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Sammandrag: 
Tidigare studier har visat att elevers intresse för teknikundervisningen är låg och 
därför är det av vikt att forskning bedrivs för att få kunskap om hur skolan kan 
verka för att väcka intresset för teknik. Syftet med denna studie är att undersöka 
vad elever är intresserade av att lära sig om på tekniklektionerna, hur de upplever 
teknikundervisningen och vilken nytta de anser sig ha av teknikkunskapen. 
Undersökningen genomfördes med både kvalitativ och kvantitativ metod. I 
undersökningen ingick elever från årskurs 3 och årskurs 5. Totalt besvarade 38 
elever en enkät och 5 elevgrupper deltog i fördjupande fokussamtal. I resultatet 
framkom att majoriteten av eleverna hade en positiv inställning till 
teknikundervisningen. De visar ett intresse för att lära hur modern teknik, 
exempelvis datorer, fungerar och anser att det är kunskap som de behöver i 
vardagslivet. Resultatet visar dock tendenser till att eleverna i årskurs 5 var något 
mer negativt inställda till teknikundervisningen än eleverna i årskurs 3. Slutsatsen 
är att eleverna anser att de har nytta av teknikkunskaper för att det finns teknik 
överallt och de behöver kunna använda denna för att klara sig i samhället. 
Eleverna har dock svårt att koppla den teknik de möter i skolan till teknik de 
använder i vardagen. 
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Inledning 
Skolan ska arbeta på ett sådant sätt att eleverna förbereds för att kunna vara 
delaktiga i samhället (Skolverket 2011b s.8). En kunskap som eleverna behöver i 
dagens samhälle är teknik då vi lever i en teknikintensiv värld (Skolinspektionen 
2014 s.10). Teknikämnet finns i skolan för att eleverna ska upptäcka och lära sig 
använda den teknik som finns runt omkring dem i samhället (Skolverket 2011b 
s.269).  
 
Jag har i ett tidigare examensarbete, Teknikundervisning i grundskolan,  genom en 
litteraturstudie undersökt, vad forskningen anser vara viktiga moment i 
teknikundervisningen för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmågorna 
som är angivna i läroplanen, Lgr 11 (Ravnås 2016). Det framkom under denna 
studie att undervisningen bör kopplas till elevernas vardag för att de ska förstå 
syftet med dess innehåll. Lärare behöver därför planera undervisningen utifrån 
vilka tekniska lösningar som omger eleverna för att ge eleverna de kunskaper som 
de kommer att behöva i sin vardag. 
 
För att kunna skapa en undervisning i teknik som eleverna anser sig ha användning 
av behöver elevernas intresse och erfarenheter tas i beaktning. Det är därför av 
intresse att undersöka vad eleverna anser om den undervisning de möter i skolan 
idag och vilka önskemål de har om vad de vill lära sig. Enligt läroplanen ska 
undervisningen i teknik bedrivas utifrån vad eleverna har för teknik i sin vardag 
(Skolverket 2011b s.269). Denna studie har till syfte att få kunskap om hur 
eleverna ser på den teknikundervisning som de får i skolan och vad de anser att de 
bör lära sig om på lektionerna för att klara av att använda den teknik som finns i 
vardagen. För att ta reda på detta kommer det i denna studie användas både en 
enkät och fokussamtal av elever i årskurs 3 och 5. 
 
 
Bakgrund 
I detta avsnitt beskrivs varför teknik finns med som ämne i skolan och vilka mål 
som ska uppfyllas med undervisningen. Det redogörs också för forskning om hur 
elever upplever teknikundervisningen och vilken betydelse intresse har för viljan 
att lära sig. Därefter redogörs för vad forskning visar angående betydelsen av att 
teknikämnet kopplar till elevers vardag. Avsnittet avslutas med en beskrivning av 
det pragmatiska synsättet på kunskapsinhämtande. 
 
Teknikämnet i skolan 
Ett av de uppdrag som skolan har är att skapa en utbildning som förbereder 
eleverna för att vara delaktiga i samhället (Skolverket 2011b s.9). Eleverna ska ha 
möjlighet att använda kunskaper från teknikundervisningen i studier, samhällsliv 
och vardagsliv (Skolverket 2011b s.13). Syftet med teknikundervisningen är att ge 
eleverna förutsättningar för att bidra till samhällets utveckling utifrån de behov 
människan har. Eleverna ska ges förutsättningar att finna lösningar på olika 
problem som de kan möta i vardagen (Skolverket 2011b s.269). De ska också få en 
förståelse för vad teknik har för plats i samhället och se vilka problem som kan 
uppstå om tekniken inte fungerar (Skolverket 2011a s.9). 
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Det var först i Läroplanen för grundskolan (Lgr) 80 som teknik skrevs in som ett 
obligatoriskt ämne i skolan. Anledningen till att ämnet blev obligatoriskt var att 
det fanns ett behov av att öka teknikkompetensen hos eleverna. Behovet hade 
uppstått då det i samhället visade sig finnas ett större behov av teknisk kunskap 
(Blomdahl 2007 s.16). Nästa läroplan som kom var Läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet (Lpo) 94. Även i denna läroplan angavs vikten av att 
eleverna behövde teknikkunskaper för att klara av den teknik de mötte i samhället 
(Blomdahl 2007 s19-20). 
 
Sjøberg (2005) beskriver fyra argument för att naturvetenskap och teknik bör 
finnas med i skolans undervisning. Samhället behöver arbetskraft som besitter 
kunskap i ämnena för att kunna utvecklas i en allt mer teknikintensiv värld. Detta 
argument kallar Sjøberg (2005 s.163) för ekonomiargumentet. Ekonomiargumentet 
innefattar även den personliga ekonomin där det behövs kunskap för att klara vissa 
yrken (Sjøberg 2005 s.166). Ämnena har också ett nyttoargument då det behövs 
kunskap för att klara den vardag som människan lever i, en vardag som består av 
tekniska apparater (Sjøberg 2005 s.167). Det tredje argumentet som Sjøberg (2005 
s.171) beskriver är demokratiargumentet som syftar på att människan behöver 
naturvetenskap och teknikkunskap för att inte bli lurade av exempelvis media. 
Kunskap i naturvetenskapliga ämnen ger möjlighet till kritisk granskning av vad 
media påstår (Sjøberg s.157). Det handlar om att kunna påverka sin egen situation 
vilket kräver kunskap om hur exempelvis teknik fungerar (Sjøberg s.171). Det 
sista argumentet som beskrivs är kulturargumentet. Den kunskap som lärs ut i 
skolan ska vara kunskap som är knuten till den kultur människan lever i för att 
vara relevant för eleverna att lära (Sjøberg 2005 s.178). 
 
Dagens samhälle ställer krav på tekniskt kunnande vilket gör att det är ett viktigt 
ämne för eleverna att lära sig (SOU 2010:28 s.113). Teknikkunskap är också en 
viktig del av samhällsutvecklingen (Sjøberg 2005 s.157-158). Regeringen tog 2012 
ett beslut i att genomföra systematiska utvecklingsinsatser inom ämnesområdena 
naturvetenskap och teknik (U2012/4111/GV). 

 
En statlig satsning för att öka elevers intresse för och kunskaper inom 
naturvetenskap och teknik motiveras av den centrala betydelsen som 
områdena har för svensk ekonomi och arbetsmarknad. Globala 
utmaningar som klimatförändringarna måste lösas och svenskt näringsliv 
är beroende av att svensk forskning och innovationsförmåga ligger i 
internationell toppnivå (U2012/4111/GV). 

 
I beslutet refereras det också till Teknikdelegationens betänkande (SOU 2010:28) 
där det framkommit att undervisningen inte tar till vara på elevernas intresse. Det 
påpekas att det är viktigt att skapa intresse för att höja resultatet i naturvetenskap 
och teknik. 
 
Teknikundervisningens innehåll och mål 
I det centrala innehållet för ämnet teknik står det angivet vilka kunskapsområden 
eleverna ska möta i teknikundervisningen (Skolverket 2011b s.270-271). 
Områdena är: Tekniska lösningar, Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar 
och Teknik, människa, samhälle och miljö. Det är samma arbetsområden oavsett 
vilken årskurs i grundskolan som kursplanen riktar sig mot. Skillnaden ligger i de 
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punkter som följer under kunskapsområdena och dessa punkter utgör en 
progression under hela skoltiden. Teknikundervisningen har som mål att göra den 
vardagliga tekniken synlig för eleverna och lära dem hur de ska använda denna 
(Skolverket 2011a s.7).  
 
Inom området tekniska lösningar ska eleverna identifiera och analysera 
mekanismer som finns i vardagen. Med mekanismer menas exempelvis 
hävstänger, hjul, kugghjul och andra saker som påverkar rörelse och kraft 
(Skolverket 2011a s.11). De ska också identifiera och analysera hållfastheten i 
olika konstruktioner och material. Andra tekniska lösningar som eleverna ska lära 
är de som utnyttjar el, exempelvis lampor. Eleverna ska också lära sig om hur 
komponenter samverkar i tekniska system för att se vilken betydelse de olika 
delarna har i systemet. 
 
Området arbetssätt för tekniska lösningar innehåller uppgifter med undersökande 
karaktär. Det handlar om att ta reda på hur föremål är konstruerade och om det är 
möjligt att förbättra konstruktionen. Eleverna ska också ges möjlighet att göra 
egna konstruktioner och reflektera över val av material och utformning för att 
skapa en stabil konstruktion som fyller ett behov. Exempel på tekniska lösningar 
som eleverna ska lära sig om är de som använder elektricitet för att skapa ljud, ljus 
och rörelser (Skolverket 2011a s.12).  
 
Det sista området, teknik, människan, samhälle och miljö, syftar till att få eleverna 
att reflektera kring hur föremål är anpassade efter människans behov i dagens 
samhälle. Eleverna ska också få kunskap om hur teknik har förändrats över tid och 
varför dessa förändringar har skett. De ska också lära sig säkerhet kring 
teknikanvändningen och vilka konsekvenser teknikanvändningen kan få för 
samhället. 
 
Intresse 
En rapport från Skolinspektionen (2014 s.7, 14) visar att den teknikundervisning 
som skolan bedriver sällan utgår från de intressen och erfarenheter som eleverna 
har. I undersökningen visade det sig också att intresset sjönk ju äldre eleverna 
blev, framförallt hos flickor (Skolinspektionen 2014 s.15, 21). Ämnet behöver 
göras intressant för den enskilde individens behov för att bli meningsfullt (Sjøberg 
& Schreiner 2005 s.2). Intresse baseras inte bara på elevens inställning till ämnet 
utan också på vilket sätt eleven blir inkluderad i teknikundervisningen (Anderhag 
2014 s.83-84). En av anledningarna till ett lågt intresse för teknik är att eleverna 
inte ser vilket betydelse teknikkunskapen har för dem som individer (Sjøberg & 
Schreiner 2005 s.2). 
 
ROSE-projektet har utformats för att ta reda på hur elevers intresse ser ut i teknik 
och de naturvetenskapliga ämnena. Det har även utformats för att ta reda på vilken 
relevans ämnena har för eleverna (Sjøberg & Schreiner 2005 s.19). I ROSE-
projektet framkommer ett antal olika punkter som påverkar om eleverna upplever 
undervisningen av teknik och de naturvetenskapliga ämnena som relevanta att lära. 
Bland annat bör undervisningen betona vilken samhällelig användning eleverna 
har av kunskapen. Undervisningen behöver även göras mindre abstrakt och 
inkludera modern teknik. Ytterligare en aspekt är att ämnena behöver utgå från de 
behov som människan har av kunskapen (Sjøberg 2005 s.377).  
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Intresse har betydelse för viljan att lära samt möjligheten att lära och engagera sig i 
ämnet (Anderhag 2014 s.81). Det har visat sig att elever anser att NO- och 
teknikämnena är viktiga men det finns andra ämnen som de anser är mer 
intressanta att lära (Jidesjö m.fl. 2009 s.217). En av anledningarna till detta kan 
vara att eleverna inte blir nyfikna av det de får lära på NO- och tekniklektionerna 
(Jidesjö m.fl. 2009 s.224). Undervisningens innehåll påverkar elevernas inställning 
till teknik och det är viktigt att de får en positiv upplevelse redan i tidig ålder 
(OECD 2006 s.2). Eleverna i de yngre åldrarna har ofta en nyfikenhet som gör att 
de är intresserade av ny information. I stigande ålder, när denna nyfikenhet 
minskar, krävs att elevernas intresse tillvaratas på ett bättre sätt (OECD 2006 s.9). 
Det visar sig att det skiljer mellan eleverna i de lägre åldrarna och de högre när det 
kommer till behovet av meningsfullhet för att uppleva ämnet som intressant. De 
äldre eleverna behöver ha ett mer specifikt mål med undervisningen för att uppleva 
det som relevant att lära (Anderhag 2014 s.89). Elevers intresse sjunker ju äldre de 
blir på grund av att skolan inte lyckas skapa undervisning som eleverna anser 
meningsfull (SOU 2010:28 s.113).  
 
I en granskning gjord av Skolinspektionen framkom att eleverna saknade 
utmaningar i teknikundervisningen och att de inte ansåg att deras erfarenheter och 
intressen tillvaratogs (Skolinspektionen 2014 s.18, 20). Läraren har en viktig roll i 
att tillvara ta elevens intresse i undervisningen och klargöra målet med 
undervisningen (Anderhag 2014 s.86). Eleverna antydde att motivation och 
intresse skulle öka om de fick ett större inflytande över undervisningen 
(Skolinspektionen 2014 s.20). Det är ett viktigt arbete för att få ett elevperspektiv 
på ämnena (Sjøberg 2005 s.357). Jidesjö (2012 s.87) visar på att det finns 
skillnader i elevers intresse av teknik och den teknik som undervisningen 
framhåller. Även Lindahl (2003 s.234) kom i sin studie fram till att det fanns 
skillnader i elevernas intresse för teknik och NO-ämnena så som de mötte dem i 
och utanför skolan. Det visade sig finnas ett intresse för ämnena utanför skolan 
men lektionerna motsvarade inte dessa förväntningar (Lindahl 2003 s.236). När 
läroplaner, läroböcker och undervisning planeras behöver hänsyn tas till elevernas 
erfarenhet och intresse (Sjøberg & Schreiner 2010 s.29). 

Intresse och framtidsval 
De val som eleverna gör baseras framförallt på deras intresse och vad de anser 
viktigast (Sjøberg 2005 s.356). Det har visat sig vara ett lågt intresse för att utbilda 
sig och jobba inom naturvetenskap och teknik i de industrialiserade länderna 
(Sjøberg & Schreiner 2005 s.1). Skolan lyckas inte fånga elevernas intresse för 
teknik i undervisningen vilket skapar ett problem i att det blir färre elever som 
väljer att utbilda sig till yrken där dessa kunskaper behövs (SOU 2010:28 s.12, 
76). När färre elever väljer att utbilda sig i teknikämnet kommer det bli svårt att 
hålla konkurrenskraften uppe inom teknikutveckling (SOU 2010:28 s.85). 
Arbetslivet bör synliggöras i skolan så att eleverna får en uppfattning av vilka jobb 
det finns och väcka elevernas intresse för att vilja utbilda sig inom teknikområden 
(OECD 2006 s.9, 10). 
 
Det visar sig finnas gemensamma åsikter hos samtliga deltagande länder i ROSE-
projektet vilka är att eleverna anser att teknik är viktigt för samhället (Sjøberg & 
Schreiner 2010 s.6). Det visar sig dock att elever i de nordiska länderna är mer 
skeptiska till att ny teknik kommer att göra arbetet mer intressant, speciellt flickor 



 

5 
 

(Sjøberg & Schreiner 2010 s.9). Utav de länder som ingår i ROSE-projektet är det 
de fattiga länderna som har elever som vill jobba med teknik när de gått ut skolan 
(Sjøberg & Schreiner 2010 s.27).  
 
Teknikundervisningens koppling till vardagen 
I tidigare examensarbete framkommer det att en viktig del i teknikundervisningen 
är att den kopplar till elevernas vardag vilket rapporter har visat att eleverna saknar 
i den undervisning de ges idag (Ravnås 2016). Enligt läroplanen ska ämnet teknik 
kopplas till den teknik eleverna möter i sin vardag. Bjurulf (2013 s.49) påpekar att 
det är viktigt att teknikundervisningen utgår från elevernas vardag för att den ska 
upplevas som relevant. Bjurulf (2013 s.19) beskriver ett problem uppstår när 
undervisningen i stor utsträckning fokuserar på specifika tekniska artefakter och 
missar att sätta in dessa i ett helhetsperspektiv. Eleverna behöver ges möjlighet att 
se artefaktens funktion i ett system för att få en förståelse för varför den behövs. 
Även Peterson (2004 s.633) framhåller att det är viktigt att fånga elevernas vardag 
i undervisningen. Han menar att eleverna bör ges problemlösningsuppgifter de 
uppfattar som meningsfulla för att det ska bli betydelsefullt för dem att lära. 
Problemlösningsuppgifter bör innehålla en samhällelig mening och gå att koppla 
till livet utanför skolan. Är det meningsfullt och viktigt för samhället? är en fråga 
som kan ställas för att se om det är en uppgift som är intressant för eleverna att 
kunna (McCormick 2004 s.23, Jidesjö m.fl. 2009 s.224). Det har visat sig att 
elever har lättare att lösa uppgifter som kopplar till vardagen än abstrakta uppgifter 
(McCormick 2004 s.31). 
 
Björkholm (2014) har gjort en studie där syftet var att undersöka hur teknik kan 
läras ut i skolans lägre årskurser. Lärarna i studien hade i samarbete arbetat fram 
metoder för att undervisningen skulle skapa möjlighet för eleverna att se behov 
och lösa tekniska problem som återfanns i elevernas vardag. Det visade sig i 
studien att detta arbetssätt synliggjorde behovet av att lära sig teknik för eleverna 
(Björkholm 2014 s.18). Även Lindh och Holgersson (2005 s.1109) drar slutsatsen i 
sin studie att en uppgift behöver vara realistisk för att eleverna ska ha nytta av den 
utanför skolan. I deras studie fick eleverna programmera Legorobotar för att lösa 
ett antal olika uppgifter. En viktig faktor för att eleverna skulle utveckla sin 
problemlösningsförmåga var hur realistiskt de upplevde uppgiften vilket även 
Skolinspektionen (2014 s.17)  påpekar då de kom fram till att undervisningen 
behöver en koppling till vardagen.  
 
Även Blomdahl (2007) har gjort en studie om teknikundervisningen i skolans lägre 
åldrar. Studien har genomförts med hjälp av observationer i teknikundervisningen 
under ett års tid där två olika lärares undervisning har följts. Ett 
undervisningsmoment var att eleverna fick vara ute i närmiljön för att studera 
teknik och på så sätt gavs de en verklig bild av tekniken. Besök på en väderkvarn 
var ett studiebesök som eleverna genomförde för att se hur det gick till att 
framställa mjöl. Läraren gav eleverna i uppgifter att försöka göra mjöl utan att 
använda den teknik som fanns. Detta gav eleverna en inblick i hur viktig tekniken 
var i sammanhanget (Blomdahl 2007 s85).  
 
I en rapport av Teknikdelegationen (2009) tillfrågades niondeklassare vad deras 
åsikter om teknik och matematik i skolan var. Det framkom att eleverna inte såg 
vilken koppling tekniken i skolan hade med den teknik de använde i sin vardag. 
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Eleverna efterfrågade en undervisning där lärare kopplar undervisningen till livet 
utanför skolan (Teknikdelegationen 2009 s.9, 11). Även Lindahl (2003 s.237) har i 
sina undersökningar sett att NO och teknikämnet saknar koppling till vardagen och 
tidigare erfarenhet som eleverna har. Andersson, Svensson och Zetterqvist (2008 
s.174) har i sin studie gjort en undersökning av vad elever i årskurs 7 - 9 anser att 
teknik är för något. Det framkommer att elever kopplar ihop teknik med ny och 
mer avancerad teknik snarare än äldre former som exempelvis en stenyxa. 
Undersökningen visar också att eleverna i större utsträckning svarar att teknik är 
något nytt och inte något som funnits sedan långt tillbaka i tiden. Även Jidesjö 
m.fl. (2009 s.225) konstaterar att det stämmer att elever helst vill lära om datorer, 
internet och moderna artefakter. Framtidens teknologi intresserar mer än det som 
hänt i historien (Jidesjö m.fl. 2009 s.226).  
 
Pragmatismen 
Dewey såg skolan som en plats där eleverna kunde utvecklas till medborgare i ett 
demokratiskt samhälle och ansåg att elevernas behov var viktiga att ta till vara på 
(Sundgren 2011 s.103-104). Skolans uppgift är därför att skapa en utbildning så att 
eleverna lär sig den kunskap de behöver för att kunna vara en del av det samhälle 
de lever i (Dewey/Hartman m.fl. 2004 s.58). Undervisningen bör utformas på ett 
sätt som gör att den går att koppla till det samhälle eleven befinner sig i. En 
undervisning som genomförs på ett sådant sätt skapar elever som kan bli goda 
samhällsmedborgare (Sundgren 2011 s115). Skolan bör förmedla kunskap som tar 
upp problem de kan möta i verkligheten och visa på lösningar för att bidra till ett 
bättre samhälle (Dewey/Hartman m.fl. 2004 s.19). Undervisningen ska vara 
användbar i vardagen och inte bara bli en isolerad kunskap som används i skolan. 
 
Skolan bör undvika allt för abstrakta former för lärande som kan bli svåra för 
eleverna att förstå (Sundgren 2011 s.105). Om skolan ger eleverna möjlighet att se 
och lösa problem som de finner i sin omgivning kan de förstå syftet med denna 
kunskap. Det blir tydligt för eleverna vad deras kunskap kan bidra med för att 
utveckla samhället (Dewey/Hartman m.fl. 2004 s.69). Framtiden bör förstås genom 
nuet (Dewey 1916/1999 s.94). Skolans uppgift blir att koppla ihop elevernas liv 
utanför skolan med vad de får lära i klassrummet (Dewey/Hartman m.fl. 2004 
s.50). Skolan ska koppla ihop elevens erfarenhet och vardag med vetenskapen 
(Sundgren 2011 s.119). Det skapas på så vis ett meningsfullt lärande för eleverna. 
Utnyttja den kapacitet som eleverna besitter och bygga vidare på denna för att på 
så vis nå framtida behov (Dewey 1916/1999 s.95).  
 
Intresse behöver väckas för att eleverna ska vara mottagliga för att vilja lära vidare 
i ämnet (Dewey 1916/1999 s.172). För att finna motivation att lära behöver 
eleverna veta vad det är de ska lära och varför detta ska läras (Dewey 1916/1999 
s.93). Är eleven inte intresserad av ett område i undervisningen kommer det att 
krävas en större ansträngning från eleven för att klara av uppgiften vilket kan leda 
till att eleven ger upp (Dewey 1916/1999 s.176). Den kunskap som eleverna möter 
i skolan bör bestå av både ny kunskap som tillsammans med deras tidigare 
erfarenheter skapar lärande. Genom ett sådant tillvägagångssätt ges eleverna 
möjlighet till en djupare förståelse i ämnet (Dewey/Hartman m.fl. 2004 s.17). 
Lektionerna bör därför planeras utifrån elevens erfarenhet och nyfikenhet för att 
bygga vidare på kunskapen (Sundgren 2011 s.110). Undervisningen bör ta hänsyn 
till varje elevs förmåga (Dewey 1916/1999 s.173). Pragmatikerna menar att viljan 
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att lära kommer inifrån eleven och det är därför viktigt att utgå från eleven  
(Sundgren 2011 s.109). Ett sätt att arbeta med eleverna är att utgå från saker som 
eleverna redan använder och därifrån skapa en utökad kunskap (Dewey/Hartman 
m.fl. 2004  s.46). Intresse är något som engagerar eleven. För att göra något 
intressant måste skolan lägga till lockande inslag till verksamheten (Dewey 
1916/1999 s.169). 
 
 
Problemställning 
Teknikämnet är ett relativt nytt ämne i skolan då det infördes som obligatorisk 
ämne först i Lgr 80. Redan då lades det vikt på att teknikämnet skulle utgå från 
elevernas vardag (Blomdahl 2007 s.17-18). Dock har Skolinspektionen (2014 s.14) 
i sin rapport kommit fram till att eleverna har svårt att koppla 
teknikundervisningen till sin vardag och se syftet med den. Det är därför av 
intresse att ta reda på vad eleverna anser vara intressant att lära sig i teknik och vad 
de anser om den undervisning som bedrivs idag. 
 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet är att få kunskap om elevers syn på teknikundervisning och 
teknikundervisningens relation till elevernas vardag. 
  
Vad anser eleverna är intressant att lära sig inom teknikundervisningen? 
Hur upplever eleverna den teknikundervisning som de möter i skolan? 
Vad anser eleverna att teknikkunskaper har för nytta i vardagen? 
 
 
Metod 
I detta avsnitt beskrivs det tillvägagångssätt som valts för att besvara studiens 
frågeställningar och hur datainsamling samt analys av data har skett. 
 
Metodval 
I denna studie har både kvantitativ och kvalitativ metod använts för att besvara 
frågeställningarna. Genom att använda båda dessa metoder ges det möjlighet till 
att uppnå en djupare kunskap om elevernas upplevelser av teknikundervisningen. 
Kvantitativ metod är lämplig när det handlar om att ta reda på elevers attityder och 
används för att svara på hur många som är av en viss åsikt (Trost & Hultåker 2007 
s.23). En kvalitativ metod kan sedan användas som ett komplement till en 
kvantitativ då det ger möjlighet att förtydliga frågor för eleverna och det ger 
intervjuaren möjlighet till följdfrågor för att få ett förtydligande om elevernas 
tankar vilket leder till en djupare förståelse av deras åsikter. 
 
För att kunna besvara frågeställningarna för denna studies har ett enkätformulär 
använts där eleverna har fått besvara ett antal frågor om hur de upplever 
teknikundervisning, vad de vill lära i teknik och vilken teknik de använder i 
vardagen (Bilaga 1). Enkäten utformades med både öppna och slutna frågor för att 
få en bild av elevernas åsikt om teknikämnet utanför och i skolan. De slutna 
frågorna utformades för att ta reda på elevernas attityd och de utformades som 
påståenden som eleverna fick besvara med alternativ som instämmer och håller 
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inte med (Trost & Hultåker 2007 s.71). För att ta reda på vad eleverna använder 
för teknik utanför skolan utformades en öppen fråga, eftersom det är svårt att göra 
svarsalternativ som täcker alla tänkbara alternativ för vilken teknik som eleverna 
använder utanför skolan. Öppna svarsalternativ ger deltagarna möjlighet att 
besvara frågan utan att styras av redan förutbestämda svar. Fördelen med slutna 
frågor är att deltagarna vet vad som efterfrågas och på så sätt minskas risken för 
feltolkningar (Larsen 2009 s.47). Antalet frågor har anpassats och begränsats för 
att eleverna inte ska tröttna utan orka besvara samtliga frågor (Trost & Hultåker 
2007 s.73).  
 
Utöver enkäten har det genomförts fokussamtal där eleverna i grupp har fått 
besvara frågor (Bilaga 2). Fokussamtal innebär att en grupp människor 
tillsammans med en intervjuare diskuterar ett givet ämne (Davidsson 2007 s.64). 
Fokussamtalet förbereddes genom att utforma en samtalsguide för att säkerställa 
att frågorna besvarade studiens syfte (Bilaga 2). Genom att förbereda och bearbeta 
frågorna till samtalen är det större chans att rätt frågor ställs för att besvara 
frågeställningen (Trost 2005 s.76). Gruppstorleken vid fokussamtal 
rekommenderas att vara 4-6 personer (Davidsson 2007 s.66).  
 
Urval 
När en undersökning genomförs är det viktigt att de medverkande förstår vad det 
är för fenomen som de förväntas besvarar frågor om (Larsen 2009 s.23). En 
enkätundersökning kräver att eleverna kan läsa den text som finns vilket gjorde att 
elever som går i lägre årskurser än årskurs 3 valdes bort. För att genomföra 
enkätundersökningen med efterföljande fokussamtal kontaktades ett antal rektorer 
i närliggande kommuner via e-post. Det var endast två rektorer som svarade varav 
den ena skulle återkomma om hen hade lärare som var intresserade. Denna rektor 
återkom dock aldrig. Den andra rektorn svarade att kontakt kunde tas med lärare 
på hens skolor vilket gjordes. Till studien valdes elever som går i årskurs 3 och 
årskurs 5. Årskurs 5 valdes för att de har haft teknikundervisning i fler år än 
årskurs 3 och att de är de äldsta eleverna i det utvalda rektorsområdet. Kontakt 
togs med två lärare som undervisade i årskurs 3 och en lärare som undervisade i 
årskurs 5 som samtliga var positiva till att medverka i undersökningen. Det var 
elever från två skolor som medverkade i studien och totalt 38 elever som har 
svarade på enkäten. Av dessa var 11 elever från årskurs 5 och 27 från årskurs 3. 
Fördelningen mellan könen var 22 flickor och 16 pojkar. Fokussamtalet 
genomfördes med 5 grupper. Två av grupperna bestod av elever från årskurs 5 och 
de andra tre av elever från årskurs 3. Gruppstorleken var mellan 3-6 elever. Dessa 
grupper sattes ihop slumpmässigt utifrån de elever som var intresserade av att 
medverka i fokussamtalen. 
 
Etiska förhållningssätt 
För att få bedriva forskning krävs att forskare gör etiska övervägande för att 
skydda människors integritet (Vetenskapsrådet 2002 s.5). Det finns fyra huvudkrav 
som ingår i individskyddskravet vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet består i att deltagarna ska ges information om vad syftet är 
med undersökningen och vilken roll deltagaren kommer att ha. Det ska vara 
frivilligt att deltaga och deltagandet ska kunna avbrytas om deltagarna önskar 
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(Vetenskapsrådet 2002 s.7). Med samtyckeskravet menas att de som deltar i 
undersökningen ska ha gett sitt samtycke. Består undersökningen av deltagare som 
är under 15 år ska även föräldrar till dessa ge sitt samtycke (Vetenskapsrådet 2002 
s.9) Även om samtycke har getts ska deltagarna ha möjlighet att bestämma i vilken 
utsträckning de vill medverka (Vetenskapsrådet 2002 s.10). Konfidentialitetskravet 
består i att det inte ska vara möjligt att identifiera deltagarna i den redogörelse som 
ges av undersökningen, oavsett om det sker i muntlig eller skriftlig form 
(Vetenskapsrådet 2002 s.12). Det fjärde huvudkravet är nyttjandekravet vilket 
betyder att det insamlade materialet inte får användas till annat än den studie den 
är insamlad för (Vetenskapsrådet 2002 s.14). 
 
Informationskravet har tillgodosetts genom att lärare och rektor tagit del av 
informationsbrevet (Bilaga 3). Föräldrarna till eleverna fick också ett 
informationsbrev där de fick svara på om de samtyckte till att deras barn deltog i 
undersökningen, vilket tillgodosett samtyckeskravet (Bilaga 4). Även eleverna 
informerades om att det var frivilligt att delta i undersökningen. Det är inte möjligt 
att identifiera deltagarna i denna studie då det inte förekommer några namn varken 
på eleverna eller skolorna vilket gör att konfidentialitetskravet uppfylls. 
Nyttjandekravet uppfylls genom att det insamlade materialet endast används till 
denna studie och förstörs efter att rapporten godkänts.  
 
Genomförande 
Eleverna fick en enkät där de skulle svara på ett antal påståenden om 
teknikundervisningen (Bilaga 1). Påståendena handlade dels om vad de vill lära 
om på tekniklektionerna och dels hur de upplever den teknikundervisning de mött i 
skolan hittills. Enkäten utformades för att ta reda på hur eleverna upplever 
teknikundervisningen och vad eleverna är intresserade av, eftersom det visat sig att 
teknikundervisningen sällan utgår från elevernas intresse och vardag 
(Skolinspektionen 2014 s.7). Innan eleverna genomförde enkätundersökningen 
gavs de en förklaring till hur det går till att fylla i en enkät och att deltagandet var 
frivilligt. Det förklarades också att eleverna fick be om förtydligande om de stötte 
på ord de inte förstod i enkäten. Svarsalternativen förtydligades för dem så att de 
skulle veta vad det betydde att sätta kryss i de olika rutor som fanns som 
svarsalternativ. Det fanns fyra olika rutor som svarsalternativ. Två av dessa hade 
en rubrik ovanför vilka också hade symbolerna tummen upp eller tummen ner. De 
mittersta rutornas betydelse förklarades genom att visa eleverna med handen 
nästan tummen upp och nästan tummen ner. Eleverna ombads också att kryssa i 
vilket kön de är av. Det gav också en förklaring till varför denna 
enkätundersökning gjordes och att det var just deras åsikter som var viktiga. Det 
tog ungefär 10 minuter att genomföra enkäten. Samtliga elever satt kvar tills alla 
slutfört sin enkät. 
 
Efter att eleverna genomfört enkätundersökningen fick de en förklaring på hur ett 
fokussamtal går till. Därefter tillfrågades eleverna om de ville medverka i ett 
fokussamtal. Eftersom det var många som ville göra detta gjordes det ett 
slumpmässigt urval gällande vilka elever som fick vara med på fokussamtalet. I 
årskurs 5 genomfördes fokussamtal med två elevgrupper. Den ena gruppen bestod 
av 4 elever och den andra gruppen bestod av 5 elever. Samtalet genomfördes i ett 
grupprum intill klassrummet. I årskurs 3 genomfördes samtalen med 3 
elevgrupper. Den ena gruppen bestod av 3 elever, den andra av 5 elever och den 
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tredje av 6 elever. Även dessa samtal genomfördes i ett intilliggande grupprum. 
Samtalen tog mellan 15 och 20 minuter. För att vara säker på att ställa samma 
frågor i de olika grupperna följdes en samtalsguide som hade förberetts i förväg. 
De frågor som användes under fokussamtalen var framtagna för att besvara 
frågeställningarna som denna studie har för avsikt att undersöka (Bilaga 2).  
 
Analys 
Det insamlade materialet till denna studie kommer från både en enkät och från 
fokussamtal. Enkätsvaren har sammanställts för att få en överblick gällande hur 
svaren är fördelade för samtliga deltagare samt utifrån årskurs och kön. Materialet 
från fokussamtalen har sammanställts och därefter analyserats för att se vilken 
insamlad data som är relevant för studies frågeställningar (Trost 2005 s.125). 
 
De slutna svaren i enkäten har sammanställts i ett excelldiagram för att ge en bild 
av vad eleverna anser om teknikundervisningen och vad de vill lära om på 
lektionerna. Sammanställningen av enkäterna har skett manuellt där varje 
påståendesvar har räknats ihop för sig och därefter sammanställts i ett diagram. 
Diagrammen sammanställdes dels för att få en överblick av det totala resultatet för 
samtliga deltagare. Därefter sammanställdes resultatet efter årskurs och kön för att 
eventuellt kunna se skillnader mellan dessa faktorer. Diagrammen ger en översikt i 
hur frekvensfördelningen av svaren ser ut (Larsen 2009 s.59). I enkäten fanns det 
fyra svarsalternativ till varje fråga. Det var två alternativ som visade en negativ 
inställning till påståendet och två som visade en positiv inställning. När 
diagrammen gjordes slogs alternativen ihop två och två. När det finns flera 
alternativ kan dessa vid sammanställningen av resultatet slås ihop för att ge en 
bättre överblick av resultatet om svarsalternativen ligger nära varandra i betydelse 
(Larsen 2009 s.61). Den öppna frågan som eleverna besvarades sammanställdes i 
en tabell där de 4 tekniska artefakter som eleverna hänvisade till i störst 
utsträckning redovisas. 
 
Sammanställningen av materialet från fokussamtalen har analyserats med hjälp av 
en innehållsanalys där synliga mönster belysts (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström 2013 s.147). Under fokussamtalen användes en mall med förberedda 
frågor där de svar som eleverna gav under samtalet antecknades (Bilaga 2). Vid 
renskrivningen av dessa anteckningar sorteras svaren från samtliga fokussamtal in 
under respektive fråga i samtalsmallen. Genom detta tillvägagångssätt blev det 
möjligt att få en god översikt och lätt att se om det fanns likheter eller skillnader på 
svaren från de olika grupperna. Därefter färgmarkerades svaren utifrån vilken 
frågeställning, i denna studie, den besvarade. Detta tydliggjorde vilka svar 
frågeställningarna fick utifrån fokussamtalen. Liknande svar sorterades ihop för att 
få syn på likheter och olikheter i svaren. När denna sammanställning var klar 
jämfördes svaren från fokussamtalen med de resultat som framkommit i 
enkätundersökningen för att påvisa skillnader och likheter i svaren. Svaren från 
fokussamtalen användas för att bekräfta resultatet från enkätundersökningen och 
visa på nya aspekter som inte kommit fram genom enkätundersökningen då 
eleverna inte var styrda av fasta svarsalternativ under fokussamtalen. 
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Resultat 
I detta avsnitt presenteras det resultat som framkommit genom enkätundersökning 
och fokussamtal som är relevant för att besvara studiens frågeställning. Det är 
totalt 38 elever som har besvarat enkäten. I de fall det saknas svar eller varit 
otydligt vilket alternativ eleven valt har denna elevs svar uteslutits vilket gör att 
några påståenden har färre än 38 svarande elever.  
 
Vad anser eleverna är intressant att lära sig inom 
teknikundervisningen? 
Enkätens frågeställning om vad eleverna vill lära sig på tekniklektionerna 
besvarades av 38 elever. Av dessa elever anser 36 att de vill få möjlighet att själva 
uppfinna. Det var 33 elever som svarade att de vill få möjlighet att plocka isär 
saker för att se hur de är uppbyggda och 33 elever svarade att de vill lära sig om 
hur elektricitet fungerar. Det var två påståenden som fick fler negativa än positiva 
svar. Av 38 elever svarade 26 elever att de inte anser det intressant att lära om hur 
lyftkranar fungerar och 23 elever anser inte att de vill lära om hur man bygger 
broar som håller (Figur 1).  
 

 
Figur 1 - Vad samtliga 38 elever vill lära om på tekniklektionerna. 

En skillnad som kan ses mellan eleverna i årskurs 3 och årskurs 5 är att det inte 
finns någon i årskurs 5 som angett att de var intresserade av att lära om hur 
lyftkranar fungerar. I årskurs 3 anser cirka 44% att de vill lära om hur lyftkranar 
fungerar. Skillnader syns också om påståendet, uppfinningars betydelse för 
samhället, där 70% av eleverna i årskurs 3 anser detta intressant medan det endast 
är 27 % av eleverna i årskurs 5 som anser detta intressant. Vilken påverkan teknik 
har på miljön visar också skillnader mellan årskurserna. Det är 73% av eleverna i 
årskurs 3 som anser sig intresserade av att lära om detta medan det är 36% av 
eleverna i årskurs 5 som anser det. I Figur 2 går det att utläsa att det finns 
tendenser till att eleverna i årskurs 5 är något mindre intresserade av åtta av de tio 
påståenden som ingick i denna enkät än eleverna i årskurs 3. 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

26 23
16 16 14 12 8 5 5 2

12 15
21 22 23 26 30 33 33 36

Vad elever vill lära om på tekniklektionerna 
(samtliga deltagare)

Inte intresserad Intresserad



 

12 
 

 
Figur 2 - Jämförelse av vad eleverna i åk 3 och åk 5 vill lära om på tekniklektionerna 

Det var 22 flickor och 16 pojkar som besvarade enkätens frågeställning om vad 
elever vill lära på tekniklektionerna. En skillnad mellan könen var att pojkar i 
större utsträckning vill lära om hur en dator fungerar. Samtliga pojkar anger att de 
är intresserade av detta medan det är cirka 63% av flickorna som anser datorer som 
intressant att lära om. Samtliga pojkar anser också att de vill få plocka isär saker 
för att se hur de är uppbyggda. Flickorna är mest intresserade av att prova att 
själva uppfinna då samtliga flickor svarade positivt på detta påstående. Bygga efter 
ritningar är ett påstående som har en skillnad mellan könen. Flickorna visar ett 
större intresse för att bygga efter ritningar då det är 67 % av flickorna som svara 
positivt på detta påstående medans det är 44% av pojkarna som svarat positivt. 
Resultatet visar att hur en lyftkran fungerar är det påstående som minst andel 
flickor (27%) och pojkar (38%) anser sig intresserade av (Figur 3).   
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Figur 3 - Jämförelse av vad flickor och pojkar vill lära om på tekniklektionerna 

Eleverna fick i enkäten möjlighet att ge exempel på vad de använder för teknik på 
fritiden. Denna fråga var en öppen fråga utan svarsalternativ. Några elever skrev 
ner flera olika saker medan andra valde att bara ange ett par saker de använder. 
Samtliga 38 elever angav minst en sak som de använder på fritiden. Efter att ha 
sammanställt samtliga svar har det i Tabell 1 nedan redogjorts för de fyra 
alternativ som angetts av flest elever. 
 
Tabell 1 - Teknik som eleverna använder på fritiden, de 4 vanligaste svaren. 

Teknik som 
eleverna använder 
på fritiden 

 
Årskurs 5 

 
Årskurs 3 

Dator 8st 16st 
Surfplatta 7st 14st 

Mobiltelefon 7st 11st 
Tv 2st 11st 

 
Av de svar som angavs var det dator, surfplatta och mobiltelefon som var de mest 
förekommande. Dessa svar återkom också under fokussamtalen när eleverna fick 
redogöra för vad de använder för teknik hemma. På frågan Vad skulle ni vilja lära 
er på tekniklektionerna? gavs svar som hur en surfplatta fungerar, hur wifi 
fungerar, hur en mobiltelefon fungerar m.m.  
 

Veta vad det är  för skillnad på olika Iphonemodeller (elev åk 5). 
Vill prova att bygga ihop en dator (elev åk 3).  

 
Det förekom också mer generella svar där svaret var att få lära hur olika tekniska 
saker fungerar och att kunna hantera maskiner. När eleverna diskuterade maskiner 
var det bland annat att hantera de maskiner som finns i träslöjdssalen då denna 
kunskap var viktig för annars fick de inte använda dessa maskiner. 
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Viktigt att kunna om man vill börja jobba med det (elev åk 5). 
 

Eleverna fick även frågan vilken teknik de anser viktig att kunna. De besvarade 
frågan med att ge exempel. Det var exempel som spel, datorer, sladdar, energi, 
kärnkraftsverk, solceller, bilar, klockor och vattenverk. Några av eleverna svarade 
att de som arbetar med dessa saker behöver kunskapen medan andra elever svarade 
att det var kunskaper som de anser sig behövda utan att koppla detta till att det 
gäller dem som arbetar med detta.  
 

Viktigt att kunna för några som jobbar med det (elev åk 5). 
 
Eleverna visar i enkäten att de gärna vill få möjligheten att uppfinna på 
tekniklektionerna. Under fokussamtalen pratade eleverna om att kunna tillverka 
robotar som skulle hjälpa till med exempelvis städning. I en annan grupp var de 
också inne på att tillverka robotar men då var det för att kunna hjälpa sjuka 
människor som inte kan gå. En elev svarade att han gärna skulle vilja uppfinna för 
att göra livet bättre vilket de övriga i gruppen höll med om.  
 

Uppfinna saker för att göra livet lättare (elev åk 3). 
 
Programmering är också något som elever nämnde under fokussamtalen att de vill 
lära sig om på lektionerna. De anser att programmering är en kunskap som behövs 
för att kunna skydda sig mot hackers som annars skulle kunna ta över deras dator. 
Det nämns också att de kan tjäna pengar på att programmera spel. 
 

Programmera så man kan skydda sig om någon försöker hacka datorn 
(elev åk 3). 

 
Hur upplever eleverna den teknikundervisning som de möter i 
skolan? 
Enkätens frågeställning om hur eleverna upplever teknikundervisningen 
besvarades av 38 elever. Det var 32 elever som anser att de lär genom att få göra 
laborationer och undersökningar och 31 elever anser att teknik är ett viktigt ämne i 
skolan. Det visar sig att det fanns en positiv inställning till teknik där  34 elever 
anser att teknik är roligt. Det var 10 elever som inte anser att teknikundervisningen 
är intressant, av dessa 10 elever anser 7 att teknik är roligt. Av de 37 elever som 
besvarade frågeställningen är det 12 elever som anser att teknik är svårt. Det var 1 
elev som inte besvarade detta påstående (Figur 4). 
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Figur 4 - Vad samtliga 38 elever tycker om teknikundervisningen. 

Enkätens frågeställning om hur eleverna upplever teknikundervisningen 
besvarades av 11 elever i årskurs 5 och 27 elever i årskurs 3. Det är en något 
mindre andel elever i årskurs 5, än årskurs 3, som tycker att teknik är svårt. Cirka 
18% av eleverna i årskurs 5 anser att teknik är svårt och i årskurs 3 är det cirka 
38% som anser detta. En annan skillnad är att en större andel av eleverna i årskurs 
3 anser att teknik är roligt än eleverna i årskurs 5. Det är 96% i årskurs 3 som 
besvarat påståendet positivt i jämförelse med 73% i årskurs 5. Detsamma visar sig 
för påståendet om teknikundervisningen är intressant där 81% av eleverna i årskurs 
3 och 64 % av årskurs 5 besvarat positivt. Eleverna i årskurs 3 är överlag mer 
positivt inställda till påståendena (Figur 5). 
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Figur 5 - Jämförelse av vad elever i åk 3 och åk 5 tycker om teknikundervisningen 

Frågeställningen om hur eleverna upplever teknikundervisningen besvarades av 22 
flickor och 16 pojkar. Det är något färre pojkar än flickor som tycker att teknik är 
svårt i skolan. Cirka 40% av flickorna anger att teknik var svårt och bland pojkarna 
är det cirka 25% som anser att teknik är svårt. Det är cirka 95% av flickorna som 
tycker att teknik är roligt medan det är 81 % av pojkarna som anser detta. 
Flickorna är överlag mer positivt inställda till påståendena (Figur 6). 
 

 
Figur 6 - Jämförelse av vad flickor och pojkar tycker om teknikundervisningen 
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Av det som eleverna berättade under fokussamtalen om teknikundervisningen så är 
det framför allt två ord som förekommer, kul och roligt, vilket överensstämmer 
med enkätundersökningen där 34 av de 38 elever som besvarat enkäten har angett 
att teknik är roligt. Eleverna är eniga i att teknikundervisningen är viktig för att ge 
dem kunskaper som gör att de kan använda de tekniska saker som finns omkring 
dem. Enligt elevernas resonemang skulle en avsaknad av teknikundervisning leda 
till att ingen skulle lära sig hur teknik fungerar vilket skulle lett till att det inte 
funnits någon teknik. 

 
Skulle bli svårt utan då det exempelvis inte skulle funnits datorer (elev åk 
5). 
Det blir en bättre framtid med teknik i skolan (elev åk 3). 

 
Under resonemanget kring om teknikundervisning är viktigt är det en elev som 
kommenterar att de inte har teknikundervisning så ofta.  

 
Ja men vi ha det sällan (elev åk 3). 

 
Under fokussamtalen framkom att eleverna inte fick någon möjlighet att bestämma 
vad de skulle få göra på tekniklektionen. Samtliga elever svarade nej när de fick 
frågan om de fick vara med och bestämma innehållet på tekniklektionerna. Det 
fanns dock olika tankar om varför det var så. Några tyckte att de borde få göra det 
medan det fanns en elev som svarade att det inte skulle gå för att de hade så många 
galna idéer. Det verkade som att eleverna accepterade att de inte har möjlighet att 
påverka undervisningen. 
 

Nej det bara är så i skolan (elev åk 3). 
 
Det eleverna lär i skolan använder de bara i skolan, vilket blev tydligt när eleverna 
svarade på om de har använt den teknikkunskap de lärt i skolan i något annat 
sammanhang. Samtliga grupper nämner brobygge som något de fått göra på 
tekniklektionerna. De grupper som bestod av elever från årskurs 5 nämner att de 
har fått koppla ihop batteri och lampa för att få lampan att lysa. När eleverna  fick 
frågan om de haft användning av det de lärt sig på lektionerna i något annat 
sammanhang svarad de att de inte har haft det. 

 
Nej inte alls. Hemma latar man sig med teknik, i skolan bygger man med 
teknik (elev åk 3). 
Nej i skolan har vi byggt med sugrör det gör jag inte hemma (elev åk 3). 

 
Båda fokusgrupperna från årskurs 5 nämnde att de fått koppla ihop lampa och 
batteri för att få lampan att lysa. Detta är något som eleverna tyckte var kul att 
göra. De har däremot inte sett någon användning av kunskapen utanför skolan. 
 

Tror inte vi har någon användning av det hemma  (elev åk 5). 
 
Laborationer och undersökningar är arbetssätt som många av eleverna i denna 
undersökning anser vara lärorikt. I enkätundersökningen besvarade 32 av 37 elever 
att de anser arbetssättet som lärorikt (1 elev besvarade ej påstående). Under 
fokussamtalen berättar eleverna om att de har byggt broar och kopplat lampor med 
batterier. De tyckte att dessa saker har varit roliga att göra. 
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Sitta och greja med lampor, koppla ihop med batteri och sladdar. Vi har 
gjort det för att det är kul (elev åk 5). 
Vi har byggt broar för att lära oss hur saker ska hanteras och vad man ska 
använda för material (elev åk 3). 

 
Vad anser eleverna att teknikkunskaper har för nytta i vardagen? 
Enkätens frågeställning om vad eleverna tycker är nyttan med 
teknikundervisningen besvarades av 38 elever. Av dessa anser 37 att teknik är 
viktigt för samhället. Det är 33 elever som anser att teknik kan lösa problem i 
vardagen. Påståendet teknik är viktigt för mig besvarade 30 elever att de anser 
stämma. Det är 1 elev som inte besvarat detta påstående. Av 38 elever är det 30 
elever som anser att teknikkunskaper behövs för att kunna få ett jobb. Även på 
påståendet att de behöver kunna teknik för att klara vardagen är det 30 elever som 
instämmer i. Resultatet visar att majoriteten av eleverna anser samtliga påståenden 
vara viktiga (Figur 7). 
 

 
Figur 7 - Vad samtliga 38 elever tycker är viktigt med teknikundervisning. 

Frågeställningen om vad eleverna tycker är viktigt med teknikundervisningen 
besvarades av 27 elever i årskurs 3 och 11 elever i årskurs 5. Det som skiljer 
eleverna i årskurs 3 och årskurs 5 är påståendet om teknikkunskaper behövs för att 
få ett jobb. Cirka 45% av eleverna i årskurs 5 och 92% av eleverna i årskurs 3 
anser att de behöver kunskaper i teknik för att kunna få ett jobb. I övriga 
påståenden anser de flesta eleverna oavsett årskurs att det är viktigt med teknik 
(Figur 8). 
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Figur 8 - Jämförelse av vad elever i årskurs 3 och årskurs 5 tycker är viktigt med teknikundervisningen 

 
Frågeställningen om vad eleverna tycker är viktigt med teknikundervisningen 
besvarades av 22 flickor och 16 pojkar. Att teknik är viktigt för samhället är något 
som både flickor (95%) och pojkar (100%) anser.  Det finns skillnader i hur pojkar 
och flickor svarat på om de behöver teknik för att klara vardagen. Av pojkarna är 
det 69 % som anser att de behövde teknik för att klara vardagen medan 86 % av 
flickorna anser detta. Det är dock något fler pojkar (88%) än flickor (73%) som 
anser att teknikkunskaper behövs för att kunna få ett jobb (Figur 9). 
 

 
Figur 9 - Jämförelse av vad flickor och pojkar tycker är viktigt med teknikundervisningen 
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I enkäten framkom att de flesta eleverna anser att teknik är viktigt för samhället. I 
fokussamtalen förs det diskussioner om exempel på teknik som eleverna anser 
viktigt i samhället. Det är allt ifrån att trafiken inte skulle fungera utan teknik till 
att de inte skulle klara sig utan mobiltelefoner. Mobiltelefonen nämndes dels som 
en rolig sak de kan spela på och dels till att den behövs för att kunna ringa efter 
brandkår och ambulans. Under resonemangen kommer de fram till att det finns 
teknik över allt. 
 

Det är teknik i allt (elev åk 3). 
Skulle inte klara oss utan teknik. Vi skulle inte få någon mat utan bara äta 
frukt (elev åk 3). 

 
Under samtliga fokussamtalet råder det en enighet i att teknik är viktigt att kunna. 
Det är framför allt nyttan av att kunna teknik för att klara av framtida jobb som 
nämns under fokussamtalen, vad som anses viktigt för den enskilde individen. 
 

Datorer är viktigt att kunna för att man kan behöva det i jobbet (elev åk 5). 
Mamma använder dator för att lära sig ett nytt jobb (elev åk 3). 
Om man vill bli något behöver man kunna teknik (elev åk 3). 

 
Eleverna kommer under fokussamtalens gång fram till att mycket av det som finns 
runt omkring dem består av teknik. Det är diskussioner om att teknikkunskap 
behövs för att klara av att använda de tekniska apparater som finns i vardagen. 

 
Så man vet hur saker fungerar (elev åk 5). 
Viktigt att veta hur saker fungerar för att man ska kunna använda dem 
(elev åk 3). 
Behövs för att kunna kolla på film (elev åk 3). 

 
I enkäten besvarade 33 elever av 38 att de anser att teknik kan lösa problem i 
vardagen. Under fokussamtalen ställdes frågan Vad har ni gjort på 
tekniklektionerna? Det ställdes därefter en följdfråga om varför elever tror att de 
får lära sig teknik i skolan. Det som eleverna i sina diskussioner kom fram till var 
att de exempelvis behöver teknikkunskap för att kunna laga saker om de går 
sönder.   

 
Om något går sönder kan man laga det (elev åk 5). 
Ja såklart för att kunna lösa problem (elev åk 5). 

 
Resultatsammanfattning 
Det framkommer i undersökningen att eleverna anser att teknik är en viktig del i 
deras vardag och att samhället inte skulle fungera utan teknik. Eleverna har en 
positiv inställning till ämnet i skolan, däremot anser de inte att de har haft 
användning av det de gjort på lektionerna utanför skola. När elever började 
diskutera om vad teknik är kom de fram till att teknik finns överallt. De förslag 
som eleverna själva kommer med som undervisningsförslag är att få lära om 
teknik som de använder på sin fritid. De ser också teknik som något de kan 
använda för att göra vardagen och livet lättare för människan som exempelvis 
uppfinna robotar som kan hjälpa sjuka människor att klara vardagen. 
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Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras de metoder som använts i denna studie och vilken 
tillförlitlighet de har haft. Därefter följer en resultatdiskussion över det som 
framkommit vid undersökningarna. 
 
Metoddiskussion 
I denna studie har både kvantitativa och kvalitativa metoder använts för att söka 
svar på frågeställningarna. Användandet av två olika metoder stärker 
undersökningens trovärdighet då det finns både styrkor och svagheter med de olika 
metoderna vilket gör att de kompletterar varandra. Det kallas för 
metodtriangulering och betyder att svagheter i den ena metoden stärks av styrkor 
ur den andra (Larsen 2009 s.28). 
 
För att få ett resultat som kan vara representativ för en population krävs att den 
genomförs på ett stort antal ur den tänkta populationen (Trost & Hultåker 2007 
s.37). I denna undersökning var det 38 elever från två olika skolor, vilka ingår i 
samma rektorsområde, som besvarade enkäten. För att det skulle kunna gå att dra 
några generella slutsatser hade de varit nödvändigt att göra undersökningen med 
ett större antal elever från flera olika skolor. Då tiden för denna studie var 
begränsad och intresset hos de tillfrågade skolorna varit lågt har det inte funnits 
möjligt att göra undersökningen på ett större antal elever vilket innebär att det inte 
går att generalisera resultatet. 
 
Både enkäten och samtalsguiden till fokussamtalen har utformats för att besvara de 
frågeställningar som studien har. En hög validitet är när enkät och intervju 
innehåller frågor som besvarar studiens frågeställning (Trost & Hultåker 2007 
s.65). För att enkäten skulle vara genomförbar med elever i årskurs 3 och 5 har 
innehållets mängd anpassats och begränsats vilket gör att frågor som skulle kunnat 
vara av relevans kan ha uteslutits. För många frågor hade dock kunnat påverka 
undersökningen negativt då eleverna inte orkat svara på alla frågor. Påståendena i 
enkäten har skrivits på ett enkelt språk för att eleverna ska förstå. Enkla frågor som 
är lätta att förstå och inte har tolkningsutrymme ger hög reliabilitet (Trost & 
Hultåker 2007 s.65). Det kan dock vara så att eleverna tolkar de olika påståendena 
på olika sätt. Exempelvis står det i enkäten teknik är roligt vilket kan tolkas som 
antingen teknik i allmänhet eller teknikundervisning. 
 
Fördelen med fokussamtalen var att det fanns möjligheter till följdfrågor och 
förtydligande i de fall elevernas svar inte förstods. Nackdelen med fokussamtal är 
att det kan förekomma påverkan från deltagare som gör att några elever väljer att 
inte uttrycka sin åsikt (Trost 2005 s.47). En annan nackdel är intervjueffekten där 
de som intervjuas svara det som de tror att intervjuaren vill höra (Larsen 2009 
s.27). Samtalen spelades ej in utan det eleverna sa skrevs ner under tiden som 
samtalet genomfördes. Det kan göra att information kan ha missats då allt inte 
hann antecknas.  
 
För att säkerställa reliabilitet har det innan varje enkätundersökning gjorts en 
genomgång med eleverna om hur en enkät genomförs och vad det är de ska 
besvara. Det har inneburit ett förtydligande av vad svarsalternativen betyder för att 
säkerställa att eleverna förstår vad det är de besvarar. För att få en hög reliabilitet 
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krävs att varje undersökningstillfälle har samma förutsättningar (Trost & Hultåker 
2007 s.64). Det som försvårar reliabiliteten i fokussamtalen är att frågorna kan ha 
ställts och uppfattats på olika sätt.  
 
Fokussamtalen genomfördes direkt efter enkäten vilket kan påverka elevernas 
svar. Det kan vara så att påståendena från enkäten blir vad eleverna relaterar till i 
sina svar under fokussamtalen. I enkäten förekom exempelvis en fråga om hur 
vatten kommer till kranen och detta var ett svar som återkom under fokussamtalen 
när eleverna svarade på vilken teknik de använder i sin vardag. Det kan således ha 
förekommit en kontexteffekt vilket betyder att tidigare frågor påverkar svar i 
kommande (Larsen 2007 s.109). 
 
Resultatdiskussion 
I detta avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras tillsammans med den 
forskning och teori som presenterats i bakgrunden.  

Hur eleverna upplever teknikundervisningen som de möter i skolan 
och hur undervisningen kan utvecklas för att koppla till elevernas 
intresse och vardag 
I denna undersökning ingick elever i de yngre åldrarna. Resultatet i 
undersökningen visade att eleverna har en positiv inställning till 
teknikundervisningen. Det var en stor del som upplever att det är roligt och kul 
med teknik vilket framkommer både i enkätundersökningen och i fokussamtalen. 
Det är dock 10 av 38 elever som inte upplever teknikundervisningen som 
intressant. Av dessa 10 elever svarade dock 7 att teknik är roligt vilket eventuellt 
kan förklaras med att dessa elever har gjort åtskillnad av teknik som ett allmänt 
uttryck och hur teknikundervisningen upplevs. Jidesjö (2012 s.87) har i sin studie 
visat på att det finns skillnader mellan elevers intresse av teknik och den teknik de 
möter i skolan vilket kan vara fallet även i denna studie. Tidigare forskning har 
visat att intresset för teknikämnet sjunker ju äldre eleverna blir (Skolinspektionen 
2014 s.15, 21). Även resultatet i denna studie visade att det finns sådana tendenser. 
Det var en större andel elever i årskurs 3 än årskurs 5 som ansåg att teknik är 
roligt. Samma tendenser visade sig gällande påståendet om teknikundervisningen 
är intressant. Tidigare studier visar att eleverna i de yngre åldrarna ofta har en 
nyfikenhet för ny information. I stigande ålder, när denna nyfikenhet minskar, 
krävs det att elevernas intresse tillvaratas i större utsträckning (OECD 2006 s.9). 
Tidigare forskning har påtalat att äldre elever behöver tydligare mål med 
undervisningen för att förstå syftet och uppleva det intressant (Anderhag 2014 
s.89). Även elevers inkludering i teknikundervisningen påverkar intresset 
(Anderhag 2014 s.83-84). 
 
Om lektionerna inte motsvarar elevernas förväntningar finns risk att de tappar 
intresset för teknik (Lindahl 2003 s.236). Skolinspektionen (2014 s.20) har i 
undersökningar sett att elevers intresse för ämnet teknik skulle öka om de fick 
inflytande över undervisningens innehåll. Resultatet i denna studie visade att 
eleverna inte uppfattade att det fanns något elevinflytande i undervisningen då 
samtliga elever i fokussamtalen svarade att de inte fått vara med och bestämma 
innehållet på lektionerna. Eleverna ger dock förslag på vad de skulle vilja lära på 
lektionerna om de fick vara med och bestämma. Forskning visar att det är 
betydelsefullt att ta reda på vad eleverna anser meningsfullt att lära då intresset för 
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att lära ökar om eleverna ser vilken mening kunskapen har (Sjøberg & Schreiner 
2005 s.2; McCormick 2004 s.23; Jidesjö m.fl. 2009 s.224). Dewey (1916/1999 
s.172) påpekar att om intresse finns så ökar viljan att lära.  
 
Utifrån ett pragmatiskt perspektiv bör lektionerna planeras utifrån elevernas 
erfarenhet och nyfikenhet för att därifrån bygga vidare på kunskapen (Sundgren 
2011 s.110; Dewey 1916/1999 s.95). En av de saker som framkom i ROSE-
projektet var att undervisningen bör inkludera modern teknik för att eleverna ska 
uppleva den som relevant och intressant. Andersson, Svensson och Zetterqvist 
(2008 s.174) och Jidesjö m.fl. (2009 s.225) kom i sina undersökningar fram till att 
det eleverna kopplar ihop med teknik är modern teknik som exempelvis dator. 
Detta är något även resultatet i denna studie visar. Det som eleverna refererar till 
när de nämner teknik de använder i sin vardag är dator, mobiltelefon och surfplatta 
vilket är moderna artefakter. I enkätundersökningen framkommer att 79% av 
eleverna vill lära om hur en dator fungerar. Det är dock skillnad mellan könen i 
detta påstående då samtliga pojkar vill veta detta medan det är 63% av flickorna 
som svarat att de vill ha kunskap om datorer. Även i fokussamtalen syns att 
eleverna refererar till moderna artefakter när de pratar om vilken teknik de vill lära 
och vilken teknik de använder i sin vardag. När skolan inte lyckas fånga dessa 
intressen skapar det ett problem där intresset för ämnet kan sjunka (SOU 2010:28 
s.12).  
 
I enkätundersökningen fick eleverna ange vad de ansåg om ett antal påståenden 
innehållande undervisningsmoment. De fyra påståenden som fick flest positiva 
svar var att eleverna själva ville få prova på att uppfinna, plocka isär saker för att 
se hur de är uppbyggda, hur elektricitet fungerar och hur en dator fungerar. En 
viktig roll lärare har är att se till elevers intressen när undervisningen planeras 
(Anderhag 2014 s.86; Sjøberg 2005 s.357).  Enligt Skolverket (2011b s.270-271) 
ska eleverna få möta olika arbetssätt för tekniska lösningar. Under detta 
arbetsområde anges att eleverna ska få möjlighet att göra egna konstruktioner 
vilket kan kopplas till elevernas önskan om att få prova att uppfinna saker som 
underlättar vardagen, exempelvis robot som städar. De ska också ges möjlighet att 
ta reda på hur föremål är konstruerade vilket de kan göra genom att plocka isär 
saker. Ett arbetssätt som eleverna upplever vara lärorikt är laborationer vilket 
också var ett arbetssätt som de mött i skolans teknikundervisning. I fokussamtalen 
framkom att de har byggt broar och kopplat ihop batteri med lampa. Detta 
stämmer överens med vad läroplanen anger att eleverna ska möta i undervisningen 
i dessa årskurser (Skolverket 2011b s.270-271). Dock syns det i 
enkätundersökningen att momentet att bygga broar är något som eleverna inte har 
ett stort intresse av att lära. Det är mindre än hälften (40%) av eleverna som vill 
lära om hur broar byggs och av eleverna i årskurs 5 är det endast 18% som angett 
detta moment som intressant. Ett problem som Bjurulf (2013 s.19) beskriver är att 
undervisningen ofta fokuserar på specifika artefakter utan att sätta in dessa i ett 
helhetsperspektiv vilket kan göra att eleverna inte ser meningen med kunskapen. 
 
Enligt pragmatismen skapas ett meningsfullt lärande när elevernas vardag kopplas 
ihop med skolans undervisning (Sundgren 2011 s.119). Tidigare undersökningar 
har visat att elever i årskurs 9 inte upplever någon koppling mellan 
teknikundervisningen och deras vardag (Teknikdelegationen 2009). Detta är något 
som även visar sig i denna studies resultat. Det framkom att eleverna inte upplever 
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att det de lär i skolan och den teknik de använder hemma har något gemensamt. 
Under fokussamtalen svarade samtliga medverkande elever att de inte använt det 
de lärt sig på lektionerna vid något annat tillfälle. Som tidigare nämnts vill 
eleverna lära sig hur den teknik de använder i sin vardag fungerar. Ett sätt att 
koppla elevernas vardag till undervisningen är att arbeta med uppgifter som 
kopplar till verkliga problem eleven kan möta (Peterson 2004 s.633; Lindh och 
Holgersson 2005 s.1109). McCormick (2004 s.31) påvisar att elever har lättare att 
lösa uppgifter som kopplar till vardagen än abstrakta uppgifter. Även Björkholm 
(2014 s.18) tar upp undervisningssituationer som kopplar till elevernas vardag 
vilket visade sig synliggöra behovet av teknik för eleverna, något som är viktigt 
för att undvika att kunskapen blir isolerad till skolan. Eleverna ska ha möjlighet att 
använda kunskaperna från teknikundervisningen i vardagslivet (Skolverket 2011b 
s.13). Detta är något som skrevs in redan i Lgr 80 när teknik blev obligatoriskt 
ämne (Blomdahl 2007 s.16).  
 

Vad eleverna anser att teknikkunskaper har för nytta i vardagen 
I enkäten gavs eleverna en begränsad möjlighet att beskriva vad de anser att 
teknikkunskaper har för nytta i vardagen. De fick 5 påståenden som de tog 
ställning till. Det visade sig att 37 av 38 elever ansåg att teknik är viktigt för 
samhället vilket i fokussamtalen blev tydligt när de resonerade kring vad som inte 
skulle fungera i samhället om teknik inte fanns. Eleverna behöver förstå vilken 
nytta kunskap har för att klara av att lösa problem som de kan möta i samhället 
(Skolverket 2011a s.9). Eleverna i studien visade att nyttan av teknikkunskap var 
stor då de ansåg att de inte skulle klara sig utan teknik och de ser att det finns 
behov för att klara framtiden. Det syns dock ett mindre intresse av att veta vad 
tidigare uppfinningar har haft för betydelse för samhället, framför allt hos eleverna 
i årskurs 5 där endast 27% ansåg detta vara intressant att lära om. Som nämnts 
tidigare behöver eleverna förstå att teknikkunskap är viktigt för samhälls-
utvecklingen (SOU 2010:28 s.113). Undervisning som sker i närmiljön är ett 
arbetssätt som kan användas för att visa utvecklingens betydelse hittills och 
därifrån gå vidare till vad som kan förbättras i framtiden (Blomdahl 2007 s85). Ett 
arbetssätt som Blomdahl (2007 s.85) visar i sin studie är att låta elever prova att 
göra mjöl utan att få tillgång till de uppfinningar som idag finns för att göra mjöl. 
Detta blir ett sätt för eleverna att få syn på nyttan av tidigare uppfinningars 
betydelse.  
 
I ROSE-projektet betonas att teknikundervisningen bör visa på vilken samhällelig 
funktion kunskapen har (Sjøberg 2005 s.377). Teknikundervisningen har som mål 
att göra den vardagliga tekniken synlig för eleverna och lära dem hur de ska 
använda denna (Skolverket 2011a s.7). I fokusgruppssamtalen pratade eleverna om 
att teknikkunskap behövs för dem som har arbeten som kräver detta. Att elever 
anser att teknik är viktigt för samhället återspeglas även i ROSE-projektet (Sjøberg 
& Schreiner 2010 s.6). Teknikdelegationen (SOU 2010:28 s.113) påpekar att 
teknikkunskap är viktigt för samhällsutvecklingen. Dewey/Hartman m.fl. (2004 
s.58) såg skolan som en plats där eleverna skulle ges möjlighet att tillgodogöra sig 
den kunskap som krävdes för samhällslivet. Resultatet i undersökningen som 
gjorts visar att eleverna ser att ett sådant behov finns. Det blev exempelvis synligt 
när eleverna beskrev att de ville uppfinna robotar för att hjälpa sjuka människor att 
klara vardagen.  
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Dewey/Hartman m.fl. (2004 s.19) menade att skolan har som uppdrag att förmedla 
kunskap som tar upp problem eleverna kan möta i verkligheten och visa på vilken 
nytta kunskapen har för samhället. Svenskt näringsliv är beroende av arbetskraft 
som kan möta den tekniska utvecklingen som sker vilket regeringen tagit fasta på i 
sitt beslut att genomföra utvecklingsinsatser inom naturvetenskap och teknik i 
skolan (U2012/4111/GV). Sjøberg (2005 s.167) beskriver detta som ett 
nyttoargument. Det finns också en demokratisk aspekt med teknikkunskap då 
eleverna behöver kunna påverka sin egen situation (Sjøberg 2005 s.171). Nyttan 
med teknikkunskap ansåg eleverna fanns för att klara av arbeten där teknikkunskap 
efterfrågas. Det är framför allt kunskap om datorer som lyfts under fokussamtalen 
men de diskuterar också att de behöver kunna hantera tekniska apparater som de 
kan tänkas möta. I läroplanen står att eleverna ska lära om tekniska lösningar som 
utnyttjar el (Skolverket 2011b s.270). Till detta skulle det kunna kopplas datorer 
och andra elektriska saker som finns i elevens vardag. Programmering var ett annat 
exempel på teknikkunskap som eleverna ansåg sig ha nytta av, bland annat för att 
tjäna pengar och skydda sig mot hackers. Ett av de argument som Sjøberg (2005 
s.163) menar vara viktigt med att utbilda eleverna inom teknik är 
ekonomiargumentet. Dels behövs det arbetskraft i samhället som behärskar teknik 
och dels behöver den enskilde individen teknikkunskaper för att få arbete där 
denna typ av kunskap efterfrågas vilket är viktigt för den egna ekonomin (Sjøberg 
2005 s.166).  
 
 
Slutsatser 
Denna undersökning har genomförts på totalt 38 elever vilket är ett lågt antal och 
det går därför inte att generalisera resultatet – resultatet visar vilka tendenser det 
finns hos den grupp elever som deltagit i undersökningen. Det som går att utläsa 
från denna undersökning är att det finns likheter mellan resultatet från denna studie 
och tidigare forskning. Exempelvis så visar resultatet i denna studie att det 
eleverna gör på lektionerna inte används utanför skolan och det finns tendenser till 
att intresset sjunker ju äldre eleverna blir. Resultatet i undersökningen visar att 
eleverna ser teknikkunskap som något de har behov av att kunna för att klara sin 
vardag som består av teknik. De ser också att det finns behov av teknikkunskap för 
framtida arbete. Det är framför allt modern teknik som intresserar eleverna vilket 
därför bör tas med i undervisningen för att få en teknikundervisning som 
motsvarar elevernas intresse och vardag. 
 
 
Fortsatt forskning 
För att skapa en relevans med undervisningen behöver den utgå från elevernas 
vardag. Ser eleverna meningen med kunskapen ökar chansen att de får ett intresse 
för teknik vilket i sin tur kan leda till att fler väljer att utbilda sig inom ämnet. Det 
skulle därför vara intressant att forska vidare kring hur undervisningen kan 
utformas för att möta elevernas önskemål i teknik. För att kunna få en bild av vad 
eleverna vill lära om på tekniklektionerna skulle undersökningen behövas göra 
med fler elever än vad denna studie innefattar. Många studier hittills är gjorda på 
äldre elever. Det skulle vara intressant att göra fler studier mot de yngre åldrarna 
för att få kunskap om vad de vill lära.  



 

26 
 

Källförteckning 
Anderhag, P. (2014) Taste for Science How can teaching make a difference for 
 students’ interest in science? Stockholm: Stockholms universitet. 
 
Andersson, B., Svensson, M. & Zetterqvist, A. (2008) Några uppgifter som belyser 
 elevers uppfattningar om vad som är teknik. NorDiNa, 02/2008 Volym 4, 
 Nummer 2 
 
Bjurulf, V. (2013) Teknikdidaktik. Lund: Studentlitteratur AB 
 
Björkholm, E. (2014) Exploring the capability of evaluating technical solutions: A 
 collaborative study into the primary technology classroom, International 
 Journal of Technology and Design Education, 02/2014, Volym 24, Nummer 1 
 
Blomdahl, E.(2007) Teknik i skolan - En studie av teknikundervisning för yngre 
 skolbarn. Stockholms: HLS förlag 
 
Davidsson, B. (2007) Fokuserade gruppintervjuer. I Dimenäs, J. (red) Lära till 
 lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och 
 vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber. 
 
Dewey, J. (1916/1999). Demokrati och utbildning. (Sjödén, N., övers.) Göteborg: 
Daidalos. 
 
Dewey, J/Hartman, S., Lundgren, U & Hartman, R-M (2004) Individ, skola och 
 samhälle- utbildningsfilosofiska texter. Stockholm: Natur och kultur. 
 
Eriksson Barajas, K., Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013) Systematiska 
 litteraturstudier i  utbildningsvetenskap- vägledning vid examensarbeten 
 och vetenskapliga artiklar. Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Jidesjö, A. (2012) En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap 
 och teknik i skola och samhälle – Innehåll, medierna och utbildningens 
 funktion. Linköping : Linköpings universitet 
 
Jidesjö, A., Oscarsson, M., Karlsson, K-G. & Strömdahl, H.  (2009) Science for all 
 or science for some: What Swedish students want to learn about in secondary 
 science and technology and their opinions on science lessons. NorDiNa, 
 02/2009 Volym 5, Nummer 2 
 
Larsen, A.K. (2009). Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig 
 metod. Malmö: Gleerup 
 
Lindahl, B. (2003) Lust att lära naturvetenskap och teknik? En longitudinell studie 
om  vägen till gymnasiet. Göteborg: Univ. 
 
Lindh, J. & Holgersson, T. (2005) Does lego training stimulate pupils’ ability to 
 solve logical problems? Computers & Education, 2007, Volym 49, Nummer 4 
 



 

27 
 

McCormick, R. (2004) Issues of Learning and Knowledge in Technology 
 Education. International Journal of Technology and Design Education, 
 2004,Volym 14, Nummer 1 
 
OECD (2006) Evolution of Student Interest in Science and Technology Studies. 
 Paris: OECD Global Science Forum  
 
Peterson, T. (2004) So You’re Thinking of Trying Problem Based Learning?: 
 Three Critical Success Factors for Implementation. Journal of Management 
 education, 10/2004, Volym 28, Nummer 5 
 
Ravnås, E. (2016) Teknikundervisning i grundskolan: En systematisk 
 litteraturstudie om hur undervisningen kan utformas så att eleverna utvecklar 
 förmågor i ämnet teknik. Högskolan Dalarna. 
 
Sjøberg, S. & Schreiner, C. (2005) Elevens forhold til naturfag og teknologi: Et 
 Nordisk och internasjonalt perspektiv basert på ROSE-prosjektet 
 http://folk.uio.no/sveinsj/Sjoberg-ROSE-Nordisk-Mai2005.pdf (hämtad 2016-
 10-04) 
 
Sjøberg, S. & Schreiner, C. (2010) The ROSE project - An overview and key 
 findings.http://roseproject.no/network/countries/norway/eng/nor-Sjoberg-
 Schreiner-overview-2010.pdf (hämtad 2016-10-04). 
 
Sjøberg, S. (2005). Naturvetenskap som allmänbildning: en kritisk ämnesdidaktik. 
 Lund: Studentlitteratur 
 
Skolinspektionen (2014) Teknik – gör det osynliga synligt. Om kvaliteten i 
 grundskolans teknikundervisning  
 https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrap
 porter/kvalitetsgranskningar/2014/teknik/kvalgr-teknik-slutrapport.pdf 
 (hämtad  2016-09-05) 
 
Skolverket (2011a) Kommentarmaterial tillkursplanen i teknik. Stockholm: 
 Fritzes. 
 
Skolverket (2011b) Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 
 2011. Stockholm: Fritzes. 
 
Sundgren, G. (2011) John Dewey - reformpedagogen. I Forssell, A. (red.) Boken 
 om pedagogerna. Stockholm: Liber. 
 
Teknikdelegationen (2009) ”Finns teknik och är matte svårt?” Årets 
 niondeklassare svarar– En webbundersökning av svenska niondeklassares 
 intresse för matematik och teknik inför gymnasievalet 2009, Rapport 2009:2 
 
Teknikdelegationen (SOU 2010:28) Vändpunkt Sverige: ett ökat intresse för 
 matematik, naturvetenskap, teknik och IKT : betänkande. Stockholm: Fritzes. 
 
Trost, J. & Hultåker, O. (2007). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 



 

28 
 

 
Trost, J. (2005) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
 
Utbildningsdepartementet (U2012/4111/GV) Uppdrag att svara för 
 utvecklingsinsatser inom områdena naturvetenskap och teknik. 
 http://www.skolverket.se/om-skolverket/uppdrag-och-
 verksamhet/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag-i-sarskild-ordning-1.147485 
 (hämtad 2016-10-04). 
 
Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-
 samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
  



 

 

Bilagor 
Bilaga 1 

Flicka □  Pojke □ 

Jag vill lära mig om på 
tekniklektionerna: 

 

 

1. Hur en dator fungerar 

2. Hur elektricitet fungerar 

3. Hur man bygger broar som håller 

4. Hur en lyftkran fungerar 

5. Bygga efter ritningar/instruktioner 

6. Hur teknik påverkar miljön 

7. Hur vattnet kommer till kranen 

8. Prova att själv uppfinna 

9. Plocka isär saker för att se hur de är 
byggda 

10. Olika uppfinningars betydelse för 
samhället 

Ge exempel på teknik som du använder på din fritid: 

 
 
 
 
 

Inte 
intresserad

 

  Ja 
absolut

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

Så upplever jag 
teknikundervisningen: 

 

 

1. Teknik är roligt 

3. Teknik är svårt 

4. Teknik är viktigt för mig 

5. Teknik är viktigt för samhället 

6. Jag behöver kunna teknik för att klara av 
vardagen 

7. Teknikkunskaper behövs för att kunna få 
ett jobb 

8. Teknik är ett viktigt ämne i skolan 

9. Teknikundervisningen är intressant 

10. Teknik kan lösa problem i vardagen 

11. Lärarens genomgångar är lärorika 

12. Laborationer/undersökningar är lärorika 

13. Diskussioner med klasskompisar är lärorika 

Övrigt: 
 

 

Tack för hjälpen!      

Stämmer 
inte

 

  Håller 
med

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

Bilaga 2 
 

Samtalsguide: 
 
Vad är teknik för er? Vad är viktigt att kunna? Varför? 
 
Vad använder ni för teknik hemma? Är det samma som ni använder på 
tekniklektionerna? 
 
Vad har ni fått göra på tekniklektionerna? Varför tror ni att ni har gjort 
dessa saker? Vad skulle ni lära er? 
Berätta om saker ni gjort. Beskriv lektionerna.  
 
Använder ni det ni lärt er på tekniklektionerna någon annan gång än på 
lektionerna? Om ja, vilken teknikkunskap har ni användning av utanför 
skolan? 
 
Har ni stött på tekniska problem som ni har varit tvungna att lösa? I så 
fall har ni haft användning av det ni lärt i skolan? 
 
Vad skulle ni vilja lära er på tekniklektionerna? Varför är det viktigt 
för dig? 
 
Får ni vara med och bestämma vad som ska göras på 
tekniklektionerna? 
 
Behöver ni lära teknik i skolan? Om ja, varför tror ni det? 
 
Har människor användning av att kunna teknik? 
 
Vem har användning av teknikkunskap i samhället? 
 
 



 

 

Bilaga 3 

 
  



 

 

Bilaga 4 
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