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Sverige var ett av de första länderna i världen att introducera Teknik som ett obligatoriskt
ämne i grundskolan, och detta skedde i och med att Lgr 80 sjösattes i början av 1980-talet.1
Idag har flera andra Teknik i ungdomsskolan, som självständigt ämne eller tema – t.ex. De-
sign and Technology i Storbritannien, Technology Education i USA, Technology i Nya Zee-
land och Teknologi og design i Norge. Forsknings- och utvecklingsarbetet inom det breda fält
som kallas Technology Education Research (på svenska teknikdidaktik) är än så länge ganska
begränsat, i alla fall i Skandinavien. Internationellt sett är det dock ett betydligt mer dyna-
miskt forskningsområde, med ett antal organisationer, regelbundna konferenser och två inter-
nationella forskningstidskrifter.

CETIS, Centrum för tekniken i skolan, är sedan 1996 nationellt resurscentrum för teknik-
undervisningen i förskola och grundskola. En av CETIS uppgifter är att bidra till att utveckla
den teknikdidaktiska forskningen. Som ett försök att samla och stimulera teknikdidaktisk
forskning i Sverige och övriga Skandinavien hölls forskningskonferensen ”Styrdokument och
klassrumsverklighet i skolans teknikundervisning” i Norrköping 20-21 mars 2006. Den ingick
som en del av den sedan tidigare etablerade lärarkonferensen Tekniken i skolan, också den
arrangerad av CETIS. Det var första gången vi vågade oss på ett sådant här arrangemang. Det
fick därför avsiktligt ett mycket blygsamt format.

Tre forskare med fokus på teknikdidaktik presenterade sina uppsatser vid konferensen. De
tre bidragen genomgick en s.k. peer-review. De versioner som ingår i denna nätpublikation
har givits möjligheten att omarbetas utifrån granskarnas synpunkter. Uppsatserna ligger inne-
hållsligt mer eller mindre nära konferensens övergripande tema, men representerar alla viktiga
forskningsområden inom den framväxande skandinaviska teknikdidaktiken: relationen mellan
kursplanemål, teoretiska modeller och klassrumspraktik i teknik, bedömning av elevers krea-
tivitet inom teknikämnet och systemperspektiv i teknikundervisningen.

Utbildningsfilosofi och teknikfilosofi är båda väl etablerade forskningsfält, men få försök
har gjorts för att föra dem samman. Eva Blomdahl, universitetsadjunkt vid Lärarhögskolan i
Stockholm och doktorand vid den nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och tekni-
kens didaktik (FONTD) vid Linköpings universitet, inleder denna publikation med sin uppsats
”En möjlig inriktning på grundskolans teknikundervisning”. Där utreder hon möjligheterna till
en utbildningsfilosofi för teknikämnet utifrån John Deweys respektive Martin Heideggers
filosofiska idéer.2 Blomdahl utgår från Dewey och Heidegger samt kursplanen i teknik och
konstruerar en teoretisk modell för teknikundervisningen utifrån begreppet ”teknikre-presen-
tation”. Modellen är tänkt att hjälpa teknikläraren att arbeta efter kursplanemålen i undervis-
ningen, men ska också fungera som ett bidrag till diskussionen om teknikämnets innehåll och
undervisningspraktik.

Bedömning är ett aktuellt ämne i den svenska och skandinaviska skoldebatten, men inom
utbildningsvetenskaplig forskning i stort har bedömning inte fått så stor uppmärksamhet.3

Inom ämnen som teknik och slöjd har dock en del både internationella och svenska studier
gjorts under senare år.4 Inga-Britt Skogh, universitetslektor vid Lärarhögskolan i Stockholm,

                                                
1 Ole Elgström och Ulla Riis, Läroplansprocesser och förhandlingsdynamik. Exemplet obligatorisk teknik i

grundskolan (Linköping, 1990).
2 T.ex. Larry Hickman (2003) vill placera John Dewey också i en teknikfilosofisk tradition (Larry Hickman,

"Doing and Making in a Democracy: Dewey's Experience of Technology" i R. C. Scharff och V. Dusek,
red., Philosophy of Technology: The Technological Condition: An Anthology (Oxford, 2003), s. 369-377).

3 Ett par nyare svenska studier om bedömning på ett mer allmänt plan är Helena Korp, Kunskapsbedömning –
hur, vad och varför? (Stockholm, 2003) och Lars Lindström och Viveca Lindberg, Pedagogisk bedömning.
Att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap (Stockholm, 2005).

4 Se t.ex. Richard Kimbell, Assessing Technology: International Trends in Curriculum and Assessment: UK -
Germany - USA - Taiwan - Australia (Buckingham, 1997) och Lars Lindström, "Produkt- och processvär-
dering i skapande verksamhet" i Att bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygssättning
(Stockholm, 2002).
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undersöker bedömning inom teknikämnet i ”Värdering av elevers kreativitet och innovativa
förmåga. Svenska erfarenheter av ett engelskt bedömningsinstrument”. Genom ett samarbete
med professor Richard Kimbell vid Goldsmiths College, University of London, Storbritan-
nien, har Skogh använt och utvärderat ett av Kimbell framtaget bedömningsinstrument för
teknikämnet. Bedömningen fokuserar särskilt på innovativa och kreativa förmågor.5

Enligt den svenska kursplanen för ämnet teknik i grundskolan ska undervisningen ta upp
tekniska system,6 vilket också gäller motsvarande styrdokument i många andra länder. Det
finns en del litteratur med uppslag för undervisningen om system inom teknikämnet.7 Där-
emot finns inte mycket forskning gjord kring tekniska system i teknikämnet, varken kring
undervisningens innehållsfrågor eller elevers begreppsbildning.8 Claes Klasander, universi-
tetsadjunkt och doktorand vid FONTD, gör en ”didaktisk textstudie” av några länders kurs-
planer för teknikämnet i publikationens avslutande uppsats, ”Innehållsaspekter av systemper-
spektiv i teknikundervisning. En studie av sex olika nationers styrdokument”. Syftet är att
undersöka hur föreställningar om undervisning om tekniska system uttrycks i dessa texter.
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