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Sammanfattning 
Med en problemformulering, "Vad fångar elevernas intresse på tekniklektionerna och går det att 
använda till planering av undervisningen?", gör detta examensarbete ett försök att skapa en grund 
för att kartlägga elevernas intresse i teknikämnet på högstadiet. Detta gjordes genom en 
enkätundersökning, där elever tillfrågades om deras intresse i ämnet teknik. Informationen är tänkt 
att bidra till att, som tekniklärare, kunna ha lektioner som följer läroplanen och samtidigt försöka 
uppfylla elevernas generella intressen. Enkätfrågorna tar upp intressen för såväl arbetssätt som 
ämnesinnehåll för att kunna ringa in vad eleverna tycker skapar intressant undervisning i ämnet. 
Resultaten pekar på att eleverna intresserar sig för innehåll som är relevant för dem, t.ex. 
mobiltelefoner, samt att de gärna vill arbeta praktiskt. Då läroplanen för ämnet teknik är ganska 
öppen för tolkning, finns det stora möjligheter att lägga upp undervisningen att till stor del ta till vara 
på dessa intressen.   
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1 Inledning 
Teknikämnet är viktigt för Sveriges framtid då det kan stimulera till att fler utbildar sig inom tekniska 
yrken, både de mer teoretiska och de praktiska. Idag råder det en stor brist inom dessa 
yrkeskategorier (Statistiska Centralbyrån, 2015). Genom teknikämnet får elever möjlighet att möta 
flera yrken inom tekniken, exempelvis byggnadsingenjörer, programmerare, designers, elektriker, 
arkitekt, mekaniker etc. Ett av Sveriges absolut vanligaste yrken är mjukvaru- och systemutvecklare 
(Statistiska Centralbyrån, 2014, Stockholms handelskammare, 2014) och behoven ökar av den 
yrkeskategorin. Förutom att teknikämnet ska påverka till att fler väljer tekniska utbildningar vid valet 
till högre studier, säger Teknikföretagen (2012) i sin rapport att ämnets innehåll är avgörande för att 
få större teknikkunskaper som samhällsmedborgare. Om alla, genom ett större teknikintresse, får 
ökade kunskaper och förståelse av tekniken som omger oss, kan det bidra till att göra samhället mer 
demokratiskt jämlikt.  

Teknikintresse är tänkt att odlas och vårdas i grundskolan där eleverna tillbringar stor del av sin tid. 
Teknik formuleras enligt Skolverket (2011), "I vid mening kan teknik ses som ett resultat av 
människans strävan efter att förbättra och trygga sina livsvillkor. …. Oavsett om en teknisk lösning 
kommer till genom upptäckter eller genom utvecklig av gammal teknik, utgår den från ett problem 
eller behov." (s. 1). Genom att människan hela tiden strävat efter att förbättra sina livsvillkor har 
problemlösning varit ett vanligt inslag i vår vardag, som skolverket smalnat av till ett centralt innehåll 
med ett övergripande syfte. Teknikämnets syfte är enligt läroplanen, Lgr11 (Skolverket, 2016a), att: 

• "syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att 
de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld." (Skolverket, 2016a, s. 278) 

Detta skall göras genom att, "göra tekniken som omger oss synlig och begriplig …. göra eleverna 
medvetna om att tekniken är både praktisk och teoretisk" (Skolverket, 2011, s. 7). För att uppnå 
detta sammanfattar Skolverket de förmågor som skolan skall ge eleverna förutsättningar i att 
utveckla i ämnet teknik, på följande vis: 

...identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och 
funktion, identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag 
till lösningar, använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, värdera konsekvenser av olika 
teknikval för individ, samhälle och miljö, och analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur 
tekniken har förändrats över tid. (Skolverket, 2016a, s. 278) 

Teknikämnet framställs i Lgr11 som ett betydelsefullt ämne för människans utveckling vilket även är 
något som gäller de naturvetenskapliga ämnena, vilka är sammanlänkade med tekniken. Något som 
oroar är att både intresset för teknikämnet och intresset för de naturvetenskapliga ämnena inte är 
särskilt hög i de äldre årskurserna i skolan. Flera forskare har visat att intresset för ämnet sjunker 
(Lindahl, 2003; Osborne, Simon & Collins, 2003; Barmby, Kind & Jones, 2008) med stigande ålder i 
grundskolan. Om deras forskning stämmer betyder det att det är mycket viktigt att eleverna får en 
positiv inställning till teknik redan i de lägsta årskurserna då det är svårare att öka intresset i de högre 
årskurserna. När elever en gång har tappat intresset för teknik är det väldigt svårt att få tillbaka det 
(Lindahl, 2003).  
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Om elevernas motivation för teknikämnet sjunker med stigande ålder finns det en ämnesdidaktisk 
utmaning för en blivande tekniklärare att både bibehålla och utöka elevernas intresse. Hur kan 
arbetet utformas för att åstadkomma detta? Är innehållet det som påverkar mest? Engagerar 
byggande av broar och katapulter mer än att programmera spel till mobiltelefonen. Kan det vara så 
att det är arbetsformen som påverkar elevernas engagemang. De kan arbeta i små grupper, stora 
grupper, i par eller individuellt? Skall eleverna bygga modeller för hand eller modulera i datormiljö? 
För att ta reda på vad eleverna intresserar sig för, hade det varit bra om eleverna själva kunde bidra 
med svar på dessa frågor.  

1.1 Syfte 
Genom att undersöka elevernas inställning till teknikämnet och identifiera aspekter som skulle kunna 
skapa ett högre engagemang, kanske det finns en möjlighet att öka elevernas intresse i ämnet. 

1.2 Problemformulering 
Det är angeläget för en blivande tekniklärare att både analysera möjliga bakomliggande orsaker och 
föreslå tänkbara alternativ för att motverka det minskande teknikintresset. För att uppnå det, ligger 
en del i att undersöka vad eleverna upplever som mindre intressant och ger brist på engagemang 
eller vad de saknar för att kunna tillgodogöra sig innehållet som lärs ut. Ett sätt för att ge en ingång 
hos eleverna till ett ökat engagemang är att se om det går att lokalisera vad eleverna tycker är mer 
respektive mindre intressant att göra på tekniklektionerna. Detta mynnar i följande frågeställning. 

• Vilka faktorer har betydelse för elevernas intresse i ämnet teknik? 

2 Litteraturbakgrund 
Det här kapitlet inleds med att ge en inblick i ämnet teknik på grundskolan och dess utveckling, 
genom att jämföras några delar i läroplanen mellan 1969 års läroplan (Skolöverstyrelsen, 1969), 
Lgr69, och 2011 års läroplan (Skolverket, 2016a), Lgr11. Dessutom diskuteras forskning om olika 
aspekter som påverkar tekniklektionen, såsom elevernas intresse, lärarnas intresse, lektionen samt 
lokalen där lektionen skall bedrivas.  

 

2.1 Styrdokument 
När kursplanen för ämnet teknik utformades i läroplanen, 1969, såg tekniken och samhället 
annorlunda ut mot vad de gör nu, vilket kan påverka dess utformning för att anpassas till 2011. I 
läroplanen har jämförelsevis dock inte mycket förändrat. Syftet för teknikämnet i Lgr69 är formulerat 
på följande sätt, "syfte att ge eleverna en överblick över betydelsefulla tekniska produkter, tjänster 
och processer i det nutida samhället" (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 211). I syftet syns en betoning på 
vad som konkret innefattas i teknikämnet, produkter, tjänster och processer, vilket 2011 års kursplan 
intressant nog inte förtydligar på samma sätt. I Lgr11, nämns i stället att tekniken skall "syfta till att 
eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig 
och agera i en teknikintensiv värld" (Skolverket, 2016a, s. 278). Flera av delarna från Lgr69 
återkommer i ny form i Lgr11 och något som är intressant ur detta examensarbetes synvinkel är hur 
elevernas intresse för teknikämnet skall utvecklas. I Lgr69 skulle arbetssätten i undervisningen 
utformas så att det skulle "stimulera elevernas intresse och aktivera dem till självständigt tänkande 
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och handlande" (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 214). Medan i Lgr11 så heter det att "undervisningen ska 
bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på 
ett medvetet och innovativt sätt." (Skolverket, 2016a, s. 253). Även om teknikämnet 1969 var ett 
tillvalsämne och enligt Blomdahls (2007) avhandling, formad "utifrån industrins önskemål och 
kunskapsbehov" (s. 16) så är den i vissa avseenden förvånansvärt lik läroplanen 2011. 

Intresset hos eleverna poängteras i läroplanen men skolornas eget intresse för teknikämnet verkar 
däremot ha försvunnit. Tekniken i skolan har de senaste åren varit föremål för en utredning av 
Skolinspektionen (2014). Resultatet visade klara brister där teknikämnet ofta saknade en egen 
timplan på skolorna. Istället är det en del av NO-blocket där eleverna inte vet om att de har eller inte 
har teknik under lektionen. NO-blockets 800 timmar för årskurs 1–9, fördelas olika för varje skola 
mellan de fyra ämnena biologi, kemi, fysik och teknik. Skulle timmarna delas lika skulle teknik få 200 
timmar men granskningen visade att många skolor har mindre än 100 timmars teknikundervisning 
och att den även sker på för låg nivå. När man kommer från flera olika skolor till ett högstadium är 
risken därför stor att man har olika förkunskaper p.g.a. olika antal timmars undervisning. Dessutom 
diskuterar också Skolinspektionen (2014) synen på teknikämnets tyngd som eget ämne, då de säger 
att, "eleverna behöver inte nå godkända resultat i ämnet teknik för att antas på något av de tekniskt 
inriktade programmen i gymnasieskolan"(s. 8). 

2.2 Finns det något intresse hos eleverna? 
En grund för att kunna ta reda på hur eleverna skall kunna ha ett ökat engagemang för teknikämnet i 
skolan, är att kartlägga hur deras intresse för teknik är. Osbourne et al. (2003) skriver att det saknas 
aktuella förebilder som eleverna kan se upp till. Det är fortfarande Einstein och Newton som tas upp 
under lektionerna. Dessutom nämner de att elevernas intresse för naturvetenskap är något som har 
sjunkit genom åren sedan 1960-talet. De refererar till en äldre undersökning från 1957, där Mead och 
Metraux skriver om hur undervisningen skall handla mindre om vetenskapsmän, vetenskap och 
vetenskapliga metoder och istället vara mer inriktad på att använda ett vetenskapligt språk och 
berätta och göra det som utövare av yrken som t.ex. biologer och fysiker gör. Lindahl (2003) 
undersökte en aspekt av teknikintresset i sin avhandling där hon refererade till en SISS-undersökning 
(The second international science study) sammanställd av Riis från 1988 som visade att ungdomarnas 
(tabell 1) intresse för NO var högt i årskurs 4–6 men att även årskurs 7–9 fann ämnet intressant. En 
sak som också framträder är att pojkarna hade ett större högre intresse för dessa ämnen i de senare 
årskurserna än vad flickorna hade. Intresset fanns men det som markant förändrades var att 
engagemanget sjönk i de högre stadierna. Eleverna tyckte helt enkelt att detta var ett oinspirerande 
ämne.  
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Tabell 1. -100 = inte alls, till 100 = mycket. (Riis, 1988 ur Lindahl, 2003) 

 

Då bevisligen intresset finns, behövs det mer information om innehållets inverkan på eleverna och 
vad som kan göra deras tekniklektion mera tillfredsställande. En inblick i elevernas önskan om vad de 
vill ha ut av tekniklektionen ges i följande rad, "en önskan hos många elever om en 
teknikundervisning som är än mer relevant, utmanande och användbar för dem" (Skolinspektionen, 
2014, s. 16). Eleverna verkar således vara positivt inställda till teknikämnet från början men 
någonstans går det förlorat, lärarnas och läroplanens syn på vad som är relevant, utmanande och 
användbart, verkar skilja sig från elevernas. Elevernas intresse i ämnet finns men hur är det då med 
de som skall lära ut, lärarna? 

2.3 Lärarnas utbildning och engagemang 
 Vikten av engagemang hos läraren för att få elever intresserade diskuterar Osbourne, Simon och 
Collins (2003) i sin artikel. De skriver om att läraren då talar med eleverna om olika saker som t.ex. 
vetenskap, elevernas framtid och personliga problem även utanför lektionstid. Något annat och som 
Skolinspektionen (2014) noterade i sin rapport, är bristen på samverkan hos lärarna och att de ofta 
inte vet vad eleverna har lärt sig i tidigare årskurser. 

Förutom betydelsen av engagemanget hos lärarna så behövs det också kunskap för att skapa givande 
undervisning. I Teknikföretagen (Teknikföretagen, 2012) och CETIS (Centrum för teknik i skolan) 
undersökning från 2012, redovisas svar från 1140 lärare som undervisar i ämnet teknik i åk 1–9. 
Undersökningen visade att 50% av lärarna saknar behörighet och att 1/3 av lärarna helt saknar 
utbildning i ämnet. För högstadiet var resultaten än mer nedslående (Skolverket, 2013). Där saknade 
70% av lärarna i teknik helt utbildning i ämnet och det var endast 7% som hade tillräcklig utbildning. 
Dessutom visar Skolverkets rapport (2013) att ca 15% av tekniklärarna från hela grundskolan, årskurs 
1–9, läsåret 2011/2012 var 60 år och uppåt, dvs pensionärsålder läsåret 2016/2017. Återväxten på 
tekniklärare ser inte bra ut och antalet som söker in till lärarutbildningen för högstadielärare i teknik 
är få, höstterminen 2014 var det 17 totalt i landet (Riksrevisionsverket, 2014). Det positiva är att av 
de lärare som saknar utbildning vill merparten av dem kompetensutveckla sig, 4 av 5 hos de äldre 
och 9 av 10 hos de yngre lärarna (Teknikföretagen, 2012). Här syns det att lärarna har ett intresse av 
att utveckla verksamheten och se till att eleverna får lärare som känner sig trygga i att lära ut ämnet. 
Undersökningen visade också att de skolor som har en ledning som vill utveckla teknikämnet, också 
har lärare som är mer nöjda med sin undervisning. Ledningen har en möjlighet att överblicka, 
strukturera och fördela resurser i verksamheten för att uppnå detta. 

Påstående  Kön Åk 3 Åk 4 Åk 7 Åk 8 Åk 9 
       
NO- ämnena 
är roliga 

F 57 42 -33 -36 -19 

 P 55 44 28 17 3 
NO-ämnena är 
intressanta 

F 66 57 8 0 37 

 P 61 65 58 52 40 
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2.4 Tekniklektionen 
 Osbourne et al. (2003) skriver i sin artikel om hur allt inte står rätt till med intresset för 
naturvetenskapen i skolan. De utrycker sin oro över det minskade intresset för naturvetenskap, en 
nedåtgående trend som har pågått sedan 1960-talet. Något de uppmärksammar är hur få 
undersökningar som är gjorda kring vad som intresserar och engagerar eleverna under lektionen, 
"somewhat surprising that so little work has been done in the context of science classrooms to 
identify what are the nature and style of teaching and activities that engage students." (s. 1074). De 
skriver också att den nedåtgående trenden borde vara en stark anledning till att detta skulle forskas 
på mer ingående. Lindahl (2003) skriver i sin avhandling att det finns ett visst motstånd hos elever 
angående NO-ämnena. "Många upplever att NO innebär att lära utantill och det vill de inte." 
(Lindahl, 2003, s. 119). Detta är något även Lyons (2006) tar upp när han noterar att eleverna 
uppfattar undervisningen som transmissiv. Det innebär att eleverna är mottagare av information som 
de varken behöver ifrågasätta eller diskutera. De lyssnar och skriver det läraren säger vilket ger en 
passiv inställning hos eleverna.  

Enligt Jidesjö & Eriksson (2010) är ett vanligt arbetssätt idag att initiativen kommer från läraren 
medan eleverna efterfrågar mindre styrda lektioner. Eleverna önskar mer verklighetsförankring med 
fler möjligheter till kontakter med samhället. De vill diskutera och reflektera över dagsaktuella 
samhällsproblem som berör mänskligheten. För att kunna påverka och styra sitt eget lärande, säger 
Jidesjö & Eriksson (2010) att eleverna vill ha mer grupparbete och experimentellt arbete. Viktigt för 
att åstadkomma detta är en engagerad och välutbildad lärare som gör så att eleverna känner att de 
tas på allvar. Sättet som tekniklektionerna genomförs på beskriver även Skolinspektionen (2014) i sin 
rapport, där de skriver att det ofta läggs för mycket tid på byggande och "göra klart" utan anknytning 
till läroplanen i teknik. Alltför få timmar och för låg nivå på lektionerna gör att teknik känns 
nedprioriterat. På en del högstadieskolor undervisas det i teknik samlat under en årskurs eller 
inkluderat i ett ämnesintegrerat projekt. Skolinspektionen (2014) skriver även, att för en bra 
undervisning krävs en ändamålsriktig lokal, läromedel, utrustning och teknik under alla årskurserna. 

2.5 Tekniksalen 
För att skapa intresse och kvalitet på tekniklektionerna behövs förutom utbildade lärare även rätt 
miljö. Skolinspektionen (2014) skriver om vikten av en ändamålsriktig lokal för en bra undervisning i 
teknikämnet. Idag bedrivs de flesta av landets tekniklektioner i en NO-sal eller i ett vanligt klassrum, 
vilka kanske inte alltid är ändamålsriktiga. I en inspirerande tekniksal med teknisk utrustning och en 
ekonomi för inköp av material växer även intresset hos eleverna (Skolinspektionen 2014). Detta var 
något som Skolöverstyrelsen tyckte var relevant i 1969 års läroplan och hade därför 
rekommendationer på hur lokalen skulle se ut och vad den borde innehålla. 

Undervisningen i teknik förläggs till en institution av skolverkstadskaraktär enligt Sö:s typritningar och 
utrustningslistor. Det bör finnas möjlighet att utnyttja viss utrustning från lokaler för undervisning i 
naturorienterande ämnen, slöjd och hemkunskap. För enstaka arbetsuppgifter med större behov av 
utrustning bör samverkan kunna ske med närbelägen gymnasial skola med yrkesutbildning….samt 
sådan utrustning, som möjliggör laborativt arbete, tillverknings-, monterings- och reparationsarbeten 
och andra manuella verksamheter. (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 214) 
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Några sådana rekommendationer finns det inte i Lgr11 (Skolverket, 2016a). En ändamålsriktig lokal 
kan diskuteras vad det är för något, men Skolinspektionens (2014) undersökning visar att de anser att 
det inte alltid finns lämpliga lokaler i skolorna för att bedriva teknikundervisning. 

3 Metod 
I undersökningen användes enkäter som datainsamlingsmetod. De frågor som användes i enkäten 
undersökte bland annat elevernas intresse för dagens teknik som t.ex. mobiltelefoner, 
programmering och datamodellering. Förutom dessa ställdes det även frågor om elevernas intresse 
för sådant som skolorna har i sin undervisning i teknikämnet idag, t.ex. ritteknik och elektronik. De 
sistnämnda står med i läroplanen men även teknikens inverkan på miljön är en aspekt som skall vara 
med enligt läroplanen. I och med att det är mer än bara elevernas intresse som påverkar hur 
intressant och engagerande teknikämnet är i skolan, t.ex. lokal eller arbetsform, så behövdes det 
även andra sorters frågor. Vad eleverna tycker om arbetsformer som grupparbeten och 
projektarbeten är därför något som är intressant att undersöka. 

3.1 Urval 
Enkäterna riktar sig till högstadiet, årskurs 7–9, eftersom detta examensarbete är utfört av 
lärarkandidater med denna inriktning. Urvalet i undersökningen är ett bekvämlighetsurval (Bryman, 
2001, 2012) och genomfördes på skolor centralt belägna i en medelstor svensk stad där även 
ytterområdena inkluderades. Denna sortens urvalsmetod är något som används ofta då det både är 
tids- och kostnadsbesparande inom forskningen. Med hänsyn till åldern på eleverna och skolornas 
konkurrenssituation efterföljs Vetenskapsrådets (2011) etiska riktlinjer genom att det värnas om 
anonymitet i undersökningen. Därför jämförs heller inga skolor med varandra. 

Från de undersökta skolorna deltog 505 elever av ca 1400 tillfrågade. Detta trots att svaren var 
beroende av lärares och rektorers välvilja om att bidra med undervisningstid för att genomföra 
undersökningen. En del av bortfallet kan förklaras av att lärare inte hann genomföra undersökningen. 
Det finns svar som inte kom in i tid. En annan del av bortfallet kan förklaras av att lärarnas intresse 
för att genomföra undersökningen inte var så hög, vilket fick till följd att deras elever inte 
genomförde den. Eftersom enkäten var frivillig finns bortfall som kan förklaras av att elever nekade 
till att delta. Utöver detta tillkom bortfall på grund av frånvaro, exempelvis sjukfrånvaro. En brist i vår 
undersökning är att vi inte noggrant dokumenterade bortfallet i klassrummen. Vår vilja att 
anonymisera samt tidsbrist i undersökningen påverkade detta. Andelen svar som kom in från de olika 
skolorna representerar emellertid en spridning av såväl åldersmässiga och socioekonomiska 
aspekter. Även privata skolor är representerade. Vi menar att bortfallets art gör att resultatet är 
generaliserbart för högstadieelever i den undersökta kommunen. 

3.2 Datainsamlingsmetod 
Problemformuleringen och syftet riktar sig till att ta reda på teknikintresset hos eleverna. Den korta 
tiden som är till förfogande samt den stora undersökningsgruppen, gör att en kvalitativ metod blir 
svår att hinna genomföra. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012) skriver att enkäter 
både är billigare och snabbare att administrera, samtidigt som de är flexibla då respondenterna kan 
besvara frågorna när de har tid och möjlighet. Förutom detta behövs det flertalet frågor för att 
undersöka elevernas intressen, som rör teknikämnets innehåll och undervisning. Med detta i åtanke 
blir valet en kvantitativ metod. Den kan ske både muntligt och skriftligt, men i dagens tekniska 



Johan Karlsson & Kristina Pettersson 
       

 

7 
 

samhälle finns det många hjälpmedel för att underlätta en sådan datainsamling. Tillvägagångssättet i 
det här arbetet är valt med detta i åtanke och empirin samlas in via en enkätundersökning på 
webben. En länk till enkäten skickas ut till de skolor som är utvalda att delta i undersökningen, varvid 
svaren samlas in automatiskt när eleven är färdig och har tryckt på "skicka". Det är viktigt att 
informera eleverna om att de är anonyma i undersökningen och att det är helt frivilligt att delta. Det 
står även angivet högst uppe i enkäten. 

3.3 Utformning av enkäten 
Enkätens utformning för att genomföra undersökningen består av tre delar som är utformade utifrån 
frågeställningen. De tre delarna är, teknikämnet, eleverna och läroplanen. På grund av teknikämnets 
bredd, som sträcker sig från gamla tekniker, där det byggdes enkla hus och broar till dagens 
mobiltelefoner så är vi intresserade av att inkludera frågor som täcker in dessa i enkäten. Dessutom 
så varierar elevernas intresseområden i olika delar av teknikämnet. Förutom detta så skall även 
läroplanens innehåll beaktas. För att täcka in dessa olika delar i enkäten behöver det finnas med 
ganska många frågor som behandlar dagens teknik, undervisningsformer och undervisningsmoment. 
Esaiasson et al. (2012) rekommenderar att webbenkäter inte skall ta längre än 10 minuter att fylla i, 
då respondenternas tålamod är begränsat när det gället att fylla i webbenkäter, vilket gör att antalet 
frågor måste begränsas. En källa till material för en sådan undersökning, är att studera forskarna som 
har arbetat med ROSE-projektet med liknande frågor. ROSE är ett internationellt jämförande projekt 
inom fältet naturvetenskapligt lärande och består av ett nätverk av forskare som bland annat har 
undersökt skolan och elevernas naturvetenskapliga intresse. För att kunna ha möjligheten att studera 
och kanske se andra mönster i svaren, fick eleverna också fylla i kön och årskurs i enkäten.  

Genom att det gjordes en pilotstudie på ett par elever via anhöriga kunde responsen ge den 
nödvändiga information som behövdes inför undersökningen. De svaren gav en inblick i om 
respondenterna förstod frågorna och om det tog önskad tid att genomföra enkäten, ca 10 minuter. 

Vid utformningen av enkäten måste det tas i beaktande vad vi vill ha för svar. Frågornas utformning 
och innehåll är viktiga för att kunna få de svaren som önskas, risken är att svaren inte alls är de som 
egentligen efterfrågas. Dahmström (2005) skriver att detta är en risk som kan vara något som 
uppenbaras först när man bearbetar och analyserar svaren. En viktig detalj i arbetet med enkäten är 
att se till att frågorna är så tydliga att respondenten klarar av att svara på det frågorna är ämnade att 
handla om. En nackdel vid enkäter, som Bryman (2001, 2012) nämner, är att det inte går att få 
fördjupade svar från respondenterna. Det kompenseras i det här arbetet med att försöka ha 
tillräckligt med frågor för att även kartlägga lite av elevernas bakgrund och hur de uppfattar skolan i 
allmänhet. Det ger också en möjlighet att kunna korstabulera elevernas intressen. Det gäller att vara 
uppmärksam, så att man inte går över gränsen och är för ingående och personlig i frågeställningarna. 
En annan svår avvägning är hur många frågor enkäten skall innehålla, ca 10 minuter skall det ta att 
fylla i den, som nämndes innan. De skall vara tillräckligt många men absolut inte för få. Materialet 
skall vara välbalanserat men ändå nyanserat. 

Frågorna i webbenkäten är strukturerade enligt en likertskala, som kan ses i följande exempel. 

 Är du intresserad av hur du kan spara energi i hemmet? 

Inte alls intresserad      •      •     •     •    Mycket intresserad 



Johan Karlsson & Kristina Pettersson 
       

 

8 
 

Likertskalan mäter attityder och beteenden med hjälp av svarsalternativ som sträcker sig från den 
ena ytterligheten till den andra. I en sådan utformning kan skalan vara olika lång, men i vårt fall har vi 
valt fyra alternativ på skalan. Enligt Oppenheim i Oscarsson, Jidesjö, Karlsson & Strömdahl (2009) är 
det vid ett udda antal alternativ mer sannolikt att respondenten väljer det mittersta. Fyra alternativ 
tvingar respondenten att ta ställning och det finns därför ingen möjlighet att ha en neutral hållning. 
Vår enkät har hämtat inspiration från ROSE-projektets enkäter, som ställer frågor som täcker in de 
naturvetenskapliga ämnena i skolan. Ett fåtal av ROSE-projektets frågor rörde ämnet teknik och har 
återanvänts i vår enkät. Utöver dessa frågor har vi utvecklat ett 50-tal ytterligare frågor för att kunna 
kartlägga elevernas intresse i ämnet teknik och samtidigt väva in olika intressen, bakgrund samt 
egenskaper hos eleven (se enkät i bilaga). 

Strukturen i enkäten har vi delat in i fem sektioner, för att kunna få en bra överblick över vad som 
mäts och göra eleverna uppmärksamma på att frågorna ändras i sin karaktär. Sektionerna är indelade 
i dessa kategorier: 

 Vad vill jag lära mig mer om i ämnet teknik i skolan? 

 Nedan kommer sju korta frågor om vad du tycker och tänker om följande: 

 Vilka arbetssätt föredrar du? 

 Hur intresserad är du av nedanstående skolämnen? 

 Dina fritidsintressen - bakgrundsinformation om dig. 

För att kunna bli säkrare på att materialet vi har samlat in är pålitligt, informerades lärarna och 
eleverna om enkäten och dess innehåll så att alla förstod och kunde svara på frågorna. Själva 
genomförandet av undersökningen gjordes under överinseende av lärare under ordinarie lektionstid. 
På så sätt kunde vi ha ytterligare kontroll på att allt gick rätt till och höja reliabiliteten.  

3.4 Analys av data 
Med hjälp av statistiska verktyg som Microsofts Excel och IBM:s SPSS bearbetades materialet och 
enkäten kunde analyseras genom att korstabulera och korrelera mellan dess olika variabler. Därefter 
begränsades mängden data till det mest essentiella för detta arbete. Begränsningen beskriver 
Bryman (2001, 2012) som väldigt viktig då det gäller att kunna sålla bort merparten av data för att 
kunna analysera den ordentligt med hänvisning till frågeställningen. 

4 Resultat enkät 
Efter empiriinsamlingen bearbetades materialet för att se om det gick att identifiera något specifikt 
innehåll eller arbetssätt som eleverna uppfattade som intressant. Om något sådant kunde 
identifieras skulle det kunna bidra med värdefull information till att skapa intressant undervisning för 
eleverna. Det medvetet breda frågeurvalet gör att det även går att se om något annat kan urskiljas 
som påverkar intresset för skolämnet. En sådan vinkling är genusperspektivet där intressen kan skilja 
sig mellan flickor och pojkar, vilket resultat visat från tidigare forskning. 

505 elever har svarat med uppdelningen 168 elever från årskurs 7, 163 från årskurs 8 och 174 elever 
från årskurs 9. Procentuellt blir det 33%, 32% respektive 35% fördelat på årskurs 7, 8 och 9. Enkäten 
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tog bland annat upp elevernas intresse i ämnet teknik jämfört med högstadiets övriga ämnen. 
Eleverna graderade intresset från 1 = Inte alls intresserad till 4 = Mycket intresserad. Undersökningen 
visar att mer än hälften av alla undersökta skolors elever, 59% om man sammanväger faktor 3 och 4, 
är intresserade av ämnet teknik. Intresset växlar dock mellan årskurserna (tabell 2). Från en ganska 
jämn fördelning av intresset i årskurs 7, ökas intresset i årskurs 8 för att sedan i årskurs 9, sjunka till 
lägre nivåer än i årskurs 7. Sedan var det intressant att se om det skilde sig något mellan flickornas 
och pojkarnas intresse för teknik. Resultatet (tabell 3) visade att hos pojkarna var intresset högt, 
medan flickorna uppvisade ett lägre intresse. Resultatet visar på ett ganska starkt samband mellan 
kön och intresse för teknik, enligt undersökningen är den statistiskt signifikant (tabell 3, Symmetric 
Measures). 

 

 

På flera skolor är ofta tekniken ett mer praktiskt än teoretiskt ämne där eleverna bygger olika saker, 
samt kopplar ihop elektronikkomponenter mm. Därför var det relevant att jämföra hur tekniken stod 
sig i förhållande till andra mer praktiska ämnen i skolan och ifall eleverna generellt föredrog att 
arbeta praktisk eller teoretiskt. Jämförelsen mellan praktiska och teoretiska arbetsmoment visade att 
eleverna föredrog den praktiska delen av undervisningen i skolan (figur 1 och 2).  
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Detta är något som även syntes i elevernas intresse för andra mer praktiska ämnen i skolan. Hem- 
och konsumentskap, idrott och hälsa, är till huvuddelen mer praktiska ämnen och som även visade 
sig vara de ämnen som eleverna var mest intresserade av (figur 9.1 och 9.2 i bilaga). Resultatet visade 
att teknik och träslöjd intresserar eleverna ungefär lika mycket, 74% respektive 69% är intresserade. 
Men ämnet syslöjd intresserar bara två femtedelar av eleverna trots att det är ett praktiskt ämne. 
Denna fördelning beror på pojkarnas ointresse för syslöjd i undersökningen, medan flickornas 
intresse nästan såg likadant ut för både träslöjd och syslöjd (tabell 9.3 och 9.4 i bilaga). 

 

 

 

Respondenternas intresseområden inom teknik undersöktes med hjälp av 28 frågor i enkäten. 
Svarsalternativet "Mycket intresserad" blir högt först vid frågorna om att göra en egen social app 
eller ett eget TV-/data-/mobilspel, (figur 9.5 och 9.6 i bilaga). Det är ett område som är närmare 
elevernas verklighet vilket även svaren på enkätens frågor om fritidsintressen visar. 81% av 
respondenterna i enkäten uppger att de spelar TV-, data-, mobilspel och 95% att de använder sociala 
appar, varav 28% respektive 60% gör det mycket (figur 9.4 och 9.3 i bilaga). Det överensstämmer 
med statistik från 2016 som visar att 99% av högstadieelever har en egen smartphone och 94% 
använder internet via sin mobil dagligen (Alexandersson och Davidsson, 2016). Man förstår att 
mobiltelefonen intar en central roll hos eleverna när frågorna om respondenternas intresse av att 
förstå hur mobilerna kommunicerar med varandra och utveckla framtida mobiltelefoner väcker 
större nyfikenheten än övriga områden enligt enkätsvaren (figur 9.8 och 9.9 i bilaga). 
 

Flera frågor som rör användandet av datorer ger positivt utslag. Att lära sig använda 3D-program 
attraherar hela 61%, varav hälften är mycket intresserade (figur 9.7 i bilaga). Lära sig programmering 
vill 51% göra och drygt var fjärde elev, 27%, är mycket intresserade, se tabell 5. Men att arbeta med 
ett tekniskt arbete var inte många intresserade av, bara var tredje var intresserad, och bara drygt 
15% var mycket intresserade, se tabell 4. Det kan även tolkas som att eleverna inte vet vad ett 
tekniskt arbete kan innebära. Att programmera och utveckla spel är i hög grad ett tekniskt arbete. 
Ser man på skillnaden i svaren mellan flickor och pojkar är det bara 23% flickor jämfört med 47% 
pojkar som är intresserade eller mycket intresserade av ett arbete med teknisk inriktning (tabell 4). 
Stor skillnad ses även i intresse att lära sig programmera 41% vs 62%, se tabell 5. Men på frågan om 

Figur 1. Elevers inställning till 
praktiskt arbete på lektionerna. 

 

Figur 2. Elevers inställning till 
teoretiskt arbete på lektionerna. 
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att göra en social app är svarsfördelningen mellan könen mer jämnt. Flickor och pojkar är ungefär lika 
intresserade; 53% respektive 55% (tabell 9.5 i bilaga). 

 

 

Enligt Teknikföretagens rapport från 2015 är flickors intresse för naturvetenskap och teknik stort 
men när man frågar om de vill arbeta med teknik är det inte prioriterat (Teknikföretagen, 2015). I 
Teknikföretagens (2015) rapport uppges det att 37% av flickorna är intresserade av teknik, men av 
dem är det bara 41% som uppger att de kan tänka sig att arbeta med teknik i framtiden, dvs 15% av 
alla tillfrågade svarar ja på båda frågorna. Vår enkät visar att 48% (tabell 3) är intresserade eller 
mycket intresserade av ämnet teknik och att 38% (tabell 9.1 i bilaga) av dessa kan tänka sig att arbeta 
med teknik. I samma tabeller visar motsvarande siffror för pojkarna att 70% (tabell 3) är intresserade 
av ämnet teknik och att 60% (tabell 9.1 i bilaga) av dessa kan tänka sig att arbeta med teknik. Som 
framtida tekniklärare är det viktigt att, på ett inspirerande och informativt sätt, visa att det finns flera 
olika teknikyrken och även hitta förebilder, som eleverna kan relatera till. Idag uppkommer det nya 
yrken som inte ens existerade för några år sedan, exempelvis inom IT- och spelbranschen. Även 
reduceringen av prao har lett till minskad arbetslivserfarenhet och kunskap av vad många yrken 
innebär. 

Fem frågor berör elevernas miljöintresse. Svaren visar på mycket lågt intresse. Bara 5% av 505 elever 
är t.ex. mycket intresserade av miljöaspekten när de köper nya saker (figur 9.10 i bilaga). Att spara 
energi är ganska aktuellt för eleverna enligt responsen i enkäten (figur 9.13 i bilaga) men att lära sig 
mer om alternativa energikällor lockar inte lika många (figur 9.14 i bilaga). Framförallt 
konsekvenserna av deras köpmönster (figur 9.10 i bilaga), lösning på avfallshanteringen (figur 9.12 i 
bilaga) eller hanteringen av elektroniksopor (figur 9.11 i bilaga) hamnar långt ner på intresseskalan. 
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Historia ingår i kursplanen för teknik och enkäten innehåller även frågor som berör detta ämne. 
Respondenterna är nyfikna på uppfinningar som har förändrat världen, stora misstag inom teknisk 
forskning och utveckling, och mobilens historia (figur 9.15, 9.16 och 9.17 i bilaga). Men att läsa om 
berömda uppfinnare intresserar inte eleverna, (figur 9.18 i bilaga), vilket kan jämföras med vad som 
tidigare nämnts då Mead och Metraux rekommenderade vad undervisningen skulle innehålla, efter 
deras studie 1957. 

 
I vår strävan att identifiera ett innehåll som kan passa merparten av eleverna så undersöktes även 
vilken arbetsform eleverna gillade; grupparbeten, i par, ensamma, längre projekt osv (figur 9.19, 9.20 
och 9.21 i bilaga). Eleverna föredrar att arbeta två och två. Hela 77% tyckte att dessa arbetsformer 
passade dem bra eller mycket bra. I jämförelse tyckte 68% respektive 64% att det är bra eller mycket 
bra att arbeta i större grupp eller helt ensam. Det finns alltså elever där det passar bra med alla tre 
arbetsformerna. En variation mellan grupp-, par- och ensamarbete kan tänkas vara bra för många. 
Det var dock 5% respektive 11% som tyckte att par- eller grupparbete inte alls passade dem. När det 
gäller ensamarbete passade det inte alls för 8%. 
 
Att arbeta i projektform uppskattas av 64% (figur 9.22 i bilaga) medan resten helst undviker den 
arbetsformen. Men om man måste arbeta i projektform är det längre projekt som föredras. Hela 63% 
jämfört med 34% (figur 9.23 och 9.24 i bilaga). I dessa siffor ingår de elever som kan tänka sig både 
korta och långa projekt vilket gör att siffrorna är svårtolkade. 

5 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras olika faktorers påverkan på resultaten. Vidare tas upp ändring av 
teknikämnesinnehållet. Vi diskuterar också om eleverna har något generellt intresse som kan bidra 
till att skapa undervisning som känns relevant för dem. Här diskuteras även vilka arbetsformer som 
passade eleverna och på detta vis kunna ge en möjlighet att anpassa även detta. Därefter diskuteras 
vad skolan skulle kunna göra för att bidra med ett ökat intresse och engagemang i ljuset av det 
resultat som har framkommit. Avsnittet avslutas med en diskussion kring Skolinspektionens rapport 
från 2014 och vad den har resulterat i, samt Skolverkets förslag (Skolverket, 2016b) till teknikämnets 
framtid i skolan. 

5.1 Genus 
Det första som kunde konstateras i denna undersökning var att intresset i ämnet teknik sjönk från 
årskurs 7 till årskurs 9, precis som tidigare forskning har visat (Lindahl, 2003; Osborne et al., 2003; 
Barmby et al., 2008). I vår frågeställning var inte tanken att fokusera på skillnader mellan flickor och 
pojkars intresse i grundskolan, utan att skapa underlag för att se om det gick att urskilja ett intresse 
hos eleverna i ämnet teknik. Men eftersom undersökningens resultat visade att det finns en skillnad 
mellan kön och intresse för teknik så känns det relevant att ta med det i diskussionen. Samma 
tendenser visas även i t.ex. Lindahls undersökning (Lindahl, 2003). En förutfattad mening hos 
författarna var att utvecklingen med jämställdhet har gått framåt sedan Lindahls undersökning för 13 
år sedan, och att det även hade gjort att intresset för teknik följt med i den kurvan när det gäller 
flickor och pojkar. Vår undersökning visar på skillnad mellan dem i teknikintresse, där 48% av 
flickorna och 70% av pojkarna har intresse för ämnet teknik. Men intresset för att i framtiden få ett 
arbete med teknisk inriktning visade en markant större skillnad, flickor 23% och pojkar 57%. Flera 
orsaker kan ligga bakom detta. Bland annat att ämnet teknik inte har utvecklats så mycket sedan 60-
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talet även om läroplanerna har reviderats och gjorts om ett antal gånger. Företagens inflytande i 
läroplanens utformning från Lgr69 påverkar kanske fortfarande synen hur på innehållet ska se ut. 
Ämnet kanske skulle må bra av att bryta med det förgångna och byggas om från grunden så det 
passar både pojkar och flickor och även anpassas mer till dagens teknik. Detta till trots så visade det 
totala resultatet i undersökningen baserat på elevernas intresse, att ämnet teknik var det 5:e mest 
populära ämnet i skolan, av 17 ämnen (tabell 9.2 i bilaga). 

5.2 Ämnesinnehåll 
Något annat som kunde skönjas var att högstadieeleverna i undersökningen verkade leva i sin egen 
värld något avskärmad från vuxenlivet där allt det som kräver ansvar inte var så intressant. Miljö, 
energikällor, avfall är sådana exempel. I läroplanens syfte står det att eleverna ska "ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att …. värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, 
samhälle och miljö". (Skolverket, 2016a, s. 278). För årskurs 4–6 ska ämnet teknik ta upp "Olika sätt 
att hushålla med energi i hemmet." (Skolverket, 2016a, s. 280) och i årskurs 7–9 "Återvinning och 
återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar 
utveckling." och "Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala 
aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.". 
(Skolverket, 2016a, s. 281). Enkätfrågorna som berörde dessa områden visade på lågt intresse bland 
högstadieelever. När frågorna istället handlade om sådant som ungdomarna verkade uppfatta som 
mer modernt, som mobiltelefoner och 3D-modellering, ökade intresset hos eleverna. Mobiltelefoner 
nyttjar många elever varje dag och kan därför relatera till det på ett helt annat sätt än andra delar av 
teknikinnehållet. 3D är en teknik som det talas mycket om i olika sammanhang då filmer idag görs i 
3D. Här reflekterar kanske inte eleverna över att designa 3D-modeller är skilt från att göra 3D-film. 
Eftersom resultatet i att rita hus på datorn inte är lika populärt kan det ha varit en missuppfattning 
om 3D som har påverkat resultatet. Det kan även vara att rita som begrepp, är något man gör i lägre 
åldrar och inte är särskilt intressant för högstadieelever. Men resultatet gav en indikation på att 
dessa lite mer moderna begrepp, intresserade respondenterna i denna undersökning och kan kanske 
utnyttjas i lektionsinnehållet. 

5.3 Arbetsform 
Det som också märktes var att arbeta ensam, i par eller i grupp var något som passade eleverna bra 
oavsett arbetsform men att arbeta i par gav ett något högre värde. Enligt Jidesjö & Eriksson (2010) 
ville dock eleverna ha mer grupparbete vilket detta arbete inte kunde konstatera då arbetsformerna 
inte ställdes mot varandra i enkäten. Men för att ge alla en möjlighet att ha ett arbetssätt som passar 
den enskilde kan arbetssättet med fördel varieras i undervisningen. Ett projekt i grupparbetsform 
kan, precis som i arbetslivet, innefatta både ensamarbete, pararbete och att hela gruppen 
samarbetar under ett och samma projekt. Ett långt projekt kan göra att lektionerna riskerar att bli 
ineffektiva. Däremot visar det inte vilket sätt som gynnar inlärning mest. Korta projektarbeten var 
däremot något som inte alls tilltalade eleverna, projektarbeten var populära men de skulle sträcka sig 
över flera veckor. Detta skulle kunna bero på att eleverna ser korta projekt som något jobbigt då de 
tror att det blir fler projekt och mer att göra istället för några få med ett lugnare tempo. En lösning 
för att få eleverna mer engagerade och undvika en sådan inställning är kanske att skapa flera små 
projekt som ingår i ett större projekt, delmoment på väg mot en slutprodukt. På så vis kan eleverna 
få en koppling till att det de gör verkligen resulterar i något. Det är viktigt att ta fram en idé på 
slutprodukt och delmoment där både processen och produkten uppfattas av eleverna som relevant, 
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utmanande och användbar, vilket Skolinspektion (2014) skrev i sin rapport som önskemål hos 
eleverna. 

Den historiska aspekten som skall behandlas enligt läroplanen är diffus då innehållet inte står 
specificerat, "analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats 
över tid." (Skolverket, 2011, s. 2). Detta lämnar ett visst utrymmer för tolkning av relevant innehåll 
för läraren. I undersökningen var eleverna intresserade av uppfinningar som förändrade världen, 
vilket kanske skulle kunna vara ett passande tema i undervisningen. Dessutom kan vissa delar mer 
fokuseras på den utveckling som ligger närmare eleverna i tid och intresse som t.ex. mobiltelefonens 
utveckling. Gamla uppfinnare intresserade inte eleverna men det skulle kunna vara fördelaktigt om 
kontemporära innovatörer kunde användas i undervisningen vilka eleverna förhoppningsvis lättare 
kan identifiera sig med. Då kanske de innovatörerna kunde bli de förebilder som saknades enligt 
Osbourne, Simon och Collins (2003). 

På samma sätt som Skolinspektionen (2014) säger att en skolledning med vilja att utveckla 
teknikämnet, även påverkar lärarnas engagemang, så påverkar engagerade lärare i sin tur elevernas 
intresse. Detta beskrev Osbourne, Simon och Collins (2003) som en viktig komponent för att få 
eleverna intresserade. Om ledningen skulle kunna förmedla en röd tråd i ämnet teknik genom alla 
årskurser, kanske det även kan bidra till att både elever och lärare får en tydlighet i vad ämnet 
innebär och vad som skall läras ut. Pengar till relevant utrustning och kompetensutveckling av lärarna 
sänder förhoppningsvis ut en signal till eleverna att ämnet är viktigt och bidrar därmed till ökat 
engagemang. I en sådan diskussion är det också relevant att se över i vilken miljö undervisningen 
skall bedrivas. Då Skolinspektionen (2014) inte specificerar vad de saknar i utrustning- och lokalväg 
för att uppfylla kraven på en sådan lämplig lokal, så ligger det på ledningens ansvar att se över sina 
lokaler och dess utrustning. 

Under arbetet med examensarbetet kunde det konstateras att Skolinspektionens rapport från 2014, 
har resulterat i åtgärder från Skolverket. För att stärka teknikämnet har Skolverket, på uppdrag av 
regeringen, under 2016 tagit fram ett förslag som innebär att tekniken ska få en egen minsta 
garanterad undervisningstid i grundskolans stadieindelade timplan (Utbildningsdepartementet, 
2016). Stadieindelad timplan, med återinförande av indelningen låg-, mellan- och högstadiet, finns 
samtidigt som förslag. Detta för att landets elever ska ha rätt till en likvärdig utbildning. I det nya 
förslaget får ämnet teknik 200 timmar och blir eget ämne utanför NO-blocket. Timmarna föreslås 
fördelas enligt: 47 timmar i lågstadiet, 65 timmar i mellanstadiet och 88 timmar i högstadiet. Aktuellt 
har även varit debatten om att få in mer programmering och digitalisering i skolan där i nuläget 
tekniklektionen används för programmering i vissa skolor, även om det inte står i läroplanen. 
Digitalisering anses mycket viktigt för att ”stärka elevers digitala kompetens” (Skolverket, 2016b, s. 
4). Skolverket har, på uppdrag från regeringen, redovisat sitt förslag på ändringar i läroplanen i vilket 
det föreslås att digitalisering integreras i nuvarande ämnen. Förslaget att programmering skulle bli 
ett eget ämne gick inte igenom utan istället ska det ingå som en del av den digitala kompetensen, 
främst i ämnena teknik och matematik. Motiveringen till att införa programmering är att det stärker 
kunskap och förståelse för hur bakomliggande programkod fungerar. En ytterligare aspekt är 
samhällets och företagens behov av programmerare, som (Statistiska Centralbyrån, 2014) påvisade i 
sin undersökning. Lgr69's utformning av teknikämnet med styrning av industrins behov är kanske inte 
är så långt ifrån hur det fungerar idag, med tanke på förändringarna till 2017. 
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När sedan förslaget i ämnet teknik närmare granskas, kan man se att ämnet i grundskolans högre 
årskurser påverkas till viss del i den riktning som respondenternas svar har pekat på. Elevernas 
intresse för att jobba med teknik med hjälp av datorn och mobiltelefoner kan uppfyllas i några av de 
tillägg som finns i förslaget från Skolverket (Skolverket, 2016b, s. 66):  

• Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och 
simuleringar.  
• Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.  
• Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till 
exempel datorer, internet och mobiltelefoni.  

6 Slutsats 
Även om teknikämnet idag intresserar många av eleverna så går det att göra vissa förändringar för 
att tilltala fler elever i grundskolan. Skolverket har på uppdrag av regeringen arbetat för att 
modernisera teknikämnet i grundskolan och gymnasiet. Med teknik som ett eget ämne och med mer 
fokus på programmering och digitalisering kommer vi nå en bit på väg. Regeringen vill att fler utbildar 
sig inom teknik på gymnasiet och senare på universitet och högskolor. Men minst lika viktigt är att 
alla medborgare ska ha grundläggande teknisk kunskap för att få ett mer jämlikt samhälle. 
Engagerade lärare tillsammans med utformning av lektioner som attraherar fler elever, hoppas vi att 
fler elever avslutar sin högstadietid med användbara tekniska kunskaper för både en demokratisk 
rättvisa och lust och kunskap för att läsa vidare till ett yrke med teknisk inriktning. 

Svaret på problemformuleringen blir att det fanns intresse hos eleverna i främst aktuell modern 
teknik som eleverna kan relatera till. Om detta kan kombineras med engagemang och innovativt 
tänkande hos lärare kanske det även går att få eleverna intresserade i ämnet teknik genom hela 
högstadiet. 

7 Förslag till fortsatt forskning 
Vår enkät har genererat mycket intressant information som vi anser borde utvärderas mer. Med 505 
svar från flera skolor kan man korstabulera och korrelera mellan flera olika variabler. En fortsättning 
på vårt examensarbete kan förslagsvis vara att jämföra enkätens resultat mellan de olika skolorna 
tillsammans med kvalitativa intervjuer med tekniklärare och några elever. En möjlighet kan t.ex. vara 
att undersöka korrelationen mellan lärarnas teknikutbildning och elevernas teknikintresse. Hur 
påverkar engagemang och innehåll i klassrummet om läraren har en tekniklärarutbildning jämfört 
med lärare som har fått behörighet efter lång undervisningstid i ämnet. 

Teknikämnets status behöver höjas, vilket bland annat kommer ske via regeringens planerade 
förändringar av teknikämnet. Ett forskningsförslag är att undersöka hur skolorna lever upp till de nya 
kraven på teknik som eget ämne, programmering i framförallt ämnena teknik och matematik och den 
ökade digitaliseringen? Hur jämlik är teknikundervisningen över landet? Hur kvalitetskontrolleras 
den? Är nationella prov i teknik möjliga eller ens önskvärda då de kommer styra undervisningen? Blir 
undervisningen bättre och mer jämlik av att styras? 

Forskning om hur samarbete kan vara ett led till förbättring. Hur påverkas undervisningen när 
tekniklärarna samarbetar med teknikföreningen KomTek och/eller varandra? KomTek, den 
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kommunala teknik- och entreprenörsskolan, (www.komtek.se) är ett stöd för skolor i deras 
teknikundervisning och finns på flera orter i Sverige. 

I en framtida forskning kan en liknande enkät göras för teknikämnet i grundskolan och gymnasiet för 
att se var teknikintresset tappas. Men även hur man kan få en röd tråd genom hela 
utbildningssystemet. 
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9 Bilaga 
Enkät: https://drive.google.com/open?id=1xk_xBkRHj78RdqGawchgLZp3ivt8_wSwxBMq1KdZhK4 

Resultat: https://hhse.sharepoint.com/sites/examensgrupp/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestacce
sstoken=oaJruI69AZEZC1mpjxQui9%2bckqXhGieqQr8FiD6WOXE%3d&docid=2_0667adde1d5844519
81d4d1825b8bfd94&rev=1 
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