liksom försökt ta upp det där för  jag tycker inte det 
är riktigt bra   och det kanske är typiskt för nybörjarlärare att va väldigt engagerad i 
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styrdokument och innehållet i kursen så där    och de andra har ju hållt på länge och  ja, ja 
va fan  sluta nu  va inte så besvärlig  vi gör som vi alltid har gjort …” 

En annan aspekt av detta är relationen till effektiv organisering och mätbarhet. Enkla 
separata faktakunskaper är lättare att organisera, fördela och bedöma. Men, som framgår av 
citatet nedan, blir effekten också att en engagerad lärare till och med själv upplever det som 
tråkigt: 

” … men det är enklare då   det är lite grann som traditionell historieundervisning liksom 
 när levde den kungen och sånt där  så ska ju inte nuvarande historieundervisning va  men 
och de är likadant här liksom vem uppfann ångmaskinen och vad var spinning Jenny  och 
lite så där va  det är ju  lättare att göra sånt  och liksom att räkna på balkar och stänger 
och krafter och sånt där  men då är man ganska långt från kursplanen  och ja det är väl 
dels är det väl det va  och det är väl typiskt som sagt va nybörjare  och kanske också är 
  typiskt mig  att men liksom  det står ju här    jag tycker också att det blir så tråkigt   så 
som vi gör det   det skulle va roligare om man kunde liksom lyfta det en nivå  och inte bara 
hålla på och räkna på balkar och tala om när ångmaskinen uppfanns …” 

5.3.3 Läromedel 
Samtliga skolor använder Teknik1 Faktabok av Johnny Frid (Frid, 2011a). Denna bok är 
utgiven av Gleerups Utbildning AB i juli 2011, dvs på vårterminen i samband med den nya 
läroplanen Lgy11. Det finns även en liknande bok som heter Teknik (Nyberg, 2011), men 
är skriven av Yngve Nyberg och utgiven av Liber augusti 2011, dvs något senare då 
höstterminen startat. Teknik1 av Johnny Frid (Frid, 2011b) har även ett arbetshäfte (Frid, 
2011b), som är kopplat till Faktaboken. En av lärarna har även den, där det finns 
övningsmaterial och förslag till praktiska uppgifter. 
 
Skolorna köpte in den bok som kom ut först. I intervjuerna framgår även att Johnny Frids 
bok är den som har använts på de skolor de arbetat på tidigare eller hört talas om via 
kollegor.  

De lärare som valt teknikdidaktik med uppdelning av kursen i delar av helheten, följer 
läroboken närmare. En lärare använder även argumentet att eleverna trivs med att följa 
kapitlen i boken.  

Endast en av lärarna har själv skaffat boken Teknik1 skriven av Yngve Nyberg. Enligt 
läraren är den mer konkret och lustfylld i sitt upplägg genom att vara mer kopplad till 
vardagliga situationer och artefakter för att skapa förståelse för olika kunskapsområden 
inom kursen Teknik1. 

I övrigt accepteras och används Teknik1 av Johnny Frid (Frid, 2011a) som helhet eller till 
dels beroende på vald gestaltning. Ingen lärare är helt tillfreds med Johnny Frids Teknik1-
bok. Ett huvudsyfte till att den används är att den är inköpt av skolorna. Det är den bok som 
kom först i samband med den nya läroplanen Gy11 och har därför blivit den som är mest 
använd. 

5.3.4 Övrigt undervisningsmaterial 
Utöver kursboken kompletterar lärare själv med olika tilläggsmaterial, som finns på skolan 
sedan tidigare, från tidigare kollegor eller hittar fram själv. 
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På de skolor som Teknikprogrammet funnits tidigare, finns äldre läroböcker, kompendier 
och annat material från tidigare lärare att tillgå. Detta används för olika övningsuppgifter. 
På dessa skolor finns även teknisk utrustning för att kunna undervisa i mer tillämpade 
kunskapskrav som t ex CAD eller materiallära. 

Två av lärarna tar med exempel på dokument från företag, t ex ritningar eller 
produktspecifikationer, som exempel på hur det kan se ut i verkligheten.  

Främst lärarna med bakgrund i Samhällskunskap och Historia, nämner YouTube, program 
från UR och artikelsamlingar, som referenser till undervisningsmaterial för t ex koppling 
humanistiska orsaker och konsekvenser av teknikutvecklingen. 

På den skola som inte tidigare haft Teknik1-kursen blir det därför en del i arbetet för 
Teknikläraren att bygga upp teknisk utrustning och material för att kunna göra praktiska 
övningar över tid.  

 

5.4 Tolkning av begreppet hållbar utveckling 
Begreppet Hållbar utveckling i styrdokumenten tolkas av samtliga lärare som kunskap om 
miljöfrågor såsom koldioxidutsläpp, återvinning och energiproduktion. Begreppet uppfattas 
som ett komplext begrepp, som är svårt att forma som del i teknikdidaktiken.  
 
Exempel på tolkning och tillämpning av hållbar utveckling hos lärarna är återvinning av 
kretskort, innehåll i färger som används inom byggnadsindustrin, koldioxid och alternativa 
drivmedel för bilar. 
 
Endast en av lärarna uttalar medvetenhet om att definitionen av hållbarhet även består av 
ett ekonomiskt respektive socialt perspektiv, men att i sin utbildning endast berör 
miljöperspektivet. Även inom detta område krävs kraft till förändring. Som denna lärare 
uttrycker det: 

” … det vanliga är att man halkar ner i miljödiket…” 

Bedömningskrav är en annan grund till att begreppet hållbar utveckling kan uppfattas som 
svårt att integrera i undervisningen. Orsaken är, som nämnts ovan, att organisationen av 
undervisningen sker i delar och ibland dessutom av olika lärare som inte samverkar i 
tillräcklig grad. Skolans krav på tydlighet i bedömningen och fokus på effektivitet och 
mätbarhet motverkar därmed helhetstänkande. En lärare reflekterar över dilemmat: 

”… ja, men det som blir relevant för eleverna man får ju förstå när vi har det systemet, att 
vi har nu betygen, men att det är det vi bedöms för i det här momentet, som blir viktigt då 
vi får ju väldigt mycket så här krav och förväntar att man ska vara tydlig med vad de 
bedöms efter    det får ju inte va   alltså det får ju inte va otydligt där   och där har det blivit 
mer och mer så vilket gör att man kanske stramar åt vad man undervisar om   lite  grann 
 vilket motverkar syftet med examensmål     så vi har ju mycket diskussioner kring  jag 
antar att ni möter med formativ bedömning   då ska man gå utifrån specifika kursmål och 
det ska va väldigt konkret och tydligt vad som  och det är inte alltid det sam samstämmer 
med en holistisk kunskapssyn som examensmålen är tanken att uppnå  och då så begrepp 
som  såna övergripande begrepp som till exempel hållbart samhälle  eller demokratiska 
värderingar och så vidare    kan hamna i kläm…” 
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5.5 Kunskap och förmågor 
Förmågor formulerade inom kursen Teknik1 är, som beskrivits ovan, att kunna värdera 
med hänsyn tagen till ett hållbart samhälle. Då är en viktig utgångspunkt att känna till 
begreppet i sig. Central förmågor handlar om att kunna lösa tekniska problem och att 
använda teknikvetenskapliga metoder. Inom teknikundervisning handlar det om att tillämpa 
kunskap i handling.  
Hos de aktuella lärarna framträder tre variationer på gestaltning av dessa förmågor som 
hänger samman med de modeller som beskrivits ovan under gestaltning av delar och helhet. 
De som arbetar med delar av helheten, fokuserar på teori och beräkningar uteslutande inom 
CAD och konstruktion. I den undervisningen får elever färdiga kompendier med uppgifter 
att lösa efter mall och instruktioner. Detta bedöms sedan med prov eller 
inlämningsuppgifter.  

De som skapar helhet i delar gör ett mindre projekt på slutet av kursen. De projekten är 
relativt styrda. En lärare låter eleverna göra en prototyp av en ”datorlåda”, med tydlig fokus 
på att det ska vara något som ska kunna masstillverkas och inte vara något hantverk. En 
annan lärare låter eleverna välja mellan en lampa, en stol eller ett bord.  

En lärare formar ett projekt där en lärarkollega får agera användare. Det handlar om att 
hitta lösningar till vardagliga problem. 

En lärare, som skapar helhet av delarna låter projektet löpa parallellt med teori över en 
längre period av kursen. Klassen delas i halvklasser och växlar mellan att göra teorispår och 
projektspår. Även det projektet har en given inramning. Eleverna ska konstruera en 
vindkraftspropeller inom givna mått. Målet är sedan att optimera effekten beroende på val 
av dimensioner på propellerblad och konstruktion på basen. Eleverna tävlar sedan i vem 
som får mest effekt. 

För de kortare eller mer genomgående projekten används begreppet design. Design i det 
fallet tolkas främst som formgivning och inte design i den förståelse som design står för, 
som inkluderar hela processen från idé till gestaltning och där interaktion sker i relation till 
behov och användare. 

De lärare som valt att knyta ihop kursen med större helhet genom designprocess, får i det 
arbetet med de förmågor som specificerats i kursplanen för Teknik1 på ett naturligt sätt.  

5.5.1 Innovation och entreprenörskap 
Projekt hänger tätt samman med aspekterna innovation och entreprenörskap. Inom området 
för kreativa förmågor har lärarna varierande nivåer av rum för elevers eget skapande. Dels 
vad gäller kunskapskrav och dels vad gäller förmågor. Denna aspekt är nära kopplad till hur 
lärare valt att arbeta med projekt. 

En lärare reflekterar över kunskapsområdet Innovation mer historiskt. Inte Innovation som 
förmåga, utan förståelsen för hur innovationer uppstår. Sätter fokus på förståelsen av att 
nya idéer oftast inte uppstår av en enskild individ utan tillsammans med andra och i ett 
sammanhang. Sådan kunskap kan vara en bra grund för hur man kan skapa och genomföra 
projekt. 
Inom ramen för det längre projektarbetet, får elever öva praktiskt i bland annat metoden 
brainstorming i relation till sitt projektarbete. Samma lärare lägger också fokus på 
processen i diskussioner inom detta område. För att skapa ett positivt idéklimat läggs 
grunden med tillit med att alla kan komma med idéer och att inga idéer är dumma. Eleverna 
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får dels grundläggande kunskap samt träning i förmåga att skapa nya idéer tillsammans.  
Det blir färdighetsträning för sociala förmågor som en del inom innovationsarbetet. 

5.5.2 Kommunikation 
I intervjuerna framkommer också ganska stor spridning vad gäller vald gestaltning för 
förmåga att använda teknikvetenskapliga begrepp samt att ha förmågan att kommunicera 
inom det tekniska området. 
Läraren som delat in kursen i fyra mindre tema, låter ett tema vara just kommunikation. En 
generell introduktion till olika kommunikationskanaler, där eleverna får lära sig och prova 
olika typer av kommunikation muntligt, skriftligt, e-mail, men utan specifik utveckling av 
elevernas förmåga att använda tekniska begrepp, facktermer eller teknikkommunikation. 

En lärare trycker på elevernas kommande yrkesroll som argument att träna sin 
kommunikationsförmåga. Ett argument i relation till en yrkesroll, är som rent retoriskt för 
att kunna sälja in sina idéer och lösningar till en blivande kund. Den träningen sker främst i 
relation till projektarbetet och där läraren själv agerar som kund. 

Endast en lärare går mer på djupet med språkutveckling i relation till tekniska begrepp och 
facktermer inom kursen. 

” … det är ju mycket svåra ord i tekniken det är många ord de inte kan   så när vi då hade 
kommit igång och börja rita och liksom tyckte att   oh det här är kul   så börja vi med nåt 
som kanske inte va riktigt lika roligt   nämligen materiallära och begrepp och så  då har 
jag ju försökt jobba språkutvecklande  liksom läser på det  det är väl inte den  tänker jag 
 som jag har känt  starkaste delen för NO lärare eller  tekniklärare eller så där generellt 
liksom  så läste på lite mer   på min förra skola var det en del diskussioner om 
språkutvecklande arbetssätt   så läst på och försökt göra övningar ... ” 

I det fallet är kommunikation inte föremål för bedömning enligt läraren, utan för att öka 
förståelsen i kursen generellt samt som ett tillfälle att stå upp och prata inför varandra i 
syfte att lära känna varandra. 

5.6 Skolans organisation 
Ramarna som lärarna verkar inom beror på i vilken organisation de befinner sig. Det är dels 
internt med avseende på arbetsklimat, kunskapssyn, tekniksyn, bedömning etc. Det är dels 
hur skolan relaterar sig till världen utanför skolan, för kunskapsnätverk, kontakt och 
interaktion med samhälle och näringsliv. 
De exempel som framkommer i detta resultat visar att beroende på skolans prioriteringar 
och organisation, får läraren olika möjligheter eller hinder att forma sin teknikdidaktik. 
 
Som nämnts ovan med skolan som håller kursen för första gången, genom behörig 
tekniklärare, kan det även gälla rent praktiskt i relation till undervisningsmaterial, teknik 
och lokaler. 

Organisation innefattar per definition de medarbetare som finns med. I stor utsträckning tar 
lärare med sina tidigare erfarenheter och utbildningsbakgrund in i kursens gestaltning. 
Konstruktion och CAD nämns av flera lärare, som de delar som har haft och/ eller har stor 
dominans där nya lärare med annan kompetens inte kommit in. Det är även den kategori 
läromedel som finns att tillgå från tidigare års teknikdidaktik.  



 21 

En lärare berättar om försök att utveckla kursen mot ett mer helhetstänkande, men får 
motstånd från kollegor, som lagt upp en struktur och inte önskar ändra denna. I detta fall är 
det delvis en struktur som finns kvar från förra läroplanen. 
Gemensamma rutiner och bedömningsmetoder handlar om kvalitetsarbete och hamnar även 
på skolorganisationsnivå.  
I en av de skolor som strukturerar innehållet i undervisningen som delar av en helhet, sker 
även bedömningen i separata delar av de olika lärarna. Respektive lärarna för in sina betyg 
i siffror utifrån provresultat för respektive delar av kursen som de ansvarar för, i ett Excel-
ark. Betygssättning för kursen som helhet sker sedan ”matematiskt” i själva Excel-arket. 
 
En av lärarna har anställts just med önskemål från skolan att strukturera om kursen Teknik1 
i syfte att göra den mer ingenjörsmässig. Denna lärare har fria händer att forma och lägga 
om kursen kursmässigt och även förändra ordning kurser emellan inom programmet som 
helhet. Det är ett val att inrikta undervisningen mer mot yrkesrollen ingenjör. Ingenjör som 
den har varit och är nu till dels. 

Teknikdidaktiken kan i sig formas mot mer professionsinriktning med projekt för idé- och 
praktikutveckling. Detta i balans med rent teoretiska beräkningar i övningsblad, som har en 
mer naturvetenskaplig karaktär. De lärare som är på en skola som är certifierad för Teknik 
College har tillgång till nätverk av Företag. 
De lärare som i sitt utvecklingsarbete går mot en mer helhet och röd tråd i kursen, är också 
de som önskar interaktion med omgivande samhälle i form av specialkunskap för externa 
föreläsare och företagskontakt.  

Även om det kan finnas hinder på vägen för lärarna att forma en hållbar teknikdidaktik, är 
en allmän upplevelse och intryck från intervjuerna att alla lärare trivs med sitt uppdrag, 
tycker om Teknikämnet och ser positivt på teknikelever. Samtliga lärare uttrycker detta 
självmant i varierande form under intervjuerna. Det kan ses som en bra förutsättning för 
fortsatt utveckling, socialt hållbar, men dock inte avgörande för en hållbar teknikdidaktik. 
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6. Diskussion och slutsats 

6.1 Metoddiskussion 
Med syftet att få lärarnas egna berättelser, bilder och reflektioner, valde jag att göra 
individuella intervjuer. Det finns andra möjliga val, som exempelvis fokusgrupp som 
kvalitativ datainsamlingsmetod, för att stimulera berättelser, erfarenheter och associationer 
mellan deltagare i en sådan grupp. Syftet med valet av individuella intervjuer var just att få 
enskilda lärares egna bilder och formuleringar, utan infärgning av en dialog mellan olika 
deltagares perspektiv. En individuell intervju kan också vara tryggare situation att berätta 
fritt. 
Urval av intervjupersoner gjordes relativt öppet inom ramarna för de kriterier jag valt. 
Vilka lärare jag slutligen intervjuade avgjordes delvis utifrån de kriterierna, men även 
utifrån kommunikation, prioritering och intresse från skolledning och lärare själv. Det 
innebär ett visst engagemang från lärare att avsätta tid till intervju för mitt arbete, som i sig 
är ett urval av intervjupersonerna. Det är en undersökning i sig om jag skulle få en bild av 
hur det påverkar resultatet, men är värt att reflektera över. 
I en andra runda av rekrytering av lärare till intervjuerna formulerade jag även intervjuerna, 
som ett tillfälle för egen reflektion, d v s väl investerad tid även för egen del för lärarna. Jag 
har ingen statistik på utfallet i utifrån detta, men upplevde att det gav en bra öppning för 
lärarna att göra valet att delta i intervjun. 

6.1.1 Validitet och reabilitet 
Min utgångspunkt är att samla in kvalitativt empiri utifrån intervjuerna utan a-priori 
antagande. Att vara helt neutral, tror jag är ganska svårt. Urval och selektivt lyssnande 
respektive analys, påverkar min konstruktion av resultat och analys i viss utsträckning 
utifrån självförståelse, eget kritiskt sunt förnuft och teoretisk förståelse.  

Med fenomenografisk metod är teoretiskt syfte att upptäcka olikheter, likheter och samband 
av personernas tolkningar, upplevelser och begrepp, som jag delvis gjort i resultat och 
analys av resultat, men med så pass få intervjupersoner bör resultatet ses som bilder av 
gestaltning hos lärare, men kan inte generaliseras som resultat. Mitt underlag med empiri 
från åtta intervjuer är inte ett statistiskt underlag, utan behöver ses som konkreta exempel 
utifrån detta urval av intervjupersoner. 

Relationen mellan mig som student/forskare och läraren som undersökningsperson i en 
situation som har grundläggande regler för anonymitet och val av rum för intervju, ser jag 
att innehållet i intervjuerna kan ses som så långt möjligt sanna i det avseendet. Precis som 
med Schrödingers katt, som är en bild av att man alltid påverkar genom sin egen närvaro 
som forskare eller med sina forskningsinstrument, har säkert påverkan i intervjusituationer 
också. Samma frågor och intervjupersoner, men med en annan forskare kan ge ett delvis 
annat resultat. I intervjusituationerna har jag för att skapa så likvärdiga intervjusituationer 
som möjligt endast använt frågorna i guiden, men eftersom det är öppna frågor finns 
relativt stor möjlighet till variationer i svar och fokus från lärarna. Vad gäller följdfrågor 
har jag också endast tillämpat dynamiken i relation till att få förtydligat något svar. 
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6.2 Resultatdiskussion  
Utifrån intervjuerna blir svaret på frågorna om hur lärare väljer att gestalta kursen Teknik1 
samt hur begreppet hållbar utveckling gestaltas inom kursen, att det varierar mycket från 
skola till skola och lärare till lärare. Resultatet visar även att sju av åtta lärare inte känner 
till definitionen på begreppet hållbar utveckling.  
Sterlings tre modeller för undervisning av hållbar utveckling kan ge perspektiv på lärarnas 
val av gestaltning; undervisning om, för eller som hållbar utveckling (Sterling, 2010). I 
relation till kategorierna i resultatet skulle en lärare kunna undervisa som hållbar utveckling 
utan att direkt referera till begreppet i sig eller motsvarande kan en lärare undervisa om 
begreppet hållbar utveckling utan att gestaltningen av undervisningen är som hållbar 
utveckling.  
Utifrån Vare & Scotts modell, kan en gestaltning av undervisning inom hållbar utveckling 
som enbart fokuserar på innehåll och inte som hållbar utveckling, bli ohållbar (Vare & 
Scott, 2007, s. 192): 
”We note the prevelance of ESD1 aproaches, especially from policy makers; this is a 
concern because people raerly change their behaviour in response to a rational call to do 
so, and more importantly, too much successful ESD1 in isolaion would reduce our capacity 
to manage change ourselves and therefore make us less sustainable” 

Resultatet pekar på, att området undervisning i hållbar utveckling är en komplex fråga. De 
olika kategorierna som framkommit i analysen av intervjusvaren är lärarens bakgrund och 
egna intentioner för gestaltning, val av läromedel som kan stödja skolans roll som 
förmedlare av produktion respektive reproduktion där hållbarhet har perspektiv på 
framtiden och det som ännu inte finns, skolans organisation som kan stödja eller motverka 
ämnesövergripande samarbete samt lärares förståelse för begreppet Hållbar utveckling. 

De lärare som arbetar med att utveckla Teknik1 kursen mot ett mer helhetstänkande och 
finna en röd tråd, rör sig mot med design och projektarbete som sammanbindande länk. 
För att skapa framtidens teknik, behöver vi framtidens teknikdidaktik. Ett förslag för att slå 
sig in på den nya vägen The New Path (Elshof, 2000) kan vara att se på Design Thinking 
som modell. 

Design Thinking, eller Design tänkande, är ett kreativt förhållningssätt och en metod för att 
lösa komplexa problem. Denna metod är speciellt lämplig för att ifrågasätta konventionella 
sätt att tänka och se nya möjligheter i strategiska sammanhang. Designer utgår ifrån ett 
användarperspektiv och experimenterar sig fram till helt nya lösningar med hjälp av 
praktiska metoder och verktyg för visualisering som skisser och prototyper. Alternativa 
lösningar utvecklas samtidigt där man startar med ett mål istället för att lösa ett specifikt 
problem. 

Denna modell kan innefatta de flesta delarna i exempelvis kursen Teknik1. Även 
kunskapskrav inom kommunikation, etik, genus, som hos de flesta av lärarna hålls till sidan 
och ”tas på slutet”, kan integreras på ett naturligt sätt.  
På samma sätt vad gäller innovation, är det som exemplet som läraren ger, viktigt att få 
förståelse för att innovationer oftast inte skapas av ett enskilt geni, utan uppstår i grupp och 
i ett sammanhang. Erfarenheterna av att arbeta flera lärare tillsammans inom kursen har 
varit negativt i relation till tröghet och problem med att förhålla sig holistiskt till kursen. 
Att vara flera lärare som samverkar tvärvetenskapligt kan dock tvärtom vara en tillgång. 
Med fördjupade kunskaper i de ingående delarna, kan kursen utvecklas positivt. Det är 
också ett sätt att leda som man lär, som kan vara en förebild i skolarbetet när det fungerar. 
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Ett annat exempel från intervjuerna, är läraren som tränar sina elever för förståelse av att 
det inte finns några dumma idéer. Innovation i sig är en social process. På så sätt kan både 
målet och vägen erbjuda social innovation. På så sätt kan social hållbarhet också vara med 
och flätas in som, den av lärarna eftersökta, röda tråden i kursen.  
 
Skolverket beskriver och ger stöd till metoden CDIO, ett exempel på en designmetod. 
CDIO står för Conceive (tänka ut) – Design (skapa) – Implement (genomföra) – Operate 
(driva och förvalta). (Skolverket 2016). Den är framtagen för gymnasiets fjärde år på 
Teknikprogrammet, men kan vara en linje även för det allmänna högskoleförberedande 
Teknikprogrammet och Teknik1-kursen. 

Med design perspektiv på undervisning för hållbar utveckling kan verkligheten komma in 
som läromedel. Inte som facit eller krav på anställningsbarhet i det gamla. Det kan skapa en 
helhet i undervisningen och samtidigt skapa rum för elevers egen kreativitet och bildning. 
Det finns många modeller som kan anpassas inom skolan i relation till tillgång på resurser. 
Om det inte finnsrum för all praktisk arbete, är en modell som föreslås av Stefan Widström 
är ”Design-without-making”, som ger försåelse och kreativitet i designprocessen även 
genom att inte gå hela vägen till produkt (Widström, 2014).  

Design som modell för hållbar teknikutveckling finns med som förslag på The New Path i 
aktuell forskning inom området hållbar teknikdidaktik. Här betonas vikten av en mer 
holistisk förhållningssätt inom teknikundervisningen (Pavlova, 2013). Även en nyutgiven 
bok The Future of Technology Education tar upp design perspektivet som en ljus väg 
framåt (Williams, Jones, Buntting, 2016). 

Vad gäller undervisning som hållbar utveckling finns också perspektivet att ge elever 
utrymme för kreativitet, kritiskt tänkande och att själv vara deltagande i att skapa 
framtiden. De lärare och skolor som valt att gestalta undervisningen kategoriserad som 
”delar av en helhet”, lämnar inte mycket spelrum för elevers egna kreativitet eller möjlighet 
att förändra.  

Just komplexiteten och fokus på framtidsfrågor innebär att det blir utmärkande för hållbar 
utveckling att det handlar om förändring och transformativ karaktär på undervisningen 
inom området. Balansgången mellan produktion och reproduktion inom hållbar utveckling 
finns i flera formuleringar och modeller. Hasslöf refererar bland andra till spänningen 
mellan instrumentell och emancipatorisk undervisning inom ESD (Hasslöf, 2015). Ett annat 
exempel är variationer på ESD, där det finns två kompletterande tillvägagångssätt inom 
hållbar utveckling som benämns ESD1 och ESD1, (Vare & Scott, 2007, s 192): 

”ESD I is mainly behaviour-centered, expert-driven, a learning for susstainable 
development, whereas ESD II focuses more on developing a critical perspective on what 
exeperts say and see learning as sustainable development, being prepared för the unseen.”  

Vad gäller lärarens egen roll, motivation och intention, kan också motsatsen ske som i 
exemplet med läraren som själv tycker det blir tråkigt om det endast görs poängsatta prov 
på tex vilket år ångmaskinen skapades.  

Hållbarhet handlar i sig om ett holistiskt perspektiv och behöver därför hanteras med 
helhetssyn i undervisningen. I kursplanen för Teknik1 finns begreppet tvärvetenskapligt 
med. Det kan lärare eller skolledning också gestalta olika, dels att läraren själv tar in 
tvärvetenskapliga perspektiv eller att lärare och skolledning prioritera och organiserar för 
ett ämnesövergripande arbetssätt. Min reflektion i detta är att ämnesövergripande samarbete 
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kan vara en form av undervisning som hållbar utveckling, där skolan och lärare leder som 
de lär. Ämnesövergripande angreppssätt i undervisningen är också något som Ingela 
Bursjöö beskriver i sin forskning kring sammanhang, kompetenser och samarbete i sin 
forskning (Bursjöö, 2014, s.90): 

”Det är förvisso möjligt att till viss del klara detta inom ett ämnes ram, men för att kunna 
använda hela potentialen i ett kollegium behöver ämnesövergripande samarbeten komma 
till stånd.”  

En lärare refererar även till att bedömning och mätbarhet kan vara kontraproduktivt för 
helhetstänkande i undervisningen. Med frågan ”värdera det vi mäter eller mäta det vi 
värderar?”, som Biesta ställer (Biesta, 2011) behöver skolan se över konsekvenserna av 
bedömning. Ett annat perspektiv på bedömning handlar om förmågor. Resultatet visar även 
på att grupparbete och kreativitet kan stryka på foten med argumentet att det tar tid och att 
det lättare kan ske mellanmänskliga och oförutsedda händelser. Möjligheten finns, att det 
även kan ske fantastiska saker, som inte heller alltid går att planera effektivt. Det kan 
refereras till ”The Beautiful risk of education” (Biesta 2011). Det hänger även ihop med 
idén om att skolan även ska skapa rum till individen att och bildas - perspektivet med 
subjectification i Biestas modell.  

Utifrån skolans värdegrund kan det också handla om att (ut)bildas till en hållbar 
medborgare. Det ger öppning för olika didaktiska val. I resultaten ses också en linje mot 
yrkesinriktning dels i relation till lärares referens till ingenjörsyrket respektive att Teknik 
College är en form av certifiering att göra utbildning som ger anställningsbara elever. 
Teknikdidaktik har en viktig del i att utveckla social förändring. Pavlova ser också 
undervisningens roll att ge möjlighet forma sin identitet och socialt ansvar (Pavlova, 2005). 

Teknikdidaktik utan träning av förmågor, skulle motsvara teoretiska gymnastiklektioner. 
De finns visserligen, men för att skapa balans mellan kunskap och förmåga är 
färdighetsträning en förutsättning. Det är en vardaglig gestaltning av socialt hållbar 
undervisning. Samhandling är också en plats där nya tankar eller identitet kan skapas, 
”rummet där friheten kan framträda” (Biesta, 2006). 

Ett annat exempel från resultatet är lärarnas olika syn på att prioritera grupparbete. 
Grupparbete står inte inskrivet specifikt i styrdokumenten, men en aspekt av undervisning 
som hållbar utveckling kan grupparbete vara ett exempel på träning av förmågan till socialt 
hållbar medborgare. Detta perspektiv har flera forskare också diskuterat i relation till vilka 
förmågor som är centrala för att rusta elever för framtiden vad gäller samarbete och att bli 
en demokratisk medborgare. I relation till skolans roll för balansen mellan produktion och 
reproduktion diskuteras också vikten av att skapa undervisning som ger rum för det som 
inte har klara lösningar eller facit Det kan skapa osäkerhet hos läraren, men är en del av 
arbetet att skapa framtiden tillsammans. 
 
Inom teknikämnena finns inga nationella prov. Bedömning och mätbarhet kan, som 
framgår av resultaten, motverka helhetstänkande. Det är även de diskussioner som förs av 
Biesta (Biesta, 2009). Men, nationella prov kan dock ses som ett instrument för att skapa 
likvärdig undervisning. Det kan vara värt att reflektera över. Hur skulle ett nationellt prov 
utformas för att fånga tekniken väsen? Vilka bedömningsformer lämpar sig för efterfrågade 
förmågor i styrdokumenten? 

Skolans roll handlar om både reproduktion och produktion, men hur skapas balans? 
Både vad det gäller val av gestaltning och undervisningsmaterial, framgår det att principen 
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”man tager vad man haver” tillämpas. Förutsättningar för förändring och kunskapssyn finns 
i relation till lärares bakgrund, tekniksyn och kunskapssyn såväl som i tillgång till 
läromedel, samt i skolorganisationen. Dessa delar kan ge motstånd vid försök till 
förändring. Nya styrdokument i sig skapar inte förändring, Det krävs kunskap och vilja till 
utveckling och förändring hos lärare och ledning, för att nya läroplaner ska påverka 
arbetet? 

Resultatet visar att hälften av de intervjuade lärarna fortsätter med stora delar av innehåll 
och gestaltning från föregående kursplan, trots den nya kom 2011. Frågan kring gestaltning 
av hållbar teknikdidaktik inom kursen Teknik1 är också i sig en komplex fråga. Kursplanen 
anger endast innehåll i kursen, ingen procentuell fördelning av kunskapsinnehållet. Endast 
att samtliga centrala innehåll ska beröras. Så undervisningen kan planeras väldigt 
varierande trots att kursplanen följs. 

Teknikämnet är även mycket brett i sig och kan därmed gestaltas på många olika sätt, men 
frågan som uppstår är hur stor kan variationerna vara utan att det blir konsekvenser där de 
kunskaper och förmågor som definieras i styrdokumenten inte stämmer överens med 
praktiken ute i klassrummen? En följdfråga blir var ansvaret ligger för att det faktiskt följs 
inom givna frihetsgrader? Med relation till technology Literacy, teknisk allmänbildning, 
handlar det om att i teknikutbildning ge undervisning som ger elever förståelse och träning 
i dagens och morgondagens teknik.  
 
Läromedel är en annan möjlig bärare av det gamla eller det nya. En aktuell textanalytisk 
undersökning har gjorts i en studie av läroböcker i Teknik1 (Naqos, 2013). En 
sammanfattande mening från det arbetet lyder: ”Analysen visar att de framanalyserade 
normerna ger problematiska följder i en kontext av utbildning för hållbar utveckling.” 
Teknikområdet i sig är i ständig utveckling. Nutid blir snabbt historia. Teknik har även i det 
avseendet sitt eget väsen och bygger inte på samma sätt på ”eviga sanningar”, som till 
exempel inom naturvetenskapen. En lärare använder även argumentet att eleverna trivs med 
att följa kapitlen i boken. Om eleverna inte fått provat något annat, är det frågan om det är 
ett hållbart argument 

Tekniksyn handlar också om ämnets egen identitet. Teknik är inte tillämpad 
naturvetenskap. Teknik handlar om att skapa lösningar för människors behov och 
önskningar. Kan då teknikutvecklingsprocessen som står med i kunskapskraven, undervisas 
utan de etiska perspektiven. Undervisningen kategoriserad som Delar av en helhet, missar 
den aspekten när de ”mjuka” delarna i kursen samlas ihop i slutet i ett separat kursmoment.  
Genomgående ger lärarna ett miljöperspektiv i reflektioner kring hållbar utveckling. Den 
lärare, som i intervjuerna utryckte de som ”det är lätt att hamna i miljöträsket”, ger också 
exempel på att miljöperspektivet av de tre hållbarhetsperspektiven är det som är vanligast 
trots kunskap om de tre perspektiven som bär begreppet. 

En del av syftet med detta arbete, var att få en bild av lärares tolkning av hållbar utveckling, 
ett begrepp som är tydligt framskrivet på alla nivåer i styrdokumenten. Som resultatet visar, 
är hållbar utveckling en enbent karaktär i teknikdidaktiken. Den lutar sig i stort endast på 
det ekologiska benet. Av det åtta lärarna, är det endast en som refererar till att definitionen 
för hållbarhet innehåller tre perspektiv, d v s utöver ekologiskt ben, även står på sociala och 
ekonomiska. Läraren som känner till helhetsperspektivet, ser dock inte hur det ska 
integreras i undervisningen och de försök läraren gör, att förändra till en mer holistisk 
teknikdidaktik, motarbetas och stoppats av kollegorna. Men, hållbar utveckling som tema, 
kan även inspirera till och vara en neutral plattform där lärare kan mötas för 
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ämnesöverskridande arbete som är något som Ingela Burjöö presenterat i sin forskning 
(Bursjöö, 2014). 

Det gäller att vara uthållig som lärare för att skapa nya vägar inom teknikundervisningen. 
Att skapa förståelse för begreppet hållbar utveckling, är ett första steg. Det kan förändra i 
det lilla. Det är dock andra strukturer runt om som också skapar motstånd mot en hållbar 
utveckling i skolan. Att vara medveten om begreppet och perspektiven, även det mot 
framtiden, är dock en förutsättning för att kunna driva utvecklingsarbete för en hållbar 
utveckling i och omkring skolan.  

Hur stora och vilka variation ger olika konsekvenser för undervisning, hållbar utveckling i 
samhället och framtiden. Resultaten ger också grund till nya frågor En fråga som framkom 
för mig i analysen av intervjuerna är också hur variationer i relation till styrdokumenten ska 
hanteras. Vilket ansvar och vems är ansvaret för hur nya styrdokumentet gestaltas praktiskt 
ute i klassrummen. Vilka är konsekvenserna om det blir för stora avvikelser? Och som om 
en parallell vad gäller lärares förståelse av begreppet hållbar utveckling, om man jämför 
med begreppet demokrati; kan man som lärare tillåtas inte veta vad begreppet demokrati 
står för och ändå ge likvärdig undervisning i enlighet med styrdokumenten. 

 

6.3 Slutsatser och implikationer för praktiken 
Vägen vidare bör vara att just slå in på den nya vägen - The New Path (Elshof 2009).  
Att genom utveckling och forskning forma nya strukturer på olika nivåer: inom skolan, 
lärarutbildning och samspelet med samhälle och näringsliv. 
Ett viktigt arbete är därför att utveckla en modell för att inkorporera hållbar utveckling i 
teknikundervisning. Eftersom det är många aspekter blir det en komplex bild – forskning 
och utveckling behöver göras inom en rad delar av helheten på detta område.  Det behövs 
ett fördjupat arbete med att konceptualisera det till en gemensam bild. En bild som kan 
innefatta kunskapssyn, tekniksyn och hållbar utveckling.  
 
Inom ramen för det arbetet, behöver även lärarutbildning för tekniklärare utvecklas. 
Att leva som man lär och även utveckla lärarutbildning för Tekniklärare – kanske genom 
att tillämpa design tänkande? 
En annan aspekt på hållbarhet som begrepp, är att det ofta förknippas med dåligt samvete 
för att det man borde göra för att lösa befintliga problem, såsom sopsortering. Om 
hållbarhet bara förknippas med miljö och dåligt samvete kommer det inget nytt. Positiv 
placebo-effekt där elever får tillit att få öva och våga tro på att de kan skapa framtid, är en 
del i en ny retorik hos lärare och i läroböcker, som istället kan uppmuntra till nyfikenhet 
och handling. 

På samma sätt som många elever har mer kunskap än lärare inom ny teknik, kan det kanske 
en möjlighet att elever själv driver på utveckling med krav om mer hållbar utveckling. 
Exemplet med en av lärarna som till slut gjorde studiebesök på en stor 
återvinningsanläggning, gjorde det med initiativ från eleverna själva. 
 
Avgränsning för detta arbete är kursen Teknik1 på gymnasiet, men på samma sätt som 
problematiken inom matematikundervisningen, är man beroende på hur verksamheten 
bedrivs på grundskolan. Så teknikundervisningen på grundskolan, är en annan viktig del för 
rekrytering och kunskapsnivå till gymnasiet. Och det är ett annat kapitel. 
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Att enbart skriva in begreppet hållbar utveckling i styrdokument förändrar inte 
getsaltningen av undervisningen i Teknik1-kursen enligt resultatet av lärarnas berättelser 
om sin gestaltning. Hur skapas förändring för en mer hållbar teknikdidaktik? Lärarnas 
intention är viktig som både resultatet i detta arbete och tidigare forskning visar. Även 
skolans organisation och system för bedömning stödjer respektive motverkar 
undervisningen. FN förbundet bedriver aktivt arbete för att nå ut med information till 
skolorna olika initiativ för att gå från ord till handling inom området. 

Att arbeta för mer helhetssyn både vad det gäller hållbar undervisning i allmänhet och 
teknikundervisning i synnerhet ser ut att vara en modell både utifrån resultaten här och 
tidigare forskning på området. Hållbar undervisning i allmänhet med helhetssyn kan 
innebära att utveckla ämnesövergripande undervisning och se undervisning gestaltas i linje 
med Undervisning som hållbar utveckling, för att få med de delar som inte står specifikt 
inskrivet i kursplanen, såsom socialt förmåga, kritiskt tänkande och äkta kreativitet. 
Kreativitet som inte är given inom väldigt stränga ramar, som kan bli en ”pseudo-
kreativitet”. Med liknelse till design så handlar inte design om valet av färg på en kopp utan 
att komma på om och hur mänskligheten behöver eller önskar en kopp – en hållbar kopp. 

Hållbar teknikdidaktik i synnerhet kan handla om att skapa helhetssyn genom att tillämpa 
Design Thinking inom undervisningen. Både i detta arbete och tidigare forskning visar på 
att det kan dels ge stöd till helhetstänkande och vad gäller undervisning i Teknik1 ligger 
CDIO metodiken som grund även i styrdokumenten. Att skapa framtiden är ett kreativt 
arbete eftersom den ännu inte finns. Det behöver avspeglas i teknikundervisningen. 

Teknik i sig är ett kreativt ämne, men kreativitet och att se det som ännu inte finns är en 
utmaning för oss människor generellt och i skolan speciellt. Fiktion och konstnärliga 
uttryck, i såväl digital som fysisk form, kan vara ett parallellt spår för att stödja hållbar 
utveckling inom teknikdidaktik, där vi tillsammans behöver skapa det som ännu inte finns.  
Som Vare & Scott uttrycker det: ” see learning as sustainable development, being prepared 
för the unseen”(Vare & Scott, 2007).  
 
Eftersom ingen har facit, behöver vi improvisera tillsammans. Avslutar med ett citat som 
kan ge en känsla av vikten av undervisning som hållbar utveckling i skolan som just 
handlar om framtiden, där de unga själv ska leva och verka och sedan vidare eda 
kommande genrationer… 

”I uppfostran avgörs det om vi älskar världen tillräckligt mycket för att ta på oss 
ansvaret för den och samtidigt rädda den från den undergång som utan förnyelse 
vore omöjligt att hejda utan de nyas och ungas ankomst. 

Och i uppfostran avgörs det också om vi älskar våra barn tillräckligt mycket för att 
varken stöta ut dem ur världen och lämna dem åt sig själv eller rycka ifrån dem 
möjligheterna att göra något nytt och för oss oväntat…” 

Hannah Arendt (2004, s. 208-209)  
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8. Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervjuguide 

 
Intervjuguide 

 

INTRO  forskningsregler/ anonym 

  jag KPU Tekniklärare 

 
 

1. Bakgrund – och som tekniklärare? 
Vilka ämnen undervisar i? 
 

2. Helhet? – övergripande tanke om Teknik1-kursen 
 

3. Hur tolkar och formar/ gestaltar i relation till styrdokument? 
 

4. Exempel från klassrum - vad händer konkret? 
 

5. Hur hittar läromedel? 
 

6. Valt ett begrepp i Teknik1 - finns både i ämnets syfte och centralt innehåll 
 - hur tolkar “hållbart samhälle”? 
 

7. Process?  
tillsammans med andra – internt och externt? 
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