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Sammendrag 
 
 
Vi trenger teknologiundervisning i skolen 
Norsk ungdom vokser opp i et høyteknologisk samfunn, men teknologi er lite synlig på timeplanen. 
Skolen bør gi elevene forståelse av og erfaring med utvikling av teknologi, for å vise at teknologiske 
produkter og systemer skapes av mennesker som foretar bevisste valg i gitte sammenhenger. Dette kan 
stimulere elevene til å opptre nysgjerrig, skapende og kritisk i forhold til teknologi. 
 
Teknologiopplæriæring må fg må forankres i skolereformeormen  
St.meld. nr.30 (2003–2004) sier lite om hvorfor og hvordan teknologiundervisningen i grunnskolen skal 
styrkes, og det gis få føringer for det videre arbeidet. For at fagområdet teknologi ikke skal drukne, 
trengs en forpliktende forankring i læreplaner samt ressurser til etterutdanning og læremateriell. 
 
Teknologifaget er mer mer enn realfag og kunst- og håndverksfag 
Stortingsmeldingen foreslår at teknologi og design integreres i realfagene og kunst- og håndverksfaget. 
Dette dekker ikke alle fagområdets aspekter. Teknologi må derfor skrives inn i læreplanene også for 
samfunns- og livssynsfag.  
 
Egen lære læreplangruppe for teknologiopplæringeæringen 
Den manglende oppfølgingen av teknologiemnet i L97 tilsier at det nedsettes en egen læreplangruppe. 
Gruppen bør ha som oppgave å klargjøre mål, innhold og arbeidsmåter for teknologiopplæringen og 
samordne disse innenfor og på tvers av fag. I tillegg må skolene forpliktes til å avsette tid og ressurser til 
teknologiopplæring. 
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Teknologi på dagsorden 
 
Kvalitetsutvalget påpekte at teknologi ikke er 
tilstrekkelig synlig i norsk grunnopplæring, og 
anbefalte å opprette teknologi og design som et 
eget fag på ungdomstrinnet (NOU 2003:16). 
Stortingsrepresentanter fra SV har tilsvarende 
foreslått å innføre teknologi som obligatorisk 
emne i grunnskolen (Dok.nr.8:81 (2002-2003)).  
 
Regjeringen går derimot inn for at teknologi og 
design innarbeides i læreplaner for relevante 
fag, i første rekke realfagene og kunst- og 
håndverksfaget (St.meld. nr.30 (2003-2004)). 
Samtidig vil regjeringen gi skoleeier rett til å 
disponere inntil 25 prosent av timetallet i de 

enkelte fag, for å kunne legge til rette for emner 
som blant annet teknologi og design.  
 
Stortingsmeldingen sier lite om hvorfor 
teknologiundervisningen i grunnskolen skal 
styrkes og hvordan den bør organiseres og 
gjennomføres, og det gis få føringer for det vider
arbeidet.  
 
Anbefalingene i dette nyhetsbrevet bygger på 
arbeidet i Teknologirådets ekspertgruppe.  
 
 
Status i dagens skole 
 
Norge har ikke teknologi som et eget fag i skolen
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Gjeldende læreplan (L97) inneholder en rekke  
henvisninger til teknologi som en viktig del av 
vår kulturarv. L97 legger imidlertid ingen 
forpliktende føringer for hvordan emnet skal 
organiseres og gjennomføres. Oppfølgingen har 
derfor vært tilfeldig og overlatt til ildsjeler. 
 
I 1996/97 startet Norges ingeniørorganisasjon 
(NITO) prosjektet Teknologi i skolen med 
undervisning i teknologi og design ved fire 
skoler. Prosjektet har siden økt til 90 
deltakerskoler. Fra 2001 har Nasjonalt senter 
for kontakt med arbeidslivet om rekruttering til 
realfag (Renate) hatt ansvaret for prosjektet.  
 
Seks høyskoler tilbyr teknologi og design-kurs 
for lærere, enten som en valgfri del av 
grunnutdanningen eller som etter- og 
videreutdanningskurs.  
 
 
Trenger vi teknologi i skolen? 
 
Flere forhold tilsier at teknologiundervisningen i 
skolen bør styrkes: 
 
1) Teknologisk medborgerisk medborgerskap:  
Skolen bør utruste elevene til å delta i den 
offentlige debatten om teknologiens 
muligheter og begrensninger, reflektere og 
gjøre informerte valg.  
 
Teknologi er ikke lenger forbeholdt 
produksjonssfæren, men griper inn i privatliv, 
arbeidsliv og det offentlige rom. Å kunne ta 
stilling til ulike teknologiske alternativer er slik 
en viktig del av allmenndannelsen. Dette 
forutsetter kunnskap om teknologi og 
sammenhengen mellom teknologi, menneske, 
samfunn og natur.  
 
2) Teknologisk mestrisk mestring:  
Skolen bør gi elevene erfaring med det 

3) Fremtidig vekst og velferd:  

4) Pedagogiske begrunnelser: 

1) Teknologisk medborgerskap:  

2) Teknologisk mestring:  

Teknologi i skolen 

3) Fremtidig vekst og velferd:  

4) Pedagogiske begrunnelser: 

1) Teknologisk medborgerskap:  

2) Teknologisk mestring:  

grunn for teknologi i hverdagen. Dette kan senke 
elevenes terskel for å forholde seg aktivt til sine 
omgivelser og styrke deres mulighet til å opptre 
nysgjerrig, skapende og kritisk.  
 
Mange kjenner seg fremmedgjorte og opplever at 
de kan gjøre lite for å påvirke sine teknologiske 
omgivelser. Teknologi kan fremstå som ”svarte 
bokser” – som produkter vi kun betrakter utenfra.  
 
Innsikt i utviklingsprosessen bak teknologiske 
produkter (f.eks. en bil eller en røykvarsler) og 
systemer (f.eks. regulering av trafikk eller 
elektrisitetsforsyning) kan vise elevene at 
teknologi skapes av mennesker, som foretar 
bevisste valg i forhold til idé, behov, kontekst, 
kultur, krav, materialvalg, utforming, produksjon, 
testing, presentasjon og evaluering.  
 
3) Fremtidmtidig vekst og velferd:  
Sviktende rekruttering til studier innen 
matematikk, naturvitenskap og teknologi (MNT) 
bekymrer politikere, læresteder og næringsliv i 
den vestlige verden. MNT-kompetanse anses som 
avgjørende for fremtidig verdiskaping. Dagens 
skole gir i liten grad innblikk i teknologiske yrkes-
muligheter. I tillegg stiller ofte jenter og gutter 
med ulik teknologisk ballast fra lek og fritid.  
 
Teknologiundervisning i grunnskolen og kontakt 
med arbeidslivet kan utvide elevenes erfarings-
grunnlag, og gi alle mulighet til å prøve ut sine 
evner på området. Dette vil kunne vekke de unges 
interesse for MNT-fagene tidlig, slik at flere 
senere kan se det som aktuelt å velge en karriere 
innenfor disse fagene.  
 
4) Pedagogiske begrunnelser: 
Teknologiundervisning kan bidra til å styrke den 
praksisrettete opplæringen i en teoritung 
skoledag og berike undervisningen i realfagene. 
Teknologiundervisning kan videre gi meningsfylt 
innhold til tverrfaglighet og prosjektarbeid, 
fremme elevenes evne til problemløsing og støtte 
elevenes selvfølelse, kreativitet, samarbeidsevne 
og skolemotivasjon. 
 
 
Teknologi – et eget fagområde 
 
Teknologi er et eget fagområde i skjærings-
punktet mellom teori og praksis. Fagområdets 
mål, innhold og arbeidsmåter er lite synlige i 
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skolen. Styrking av teknologiopplæringen må 
bygge på en vurdering av de ferdigheter vi 
mener skal inngå i den teknologiske allmenn-
dannelsen.  
 
Det vil være utilstrekkelig å integrere teknologi 
og design i læreplanene bare for realfagene og 
kunst- og håndverksfag. Teknologi kan ikke 
utvikles og forstås isolert fra sin samfunns-
messige og historiske sammenheng.  
 
Teknologiopplæringen må utvikle både 
praktiske og analytiske ferdigheter. I utvikling 
av et produkt, som f.eks. en brokonstruksjon 
eller en elektrisk drevet bil, må elevene bruke 
kunnskap om materialer, tekniske prinsipper, 
verktøy, form og funksjon. Samtidig må 
arbeidet ta hensyn til ytre behov, energi-
ressurser, kontekst, marked, kultur og miljø.  
 
Det fins verdifulle erfaringer å hente lærdom fra 
og bygge videre på. Erfaringer fra Teknologi i 
skolen-programmet og fra andre land bør 
systematisk samles inn, slik at gode prosjekter 
og arbeidsmåter kan identifiseres, utvikles og 
spres. Dette vil kunne bidra til å tydeliggjøre 
teknologi som utdanningsmål og opplærings-
strategi, samt motivere og inspirere skoleledere 
og lærere til å skape en kreativ arena for 
teknologiundervisning i skolen. 
 
 

Organisering av 
teknologiopplæringen 
 
Det fins ulike modeller for organisering av 
teknologiundervisningen. Modellene er ikke 
gjensidig utelukkende.  
 
Eget fag: 
Land som Sverige, Storbritannia, Frankrike og 
Nederland har teknologi som et eget fag i hele 
eller deler av grunnopplæringen. I Norge 
undervises teknologi og design bare unntaksvis 
som et eget fag med en egen fagplan. Ved 
Rosenborg skole i Trondheim har elevene 80 
minutter teknologi og design i uken i 8., 9. og 
10. klasse, noe som er i underkant av timetallet 
i de andre landene.  
 
Fordelen med faste uketimer er at teknologi får 
en synlig og forpliktende plass i elevenes, 

Del av eksisterende fag: 

Prosjektfag:  

Eget fag: 

lærernes og skoleledelsens hverdag. Ulempen kan 
være at fagområdet i skolesammenheng er i en 
tidlig modningsfase. Lærere, skoleledere og -
utviklere vil trenge kompetanse, ressurser og 
erfaring med fagområdet i større skala for å 
kunne sikre en vellykket implementering som et 
eget fag. 
  
Del av eksisterende fag: 
Å integrere teknologi som et emne i eksisterende 
fag er i tråd med fagområdets tverrfaglige 
karakter. Samtidig vil en slik integrering kunne 
medføre at emnet tones ned eller i verste fall 
forsvinner. Dette har vært tilfellet for teknologi i 
L97, for naturfag i O-fag og for arkitektur og 
design i kunst- og håndverksfag. Utfordringen er 
kjent også i Danmark og Finland, som har 
teknologi som et emne i henholdsvis naturfag og 
kunst- og håndverksfag.  
 
Emnet må derfor forankres på en samordnet og 
forpliktende måte i kompetansemål og 
læreplaner for realfagene, kunst og håndverk, 
samfunns- og livssynsfag.  
 
Prosjektfag:  
Praktisk prosjektarbeid (PPA), skolens og elevens 
valg og tverrfaglig prosjektarbeid har så langt 
vært hovedarenaene for teknologiundervisning i 
Norge. Arbeidet har vært gjort av ildsjeler ved 
enkeltskoler etter forhandlinger med skoleledelse 
og andre lærere om tid og ressurser.  
 
Den foreslåtte skolereformen vil fjerne ”fagene” 
PPA og skolens og elevens valg. Dermed mister 
man en sentral arena for teknologiundervisning. 
Muligheten for å gjennomføre teknologi-
undervisning i form av tverrfaglige prosjekter 
opprettholdes ved at skolene lokalt kan disponere 
25 prosent av skoletiden. Disse timene skal 
imidlertid tjene mange formål og gir ikke 
teknologiprosjekter noen selvsagt plass i skolen.  
 
Enkelte teknologiprosjekter kan også tenkes 
gjennomført som ledd i Ungt entreprenørskap/ 
elevbedrift, partnerskap skole-næringsliv eller 
som emne for prosjektoppgaven på ungdoms-
trinnet. Imidlertid er teknologidimensjonen 
utelatt fra regjeringens strategiplan for 
entreprenørskap i opplæringen. Det er heller 
ingen tradisjon for å la elevene velge en 
teknologirelatert prosjektoppgave i 10. klasse, 
f.eks. et teknologisk eksperiment, beskrivelse av 



Pb.522 Sentrum
0105 Oslo 

Prinsensgate 18
Norw

ay 
T:+47 23 31 83 00
F:+47 23 31 83 01

w
w

w
.teknologiradet.no

post@
teknologiradet.no

Side 4 av 4Teknologirådets nyhetsbrev til Stortinget, nr. 8, mai 2004

Fagområdet må forankres 

Teknologi – eget emne og prosjektfag 

 
Egen læreplankomité for teknologi 

Innsamling og spredning av god praksis  

 
systematisk innhenting og spredning av 
velegnede undervisningsopplegg og  
prosjekterfaringer – i Norge og i andre land. 
 
Kompetente lærere og egnet utstyr 
Praktisk rettet teknologiundervisning vil kreve tid, 
lokaler, læremidler og ikke minst trygge og 
kompetente lærere – uavhengig av hvilken 
organisatorisk modell som velges.  
 
En vellykket realisering vil derfor kreve etter- og 
videreutdanning av lærere og utvikling av egnede 
læremidler og utstyr. Skolereformen må sørge for 
at det avsettes tid og ressurser til dette.  
 
Tettere samarbe samarbeid 
De nasjonale ressurssentrene (Renate, 
Naturfagsenteret, Matematikksenteret, Norsk 
Form m.fl.) bør samhandle og koordinere sin 
innsats, for å få en helhetlig og langsiktig satsing 
på teknologiopplæring i skolen. 
 
Evaluering av praksis og må og måloppnåelse 
På bakgrunn av praksis og evaluering av 
resultatene av teknologiopplæringen, kan det på 
sikt vurderes hvorvidt teknologi bør være et eget 
fag. 
 
Teknologirådets ekspertgruppe for teknologi-
undervisning i skolen består av:  
Berit Bungum (ILS, UiO), Thomas Ginner (Cetis, 
Linköping universitet), Eva Celine Jørgensen 
(Ruseløkka skole), Hilde W. Nagell (De 
forskningsetiske komiteer), Hege Nordli 
(Fontenehuset), Nils Edvard Nygaard (Kråkstad 
skole), Sven Strøm (Gjøvik vgs.), Kristin Veierød og 
Hild Lamvik (Teknologirådet) 
 
Teknologirådet er et uavhengig, rådgivende organ 
for teknologivurdering, opprettet ved kgl. res. 30. 
april 1999, etter initiativ fra Stortinget. ”Fra rådet 
til tinget” utgis av Teknologirådets sekretariat.  

en teknologisk gjenstand, betydningen av en 
oppfinnelse eller oppfinner, eller utvikling av et 
teknologisk produkt (f.eks. en bil, en nettside). 
 
Erfaring med teknologiundervisning vil være 
nødvendig for at den enkelte lærer og skole skal 
kunne synliggjøre teknologiemner som reelle 
alternativer. Obligatorisk teknologi og design-
opplæring vil kunne bidra til å bygge opp denne 
kompetansen i skolen.  
 
Teknologiprosjekter kan videre forankres ved 
hjelp av øremerking av disponible timer til 
obligatoriske teknologiprosjekter (f.eks. ett pr. 
år på ungdomstrinnet eller tre i løpet av 5.-10. 
trinn). 
 
Dessuten kan skolens arbeid med teknologi 
etterspørres i årlig rapportering om grunn-
opplæringen. Arbeid med teknologi kan også 
være et kriterium for nominasjon til 
skoleeierprisen. 
 
 
Anbefalinger:  
 
Erfaring tilsier at teknologiundervisning for alle 
ikke får en plass i skolen uten at dette aktivt 
velges inn og følges opp.  
 
Fagområdet må forank må forankres 
Dersom en virkelig ønsker å løfte opp den 
teknologiske dimensjonen av skolens allmenn-
dannende oppgave, må fagområdet teknologi 
sikres en forpliktende plass i skolen.  
 
Teknologi – eget emne og prosjektfag 
Teknologi bør etableres som et obligatorisk emne 
i læreplanene for realfagene, kunst og håndverk, 
samfunns- og livssynsfag. Elevene bør i tillegg 
gjennomføre et antall tverrfaglige teknologi-
relaterte prosjekter eller emneperioder i løpet av 
skoletiden.  
 
Egen læren læreplankomitémité for teknologi 
En egen læreplangruppe bør få som oppgave å 
klargjøre mål, innhold og arbeidsmåter for 
teknologiopplæringen. Teknologiemner må 
samordnes på tvers av fag og trinn og forankres i 
læreplanene i de aktuelle fagene.  
 
Innsamling Innsamling og spredning av god praksis  
Læreplangruppens arbeid må omfatte  
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