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Föranmälan av ansökan om tillstånd att utfärda 
examen hösten 2021 
Teknik som undervisningsämne i Ämneslärarexamen med inriktning 
mot arbete i grundskolans årskurs 7-9  
Linnéuniversitetet ämnar ansöka om en utökning av tillståndet att utfärda 
ämneslärarexamen så att det även inkluderar ämnet teknik för åk 7-9. Avsikten är att 
utbilda fler tekniklärare, både regionalt och nationellt, för att tillgodose behovet av 
tekniklärare i grundskolans årskurs 7-9. Både regionala och nationella 
undersökningar visar att det idag endast är hälften av de undervisande tekniklärarna 
som är behöriga i ämnet. Att utbilda fler tekniklärare är alltså både en regional och 
nationell angelägenhet. 

Linnéuniversitets ämneslärarutbildning i teknik kommer att genomsyras av fem 
huvudsakliga fokusområden: ämnesdidaktik, digitalisering, hållbar utveckling, 
tekniska system och teknikhistoria. Aktuell forskning inom dessa områden och hur 
den växelverkar inom den kunskapstradition som teknikämnet vilar på kommer att 
belysas i utbildningen för att bidra till de lärarstuderandes holistiska kompetens. En 
kompetens som kommer att vara oerhört viktig för deras kommande roll i 
teknikklassrummet. Genom utbildningen kommer studenterna att kunna 
tillgodogöra sig sådana kunskaper att de i sin roll som lärare kan hjälpa eleverna att 
utveckla sin tekniska bildning, både från ett demokratiskt medborgarperspektiv och 
för att stimulera till nyfikenhet och intresse för studier och karriärer inom 
teknikintensiva områden.  

Linnéuniversitetets intention är erbjuda teknik som första-, andra- och tredjeämne. 
Detta skulle möjliggöra kombinationer med alla ämnen, även med de 
samhällsorienterade ämnena. Om teknik läses som ett tredjeämne skulle det kunna 
kombineras med två samhällsorienterade ämnen. Men det skulle även vara möjligt 
att läsa ett samhällsorienterat ämne (som tredjeämne) i kombination med 
exempelvis teknik och biologi. Detta skulle kunna var en pusselbit i att lösa den 
nationellt och regionalt uppmärksammade problematiken med en stor andel 
obehöriga tekniklärare.  

Rekommenderad kompetens hos sakkunniga för prövningen: 

1. En person med lång och gedigen teknikdidaktisk kompetens utifrån ett 
forskningsperspektiv. 

2. En person med lång erfarenhet av övergripande struktur- och 
kursplanefrågor inom lärarutbildningen. 

3. En person med stor teknikdidaktisk erfarenhet från undervisning inom 
lärarutbildningen. 
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