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Abstract 

Based on some of the objections of the Swedish Schools Inspectorate quality audit of the 

subject technology in 2014 this research puts some questions; What do the students think 

about the technology subject, what do the students think the subject should teach?   

The research was conducted as a survey in a suburban school in Stockholm, presented to 125 

students in grade 9.  

The research is focused on objects that the students they have worked with and the objects 

they want to work with, and where the objects can be used in the students' everyday lives. The 

questionnaire also includes background questions with the students' assessments of the current 

school teaching in general and the teaching in technology.  

The results show that students perceive a technology education that is neither interesting nor 

uninteresting. The technology teaching is not useful in their everyday life. Students who value 

technology education the most also see the most benefits from the subjet. The benefits they 

see are of relatively complex technical nature. It is also complex technological objects or 

areas they would like to work with. 

Keywords 

Technology, teaching in technology, technology subject, pupil participation, every-day tech-

nology, compulsory school, elementary school, grade 9. 
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Sammanfattning 

Utgångspunkten för det här examensarbetet är några av de synpunkter som Skolinspektionens 

har i sin kvalitetsgranskning av teknikämnet 2014. Undersökningen ställer frågorna; vad 

tycker eleverna om teknikundervisningen, hur ser eleverna på teknikämnets utformning? 

I examensarbetet har en enkätstudie genomförts i en förortsskola i Stockholm. Enkäten har 

gått ut till 125 elever i årskurs 9.  

Examensarbetet fokuserar på arbetsområdena som eleverna anser att de kan använda i sin 

vardag. Enkäten omfattar även bakgrundsfrågor med elevernas värderingar av den aktuella 

skolan, undervisningen i stort och teknikundervisningen.  

Resultaten visar att eleverna uppfattar teknikundervisningen som varken intressant eller 

ointressant. Undervisningen är heller inte användbar i vardagen. Engagerade elever är också 

de elever som värdesätter teknikundervisningen mest. Dessa elever ser också mest nytta av 

undervisningen. Nyttan de ser är av relativt komplex teknisk natur. Det är också komplexa 

tekniska områden de skulle vilja arbeta med i undervisningen. 

Nyckelord 

Teknik, teknikundervisning, teknikämnet, elevinflytande, vardagsteknik, grundskolan, 

högstadiet, årskurs 9.  
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Inledning 

Efter att ha arbetat som tekniklärare i 10 år undrade jag vilket värde min undervisning har? 

Jag ville få några inblickar i hur elever tänker kring de här frågorna. Det är också spännande 

att få en djupare inblick i frågorna; hur gör jag teknikundervisningen intressant, vilken 

användning har eleverna av den i sin vardag? 

Bakgrund 

Skolinspektionen (2014) har nyligen gjort en kvalitetsgranskning av ämnet teknik i 

grundskolan. I rapporten redovisar de ett antal brister och gör en del påståenden. Ett påstående 

är att ”…det behövs också studier som utifrån en djupare analys kan utreda hur 

teknikundervisningen överensstämmer med flickors och pojkars intressen och värderingar…”  

(Skolinspektionen, 2014, s. 38). 

Frågan visar på behovet av fler analyser av en teknikundervisning som är relevant för 

eleverna. Skolinspektionen (2014) tycker inte att undervisningen är tillfredsställande när det 

gäller att fånga elevernas intressen, erfarenheter eller förväntningar. Eleverna måste uppfatta 

undervisningen som relevant. 

Skolinspektionen (2014) visar att teknikundervisningen inte lyckas gripa tag i elevernas 

intressen, eleverna tycker att teknik är roligt men utan betydelse för deras liv: ”…Det 

framkommer att elever många gånger tycker att teknik i allmänhet är roligt, men att de 

samtidigt anser att teknikämnet i skolan inte är intresseväckande eller särskilt användbart i 

vardagen…” (Skolinspektionen, 2014, s. 14). 

Uttrycket i citatet ovan ”…inte är intresseväckande eller särskilt användbart i vardagen…” är 

den formulering som är utgångspunkten för det här examensarbetet. Citatet väcker frågor om 

vilka moment i teknikundervisningen som elever anser är användbara i vardagslivet, vad 

skulle sådana moment innehålla om eleven själv fick bestämma och går det att finna 

gemensamma faktorer mellan olika elevers syn på teknik? 

Teknikdelegationen (2009) tar upp samma frågeställningar genom att säga att skolan inte tar 

tillvara det stora intresse för teknik som ungdomar visar i vardagen, skolan ser inte ungdomars 

förmåga att lära sig teknik. 

Situationen i den svenska skolan är inte unik. I Skolinspektionens (2013) genomgång inför 

kvalitetsgranskningen konstateras att ungdomars intresse och kunskap för teknik och 

naturvetenskap är avtagande i hela västvärlden. 

Skolinspektionen (2014) anser att det är ovanligt med lärare som använder elevernas vardag 

och vardagsteknik som utgångspunkt för teknikundervisningen. De finner i och för sig goda 

exempel på en undervisning med en direkt nytta för elevernas framtida yrkesliv, där 

undervisningen utgår från elevers situation, men de exemplen är få. 
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Ämnet Teknik är ett relativt nytt ämne i den svenska grundskolan. Under senare år har det 

gjorts ett antal satsningar inom ämnet som till exempel Lärarlyftet. En ny kursplan för ämnet 

är på plats sedan 2011. Teknikämnet är granskat i en utvärdering av Skolinspektionen under 

2014. Skolinspektionen (2014) visar att ämnets bristande koppling till vardagslivet är ett 

område som bör undersökas vidare.  

Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur eleverna värderar teknikundervisningen och 

vilken användning de tycker att de har av teknikundervisningen i sin vardag.  

Frågeställningar 

Hur värderar eleverna teknikundervisningen? 

Hur värderar eleverna teknikämnets utformning? 

Vilken nytta ser eleverna att de har av teknikundervisningen i vardagen? 

Vilka mönster ser man i elevernas syn på teknikämnet? 

Uppsatsens struktur 

Vid sidan av litteraturgenomgången där teorier som berör syftet och frågeställningar lyfts fram 

har examensarbetet ett inledande kapitel, Teknikämnet i samhället, som ger en bakgrund till 

varför Sverige har teknik som ett obligatoriskt ämne i grundskolan.  

Forsknings- och litteraturgenomgången anknyter till examensarbetets frågeställningar men tar 

också upp begreppen teknisk läskunnighet och mediers roll i lärandet av teknik. Kapitlet 

Teoretiska utgångspunkter fokuserar främst på teorier kring utformning av lärandet.  

Metodologisk ansats och val av metod redovisar möjliga metoder för att besvara 

examensarbetets frågeställningar samt motiven för den metod som valdes för studien.  

Under avsnittet Resultat och analys redovisas i löpande text enkätsvar och analys av dessa 

svar.   

I det avslutande kapitlet Diskussion lyfts examensarbetets frågeställningar mot redovisad 

litteratur, studiens resultat och så vidare. Kapitlet avslutas med frågeställningar som inte är 

besvarade inom examensarbetets ram och som kan utgöra en grund för vidare studier.  
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Teknikämnet i samhället  

Kapitlet avser att lyfta fram bakgrunden till Teknikämnet i den svenska grundskolan. 

Samhällets motiv till att ha ett obligatoriskt ämne redovisas tillsammans med de syften som 

skolmyndigheter ger för Teknikämnet i den senaste läroplanen.  

Bakgrund 

Hagberg och Hultén (2005) visar att det obligatoriska teknikämnet i den svenska grundskolan 

växer fram ur olika kunskapstraditioner, i takt med den tekniska samhällsutvecklingen. Till 

skillnad från andra ämnen i grundskolan kan ämnet inte stödja sig på akademiska 

ämnesinstitutioner då de helt enkelt inte finns.  

Skolinspektionen (2014) lyfter fram teknikämnet som det gestaltades i Lpo94
1
; teknikämnet 

ska betraktas som ett självständigt kunskapsområde dominerat av praktisk erfarenhet och 

hantverkskunnande. Tekniken ska inte ses som en del av tillämpad naturvetenskap och inte 

heller som ett undersökande arbete. 

Teknikens bakgrund som både praktisk och teoretisk lyfts också fram av Skolverket (2011a) i 

kommentarmaterialet till kursplanen i teknik. Samma typ av perspektiv lägger också Mattson 

(2002), där författaren ser ämnet som en syntes av natur, samhälle, politik samt visar på ordet 

techne med den dubbla betydelse av både slöjd och konst. 

Motiv för teknikundervisning 

Sverige är relativt ensamt om att ha teknik som ett självständigt ämne, Dow (2006) visar att 

endast 10 europeiska länder har teknik som en obligatorisk del av grundskolan. 

”Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla 

mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och 

många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens 

roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig” 

(Skolverket, 2011b). 

Skolverkets (2011b) definition av teknikämnets innehåll, ovan, handlar om att göra teknik 

synligt och förståeligt ur ett antal mänskliga och existentiella perspektiv som till exempel 

historia, miljö och livsvillkor.  

Ginner (1996b) visar att ytterligare motiv till en obligatorisk teknikundervisning i 

grundskolan är att den mänskliga verksamheten, till exempel inom politik och näringsliv, 

innebär ett stort antal teknikval. Ginner (1996b) gör det tydligt att framtida generationer 

behöver kunna förstå konsekvenserna av sina tekniska val.  

Blomdahl (2007) tar fram att det finns ett stort behov av rekrytering till tekniska och 

naturvetenskapliga utbildningar, och dessutom ett behov av en allmän teknisk kompetens i 

samhället. Jidesjö (2012) lyfter fram att utbildningen inom både teknik och naturvetenskap av 

tradition haft syftet att rekrytera framtida expertis. Behovet av allmänbildning har därmed 

också fått stå tillbaka.  

 

                                                 
1
 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94). 



9 

 

Teknikämnet idag 

Skolverket (2011a) lyfter fram att Teknikämnet har utvecklats från olika traditioner. I tidigare 

generationer handlade teknik om att vara en bas för yrkesutveckling. Idag handlar teknik 

framförallt om att förstå omvärlden. Teknikämnet har därför betydelse för eleverna ur flera 

perspektiv; individuellt, samhällsmässigt och ekologiskt.  

Sundin (2006) visar att framtiden som mänskligheten står inför, med informationsteknikens 

utveckling, är det största språnget som skett i människans historia sedan livets uppkomst. 

Bjurulf (2011) ser att teknikundervisningen ständigt måste vara i förändring som ett resultat 

av dagens teknikintensiva värld. Mattson (2007) anger teknik som ett kunskapsområde som 

man kan lära sig på många sätt, men skolans undervisning gör det lättare.  
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Forsknings- och litteraturgenomgång 

I kapitlet skildras tankar och teorier från forskare. Kapitlet börjar med tankar kring begreppen 

teknik och vardagsteknik, teknisk läskunnighet och mediers roll i lärandet av teknik. De här 

teorierna kopplar till examensarbetets syfte och betraktar vad teknik är för något. Vidare 

behandlas teknikämnets grund i skolan och hur teknikämne har vuxit fram. Kapitlet avslutas 

med en problembeskrivning som ansluter till examensarbetets bakgrund och som visar på 

ytterligare stöd för examensarbetets syfte. Litteraturen visar att elever är intresserad, 

engagerade och medvetna om teknik. Skolan brister dock i förmåga att fånga det här intresset. 

Elever i sin tur tycker vare sig att teknikämnet är viktigt eller relevant för deras liv.  

Vad är teknik? 

”Eftersom en teknikhistorisk översikt lätt betonar nyheten och det tekniska skapandets betydelse, vill 

jag understryka betydelsen av det sagda. Det är faktiskt traditionen - inte kreativiteten, det ständiga 

nytänkandet - som är grunden för vår mänskliga existens. Om vi inte i varje ögonblick kunde lita till 

den erfarenhet och vägledning en kunskapstraditions ger, skulle samhället upphöra att existera. 

Förekomsten av en tradition är ju själva verket också en förutsättning för nytänkande. Detta gäller 

såväl tekniken som alla andra uttryck för mänsklig kultur.” (Sundin, 2006, s. 13)  

Sundin (2006) visar på det breda område som ämnet teknik är och alla de olika perspektiv 

man kan välja; historiskt, mänskligt, traditionellt, existentiellt.  

Enligt Lindgren (1996) handlar teknikhistorien om samspelet mellan teknik och människa. 

Man kan inte bara se på enskilda tekniska landvinningar som rena föremål. Man måste också 

se på människan i det samhälle de levde i samt de betingelser de hade ekonomiskt och 

politiskt. 

Ginner (1996a) utrycker det som att natur är ”naturgjord” och människan ”människogjord”. 

Vi kan inte betrakta teknik och teknikutveckling separat utan att också se på människorna och 

deras samhällen i samma ögonblick. Ginner (1996a) nämner både ting, kunskaper och 

färdigheter som människan utvecklar i problemlösning som en del av vad teknik är. Slutligen 

menar Ginner (1996b) att naturvetenskap och teknik skiljer sig åt genom att naturvetenskapen 

förklarar ”varför det är så” men i tekniken ställs frågan ”hur få det att fungera”. 

Nationalencyklopedins definition av teknik har som utgångspunkt ”människans metoder…” 

att förverkliga behov, en förutsättning enligt Nationalencyklopedin är att man använder 

fysiska föremål för att tillfredsställa behovet. Mattson (2002) använder en definition där 

teknik är metoder för behovstillfredsställelse med hjälp av tillverkning och användning av 

verktyg och föremål.  

I båda definitionerna finns orden ”metoder”,” tillfredsställelse” och ”önskningar” som alla tre 

är intellektuella aktiviteter. Föremålen är en bärande del av teknik, men de intellektuella 

processerna som ingår i skapandet och användandet av föremålen är också en del av teknik. 

Den här synen på vad teknik är – både ting och tanke – dominerar också synen på teknik i den 

svenska skolan. Skolverket (2011a, s. 6) säger i sitt kommentarmaterial till kursplanen i teknik 

för grundskolan: ”Teknikens område är de konstgjorda och människoskapade föremålen och 

de aktiviteter som är förknippade med dem”. Skolverket (2011a) betonar föremålen men lyfter 

också fram aktiviteterna omkring, det vill säga det som har lett till skapandet och det som 

kommer ur skapandet av föremålen.  
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Vad är vardagsteknik? 

Genomgången visar på att det finns flera perspektiv på begreppet, vad är vardagsteknik? 

Perspektivet kan både bestämmas av den som ställer frågan, den som besvarar frågan och den 

som betraktar svaret på frågan.  

Begreppet vardagsteknik består av två delar; vardag och teknik. Vardag är ett subjektivt 

begrepp med olika svar för till var och en av oss. Begreppet teknik visar litteraturen är brett 

och har många alternativa eller kompletterande betydelser. Kombinationen vardag och teknik 

ger många möjliga kombinationer av betydelser.  

”När eleverna ombeds berätta om tekniken i sin vardag/fritid associerar de till dator, stereo, tv, 

mobiltelefon, åka bil, cykla, klocka, göra mat. Enkla redskap som penna, tidning, lampa och stol 

nämns inte” (Mattsson, 2002, s. 71).  

Citatet av Mattson visar på att det skiljer sig mellan elevers bild av vardagsteknik och, 

åtminstone några av definitionerna av teknik: ”…det människan sätter emellan sig och 

världen” (Ginner, 1996b).  

När teknik blir ett obligatoriskt ämne i Lgr80 
2
så är det ett ämne inom Naturorientering för 

högstadiet men man betonar att ämnet ska handla om den teknik som är viktig i elevernas 

vardag, visar Hagberg, Hultén (2005) . Skolverket (2011a) anger att vardagsteknik är en av 

grunderna för kursplanen i teknik, Lgr11
3
. Vardagsteknik är att eleverna ska få förmågor 

”…att identifiera och analysera tekniska lösningar… i vardagen och som har betydelse för 

elevens vardag” (Skolverket, 2011a, s. 7, 11).  

För Skolinspektionen (2013) är området tekniska lösningar ett flexibelt område där det inte 

finns ett fast innehåll utan tvärtom kan innehållet kunna kombineras och varieras på olika sätt. 

Bjurulf (2011) anger att kunskapsområdet bygger på det centrala innehållet i styrdokument 

men att innehållsdelarna ska användas som element för att bygga upp kunskaper.  

Skolinspektionen (2013; 2014) gör en vid definition av vardagsteknik. Skolinspektionen visar 

på flera ställen att de ser brister i lärarnas undervisning. Lärarna missar eller planerar inte för 

att undervisningen ska ansluta till elevens vardag och det omgivande samhället, och missar 

därigenom att få en relevant undervisning och fånga elevens intresse. 

Mattsson (2002) visar också på att vardagsteknik är det som finns i elevens vardag, från fritid 

till hem. Det begränsar sig inte heller bara till föremål och maskiner utan det är också en del 

av att se förbättringsprocesser och utveckling av vardagsprodukter.  

Teknisk läskunnighet 

Layton (1992) visar att man kan se på teknik som man ser på ett språk. Syftet för all 

utbildning är att träna oss i att använda människans olika språk på ett ansvarsfullt sätt. 

Läskunnighet ska förstås på det sättet - om vi förstår den symboliska världen (språket) så kan 

vi också kontrollera den (Layton, 1992; Ginner, 1996b). 

Teknikundervisningen i den svenska skolan har varit inriktad på vidare utbildning för olika 

yrken, oavsett om man därmed avser praktiska eller teoretiska studier. Teknik i skolan blir ofta 

                                                 
2
Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80) kom 1980 och var en läroplan i Sverige för grundskolorna. 

3
 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) är den läroplan för grundskola, 

förskoleklass och fritidshem som gäller från och med höstterminen 2011 i Sverige. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/1980
https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4roplan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grundskola
https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4roplan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grundskola
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rskoleklass
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fritidshem
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6sttermin
https://sv.wikipedia.org/wiki/2011
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige


12 

 

enskilda företeelser och sätts inte in i ett sammanhang (Blomdal, 2007; Jidesjö, 2012). I 

liknelsen mellan läskunnighet i teknik och läskunnighet i språk skulle det betyda att vi i språk 

enbart skulle arbeta med enskilda ord och grammatiska element men aldrig sätta ihop dem till 

meningar, eller läsa texter på det nya språket. 

Teknisk läskunnighet, på engelska technical literacy, är ett begrepp med flera delar. Jag 

kommer här att visa på ett antal av de viktigaste som har betydelse för det här examensarbetet. 

I det här arbetet har jag inte gjort någon skillnad på begreppen teknisk läskunnighet, bildning 

eller allmänbildning även om man det självklart finns betydelsemässiga skillnader. Begreppet 

som ligger närmast min egen syn är läskunnighet, där jag gör jämförelsen mellan teknik- och 

språkkunnighet. Den värld som vi lever i och som är ytterligt komplex ställer stora krav på var 

och en av oss, för att förstå teknik på olika nivåer är en teknisk läskunnighet nödvändig.  

Mattson (2006) har översatt begreppet Technological Literacy eller Teknisk bildning efter det 

synsätt som International Technology Education Association, ITEA har angett. Technological 

Literacy ”innebär förmåga att använda, hantera och förstå teknik.” (Mattsson, 2002). Dow 

(2006) visar på att det är fler och fler professionella arbeten som kräver en god teknisk 

förståelse, och det är därför nödvändigt att alla får en grundläggande förståelse för teknik i 

skolan. 

Vuxna och ungdomars uppfattning av begreppet teknik har undersökts av Sjögren (1997). 

Undersökningen tar fram ett brett tekniskt begrepp. Teknik är mentalitet, kompetens samt 

koncept och föremål. Dow (2006) visar att man kan bara nå ett framgångsrikt lärande i teknik 

om man ägnar mycket mer åt förståelse av processer och drivkrafter än faktisk kunskap. 

Ginner (1996b) visar att teknisk läskunnighet innebär att teknik kan förstås som komponenter 

i system som i sin tur utgör komponenter i större system och så vidare, och så vidare. 

Förståelsen av den ökande komplexiteten ökar med elevernas ålder och bestämmer därmed 

hur man arbetar med teknik i skolan (Ginner, 1996b).  

För att klara vardagen och för att kunna delta i samhället som medborgare behöver alla 

människor en teknisk allmänbildning (Riis, 1996). Atkinson (1999) visar att teknik i skolan 

ofta görs till betraktelser av enskilda föremål med processer kring föremålet – utveckling, 

tillverkning, användning och konsekvenser – som enskildheter. Det innebär att helhetssynen, 

där dessa föremål och processer hänger ihop och är beroende av varandra, bara blir tydligt för 

de elever som är analytiskt inriktade. 

Mediers roll i lärandet av teknik  

Jidesjö (2012) visar att naturvetenskapligt innehåll förmedlas till elever både av skolan och 

medier. I medier attraheras elever av berättelser, metaforer och instruerande bilder. Innehållet 

sätts in i ett sammanhang där samhällsrisker, vetenskapliga triumfer och arbete med olösta 

frågor är huvudsaken.  

Jidesjö (2012) lyfter upp att aktörerna utanför skolan, de informella aktörerna som till 

exempel media, kommer att ha en stor inverkan på hur befolkningen i allmänhet ser på teknik 

och teknikens roll i samhället. Medier är för de allra flesta, efter avslutad utbildning, den 

kanal där man kommer ta del av teknik och naturvetenskap. Jidesjö (2012) menar att det inte 

bara innebär att det finns många fler kanaler att möta teknik i, kanalerna är också idag på ett 

helt annat sätt än tidigare obundna till tid och rum. Erfarenheter som tidigare generationer 
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delade från ett litet fåtal till ett litet fåtal i en begränsad geografisk sfär kan nu delas utan 

dessa begränsningar. 

Dow (2006) anser att teknikutbildningen inte har hängt med i den moderna världens tekniska 

utveckling, och det sätt som elever möter teknik i media på: 

“... Students were not taking up science and technology subjects because the delivery was considered, 

by the students, to be out of touch with the modern technologically mediated world they now inhabit” 

(Dow, 2006,  s. 309)  

Teknikämnet i skolan - styrdokument 

Jag kommer här visa på de ramar som lärare har för sin undervisning från samhället, till 

exempel Skolverket. Det vill säga de fastslagna strukturer för ämnet som läraren har att arbeta 

efter. ”Kursplanen kan betraktas som ett löfte till eleverna om vad de ska få möjlighet att lära 

sig.” Skolinspektionen, Kvalitetsgranskning (2014) sid. 27. 

Mattsson (2002) har visat att Teknik som ämne introducerades för första gången i den svenska 

grundskolan i läroplanen 1962 som ett tillvalsämne för eleverna på teknisk-praktisk linje men 

i Lgr80
4
 är det en del av de naturorienterande ämnena dock utan egen kursplan eller 

ämnesdefinition. Riis (1996) skriver att man i Lgr80 ville ge både medborgarutbildning, 

teknikfärdighet och dessutom stimulera till vidare studier. 

 Enligt Ginner (1996a) får teknikämnet i Lpo94 
5
 en egen kursplan där teknik definieras som 

”…det som människan sätter mellan sig själv och sin omgivning för att uppfylla vissa uttalade 

behov samt de kunskaper och färdigheter hon utvecklar och förvaltar i en problemlösande 

process”. Mattsson (2002) visar att det inte är möjligt att skildra alla områden av teknik inom 

teknikämnets ram, utan kursplanen pekar ut perspektiv att skildra i ämnet istället för 

teknikområden.  

I Lgr11 
6
 förnyas kursplanen i teknik och ämnet skildras i tre centrala aspekter: 

”… ge eleverna verktyg för att göra tekniken runt omkring dem synliga och begriplig.  

… göra eleverna förtrogna med vanliga arbetssätt för att utveckla tekniska lösningar.  

… teknikens roll i samhället och vardagslivet, samt konsekvenserna av teknikval för människa, 

samhället och miljön.”  

Den andra aspekten att utveckla tekniska lösningar lägger Skolverket extra tyngd på då det 

främjar kreativitet och entreprenörskap (Skolverket, 2011a). 

Kursplanen idag, Lgr11 

I kursplanen för teknik i Lgr11 sammanfattas ämnets syfte i grundskolan: 

”... syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan 

orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 

intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i 

vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp” (Skolverket, 2011b)   

                                                 
4
 Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80) kom 1980 och var en läroplan i Sverige för grundskolorna 

5
 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet  (Lpo 94). 

6
 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) är den läroplan för grundskola, 

förskoleklass och fritidshem som gäller från och med höstterminen 2011 i Sverige. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/1980
https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4roplan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grundskola
https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4roplan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grundskola
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rskoleklass
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fritidshem
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6sttermin
https://sv.wikipedia.org/wiki/2011
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
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Skolverket (2011a) skriver i kommentarmaterialet att eleverna är intresserade av teknik och 

att skolan ska ta fasta på det och utveckla intresset vidare.   

Skolverket (2011b) beskriver det centrala innehållet i teknikämnet, formulerat under tre 

rubriker som är detsamma för år 1-3 , 4-6 och 7-9: tekniska lösningar; arbetssätt för 

utveckling av tekniska lösningar; teknik, människa samhälle och miljö.   

Enligt Bjurulf (2011) garanteras grundskoleelever att får möjlighet att utveckla förmågorna 

att:  

o Identifiera och analysera…  

o Identifiera problem och behov …  

o Använda teknikområdets begrepp …  

o Värdera konsekvenser av olika teknikval … 

o Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling …  

Tre exempel på arbetsområden i det centrala innehållet från kursplanen som kan kopplas till 

förmågorna är:  

”Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar:  

… 

Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik 

eller elektronik. 

… 

Teknik människa samhälle och miljö  

… 

Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan 

bidra till en hållbar utveckling. 

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel 

ifråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.….” (Skolverket, 2011b)  

Undervisning i Teknik 

I sina studier av Lpo94
7
 visar Ginner (1996a) att det inte finns en väg att arbeta med teknik 

utan läraren får själv finna vägar. Bjurulf (2011) menar att teknikämnet skiljer ut sig i 

läroplanen då det sällan finns rätt eller fel utan det handlar om att hitta olika lösningar. 

Skolinspektionen (2014) menar att teknik är ett ämne där kunskap är ett medel, inte ett mål 

som till exempel i naturvetenskap. 

Mattsson (2002) menar att i alla dessa val och perspektiv försvinner ofta kursplanemålen och 

innehållet, därmed blir undervisningens fokus mer det undersökande praktiska arbetet.  

Mattsson (2002) säger att: ”det innehållsliga perspektivet (vad man gör) fick vika enligt denna 

studie ofta för själva aktiviteten (att man gör något)”. Jidesjö (2012) visar att lärarna ser brett 

på behovet av förankringspunkter för sin undervisning; samhällsliv, eleverfarenheter, media 

och händelser. I kvalitetsgranskningen ser Skolinspektionens (2014) mycket få exempel på 

undervisning som möter elevernas erfarenheter, förväntningar och intressen.  

 

 

                                                 
7
 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94). 
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Ämnets status i skolan 

Blomdahl (2007) visar att ända sedan antiken har den teoretiska kunskapen setts som mer 

värdefull än den praktiska. De ämnen som har ursprung i techne (bild, slöjd och teknik) och 

som kommer ur den kunskap som är erfarenhetsgrundad har haft en mindre framträdande roll 

i skolan än de teoretiska ämnena. Även Teknikdelegationen (2009) finner i sina 

undersökningar att teknikämnet ses som oviktigt och nedprioriterat i skolan. 

Enligt Jidesjö (2012) tycker eleverna att teknik är tråkigt. Bakom det finns många attityder 

vars orsaker inte bara går att finna inom skolans ram. Mattsson (2002) sammanfattar några av 

de viktigaste attityderna hos ungdomar kring teknik och naturvetenskap:  

o Vetenskapsmannen är galen och tråkig och ägnar inte sin tid till frågor som löser 

mänsklighetens problem;  

o Vetenskaplig rationalitet ersätts med tänkande från New Age med astrologi, Ufos och 

andra icke naturliga fenomen;  

o Studier i teknik och naturvetenskap är intellektuellt krävande och ansträngande. Hårt 

arbete är otrendigt i en kanalrik värld där många röster lockar till annat än arbete;  

o Teknik och naturvetenskap ger inte utrymme för sökande efter mening eller det 

lustfyllda.  

Teknikämnet idag - problembeskrivning 

Jag kommer här visa på material från undersökningar, forskningsstudier och rapporter som tar 

fram några aspekter av elevernas syn på teknik, teknikämnet och teknikundervisningen.  

Skolinspektionen (2014)  uttrycker oro över hur teknikundervisningen bedrivs. De pekar på 

många brister där lärare inte arbetar utifrån kursplanen och där man inte fångar elevernas 

situation och därmed mister elevernas intresse och engagemang.  

Skolinspektionen (2014) visar att eleverna har en liten kännedom om teknikämnet och syftet 

med undervisningen. Deras kännedom är svag både sett till de arbetsområden de har i 

undervisningen och den nytta de kan ha av teknikämnet på längre sikt. Eleverna vet inte vad 

de ska lära sig eller varför. De har också sämre kännedom om kunskapskrav och mål i teknik 

än vad de har i andra ämnen i grundskolan. Risken är att eleverna inte förstår ämnets mening 

och relevans för dem själva.  

Enligt Mattson (2002) förknippar elever teknik med att konstruera eller bygga, med att arbeta 

praktiskt, något som de tycker de är kul och spännande. Mattsson (2002) visar vidare att 

eleverna tycker att ämnets mål och syfte är diffust för de flesta och ämnets kopplingar till 

samhällsliv, debatt och teknikutveckling är vaga. Skolinspektionen (2014) visar dessutom att 

ju äldre elever, desto mindre ser man nyttan med teknik; från årskurs 5 till 9 sjunker andelen 

elever som tycker att teknik är viktigt eller användbart mycket.  

Jidesjö (2012) lyfter fram att problemet egentligen inte är elevernas intresse, de är 

intresserade av teknik och naturvetenskap, det är det sätt de möter ämnena i skolan som är 

problemet. Ytterligare en observation är Skolinspektionen (2013) där man visar att elever 

tycker att teknikämnet är roligt men det är oanvändbart i vardagen och det är inte heller ett 

viktigt ämne. Skolinspektionen (2013; 2014) visar att trots ett grundläggande intresse hos 

eleverna för teknik så fångar skolan inte det intresset. Eleverna kan inte se relevansen av 

teknikämnet i vardagen och inte heller koppla det till sin verklighet. 
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Bjurulf (2011) visar att äldre elever knyter teknik till innovationer och mänskliga behov, där 

mindre barn ser förändring och förbättring av saker. Mattsson (2002) har visat att äldre elever 

ser att teknik i vardag och samhälle är mycket skilt från den teknik de möter i skolans 

undervisning. Det de vill lära sig något om är teknik som de kan ha nytta av i framtiden.  

Litteraturen visar att elever är intresserade av, engagerade i och medvetna om teknik. Skolan 

saknar dock förmåga att fånga det här intresset. Elever tycker vare sig att 

teknikundervisningen är viktigt eller relevant för deras liv.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Kapitlet avser att lyfta fram ur litteraturen ett sätt att se på samverkan mellan ämnesinnehåll, 

lärare och elev. Betraktelsen är kopplad till examensarbetets syfte med frågeställningarna om 

hur eleverna värderar teknikundervisningen. 

Den didaktiska triangeln 

Dow visar på att lärande sker i ett komplext samband av eget liv, kultur, historia, resurser och 

sociala tillgångar. 

“It is recognized, moreover, that learning does not take place in a vacuum. Humans do not learn 

simply by constructing their own realities, separate from the cultural, historical, and social 

environment into which they were born.” (Dow, 2006, s. 321)  

Dysthe (1996) lyfter fram att kunskap skapas av varje elev, på nytt var gång, och sett i relation 

till elevens tidigare kunskaper. Kunskapen blir på så sätt helt subjektiv och individuell. 

Kunskap är alltså något som skapas i ett sammanhang. Bjurulf (2013) beskriver den 

didaktiska triangeln där lärares förståelse av ett skolämne styr hur de väljer att presentera 

ämnet ur ett visst perspektiv för eleverna. Lärarförståelsen bestämmer hur eleverna kommer 

att arbeta med ämnet och också med vad de kommer att arbeta med. Konsekvensen av dessa 

val leder i sin tur till den uppfattning som eleven kommer att ha av ämnet. 

Figuren 1 är den modell som Bjurulf (2013) beskriver; lärarens syn på teknikämnet 

bestämmer innehållet i undervisningen, och detta bildar den yta av ämnet som eleven kan 

betrakta av teknikämnet inom skolan.  

 

 

 

  

 

 
                                     Fig. 1. Schematisk bild av den didaktiska triangeln 

Den didaktiska triangeln i teknik  

Dow (2006) anser att lärare och elever får möjlighet att lära sig tillsamman om 

teknikundervisningen utgår från elevernas vardag, och är fokuserad kring teknik i samhället 

och samhällets teknikutveckling. De kan då i större grad dela perspektiv på teknikämnet. 

Jidesjö (2012) visar också att elever och lärare delar synen på teknik på ett övergripande plan. 

Om man frågar elever och lärare mer generellt så har de identiska åsikter; teknik är intressant 

och har en positiv effekt på samhällets utveckling; i teknik ligger framtid och möjlighet till 

människors utveckling. 

 

Teknikämnet 

Läraren Eleven 



18 

 

Jidesjö (2012) visar vidare att elevperspektivet, att låta undervisningen utgå från elevernas 

situation, inte i första hand handlar om medinflytande för eleverna utan handlar framförallt 

om att förstå eleverna och deras utgångspunkt för lärande. ”Poängen med ett elevperspektiv 

ligger inte i att eleverna ska bestämma vad de ska lära sig. Det ligger främst i en förståelse för 

olika elevers förutsättningar för att kunna lära sig något” (Jidesjö, 2012, s. 37). Den 

förståelsen är en bas för att göra teknikundervisningen relevant i förhållande till vilka 

kunskaper eleverna tar med sig in i klassrummet, hur de ser på ämnesområdet och framförallt 

hur de ser på nyttan för samhället av undervisningen. 

Hagberg & Hultén (2005) lyfter fram att de som direkt arbetar med teknikämnet i skolan inte 

har samma syn på ämnet; lärarstudenter anser att det ska vara ett vardagsnära och praktiskt 

ämne, tekniklärare tycker att det ska vara ett roligt ämne och eleverna är oklara över vad som 

är teknikundervisning men de är i alla fall intresserade.  

Jag har här redovisat den didaktiska syn på ämnet teknik som är utgångspunkten för min 

undersökning. I följande avsnitt visar jag på resultat av en elevstudie som kan tolkas i de här 

perspektiven och som också ställer en del nya frågor.  
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Metodologisk ansats och val av metod 

I det här kapitlet redovisas motiv för den metod som valdes för att undersöka examensarbetets 

syfte och de begränsningar som metoden innebär. Vidare skildras hur metoden utformades 

samt vilka delar av metoden som är direkt jämförbara med andra undersökningar. 

Metodologisk ansats 

Många olika metoder hade kunnat användas för att söka svar på frågeställningarna i det här 

examensarbetet: Intervjuer med lärare och elever, fokusgrupper av elever kring 

frågeställningarna, observationer under lektioner, dagboksanteckningar av elever från 

tekniklektioner, olika enkätstudier. Dysthe, Hertzberg, Lokensgard-Hoel  (2011) lyfter fram 

arbetssättet för att vetenskapligt arbete med fem steg; Vad frågar du om? Varför frågar du? 

Vad bygger din fråga på? Vad frågar du med? Hur frågar du? 

Sett till det arbetssättet så frågar examensarbetet hur eleverna ser på teknikundervisningen 

jämfört med vad den syftar till. Skolinspektionens (2014) granskning av ämnet är grunden till 

frågeställningen i examensarbetet. I undersökningen av litteratur och data för examensarbetet 

blev SKL (2010) kvalitetsenkät ett av underlagen. I båda dessa undersökningar 

(Skolinspektionen och SKL) finns tydliga attitydfrågor som blev grunden för examensarbetet. 

Studien från SKL (2010) var en enkät och även i Skolinspektionens (2014) studie är tydliga 

undersökningsfrågor en viktig del.  

Metodval 

Det här examensarbetet undersöker med hjälp av en enkätstudie i vilken mån 

teknikundervisningen är användbar för eleverna och vilka värderingar de har till 

teknikundervisningen. Studien är utformad som en enkät med sluta och öppna frågor. Den 

undersöker kopplingar som finns mellan elevernas syn på användbarheten av 

teknikundervisningen och elevernas övergripande värderingar av skolan och 

teknikundervisningen.  

Studien kombinerar olika typer av metoder. Trost (2012) lyfter fram att man med fördel kan 

blanda olika metoder, i den här studien finns både kvantitativa och kvalitativa moment.   

Trost (2012) visar att de kvantitativa utfallen kan bilda grund för utvärderingen av de 

kvalitativa svaren. Underlaget för studien är för litet (125 elever) för att kunna dra några 

generella kvantitativa slutsatser. 

Utformning av enkät 

Studien i form av en enkät är konstruerad av tre delar: 

1. En del kring elevens upplevelse av skolan som är hämtad från en existerande enkät 

som Sveriges kommuner och Landsting, och som SKL använder i kvalitetsarbetet 

kring kommunala skolor. 

2. En del där två påståenden är formulerade från Skolinspektionens frågeställningar i 

kvalitetsgranskningen av teknikämnet. 

3. En del där två öppna frågor formulerats kring elevers syn på vardagsteknik. 
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De två första delarna är formulerade som påståenden där de svarande kan ange huruvida de 

håller med eller inte i påståendet. Den sista delen är två öppna frågor där de svarande kan ge 

individuella svar.  

Trost (2012) visar på möjligheten av att kombinera kvantitativa och kvalitativa svar. I den här 

studien ger de två första delarna kvantitativa svar som bildar bakgrund för analysen av 

resultaten från den sista delen, de kvalitativa svaren.  

Frågor med grund i SKL-enkät 

Den första delen är samma enkät som Sveriges kommuner och Landsting, SKL använder i 

kvalitetsarbetet inom kommunala skolor i landets alla kommuner. 

”Enkäten är framtagen av SKL och mäter hur väl skolan och kommuner lyckas med sitt 

värdegrundsarbete och andra aspekter som har med hela skolans uppdrag att göra. Resultaten ger ett 

bredare och djupare perspektiv på skolans innehåll och uppdrag än om vi enbart tittar på 

kunskapsresultaten.” (SKL, 2010, s. 1.) 

SKL-enkäten, SKL (2010), är framtagen för att kunna bedöma den generella kvalitén på sko-

lans arbete, det vill säga hur man uppfyller grundläggande åtaganden vad avser trygghet, för-

väntan, hjälp och återkoppling.  

Enkäten kan tyckas ligga utanför examensarbetets fokus men syftar till att ge bakgrundsfakto-

rer till elevernas värderingar i syftet. SKL-enkäten ger en bild av hur eleverna ser på skolan i 

allmänhet. Denna generella bild av skolan får i den här undersökningen bilda bakgrund för 

elevernas värderingar av examensarbetets syfte. Användningen av SKL-enkäten grundar un-

dersökningen dessutom i ett bredare sammanhang.  

Svaren på enkäten har tagits fram av en arbetsgrupp inom SKL:s ramar för att komplettera 

andra kvalitetsmått som betyg och resultat i nationella prov. Påståenden ska fånga elevens 

upplevelser av skolmiljön och undervisningen.  

SKL-enkäten är framtagen för att vara ett gemensamt verktyg för alla kommuner och därmed 

kunna göra resultaten jämförbara. Skolinspektionen har medverkat vid utformningen av en-

kätalternativen så att de stämmer överens med andra enkäter från Skolinspektionen. 

I SKL:s enkät får eleven ta ställning till sju påståenden:  

1. Jag känner mig trygg i skolan.  

2. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer.  

3. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter.  

4. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.  

5. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det.  

6. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet.  

7. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen. 

SKL (2010) har valt fem stycken svarsalternativ; ”stämmer helt och hållet”, ”stämmer ganska 

bra”, ”stämmer ganska dåligt”, ”stämmer inte alls” och ”vet ej”. Indelningen i fyra rangord-

ningsvärden följer Trosts (2012) rekommendationer för att se samband men undvika dikoto-

misering
8
. SKL-enkäten har använts sedan 2010 på frivillig basis i kommuner och genomför-

des i senaste omgången i 203 av 290 kommuner (70%).  

                                                 
8
Dikotomi (grekiska dichotomiʹa ’tudelning’, av dichoʹtomos ’skuren i två), här delning av studieresultatet på ett 

fåtal faktorer. 
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Frågor med grund i Skolinspektionens frågor 

I den andra delen av studiens enkät är två frågor formulerade från Skolinspektionens (2014) 

påpekanden; tycker eleverna att teknik är intressant och användbart i vardagen? 

”…men att de … samtidigt anser att teknikämnet i skolan inte är intresseväckande eller särskilt 

användbart i vardagen.” (Skolinspektionen, 2014, s. 14) 

Frågorna har formulerats så nära texten i Skolinspektionens kvalitetsgranskning som möjligt 

och samtidigt i samma form som de första frågorna från SKL-enkäten, det vill säga 

påståenden i jagform.  

Frågorna formulerades som:  

8. Jag tycker att ämnet teknik är intressant: 

9. Jag tycker att det vi arbetar med i teknik är användbart i vardagen 

Frågor med grund i examensarbetets syfte 

Den tredje delen av studien till slut är de öppna frågorna där eleverna kan ge svar på frågan 

vad de tycker är vardagsteknik, och vad som är vardagsteknik i teknikundervisningen? I två 

öppna frågor får eleverna ge exempel på delar av teknikundervisningen som de tror att de kan 

ha nytta av i vardagslivet och till sist ger eleverna exempel på områden som de kan ha nytta 

av i vardagslivet och som de skulle vilja arbeta med i teknik. Frågorna är formulerade som:  

10. Beskriv med egna ord ett område från undervisningen i teknik som du har arbetat med 

och där du tycker att du har haft användning av kunskaperna i vardagslivet. 

11. Beskriv med egna ord ett område som du tycker att vi ska arbeta med i tekniken och 

som är användbart i vardagslivet. 

Fördelar och nackdelar med vald metod 

I den här studien fick eleverna själva skildra sin uppfattning om hur ett moment i 

teknikundervisningen kan vara användbart i vardagen. Det ger en större frihet sett till de svar 

som eleverna gav, men det innebär också att datamängden blir mycket stor, då varje enskilt 

svar är unikt. De kunde endast ange vad som är viktigt för dem i vardagen, men inte vad de 

själva menar med vardag, 

Resultaten analyserades i förhållande till elevens värdering av intresset för och 

användbarheten av teknikämnet, samt vilken typ av områden som eleverna kopplar till 

användbar teknik i vardagen.  

I studien har inte använts intervjuer eller annan information kopplad direkt till eleven, som 

betyg, nationella prov eller elevens inställning till andra ämnen.  I studien finns inga frågor 

med om vilken lärare eleven har eller vilken klass eleven går i. Studien ger alltså inte underlag 

för att kunna göra eventuella utvärderingar på lärarnivå. Utöver de här frågorna uppger 

eleverna sitt kön. 



22 

 

Genomförande 

Studien är genomförd för fem klasser i årskurs 9 om 125 elever. Eleverna har haft 

teknikundervisning en lektionstimme per vecka under alla tre årskurserna 7-9. På skolan 

undervisar tre lärare i teknik för årskurs 9.  

Enkäten, se bilaga 1, delades ut till varje klass under en mentorstimme eller lästimme i vecka 

12 eller 13, 2015, av olika lärare. Enkäten genomfördes alltså inte under pågående 

tekniklektion. Enkäten delades ut med ett meddelande från skolans rektor om syftet med 

studien, och hur resultaten kommer tas till vara, se bilaga 2. 

Enkäterna var numrerade i en löpande nummerserie för att kunna identifieras under 

analysarbetet men de delas ut till eleverna slumpvis så att ingen identifikation gjordes till 

enskild elev, klass eller lärare. 103 elever var närvarande under de aktuella tillfällena och 93 

elever valde att besvara hela eller delar av enkäten.  
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Resultat och analys 

I kapitlet redovisas resultaten från examensarbetets enkätstudie. För att examensarbetets resul-

tat och analys ska vara så översiktlig som möjligt presenteras både resultat och analys av re-

spektive fråga i ett sammanhang. 

Svarsfrekvenser och validitet 

Enkäten, bilaga 1, delades ut under vecka 12, 2015 till 103 elever (de av 125 elever i årskur-

sen som var närvarande) i 5 klasser. Enkäterna delades ut under icke undervisningstid av ele-

vernas mentorer. Av de 103 utlämnade enkäterna lämnades 93 enkäter in (90 %).  

 

Fått enkät Svar fråga 1-9 Svar fråga 10 Svar fråga 11 

103 st. 93 st. 64 st. (23+41) 41 st. 

100 % av alla enkäter 90 % av alla enkäter 62 % av alla enkäter 40 % av alla enkäter 

 90 % av föregående 
kategori 

69 % av föregående 
kategori 

64 % av föregående 
kategori 

Figur 2. Sammanställning av svarsfrekvenser på olika delar av enkäten 

Enkätstudier med svarsfrekvens på 75 till 80 procent är enligt Trost (2012) fullt användbara 

om man tar hänsyn till en bortfallsanalys. 90 procent av de närvarande eleverna har svarat på 

enkäten.  

Fördelningen mellan andelen pojkar och flickor som lämnat in enkäten är ungefär lika stor. 

Andelen bortfall mellan de olika klasserna är också utan några större avvikelser. Det finns 

därmed inget tydligt systematiskt bortfall av enkäter i enlighet med Trost (2012).  

Av de 93 svarande eleverna har 64 besvarat, se fig. 2, fråga 10, och därmed har 29 elever valt 

att inte besvara de öppna frågorna. Med svar avses ett elevsvar på fråga 10 och 11 som inne-

håller ett förslag på område som går att tolka.  

41 elever, se fig. 2, har svarat på fråga 10 och också på fråga 11. Det betyder att 23 elever 

endast har svarat på den första öppna frågan, fråga 10 

69 % av eleverna har svarat på fråga 10, se figur 2. Andelen svarande på frågan visar att man 

möjligtvis skulle kunna använda svaren i en generell slutsats. Trost (2012) visar att man kan 

analysera de kvalitativa svarskategorier givna av elevernas svar på de kvantitativa  frågorna 1-

9. 

I den första delen av analysen har elevens värdering av de olika faktorerna om allmän syn på 

skolan getts ett värde:  

o ”Stämmer helt och hållet” har getts värdet 4,0;  

o ”Stämmer ganska bra” har fått värdet 3,0;  

o ”Stämmer ganska dåligt” har fått värdet 2,0;  

o ”Stämmer inte alls” har fått värdet 1,0; 

o ”Vet ej” har fått värdet 0,0.  

Det genomsnittliga svaret för en elevgrupp på en särskild fråga är alltså 4,0 om alla tycker att 

det stämmer helt och hållet, 1,0 om alla tycker att det inte stämmer alls och 2,5 om genom-

snittssvaret är i mitten av skalan. Svarsalternativet ”Vet ej” får medelvärdet 0 om alla anset att 
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de inte vet svaret på frågan. Totalt har mindre än 4 procent av svarsalternativen markerats med 

”Vet ej”. De numeriska värdena som respektive svarsalternativ ges i analysen redovisas nedan 

i fig. 3.  

Stämmer helt 
och hållet (4,0) 

Stämmer 
ganska bra (3,0) 

Stämmer ganska 
dåligt (2,0) 

Stämmer inte 
alls (1,0) 

Vet ej (0) 

               Fig. 3. Numeriskt värde för respektive svarsalternativ.  

Elevernas syn på skolan, lärare och undervisning 

Den första delen av enkäten skildrar hur alla eleverna ser på sin skola, sina lärare och sitt 

skolarbete. Medelvärdena för de olika svarsalternativen i fråga 1-7 för alla elever redovisas i 

fig. 4 nedan. 

93 st Medelvärde av 
svarsalternativ 

Fråga 1: Jag känner mig trygg i skolan: 3,63 

Fråga 2: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer: 2,25 

Fråga 3: Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter: 2,45 

Fråga 4: Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena: 2,75 

Fråga 5: Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det: 3,05 

Fråga 6: Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet: 2,79 

Fråga 7: Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen: 2,81 

         Fig. 4 Medelvärde av elevernas värdering av svaren på frågorna 1-7. 

Ur positiv synpunkt så anser eleverna i den berörda skolan att de känner sig mycket trygga i 

skolan. Ur negativ synpunkt ser de inte att skolarbetet gör så att de får lust att lära sig mer. 

Eleverna tycker inte heller att lärarna tar hänsyn till deras åsikter.  

Eleverna vet vad de ska kunna för att nå målen i ämnena och de får också hjälp av lärarna om 

de behöver det. De vet hur det går för dem i skolan och de känner att lärarna förväntar sig att 

de ska nå målen. 

Den övergripande bilden visar att eleverna går i en trygg skola med ett bra arbete mot kun-

skapsmål, men själva skolarbetet är inte lustfyllt och eleverna har liten påverkan på undervis-

ningen.  

Bilden av elevernas syn på skolan bekräftas av Skolinspektionen (2011) då de genomför 

Skolenkäten i den berörda skolan. Skolinspektionen (2011) låter elever i årskurs 9 besvara 

frågor som ligger mycket nära frågorna i den här enkätstudien. Att enkätstudien i det här exa-

mensarbetet bekräftar tidigare studier stärker enkätstudiens resultat.   

Elevernas syn på teknikämnet 

Medelvärdet av elevernas svar på fråga 8 och 9 redovisas i fig. 5. Frågorna 8 och 9 syftar till 

att besvara Skolinspektionens (2014) frågor. Svaren visar att eleverna tycker att teknik är vare 

sig intressant eller ointressant. Eleverna tycker inte att det de arbetar med i tekniken är an-

vändbart i vardagen.  Fråga 9 är den fråga som får lägst värdering av hela elevgruppen av frå-

gorna 1-9. 

Ämnet teknik ter sig i den här studien som vare sig intressant eller ointressant och inte så an-

vändbart i vardagen för genomsnittseleven. Mattsson (2002) visar att eleverna ser både före-
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mål och processer som något de menar med vardagsteknik. Skolinspektionen (2014) menar att 

många lärare inte planerar sin undervisning efter elevernas uppfattning om vardagsteknik. 

Jidesjö (2012) visar att elevernas bristande intresse för teknik i skolan handlar om ett ointresse 

för undervisningen, inte ett ointresse för teknik i sig.  

93 st Medelvärde av 
svarsalternativ 

Fråga 8: Jag tycker att ämnet teknik är 
intressant:                      

2,52 

Fråga 9: Jag tycker att det vi arbetar med i 
teknik är användbart i vardagen: 

2,08 

               Fig. 5. Medelvärde av elevernas värdering av svaren på frågorna 8 och 9. 

 

Elevers syn på skolan och tekniken fördelat på 
engagemang 

Alla elever som deltog i enkätstudien har besvarat de slutna frågorna 1-9, där de värderar sin 

attityd till skolan och teknikundervisningen. 69 procent av eleverna har besvarat den öppna 

frågan 10. 44 procent har även besvarat sista frågan nummer 11.  

I fig 6 nedan har enkätsvaren indelats efter hur stor del av enkäten som eleven har besvarat. 

Materialet har indelats i tre grupper efter hur mycket eleven har engagerat sig i enkäten, fig.6, 

medelvärde för varje grupp jämförs med medelvärdet av alla svar.  

o Svar fråga 1-9 är de elever som valde att endast svara på fråga 1-9 . 

o Svar fråga 10 är de som även svarat på fråga 10.  

o Svar fråga 11 är de som dessutom svarat på fråga 11.  

 Svar fråga 1-9, 
medelvärde. 

Svar fråga 10, 
medelvärde. 

 Svar fråga 11, 
medelvärde 

Fråga 1:  Jag känner mig trygg i skolan: 3,41 3,72 3,71 

Fråga 2: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer: 1,82 2,44 2,56 

Fråga 3: Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter: 2,25 2,53 2,66 

Fråga 4: Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena: 2,75 2,75 2,83 

Fråga 5: Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det: 2,89 3,13 3,1 

Fråga 6: Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet: 2,93 2,73 2,73 

Fråga 7: Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen: 2,37 3 3,13 

Fråga 8: Jag tycker att ämnet teknik är intressant: 2,25 2,64 2,66 

Fråga 9: Jag tycker att det vi arbetar med i teknik är användbart i vardagen: 1,61 2,28 2,22 

          Fig. 6. Medelvärde för värdering av frågor för hela gruppen, grupp 1, 2 och 3. 
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En beräkning av den procentuella avvikelsen för ett svar jämfört med medelvärdet av alla 

elevers svar visas i fig. 7 och 8 nedan. Jämförelsen visar att de elever som endast besvarat de 

9 slutna frågorna gör en lägre värdering på nästan alla de slutna frågorna, jämfört med 

medelvärdet för hela gruppen.  

 
 

Fig.7. Procentuell avvikelse från medelvärde, fråga 1-7, för respektive grupp. 

 

 

Fig.8. Procentuell avvikelse från medelvärde, fråga 8,9, för respektive grupp. 

Gruppen Svar fråga 1-9, värderar nästan alla frågorna 1-9 lägre än de två andra grupperna; 

Svar fråga 10 och Svar fråga 11. Frågan om att de får veta hur det går i arbetet ser gruppen 

Svar fråga 1-9 mer positivt på än de andra två grupperna. Grupp Svar fråga 10 och Svar fråga 

11 har nästan samma värdering av frågorna. De två grupperna Svar fråga 10 samt Svar fråga 

11 gör båda en mer positiv värdering än medelsvaret på de slutna frågorna 1-9. Den senare 

gruppen är något mer positiv.   

Jidesjö (2012) och Skolinspektionen (2013; 2014) visar att eleverna anser att teknik är intres-

sant men inte användbart i vardagen. I denna studie bekräftas bilden på ett översiktligt plan. 

Studien här fördjupar dock kunskapen då den visar att de elever som visar störst engagemang 

i att redovisa sin syn på teknikämnet anser knappt att det är ett intressant ämne. De är dessut-

om tveksamma till om teknik är ett användbart ämne. 
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Vad tycker eleverna är vardagsteknik? 

För de 64 elever som har besvarat de öppna frågorna; de som besvarat endast fråga 10 (23 st) 

och de som svarat på både fråga 10 och 11 (41 st.) har svaren på de öppna frågorna sorterats 

in i 4 kategorier utifrån centrala perspektiv på teknik som är oberoende av vilket område man 

arbetar med (Bjurulf, 2013).  

Första kategorin (Utveckling och vad tekniken gör) är svar som anger områden inom teknik 

där eleverna uttyder, tolkar och problematiserar en teknisk lösning eller ett teknikområde. Ett 

exempel på svar från en elev är: ”Jag tycker att när vi jobbar med Finn upp
9
 så är det bra för 

att hitta lösningar till problem.”  

Andra kategorin (Komponenter och system) är områden som är tekniskt komplexa där en elev 

ger som exempel: ”Jag förstår hur husritningar fungerar. Jag har fått en annan syn på tekniska 

lösningar och hur dom kan förbättras.” 

Tredje kategorin (Konstruktion och verkningssätt) är svar där man föreslagit ett område som 

är tekniskt enklare eller mindre komplexa, mer av hantverkskaraktär, en av eleverna ger ett 

exempel: ”Bygga med trä av olika slag för att göra saker som exempelvis växthus, bilar och så 

vidare i olika skalor”.  

Fjärde kategorin (Tekniken, naturen och samhället) till sist är svar kopplade till olika 

konsekvenser och reflektioner. Exempel på ett elevsvar är:” Jag har lärt mig att bygga 

miljövänligt och använda miljövänligt tänk i vardagslivet.” 

 I några fall har det varit svårt att kategorisera i en tydlig grupp, varför fler kategorier har 

använts (6 enkätsvar för fråga 10, 2 enkätsvar för fråga 11) och enkätsvaret har alltså 

registrerats i fler kategorier.  

ANTAL REGISTRERADE 
SVAR PER KATEGORI OCH 

ELEVGRUPP 

UTVECKLING 
/ 

 TEKNIKEN GÖR 

KOMPONENTER
/ 

SYSTEM  

KONSTRUKTION 
/ 

VERKNINGSSÄTT 

TEKNIKEN 
/  

SAMHÄLLET 

ANNAT SVAR  

Svar på fråga 10: 
Elever som svarat bara på 

fråga 10 (23 st.): 

1 0 21 0 0 

      

Svar på fråga 10: 
Elever som svarat på både 

fråga 10 och 11 (41 st.): 

7 3 21 15 5 

Svar på fråga 11: 
Elever som svarat på både 

fråga 10 och 11 (41 st.): 

1 20 11 2 7 

          Fig. 9. Fördelning av kategoriserade svar på öppna frågor. 

Fig. 9 är en sammanställning av enkätsvaren för de fyra svarskategorierna uppdelat på två 

grupper, de som endast svarat på fråga 10 samt de som svarat på både fråga 10 och 11.  

De elever som endast svarat på fråga 10 anger nästan uteslutande svar på områden som i den 

här studien har kategoriserats som Konstruktion/verkningssätt 

De elever som svarat på både fråga 10 och 11 har oftast svarat att områden som de har arbetat 

med i tekniken, och har haft användning av, (fråga 10) kategoriseras som 

Konstruktion/verkningssätt men även i kategorin Tekniken/samhället.  

                                                 
9
 Finn upp är en svensk uppfinningstävling för ungdomar mellan 12 och 15 år. 
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På fråga 11, områden de skulle vilja arbeta med, har de gett svar flest svar, 60 %, som här har 

kategoriserats som områden inom Komponenter/system.  

Elever som svarat på hela enkäten, det vill säga som har svarat på både fråga 10 och 11, är 

också den grupp där flest tycker att teknik är intressant. Den här gruppen anser att det de haft 

användning av i tekniken är områden inom framförallt kategorin Konstruktion/verkninssätt. 

De har också haft användning av arbetsområden Tekniken/samhället. Till viss del tycker att de 

har arbetat med områden inom området Utveckling/tekniken gör. Det de skulle vilja arbeta 

med i tekniken och som de ser som användbart är däremot Komponenter/system. 

Elevgrupperna med svar på endast svar fråga 10 respektive svar både fråga 10 och 11 skiljer 

sig tydligt åt i sina svarsalternativ.  

Endast svar fråga 10 ser att användbara områden är sådant som fokuserar på konstruktioner 

och verkningssätt, de exempel de ger är saker att bygga och förstå konstruktionen bakom. 

Mattsson (2002) visar att flertalet elever förknippar teknik med att konstruera och att bygga.  

Svar både fråga 10 och 11 ser också konstruktioner och verkningssätt är användbara områden 

från tekniken, men de tycker också att undervisningen tekniken i samhället med till exempel 

miljöfrågor. De vill arbeta mer med områden inom komponenter och system där de efterfrågar 

exempel på hur olika tekniska system fungerar.  

I Mattssons (2002) studier ser eleverna kopplingen mellan teknikundervisningen och 

samhällsliv som svagt. De mest engagerade eleverna i den här studien efterfrågar ett innehåll 

som är mer komplext (Komponenter/System) än det innehåll det de tycker de har arbetat med 

(Konstruktion/verkningssätt).  

I fig. 10 nedan redovisas hur gruppen som enbart svarat på 10 ser på sin skola i allmänhet 

jämfört med gruppen som svarat på både fråga 10 och 11. Gruppernas svar på samtliga frågor 

är likartad. Båda grupperna tycker knappt att teknik är intressant. Men de tycker inte att 

teknikundervisningen är användbar i vardagen. 

 

 

                     Fig. 10. Svar på värderingsfrågor  
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Vad i undervisningen tycker eleverna är vardagsteknik? 

Under läsåret hade eleverna i enkätstudien mött ett gemensamt undervisningsinnehåll. 

Undervisningen utgick från tre större projekt: 

”Studentbostaden” där de planerar en lägenhet på 20 kvm. I uppgiften ingår att planera 

utrymmessmart, material- och miljömedvetet samt att arbeta med olika planeringsverktyg. 

Syftet var att eleverna skulle arbeta med ett omfattande planeringsprojekt som tog hänsyn till 

många aspekter och som ingick i ett större sammanhang.  

”Finn upp” där de utvecklade en egen uppfinning eller utvecklade en produkt. I slutet kunde 

eleverna skicka in till Finn upp-tävlingen. Syftet var att eleverna skulle arbeta med alla faser i 

en produktutveckling och presentera det slutgiltiga resultatet för potentiella intressenter.  

”Friggeboden” där de arbetat med att ta fram en modell i valfri skala och ritning av en 

friggebod för valfritt ändamål. Syftet var att eleverna skulle arbeta med en avgränsad uppgift 

och kunna omvandla den till en föreslagen konstruktion som är så realistisk som möjligt vad 

avser hållfasthet, skalenlighet, och användning. 

Fördelningen av respektive projekt som eleverna har angett som områden inom tekniken som 

de arbetat med och kommer att ha användning för, fråga 10, redovisas i fig. 11 nedan. 

Arbetsområde Antal 

”Studentbostaden ” 43 

 ”Finn upp” 6 

” Friggeboden” 6 

          Fig. 11. Fördelning av ”har arbetat med”  

En överväldigande majoritet av eleverna angav Studentbostaden som det projekt som de 

tyckte var användbart i vardagen. Skälet som de angav till att de såg det som användbart är att 

de snart stod inför situationen att bosätta sig i en mindre lägenhet och då måste förstå hur man 

kan tänka smart kring utrymme. Men de angav även att det är viktigt att lära sig att tänka 

kring miljö. En handfull av eleverna utryckte att det är användbart att kunna tänka och planera 

för komplicerade system. Det fåtalet elever som angav Finn upp eller Friggebod som 

användbara erfarenheter från teknikundervisningen angav att de kommer att kunna använda 

kunskaperna i sitt liv i framtiden.  

Vad tycker eleverna att teknikundervisningen ska innehålla? 

De elever som gett ett svar på fråga 11, vad de skulle vilja arbeta med i teknik och som är 

användbart, har sedan analyserats vidare. På fråga 11 fanns 20 tolkningsbara svar. Svaren är 

nästan genomgående korta och anger relativt tydliga områden. Svaren fördelar sig på 

ämnesområden enligt figuren 12 nedan.  

IT SYSTEM 
 

KONSTRUKTIONER 
 

MILJÖ 

8 9 3 

               Fig. 12. Fördelning av ”vill arbeta med”  
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Flest elever vill att tekniken ska vara arbetsområden där mekanik och konstruktion är viktiga 

delar. De eleverna är specifika i sin önskan att förstå hur man bygger hus eller lagar saker som 

till exempel en moped. 

Många vill att tekniken ska innehålla områden från IT-teknik. De som anger nyttoargument 

här säger att det handlar om den värld de lever i och att det är det inom teknik som de kommer 

att ha mest nytta av. 

Av de tre svaren inom miljö/analys anger två ”att kunna leva och planera klimatsmart”, en 

söker ”kunskap om att leva ett vuxet liv med betalningar och avtal”. 

 

.  

  



31 

 

Diskussion 

I kapitlet redovisas resultaten av examensarbetets undersökning som helhet och hur de 

uppfyller arbetets syfte eller svarar på frågeställningar. Vidare diskuteras kring de metoder 

som använts i examensarbetet. Kapitlet avslutas med frågeställningar som kanske kan vara en 

grund för vidare studier.  

Sammanfattning av resultaten 

En sammanfattning skulle kunna vara: liknöjt nöje eller missnöje. Teknik som ämne är vare 

sig intressant eller ointressant och inte är det speciellt användbart.  

De som här har visat störst intresse när det gäller enkäten är lite mer intresserade och kan 

också ser mer användning av kunskaperna. Huvuddelen av eleverna ser en undervisning som 

har ett lågtekniskt innehåll; arbetsområden kring enklare konstruktioner och mekanisk verkan.  

De mer engagerade ser en undervisning med ett mer högtekniskt innehåll. Denna grupp 

önskar sig också en undervisning med mer avancerad teknik och arbetsområden som de har 

användning för i framtiden.  

Undersökningen bekräftar till delar tidigare studier. Nya kunskapsområden som läggs till från 

enkätstudien här är kanske det tydliga mönster mellan attityd till ämnet och engagemang och 

synen på undervisningens innehåll. 

Problemställningen 

Examensarbetets frågeställningar kan ses som hyggligt besvarade; teknikundervisning är inte 

så viktigt, det kopplar inte till elevernas vardag och de ser inte att de kommer ha användning 

av sina teknikkunskaper. I undersökningen finns ett mönster vad avser elevernas värderingar 

av teknikundervisningen och det engagemang eleverna visar. 

Hur värderar eleverna teknikundervisningen? 

Hur värdera eleverna teknikundervisningen? De tycker inte att den är speciellt intressant. En 

aspekt av resultaten här är att ju mer eleverna är engagerade i studien desto intressantare 

tycker de att undervisningen är. De ger utryck för ett engagemang, men intresset ligger 

fortfarande bara knappt över medelvärdesnivå.  

Hur värderar eleverna teknikämnets utformning? 

Hur ser eleverna på utformningen av teknikundervisningen? Eleverna uppskattar en 

undervisning som tar avstamp i deras egen situation och som handlar om arbetsprocesser och 

olika perspektiv på företeelser. Undervisningen får ett godkänt men inte mer i betyg, inte ens 

av de mest engagerade eleverna 

Vilken nytta ser eleverna att de har av teknikundervisningen i 

vardagen? 

Eleverna ser framförallt att de har nytta av teknikområden som handlat om att bygga och 

konstruera. De elever som visar större engagemang i undersökningen anger att de har nytta av 

teknikundervisningen på fler sätt; att förstå hur man agerar miljömässigt eller vilka 
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konsekvenser tekniken har för samhället. De elever i undersökningen som ger förslag på 

områden som de skulle vilja arbeta med anger också att undervisningen skulle handla mer om 

IT. 

Vilka mönster ser man i elevernas syn på teknikämnet? 

De mest engagerade eleverna ger flest exempel på teknikområden där frågor om system, 

verkan, konsekvenser för samhället och det egna livet är viktiga. Det verkar därför finnas ett 

samband mellan elevens engagemang och den grad av komplexitet på teknikundervisningen 

som eleven vill arbeta med.  

Skolinspektionens frågor  

Resultaten i Skolinspektionens (2014) kvalitetsgranskning bekräftas i den här 

undersökningen, teknik är inte speciellt intressant eller användbart, det tycker knappt ens de 

mest engagerade eleverna.  Det beskrivna projektet studentbostaden, som det stora flertalet 

elever har tagit upp som ett användbart område i tekniken, visar på hur skolan tagit fasta på 

elevens nära framtid (flytta hemifrån) och använt intresset kring det till ett teknikprojekt med 

många beståndsdelar, jämför Bjurulf (2011) 

Resultat från andra liknande undersökningar 

Resultaten i den här studien om vad eleverna ser som vardagsnära teknik handlar, som i andra 

undersökningar (Skolverket, 2011a; Mattson, 2002; Skolinspektionen, 2013), mycket om mer 

komplexa teknikområden som IT, maskiner etc. Frågan vad som är vardagsteknik och 

vardagsnära är antagligen inte helt lätt att besvara. Det finns ingen ledning i styrdokument och 

begreppen får många olika innebörder i litteraturen. Eleverna här såg en framtida flytt 

hemifrån som något vardagsnära och nyttigt.  

Teori - Den didaktiska triangeln 

Teorin kring den didaktiska triangeln lyfter att elevinflytande i första hand handlar om att för-

stå elevens utgångspunkter för lärandet i ämnet. Undersökningen här visar att alla elevgrup-

perna oavsett engagemang anser att lärarna på skolan inte tar hänsyn till elevernas åsikter (Ji-

desjö, 2012). Det innebär i så fall att lärarna inte har full möjlighet att planera för en teknik-

undervisning som är relevant för elevernas vardag. 

Den didaktiska triangeln enligt Bjurulf (2011) visar på de tre perspektiven teknikämnet, lära-

ren och eleven. Examensarbetet visar att vardagsteknik är en viktig del av syftet för teknik-

ämnet men studien visar en på svag koppling mellan teknikundervisningen och elevernas var-

dag. Lärarnas planering i studien verkar ha som mål breda och komplexa arbetsområden i 

teknik, med frågor kring system och komponenter, samhällsfunktioner och miljö.  Studiens 

enkät visar dock att det bara är de mest engagerade eleverna som uppfattar denna komplexitet 

eller relevans för samhälle och miljö, jämför Jidesjö (2012).  
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Litteratur i övrigt 

Från litteraturen lyfts här begreppen teknisk läskunnighet, rekrytering till högre studier och 

förhållandet till kursplanemål. Övrig litteratur är redovisade under Resultatavsnitten.  

Teknisk läskunnighet 

Begreppet teknisk läskunnighet får här stå för att förstå, utläsa och kunna tolka (Dow, 2006; 

Sjögren, 1997; Ginner, 1996b). Resultaten som visar på att ett komplext projekt, 

studentbostaden, är det som eleverna anger som det mesta användbara har jag tolkat inte bara 

som att det är ett område som är nära elevernas eget liv utan också ett projekt som är 

spännande just som det komplexa, att förstå koden och lära sig ett språk, i det här fallet att 

planera ett boende med hygien, mat, fritid, arbete och sömn. 

Rekrytering av teknisk kompetens 

Enligt Blomdahl (2007) har teknikämnet betydelse för rekryteringen till högre teknikutbild-

ning. I den här undersökningen finns det kanske visst stöd för det; att man efterfrågar mer IT-

teknik skulle kunna tolkas som det, men det finns inga direkta svar som anger att tekniken är 

en viktig bas för den fortsatta utbildningen.   

Undervisning i förhållande till kursplanemål 

Det är bara ett mindre antal elever i studien som i sina svar ger exempel på praktiskt arbete 

som något de tar med sig som avvändbart, vilket liknar det som Mattsson (2002) beskriver. 

Större delen av eleverna, både de som svarat på alla frågor och de som besvarat alla utom den 

sista frågan, tar upp studentbostaden som ett användbart område. 

Mattsson (2002) tar upp att elever har en svag uppfattning om mål och syfte för teknikämnet. 

Studien här ger kanske samma indikation då intresset är svagt för ämnet i allmänhet. De ele-

ver som är mest engagerade ger dock uttryck för en vilja att se ett mer komplext ämne som 

handlar om samhället.   

Praktiska konsekvenser och egna erfarenheter 

Examensarbetet ger exempel på en teknikundervisning som delvis kan ses som traditionell i 

förhållande till elevernas attityd till ämnet och erfarenheter av det. Delar kan ses som exempel 

på att teknikundervisning kan engagera med projekt som ger flera ingångar till det centrala 

innehållet i teknikämnets styrdokument. 

Mina egna erfarenheter från min undervisning är att jag är som lärare bra på att bygga upp 

komplexa projekt för eleverna, jag är hygglig på att motivera eleverna för arbetet. Men jag 

kan som lärare göra ett bättre arbete i att koppla elevernas vunna kunskaper med betydelsen 

för deras framtid och vardag. 

Vidare frågor 

Frågan om vad som är ”vardag”, ”vardagsliv” eller ”vardagsteknik” har jag inte funnit ett svar 

på. Det kanske heller inte finns tydliga definitioner att hitta.  

Enkätstudien i det här examensarbetet visar att man i elevernas attityder kan hitta 

gemensamma nämnare som säger något (här grader av engagemang till exempel) om 

undervisningens innehåll. Studier med tydligt avgränsade elevgrupper (de engagerade, de 
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motvilliga, de indifferenta…) skulle möjligen kunna göra att man kan förstå mer i hur elever 

betraktar teknikämnet.  

I många undersökningar visar det sig att eleverna är mycket engagerade i SO-ämnet. Ett 

komplext ämne över tid, geografi, kultur och filosofi. Borde man inte kunna se på 

teknikämnet på samma sätt och därmed kunna få elevernas hängivna engagemang? 
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkät: 
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Bilaga 2. Missivbrev: 

 

Utveckling av undervisningen i Teknik 

 

Jag är tekniklärare i 9:an och gör på Karlstad universitet ett examensarbete om 

teknikundervisningen på vår skola. Jag hoppas att du vill vara med i den här 

korta enkäten som kan ge oss nya tankar och idéer om hur vi ska arbeta i teknik.  

 

De första frågorna handlar om hur du ser på skolan i allmänhet och är samma 

frågor som ställs i kvalitetsundersökningen av kommunala skolor i hela landet. 

De två sista frågorna är öppna frågor där du skriver vad du anser om det som vi 

arbetar med i tekniken på skolan. 

 

Alla svar är helt anonyma! Det finns ett nummer på varje enkät men det går inte 

att spåra till en viss elev utan är bara till för att jag ska kunna sortera alla svaren 

på frågorna.  Resultaten av rapporten lägger vi upp på skolans hemsida och där 

kan du så småningom gå in och se vad du och alla dina kamrater tyckte. 

 

Jag hoppas att du vill vara med och påverka! 

 

Tack!  
 

 

 

 

 

 


