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Abstract 

The purpose of this thesis is to investigate how secondary pupils perceive the usefulness of 
the subject technology. The starting point is what the School inspection (2014) has pointed 
out in its review of the subject technology when it comes to offering technology teaching, 
which secondary school pupils perceive as relevant. The focus area has been the students´ 
view on the relevance of  subject technology för their everyday lives. The method of this 
study is a qualitative study based on semi-structured interviews with eight pupils, 4 pupils 
from class 8 and 4 pupils from class 9. Those pupils are from two suburban schools which are 
located in Gothenburg, Sweden. My theoretical points have been some relevant research and 
also two learning theories; the socio-cultural perspective and pragmatism. 
 

The results of the study show a variation in a small scale between girls´ and boys´ 
appreciation of the usefulness of technology. The survey shows that all the interviewed pupils 
want to see the connection between technology education in school and life outside. In other 
words, one can say that it is significant for the pupils to understand the context in which a 
technology task may be relevant and productive in relation to humans and society.  
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Sammanfattning 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur högstadieelever uppfattar 
teknikämnets användbarhet. Utgångspunkten är vad Skolinspektionen (2014) påpekade i sin 
granskning av ämnet teknik när det gäller att erbjuda teknikundervisning som 
grundskoleelever upplever som relevant. Fokusområden har varit elevernas syn på 
teknikämnets relevans för deras vardagsliv. Metoden för studien är en kvalitativ undersökning 
som bygger på semistrukturerade intervjuer med totalt åtta elever, varav 4 elever från årskurs 
8 och 4 elever från årskurs 9. De här eleverna kommer från två skolor som ligger i en förort i 
Göteborg. Mina teoretiska utgångspunkter är vissa relevanta forskningsstudier och även två 
lärandeteorier; det sociokulturella perspektivet och pragmatismen.  
 

Resultatet från studien visar en variation i en liten skala mellan flickors och pojkars värdering 
av teknikämnets användbarhet. Undersökningen visar att alla intervjuade elever vill se 
samband mellan teknikundervisning i skolan och livet utanför. Med andra ord kan man säga 
att det är meningsfullt för eleverna att förstå i vilket sammanhang teknikuppgiften kan vara 
aktuell och fruktbar i relation till människa och samhälle. 
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1. Inledning 
 
Jag kompletterar min lärarutbildning som matematik- och tekniklärare på Karlstadsuniversitet 
och är intresserad av att undersöka elevernas uppfattning om teknikämnets användbarhet med 
tanke på vilken nytta de tekniska kunskaper som eleverna lär sig i skolan har för deras 
vardagsliv. Meningen är att sätta min teknikundervisning i ett större sammanhang genom att 
koppla den till elevernas vardagliga liv. 
 

1.1 Bakgrund 
 
 
 

Teknik uppfyller en viktig roll i människans liv. Vi behöver använda olika redskap för att 
klara av t.ex. vårt arbete. Dessutom behöver vi använda andra tekniska medel för att förflytta 
oss, kommunicera med andra, tillverka och producera varor osv. Vi blir alltmer beroende av 
teknikens användbarhet. Vårt dagliga liv, vårt samhälle, vår kommunikation och även våra 
studier bedrivs med hjälp av den avancerade tekniken. Teknikens roll i samhället utgör en 
viktig funktion i välfärden och är grunden för att individen skapar sin egen framtid (Matsson, 
2005). Detta innebär att teknik bidrar med en unik förutsättning för att vi ska känna oss trygga 
och därmed få kraft till att driva våra liv framåt.  
 

Teknik omger oss och kräver av individen att hantera och använda den på ett rätt sätt i olika 
situationer. Här kommer vikten av ämnet teknik i skolan in för att synliggöra för eleverna i 
vilka situationer de tekniska kunskaperna kan vara användbara. Skolinspektionen (2014) 
betonar att eleverna överhuvudtaget har svårt att se teknikämnets relevans för deras vardagsliv 
p.g.a. att teknikundervisningen inte lyckats fånga upp elevernas intresse och engagemang. 
Dessutom har dagens unga tappat intresset för att bli ingenjörer, matematiker eller IKT-
experter (Teknikdelegationen, 2010). Detta har väckt intresse hos mig för att undersöka vilket 
synsätt eleverna har på teknikämnets relevans för deras vardagsliv. Det finns många elever 
som önskar att se ämnet teknik som mer utmanande och relevant (Skolinspektionen, 2014).  
 

Ämnet teknik har stor betydelse för eleverna så att de kan bidra med tekniska idéer som i sin 
tur kan driva Sverige framåt (Teknikföretagen1, 2015). Eleverna behöver bli medvetna om 
industrins roll i samhällsutvecklingen (Matsson, 2005). Det betyder att det är viktigt att våra 
unga begriper teknikämnets relevans för deras liv så att de får goda förutsättningar för att 
orientera sig i den snabba tekniska utveckling som sker i samhället. De flesta unga kommer 
förr eller senare att behöva utveckla sina tekniska kunskaper för att kunna reflektera över den 
teknik som finns runt omkring dem (Svensson, 2011).  
 

Det krävs breda insatser och mer allmänbildande infallsvinklar för att stimulera elevernas 
teknikintresse (Håkan, 2011). En tekniklärare har i så fall stora möjligheter att bearbeta 
elevernas syn på teknikämnets relevans för elevernas vardagsliv så att de får en bred 
                                                
1 Teknikföretagen är en arbetsgivarorganisation som företräder 3 600 medlemsföretag. Hämtad den 15 mars 2016 från: 
http://www.teknikforetagen.se/sv/om-oss/det-har-ar-teknikforetagen/ 
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uppfattning om teknikens roll för individ och samhälle. Detta ställer höga krav på skolan att 
utbilda tekniskt kunniga elever som behöver tekniska kunskaper för både vardags- och 
arbetslivet.  
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka elevers uppfattning om teknikämnet i relation till 
ämnets användbarhet i samhället, i elevers vardagsliv och i deras kommande studier. 
Studien avser att bidra med kunskap om hur eleverna resonerar kring teknikämnets relevans i 
deras eget liv och i deras framtida karriär samt i samhället. Förhoppningsvis kan resultaten 
visa vilka kopplingar eleverna gör mellan undervisningsinnehåll och sitt vardagsliv. På så sätt 
kan lärare bli uppmärksamma på vilka kunskapsområden och vilka undervisningsstrategier 
som behöver utvecklas.    

 

1.2.1 Frågeställningar 
För att begränsa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

➶ Hur definierar eleverna begreppet teknik? 
➶ På vilka sätt uppfattar eleverna att teknikundervisningen relaterar till livet utanför 

skolan? 
➶ Hur värderar eleverna teknikämnets användbarhet för dem själva, för deras framtid 

och för samhället?  
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2 Forsknings- och litteraturgenomgång 
 
I detta kapitel kommer jag med hjälp av tidigare forskning beskriva de begrepp som jag 
förhåller mig till när jag gör min undersökning. Jag presenterar en mängd kurslitteratur för att 
på ett kritiskt tänkande sätt beskriva teknik ur olika synvinklar. Dessutom beskrivs teknik ur 
ett genusperspektiv samt vad som menas med begreppet teknisk kunskap. Sedan beskrivs vad 
skillnaden är mellan teknik och ämnet teknik. Slutligen förklaras teknikämnets användbarhet 
både enligt vad forskare har beskrivit och enligt vad Lgr.11 har presenterat.  
 

2.1 Förändring av begreppet teknik genom historien 
Teknikens historia går långt tillbaka ända till den moderna människa som är släkt med 
familjen Hominidae (ca två och en halv miljon år sedan) som betyder människor (Sundin, 
2006). Alexandersson & Lantz-Andersson (2008) beskriver hur och när människan började 
använda sina kunskaper i teknik: 

Med hjälp av stenen kunde signaler om fara sändas till andra - t.ex. genom att stöta stenen mot ett berg 
eller ett träd. Stenen blev också ett vapen i handen. Därigenom kunde hon försvara sig mot hot och 
fiender. Stenen kunde också användas för att krossa nötter och frö till föda eller för att gräva i jorden 
efter rötter att äta. Stenen blev inte bara ett verktyg - en artefakt - utan den blev också grundläggande 
för människans kunskapsutveckling (Alexandersson & Lantz-Andersson, 2008, s. 203). 
 

Det som Alexandersson & Lantz-Andersson beskriver är en förklaring till att teknikens 
historia hör ihop med människans historia. Den äldsta teknik som tillhör stenåldern hittades i 
Afrika. Den var ett enkelt redskap som var gjort av sten för användning till vardagliga 
ändamål (Sundin, 2006). Från början var de enkla redskapen yxor, lerkärl och pergament2 för 
att utvidga människans fysiska och mentala förmågor (Svensson, 2011). Att tillverka ett 
redskap förutsätter både inlärning och planering vilket är unika egenskaper för människan i 
jämförelse med andra varelser (Sundin 2006). Våra kunskaper om hur man bygger hus, botar 
sjukdomar och navigerar till havs m.m. är ett resultat av de färdigheter och erfarenheter som 
mänskligheten har bidragit med (Säljö, 2009). Detta innebär att det är viktigt att tekniklärare 
ger eleverna en klar bild över begreppet teknik så att de begriper hur vi berörs av tekniken.  
 

Det finns olika förklaringar till teknik som begrepp beroende på vilket sammanhang som man 
talar om. För länge sedan kunde Aristoteles tala om begreppet techne som betyder teknik. Då 
förknippade Aristoteles detta begrepp techne med praktisk kunskap som är kopplad till 
hantverk och skapande verksamheter (Gustavsson, 2002). Ordet teknik betyder enligt 
Nationalencyklopedin ”sammanfattande benämning på alla människans metoder att 
tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål”. Detta betyder att vi 
behöver teknik för att klara av våra dagliga liv t.ex. för matproduktion, transport och 
kommunikation, för att bygga bostäder, för att tillverka medicin etc.  
 

Ordet teknik på svenska betyder objekt eller artefakt som i sin tur betyder att tillverka ett 
föremål som ska ha en viss funktion (Björkholm, 2015). Det som är speciellt med en artefakt 

                                                
2 Pergament är skrivmaterial framställt av djurskinn. Pergamentet framställs genom att hår och köttrester avlägsnas från 
skinnet som därefter slipas och skrapas. https://sv.wikipedia.org/wiki/Pergament 2016-02-15 
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är att man ger en fysisk förklaring till materialens egenskaper som man vill att den ska ha 
(Säljö, 2008). Det är inte relevant att förstå människors kunskaper och färdigheter utan att 
göra en koppling till deras förtrogenhet med hur man använder artefakter (Säljö, 2008). Vi 
behöver artefakter för att stödja vår egna fysiska styrka och vår kognitiva förmåga 
(Alexandersson & Lantz-Andersson, 2008). Den tekniska utveckling som har skett under de 
senaste hundra åren har effektiviserat och underlättat livet för många människor (Hagman, 
2000). Med andra ord kan man säga att teknik har förändrats över tiden från att enbart vara ett 
redskap eller ett praktiskt arbete till att utgöra en ny mänsklig egenskap.  
 

2.2 Den moderna synen på teknik 
Utvecklingen inom tekniken går i full fart och därmed tillfredsställer den en viktig funktion 
inom alla verksamheter i dagens samhälle. Den tekniska utvecklingen har sedan 1600-talet 
ändrat världsbilder och vardagsliv samt skapat nya möjligheter, nya miljöer och nya 
identiteter (Berner, 2009). Synen på dagens teknik ser annorlunda ut jämfört med 100 år 
sedan (Svensson, 2011). Orsaken till detta är att dagens samhälle inte enbart ser på teknik som 
ett verktyg, utan den består av olika tekniska system som fyller en viktig funktion i 
människans liv (Svensson, 2011). Artefakten består av bl.a. system som kräver av individen 
att han/hon har en förmåga i att använda den (Bjurulf, 2011). Vidare påpekar Svensson (2011) 
att de tekniska redskapen i vår tid handlar bl.a. om de sociotekniska system som används för 
att öka vår möjlighet att förflytta oss med hög hastighet. Kilbrink (2013) hänvisar till andra 
forskare för att framhålla att teknik har blivit ett komplicerat fenomen p.g.a. att man 
associerar den med de sociala och samhälleliga aspekterna.  
 

Artefakterna stödjer vårt sätt att tänka och därmed kräver de av individen att kunna hantera 
dessa artefakter för att orientera sig i den kollektiva kunskapen (Widqvist, 2014). Orsaken är 
att en hel del av vår kunskap är flyttad till de tekniska utrustningar som fungerar tillsammans 
med vår språkförmåga, menar Widqvist (2014). Likaså talar Eklund, Mäkitalo & Säljö (2008) 
om begreppet informationsteknologi som omorganiserar våra dagliga arbeten. Det handlar 
bl.a. om att vi har fått nya tekniska förutsättningar för att nå varandra oavsett var vi befinner 
oss. Detta medför också vissa konsekvenser t.ex. att vi har blivit beroende av IT-experter 
p.g.a. att de har kunskaper om hur den digitala tekniken fungerar (Eklund m.fl., 2008). Den 
moderna tekniken medför faran eftersom den hotar och minimerar vår syn på världen p.g.a. att 
den tekniska synen får mer och mer plats i vårt liv (Eva Blomdahl, 2007). 
 

Forskningsgenomgången ovan har visat olika utgångspunkter och synvinklar för att se på 
teknik vilket gör att det blir komplicerat att fastställa en lämplig definition för teknik. Teknik 
var från början verktyg, men med tiden fick verktygen nya egenskaper och nya roller i våra 
liv. Den teknologiska utveckling, som inleddes under det sista kvartalet av det tjugonde 
århundradet, förändrat synen på begreppet teknik. Teknik präglas nuförtiden av digitalisering 
som i sin tur utgör en viktig roll i informationsöverföring. Detta innebär att man behöver 
synliggöra teknikämnets relevans för våra elever i deras vardagliga liv så att de får en 
förståelse för relationen mellan teknik och människa samt att få möjlighet att identifiera sig i 
den snabba tekniska utvecklingen. 
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2.3 Teknik ur ett genusperspektiv 
Man brukar vanligen koppla användandet av teknik till maskulinitet. Bjurulf (2011) skriver att 
män har traditionellt haft en dominerande roll i teknikutvecklingen och därför kopplas ofta 
användandet av teknik till män. Männen anses vara teknikutvecklare medan kvinnorna är ofta 
användare av teknik (Mellström, 2009). Även i hemmet är teknikanvändningen kopplad till 
kön t.ex. symaskin används i stort sett av kvinnor medan borrmaskin används ofta av män 
(Berner, 2009). Med andra ord kan man säga att det finns en könsskillnad i en vis mån i 
användandet av teknik. Användandet av teknik kan däremot förändras över tid, menar 
exempelvis Mellström (2009) som påpekar att mobiler på 1980 mest användes av männen 
medan nuförtiden använder tjejerna mobiler på ett aktivt sätt. Trots detta är intresset bland 
flickor fortfarande inte så stort för att välja de tekniska utbildningarna (Bjurulf, 2011). Ca 80 
% av svenska ingenjörer är män (Berner, 2009). Detta beror på att den traditionella synen på 
teknik fortfarande lever kvar (Bjurulf, 2011).  
 

2.4 Teknisk kunskap 
Här redogörs för innebörden av den tekniska kunskap som man enligt forskare skaffar sig 
genom erfarenheter. Man brukar vanligtvis skilja mellan information och kunskap. Den kände 
filosofen Platon försökte förklara att kunskap är något som vi tror är sant (Gustavsson, 2002). 
Avsikten med att skaffa oss kunskap är att stödja vår uppfattning. Information kan bli kunskap 
ifall man förstår dess sammanhang (Gustavsson, 2002).  
 

Men frågan är hur man kan definiera teknisk kunskap. Teknisk kunskap ska förstås i det 
sammanhang som man skapar och använder (Mellström, 2009). Teknisk kunskap är normativ, 
d.v.s. en värdering utifrån lämplighet och effektivitet (Bjurulf, 2011). Likaså menar 
Björkholm (2015) att syftet med den tekniska kunskapen handlar om effektivitet och inte har 
några sanningar. Med andra ord kan man säga att man beskriver en artefakt utifrån dess 
egenskaper, kriterier och i vilket sammanhang artefakten är användbar. En och samma 
artefakt kan användas för att lösa olika problem beroende på syftet med problemlösningen.  
 

En del av teknisk kunskap tillhör även den tysta kunskapen d.v.s. att man kan avgöra hur man 
ska göra eller agera (Bjurulf, 2011). En skicklig rörmokare kan exempelvis genom att knacka 
på golvet bedöma hur ett rör är draget i fall det saknas på husets ritning, menar Bjurulf (2011). 
Teknisk kunskap värderas efter hur väl man har lyckats lösa ett problem (Björkholm, 2015). 
Den tekniska kunskapen delas in i två delar; formell kunskap och tyst kunskap. Björkholm 
(2015) menar att den formella kunskapen representeras i form av beskrivande, d.v.s. normativ 
kunskap som handlar om att förklara hur saker och ting fungerar. Det innebär en bedömning 
för hur en artefakt fungerar och vilken betydelse den har för människan (Bjurulf, 2011). 
Däremot handlar den tysta kunskapen om erfarenheter i praktiken, alltså hur man ska göra 
eller agera i en viss situation (Gustavsson, 2002). Den tysta kunskapen saknar ord och handlar 
om det vi ser och det vi gör samt förvärvas under lång tid när man arbetar med ett yrke, d.v.s. 
genom erfarenhet i praktiken (Gustavsson, 2002). De tekniska erfarenheterna kräver både 
färdigheten och förtrogenhet (Björkholm, 2015). Den tekniska färdigheten handlar om att man 
kan hantera verktyg och redskap på ett rätt sätt. Däremot formas den tekniska förtrogenheten 
genom att vi har skaffat oss erfarenhet när man har studerat ett antal unika typiska fall 
(Björkholm, 2015). Med andra ord kan man säga att den tekniska kunskapen handlar om att vi 
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använder våra kunskaper för att identifiera och beskriva ett tekniskt problem. Sedan löser man 
problemet med hjälp av den erfarenhet som vi har skaffat oss med tiden. Det krävs att man 
förstår vilka förutsättningar man har för att lösa ett tekniskt problem. 
 

2.5 Skillnader mellan teknik och skolämnet teknik 
Det finns tydliga skillnader mellan teknik som ett begrepp och som ett skolämne. Här finner 
jag att det är viktigt att beskriva vilka de stora skillnaderna är. Som tekniklärare behöver man 
ge en klar bild för eleverna över teknik som ett begrepp och som ett skolämne. 
 

Teknik förknippas vanligen med verktyg, redskap eller att man tillverkar ett föremål som har 
en funktion (se avsnitt 2.1). Att se på teknik som enbart som ett fysiskt föremål begränsar vår 
förståelse till de kunskaper och processer som ledde till skapande (Bjurulf, 2011). Den här 
fysiska synen på teknik gör dessutom att man inte tar hänsyn till de möjliga konsekvenserna 
för individ och samhälle (Bjurulf, 2011). Blomdahl (2007) hänvisar i sin tur till filosofen 
Heidegger för att redogöra för skillnaderna mellan teknik och skolämnet teknik. Hon menar 
att teknik är konstruerad socialt av kulturella normer med olika syfte, alltifrån ekonomiskt 
syfte till politiskt syfte. Den moderna tekniken har dessutom blivit allt dominerande i vårt liv 
vilket hotar och minimerar vår syn på världen (Blomdahl, 2007).  
 

Däremot avser man att teknik som ett skolämne innebär att eleven ska få en förståelse för 
teknikens betydelse för människa och samhället (Blomdahl, 2007). Detta betyder att man 
behöver begripa hur teknik fungerar och påverkar individen i sin vardag. Blomdahl (2007) 
menar att man inte ska betrakta tekniska apparater som isolerade ting utan man ska förstå 
deras sammanhang. Skolverket (2011, a) påpekar också att ett centralt syfte med 
teknikundervisningen är att eleverna ska förstå att teknik har betydelse för, och påverkar, 
människan, samhället och miljön. Sammanfattningsvis kan man säga att ämnet teknik bidrar 
till att ändra elevernas syn på teknik från produktion eller hantverk till att förstå relationen och 
påverkan mellan teknik, människa och samhälle.  
  

2.6 Teknikämnets användbarhet 
De flesta forskare betonar att ett viktigt syfte i ämnet teknik är den tekniska bildningen. 
Skolverket (2011, a) betonar att eleven ska förstå hur vardagliga tekniska lösningar fungerar 
och hur de är uppbyggda samt hur de används. Meningen är att eleverna bl.a. får möjlighet att 
kunna hantera den vardagsteknik som finns runt omkring dem (Matsson, 2005). Dessutom 
handlar den tekniska bildningen om att utbilda tekniskt kunniga människor för att driva 
Sverige som ett välståndsland framåt (Matsson, 2005). Teknikämnet utgör en god 
förutsättning för dels att förbereda eleverna för arbetslivet och dels för att orientera eleverna i 
den tekniska förändring som sker i samhället (Blomdahl, 2007). Det finns tre grundläggande 
tankar kring skolämnet teknik:  
 

1. En förberedelse för akademiska studier i teknik.  
2. En förberedelse för ett praktiskt yrke.  
3. Ett sätt att förbereda framtidens medborgare för ett alltmer teknologiskt samhälle (Adiels, 2011, s. 
169).                                                                                          



 

7 
 
 

De föregående punkterna förklarar i vilka sammanhang ämnet teknik är fruktbart. Ämnet 
teknik utgör en viktig utgångspunkt för att synliggöra för eleverna kopplingen mellan teknik 
och samhällsutvecklingen (Skogh, 2011). Dessutom anses ämnet teknik vara viktigt för 
Sverige för att behålla sin position som ett ledande industriland i världen: 

Barn och ungdomar i Sverige behöver goda teknikkunskaper för att kunna agera i vår allt mer 
teknikintensiva vardag. För de unga som väljer till exempel en ingenjörsutbildning eller en 
yrkesutbildning finns det mycket goda möjligheter till kvalificerade och spännande arbeten inom den 
svenska teknikindustrin. Även inom andra branscher än de traditionellt teknikintensiva krävs kunskaper 
inom teknik. T.ex. en sjuksköterska eller tandläkare använder båda teknik i sina jobb. Och inom lager 
och logistik förändrar avancerade datasystem och robotar sättet att arbeta (Teknikföretagen, 2015, s.5). 

 

Det som Teknikföretagen (2015) beskriver ovan är en bekräftelse på att det är viktigt att 
eleverna förstår den teknik som omger dem. Man kan säga att ämnet teknik som skolämne ser 
till att eleverna får goda tekniska kunskaper för att förstå hur de flesta yrken berörs av 
tekniken. Falk-Lundqvist, Leffler, Hallberg och Svedberg (2011) menar att när eleven förstår 
ämnets sammanhang ökar deras medvetenhet om hur man kan forma sin framtid.  
 

Forskare anser å andra sidan att ämnet teknik ännu inte har fått hög status bland de 
naturvetenskapliga ämnena. Rooke (2011) hävdar att ämnet teknik fortfarande är ett lågt 
prioriterat ämne trots att ämnet teknik undervisas i alla årskurser på grundskolan. Detta beror 
på att det saknas en klar bild över hur de tekniska kunskaperna ser ut p.g.a. att teknikämnet 
inte blivit undersökt med hjälp av Skolverkets nationella utvärderingar såsom PISA3 eller 
TIMSS4 (Teknikdelegationen5, 2010). Dessutom är intresset bland lärarstudenter lågt för att 
utbilda sig till tekniklärare (Rooke, 2011).  
 

Tekniklärarna har i sin tur olika tolkningar av innehållet av ämnet teknik som presenterades i 
den senaste läroplanen för grundskolan, Lgr. 11, menar Rooke (2011). Skolinspektionen 
(2014) har påpekat att det finns brister i teknikundervisningen bl.a. vad det gäller lärares 
kompetens och vad det gäller att leverera en teknikundervisning som kännetecknas av 
meningsfullhet och relevans för elevers vardagsliv. Tekniklärare ser dessutom inte till att 
knyta teknikundervisningen till elevernas vardag och till det omgivande samhället 
(Skolinspektionen, 2014).  
 

Det betyder att lärarens kompetens har stor inverkan på elevernas uppfattning om 
teknikämnets relevans för elevernas vardagsliv. Ämnet teknik kan bli en källa till att begripa 
de kvalifikationer som utgör grunden för samhället (Hansson, 2011). För att förverkliga denna 
vision behöver man som tekniklärare ha breda kunskaper och förståelser om teknik, anser 
Hansson (2011). Ämnet teknik liksom andra skolämnen ska knytas till samhället med tanke 
på hur teknik har utvecklats, hur vi påverkas och vart vi är på väg nu (Teknikdelegationen, 
2010). Teknikundervisningen ska rikta sig mot att hjälpa unga till att vara med och påverka 
                                                
3 PISA är en internationell studie som undersöker i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att femtonåriga elever är 
rustade att möta framtiden. Hämtad den 13 mars 2016 från: http://www.skolverket.se/statistik-och-
utvardering/internationella-studier. 
4 TIMSS är en studie som mäter elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och 8. Hämtad den 13 mars 
2016 från: http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier 
5 Teknikdelegationen tillsattes av regeringen den 30 september 2008 med uppgift att utarbeta strategier för att undvika en 
framtida ingenjörsbrist. Hämtad den 15 mars 2016 från: http://teknikdelegationen.se/about 
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den tekniska utvecklingen (Svensson, 2011). Vidare bidrar ämnet teknik till att eleverna lär 
sig hur processen ser ut när olika problem skall lösas med hjälp av teknik. Bjurulf (2011) 
förklarar att teknikuppgiften i skolan är en process som skiftar mellan undersökning, förslag, 
konstruktioner, utprövning och utvärdering. Teknikuppgifterna handlar om att eleverna 
presenterar sina idéer till olika lösningar i form av språk, skisser, framställning av ett föremål 
samt förståelse för dess form (Björkholm, 2015). Detta är unikt för ett skolämne, vilket gör att 
ett och samma problem kan lösas på många olika sätt beroende på syftet med 
problemlösningen. 
’ 

Forskningsgenomgången ovan visar att ämnet teknik är fruktbart i olika sammanhang. 
Skolämnet teknik bidrar till att eleverna ska förstå hur vi berörs av teknik så att de kan 
orientera sig i den tekniska utveckling som sker i samhället.  
 

2.7 Undervisningen i ämnet teknik enligt Lgr. 11 
Ämnet teknik blev obligatoriskt 1980 och grupperades med no-ämnen (biologi, fysik och 
kemi). Orsaken till detta var samhällets behov av allmänkompetens i teknik samt behovet av 
rekrytering till naturvetenskapliga utbildningar (Blomdahl, 2007). Den avsatta tiden för 
naturvetenskapliga ämnen (fysik, kemi och biologi) och teknikämnet som avser elever F-9 är 
800 timmar undervisningstid6. Det är oklart hur fördelningen mellan dessa ämnen ser ut och 
dessutom varierar fördelningen mellan olika kommuner i Sverige (Bjelksäter, 2011). 
 

Liksom alla andra skolämnen i grundskolan introduceras teknikämnet i Lgr.11 (Skolverket 
2011, b) under tre rubriker: syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Under rubriken ”Syfte” 
beskrivs vilka betydelser teknik som ett skolämne har för eleverna och för samhället 
(skolverket, 2011, b, 269). Där har man b.la. förklarat att ”eleverna ska få en förutsättning för 
att utveckla sina tekniska förmågor för att kunna orientera sig i en teknikintensiv värld” och 
att ”Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk 
verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön”.  

De förmågor som eleverna behöver utveckla handlar om att: 
• 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, 2011, b, s. 269) 
 

Centralt innehåll beskriver vilka områden som eleverna kommer att arbeta med i årskurs 1-3, 
4-6 och 7-9. För elever på högstadiet handlar det om tre områden: Tekniska lösningar, 
arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar samt teknik, människa, samhälle och miljö. 
Det som mest är aktuellt i min studie är den sist nämnda formuleringen ”teknik, människa, 
samhälle och miljö”. Detta beror på att mitt syfte handlar om teknikämnets relevans både för 
människan och samhället. Här citerar jag vad som står i området teknik, människa, samhälle 
och miljö: 
                                                
6 Hämtad den 21 april 2016 från http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/grundskoleutbildning/grundskola/timplan/timplan-for-grundskolan-1.159242  
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• Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och sårbarhet. 
• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort ve-

tenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer. 
• Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar 

kan bidra till hållbar utveckling. 
• Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exem-

pel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel. 
• Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvänd-

ning (Skolverket, 2011, b, s. 272). 
 

Under rubriken ”Kunskapskraven” anges olika kategorier för hur eleverna kommer att 
betygsättas av läraren. Bland annat ska läraren bedöma med vilken kvalité eleven har utfört 
sin uppgift i relationen till förmågor och centralt innehåll.  

3 Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta kapitel beskrivs de pedagogiska teorier som passar ihop med teknikundervisningen. Jag 
utgår från det sociokulturella perspektivets och pragmatismens syn på lärande för att beskriva 
hur man konkretiserar de tekniska kunskaper som är definierade i Lgr.11 (Skolverket, 2011, 
b). De här teorierna stödjer elevernas lärande i samband med teknikundervisningen. Ämnet 
teknik handlar i stort sett om att man har diskussioner i klassrum om ett tekniskt problem och 
att eleverna genom grupparbete eller självständigt bygger upp sin förståelse för teknik för att 
komma fram till en rimlig lösning (Matsson, 2005). Slutligen beskrivs begreppet 
elevinflytande eftersom denna studie handlar om att se lärande ur ett elevperspektiv. 
 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet på lärande utvecklades av Vygotskij (1896-1934). Vygotskij 
var en rysk pedagog och filosof som intresserade sig för barnets lärande och utveckling (Säljö, 
2012). Vygotskij menar att människor har unika biologiska förmågor att förstå omvärlden. 
Vygotskij ansåg att vi människor karakteriseras genom de intellektuella redskapen som är 
språkliga och materiella (Säljö, 2012). Det språkliga redskapet står för de redskap som vi 
använder för att tänka och kommunicera med. Detta handlar b.la. om tecken, siffror, 
räknesystem och begrepp. Materiella redskap handlar däremot om kulturella redskap som i sin 
tur är viktiga för tänkande och kommunikation. Vygotskij poängterar att elevens 
begreppsbildning är beroende av lärare och klasskamrater (Säljö, 2012). I detta sammanhang 
talar Vygotskij om synen på den närmaste utvecklingszonen. Vygotskij menar att just i denna 
zon behöver eleven stöd och vägledning från lärare, eller från en kamrat, för att förstå hur 
man använder de kulturella redskapen (Säljö, 2012). 
 

Lärande med fokus på elevernas förståelse kräver en lång process (Bjurulf, 2008). Det är 
viktigt att läraren arbetar med klassdiskussioner för att utveckla elevernas förståelse i teknik, 
menar Bjurluf (2008). Eleverna arbetar ofta i grupp i teknikämnet vilket innebär att det ska 
finnas tid för samtal och reflektion. Det sociokulturella perspektivet är intressant i 
undervisningen i ämnet teknik. Det beror på att vid arbetet med den tekniska uppgiften 
behöver man använda olika materiella redskap för att lösa ett tekniskt problem (Matsson, 
2005). Samtidigt sker en ständig kommunikation och samtal mellan eleverna och lärare vilket 
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leder till att eleven utvecklar sin förståelse av begrepp (Matsson, 2005). Det beror på att vi i 
alla situationer behöver sammankoppla den fysiska handlingen med reflektioner och 
kunskaper (Säljö, 2012).  
 

3.2 Pragmatismen 
Denna teori växte fram i USA. John Dewey är en känd filosof inom pragmatismen och för 
formuleringen ”learning by doing”. Deweys argument är att eleven finns i centrum av lärande 
vilket innebär att skolan behöver skapa olika förutsättningar bl.a. praktiska inslag för att 
hjälpa eleverna att absorbera kunskaper (Säljö, 2012). Dewey anser att kunskaper utvecklas 
genom att förena teori och praktik. Teorin representerar idé och reflektion medan praktik står 
för handling (Säljö 2012). Detta synsätt är intressant när det gäller ämnet teknik. Många 
uppgifter i teknikundervisningen innebär en förening av teori och praktik (Bjurulf, 2011). Det 
beror på att teknikuppgifter byggs genom att utgå från en teoretisk princip till att konstruera 
eller bygga och sedan reflektera över den. Avsikten med att teknikämnet infördes som ett 
obligatoriskt skolämne 1980 var bl.a. att förena teori och praktik (Matsson, 2005).  
 

John Dewey talar om begreppet inquiry som betyder att använda kommunikation och språk 
som viktiga verktyg i undervisningen (Säljö, 2012). Inquiry motsvarar ordet undersöka eller 
att man börjar tänka när man står inför ett problem. Teknikuppgiften enligt Lgr. 11 börjar med 
att identifiera ett problem eller ett behov och sedan undersöka en lösning med hjälp av att 
använda teknik. Deweys resonemang om kommunikation, undersökning, att konstruera eller 
att tillverka gynnar elevernas lärande vid arbetet med teknikuppgifter (Björkholm, 2015).  
 

3.3 Elevinflytande  
Jag beskriver begreppet elevinflytande eftersom syftet med min studie är att belysa elevernas 
uppfattning om teknikämnets relevans för deras vardagsliv. Det innebär att lärande ska ses ur 
ett elevperspektiv. Detta ställer krav på lärarna att ta hänsyn till elevernas villkor för att 
bildningsprocessen ska bli effektiv. Meningen är att tekniklärare får en möjlighet att bearbeta 
elevers synpunkter så att ämnet teknik upplevs både som meningsfullt och relevant. 
 

I skollagen (SFS 2010:800 §4) står det att ”skolan ska syfta till att barn och elever ska 
inhämta och utveckla kunskaper och värden” samt ” främja barns och elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 
medborgare”. Detta handlar bl.a. om elevens delaktighet och att eleven på ett demokratiskt 
sätt påverkar och tar ansvar för sitt lärande (Bostedt & Eriksson, 2012). Det innebär att eleven 
kan påverka undervisningens arbetssätt, innehåll och arbetsformer. Det är viktigt att eleven 
blir medveten om att det finns en mening med lektionsinnehållet (Dahlkwist, 2012).  
 

Det som är intressant ur ett elevperspektivlärande är att kunskaperna ska vara relevanta, d.v.s. 
att det är värt att lära sig (Dahlkwist, 2012). Eleven har rätt att utöva sitt inflytande över 
undervisningens form och innehåll (Bostedt & Eriksson, 2012). Läraren ska ta hänsyn till 
elevens situation genom att svara på de frågor som eleven lyfter fram så att han/hon blir 
motiverad (Dahlkwist, 2012). Den teknikundervisning som bygger på att sätta elevernas lust 
att lära i centrum leder till att elever blir mer intresserade av ämnet teknik (Matsson, 2005). 
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Detta innebär att det är viktigt att eleven får ett tekniskt självförtroende i samband med 
teknikundervisning så att han/hon kan verka i ett tekniskt sammanhang (Skogh, 2011). När 
eleverna får den tekniska erfarenhet som krävs för att lösa ett problem ökar deras inflyttande 
över att lösa teknikuppgiften på ett kreativt sätt. Här är det viktigt att eleverna begriper syftet 
med teknikuppgiften och i vilken situation deras kunskaper kan appliceras. Meningen är att 
stärka elevernas tilltro till att ämnet teknik är meningsfullt och relevant.  

4 Metodologisk ansats och val av metod 
 
I detta kapitel beskriver jag vilken metod jag använder för att undersöka mitt syfte och mina 
frågeställningar. Vidare kommer jag beskriva urvalsprocessen och hur jag har gått tillväga för 
att göra mina intervjuer enligt konfidentialitetskravet. Dessutom beskriver jag vilken metod 
jag har valt för att analysera material som jag fick från intervjun. Slutligen beskrivs validitet 
och reliabilitet samt generaliserbarhet. 

4.1 Individuella intervjuer 
Den metod som jag använder är en kvalitativ undersökning som baseras på individuella inter-
vjuer med eleverna i årskurs 8 respektive årskurs 9. Avsikten med den kvalitativa undersök-
ningen är att upptäcka, förstå och tolka innehållet samt att beskriva uppfattningar (Patel & 
Davidson, 2011). Min undersökning utgår från en kvalitativ- och induktiv metod som betyder 
att fokus ligger i att studera uppfattningar (Patel & Davidson, 2011). Detta passar ihop med 
mitt syfte eftersom min studie avser att undersöka elevers uppfattningar av teknikämnets an-
vändbarhet. Att välja intervju som metod är lämpligt eftersom jag vill få fram elevernas för-
ståelse för teknikämnets användbarhet. Jag har använd mig av semistrukturerad intervju (se 
bilaga 1). Det innebär att man gör en lista över de aktuella områden som ska besvaras av re-
spondenterna (Patel & Davidson, 2011). Fördelen med en semistrukturerad intervju är att re-
spondenterna får en stor frihet att formulera sina svar (Patel & Davidson, 2011).  
 
Anledningen till att jag valt bort den kvantitativa metoden är att det inte kan fånga uppfatt-
ningar och de motiv som eleverna vill lyfta fram (Patel & Davidson, 2011). Dessutom talar 
Johansson & Svedner (2010) om vissa svagheter som förekommer vid arbete med enkätun-
dersökningar. Det handlar b.la. om att det krävs ganska mycket arbete kring formulering av 
frågeställningarna, ofullständigt analyserad problemställning, brister i frågekonstruktionen 
samt enkätadministration.  
 
Å andra sidan påpekar Johansson & Svedner (2010) att den kvalitativa intervjun driver den 
som svarar att komma med egna beskrivningar. Man kan säga att den kvalitativa undersök-
ningen ger intressanta resultat om t.ex. elevernas förkunskaper och förhållningssätt. Intervju 
som en undersökningsmetod ger värdefulla kunskaper som man kan använda i läraryrket (Jo-
hansson & Svedner, 2010). Vid intervjuns sammanhang är både forskaren och den intervjuade 
personen medskapare i samtalet (Patel & Davidson, 2011). Detta beror på den relation som 
uppstår mellan intervjuare och intervjuperson samt på gester och kropps- och ansiktsuttryck. 
Det är därför viktigt att intervjuare visar sin förståelse och sitt engagemang så att intervjuper-
sonen får en god förutsättning att kunna uttrycka sina känslor (Patel & Davidson, 2011). 
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4.2 Urval 
Jag har valt att intervjua 8 elever; 4 elever från åk. 8 och 4 elever från åk. 9. De utvalda 
eleverna är hälften flickor och hälften pojkar. Det är två flickor och två pojkar från årskurs 8 
samt 2 flickor och två pojkar från årskurs 9. Jag finner att det är viktigt att ha en könsmässig 
spridning för att ta del av både flickors och pojkars perspektiv. Eleverna kommer från två 
skolor som ligger i en förort i Göteborg. Meningen är att jag fångar upp elevernas erfarenheter 
från flera olika klassrum och skolkulturer. Jag har gjort ett slumpmässigt urval utifrån de 
elever som visat intresse och frivilligt anmält sig till att medverka i min studie.  
 

4.3 Genomförande 
Jag tog först kontakt med klassföreståndare och berättade om syftet med min studie för att få 
deras godkännande att fråga elever om deras vilja att delta i min studie. Klassföreståndaren 
presenterade sedan syftet med studien för eleverna och ställde frågan om frivilligt deltagande. 
De elever som anmälde sitt intresse fick sedan ett brev (se bilaga 2) med information om 
syftet med min studie. Eleverna fick ta hem brevet för att få vårdnadshavares underskrift. 
Vidare har jag presenterat syftet med min studie för elever som har blivit intervjuade. Jag har 
även informerat de intervjuade eleverna och deras föräldrar om de etiska aspekterna. 

4.4 Etiska överväganden 
Patel & Davidson (2011) hänvisar till Vetenskapsrådet7 som i sin tur har definierat de 
övergripande regler som gäller för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Den första 
regeln handlar om att man ska informera de berörda om forskningssyftet. Den andra regeln 
handlar om att deltagare i forskningen har rätt att själva avgöra om de vill medverka i 
forskningen samt de även har rätt att avbryta deltagande under forskningsprocessen. Den 
tredje regeln handlar om deltagarnas rättigheter att vara anonyma om de så önskar. Den fjärde 
regeln handlar om att uppgifterna endast får användas i enlighet med forskningssyftet.   
 

Jag har skrivit brev som talar om syftet med mitt examensarbete och skickat hem till 
vårdnadshavare för de elever som frivilligt deltar i intervjun. Meningen är att jag får 
vårdnadshavares tillstånd att intervjua deras barn. Jag har informerat klassföreståndare om 
min undersökning och att jag slumpvis kommer att välja intervjurespondenter utifrån de 
elever som frivilligt vill medverka i min studie. Intervjuerna presenteras med anonymitet 
vilket betyder att inga personliga uppgifter förekommer i uppsatsen. Både de intervjuade 
eleverna och deras skolor presenteras som fingerade i min studie för att ha största möjliga 
sekretess. Inspelningarna bevaras på ett särskilt sätt så att inga obehöriga kan komma åt dem 
samt ska förstöras när mitt examensarbete blir klart.   
 

4.5 Databearbetningsmetod 
Jag har utgått från den fenomenografiska analysen för att analysera resultaten. Fenomenogra-
fin är ett vetenskapligt tillvägagångssätt som används i samband med den kvalitativa metoden 
för att studera lärande (Patel & Davidson, 2011). Syftet med en fenomenograifsk metod hand-

                                                
7 Vetenskapsrådet är den svenska myndighet som fördelar medel till forskning och har ansvar för frågor om etiska krav på forskning. 



 

13 
 
 

lar om hur människor kan beskriva ett fenomen i relation till sig själva och omvärlden, menar 
Patel & Davidson (2011). Den fenomenografiska analysen består av fyra processer. Patel & 
Davidson (2011) beskriver hur de fyra processerna samverkar. Den första processen är att 
bekanta sig med data för att grunda ett helhetsintryck. Den andra handlar om att upptäcka 
likheter och skillnader i utsagor i intervjuerna. Den tredje handlar om att gruppera uppfatt-
ningar i vissa kategorier och den fjärde processen handlar om att studera strukturen som ligger 
under kategorierna.  
 

4.6 Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om att man har undersökt det som man avser att undersöka (Patel & 
Davidson, 2011). Med andra ord betyder det att man har använt de relevanta begreppen i 
studien för att reda ut de frågor som man vill undersöka, d.v.s. att man har ordnat ett bra 
underlag för att tolka intervjupersonens berättelse på ett trovärdigt sätt. Dessutom ska man 
vara säker på att resultatet och analysen avspeglar det som man ville undersöka. Jag har delat 
mina intervjufrågor (se bilaga 1) i tre huvudområden för att täcka mina frågeställningar. Detta 
görs i samband med en semistrukturerad intervju (Patel & Davidson, 2011). Mina 
intervjufrågor är sammanställda under de tre områdena; teknik som ett begrepp, elevernas 
upplevelse av ämnet teknik som relaterar till livet utanför skolan samt teknikens roll i elevens 
liv och i samhälle. Fördelen med en semistrukturerad intervju är att respondenterna får en god 
förutsättning för att formulera svaren (Patel & Davidson, 2011). Om det dessutom uppstår ett 
missförstånd kring en fråga har man en möjlighet att formulera om frågan så att 
intervjupersonen i sin tur får en bättre förutsättning att förstå frågan. När en intervjuare utgår 
från några temaområden finns det möjlighet att följa upp frågorna och utveckla samtalet 
(Johansson & Svedner, 2010). Detta sätt har bidragit till en hög validitet i min undersökning 
eftersom jag som intervjuare har fått ett så rikt och nyanserat svar som möjligt från eleverna.  
 

Med reliabilitet menar man hur noggrann man har varit vid intervjun och 
resultatredovisningen (Johansson & Svedner, 2010). För det första ska man vara extra 
uppmärksam på att intervjufrågor täcker alla frågeställningar så att det inte saknas något 
särskilt område som frågeställningarna handlar om. För det andra behöver man tänka på att 
sättet att utföra intervjun inte ska variera. Reliabilitetsbrister vid intervjun kan uppstå när 
intervjupersonerna inte har blivit intervjuade av samma person (Johansson & Svedner, 2010). 
I denna studie har jag själv utfört alla intervjuer under skoltid i en separat sal i båda skolorna. 
Varje intervju tog mellan 25-30 minuter. 
 

Vidare har jag spelat in alla intervjuer och sparat på min dator vilket gör att jag kan höra 
intervjun flera gånger för att noggrant skildra vad intervjupersonen har sagt. Jag har använt 
samma intervjuteknik med alla elever. Dessutom har jag ställt samma frågor till alla 
intervjuade elever och spelat in all data på min dator. Därutöver har jag genomfört två 
provintervjuer med två elever som själva valde att ställa upp. Dessa elever har även blivit 
behandlat enligt konfidentialitetskravet. Syftet med provintervjuer har dels varit att skaffa mig 
erfarenhet och dels att pröva hur intervjufrågorna förstås av eleverna. Patel & Davidsson 
(2011) påpekar att en intervjuare kan skaffa sig teoretiska kunskaper genom att träna på att 
utföra intervjuer med vänner eller grannar om ett ämne som passar dem.  
 



 

14 
 
 

Under en intervju sker alltid en viss form av påverkan p.g.a. maktförhållanden. De intervjuade 
personerna vid en kvalitativ undersökning påverkas antagligen av forskarens ålder, kön och 
personlighet (Bryman, 2011). De intervjuade eleverna kan tänka sig att det är viktigt att 
försöka svara ”rätt”. Detta kan eventuell påverka deras sätt att utrycka sig. Men mina 
intervjufrågor handlar inte om vad som är rätt eller fel utan de är öppna frågor så att 
respondenterna får möjlighet att utrycka sig fritt.  
 

Det är också svårt att förvandla talspråket till skrivspråk när man transkriberar de inspelade 
intervjuerna. Det som är svårast vid en kvalitativ undersökning är att transkribera känslor och 
gester som sker under intervjun (Patel & Davidson, 2011). Men min analys bygger inte enbart 
på min tolkning från intervjun utan jag har också citerat svar från intervjupersonen för att ge 
läsaren en möjlighet att göra sin egen tolkning. Validitet och reliabilitet kommer in i varandra 
i en kvalitativ undersökning, båda gäller hela forskningsprocessen när man använder den 
kvalitativa metoden (Patel & Davidson, 2011).  
 

4.7 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet betyder att de uppfattningar som man har fått från de intervjuade 
personerna ska visa samma resultat som om man har gjort intervjuer med ett större antal 
personer (Johansson & Svedner, 2010).  
 

De intervjuade personerna vid en kvalitativ undersökning kan inte representera en hel 
population (Bryman, 2011). Det är omöjligt att utgå från en uppfattning av ett litet antal 
individer till att generalisera t.ex. i en hel organisation, menar Bryman (2011). De utvalda 
elever som jag intervjuade kan därmed inte representera alla elever som går i årskurs 8 
respektive årskurs 9. Det betyder att i fall samma studie skulle göras med andra elever kan det 
hända att man får andra resultat. Olika intervjupersoner har olika uppfattningar om ett och 
samma fenomen. Det krävs alltså ett stort underlag för att kunna generalisera resultatet.  

5 Resultat och analys 
 
I det här kapitlet redogör jag för en analys utifrån det material som jag har fått från 
intervjuerna med eleverna. Först har jag transkriberat alla samtalen från intervjuerna och 
sedan har jag granskat hela materialet för att generera ett mönster. Min analys utgår från 
grupperingar utefter elevernas tolkningar och uppfattningar. Jag sammanställer all data under 
tre teman för att besvara mina frågeställningar. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 
resultatet.  
 

Först börjar jag att presentar de intervjuade eleverna och deras skolor utifrån följande 
fingerade namn för att ge största möjliga konfidentialitet:   

Skola A: Linda och Pelle går i årskurs 9 och har fått teknikundervisningen i årskurs 7 samt nu 
kommer de att undervisas i slutet av april 2016. Eva och Kalle går i årskurs 8 och har haft 
teknikundervisning i årskurs 7. 
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Skola B: Elin och Nisse går i årskurs 9 och har fått teknikundervisning både i årskurs 7 och 8 
samt kommer att undervisas i slutet av april 2016. Ella och Hasse går i årskurs 8 och har haft 
teknikundervisning i årskurs 7 samt kommer att få teknikundervisning i slutet av april 2016. 
 

5.1 Elevernas tolkning av begreppet teknik 
De intervjuade eleverna har kopplat definitionen av teknik till olika sammanhang. Här har 
elevernas förklaringar hamnat i princip i två olika kategorier. Den första kategorin omfattar 
sex av de åtta intervjuade eleverna. De här eleverna är Linda, Elin, Ella, Kalle, Hasse och 
Nisse. De upplever att teknik är ett praktiskt arbete. Deras tolkning bygger på att teknik är att 
man skapar eller bygger någonting. Ella säger att teknik är att man skapar någonting med sina 
händer eller med hjälp av andra redskap. En annan elev, Elin, säger att:  

Teknik är ett praktiskt arbete. Man kan plocka isär en dator och sedan montera om den för att få en 
erfarenhet. 

Likaså menar Linda, Kalle och Nisse att teknik är ett praktiskt arbete. Hasse säger att ”Teknik 
är att vi kan bygga saker, typ vi har byggt en låda av kartong”. Björkholm (2015) menar att 
ordet teknik betyder att man tillverkar ett redskap som ska ha en viss funktion.  
 

Eva och Pelle ger en annan bild av begreppet teknik och hamnar i den andra kategorin. Pelle 
säger att när han hör ordet teknik tänker han mest på hur olika delar av broar och bilar 
fungerar och håller ihop med varandra. Pelle utgår från att teknik består av olika delar som 
tillsammans ger en helhetsbild. Den andra eleven, Eva, förklarar att: 

Teknik är typ forskning som har att göra med datorer eller tekniska grejer, alltså hur man gör och 
utvecklar tekniska saker. 

Eva kan inse att teknik är en förutsättning för att utveckla tekniska saker. Ett teknikarbete 
skiftar mellan undersökning, förslag, konstruktioner och utprövning (Bjurulf, 2011). Den här 
spridningen i elevernas förklaring av begreppet teknik beror på att det ställs en fråga till 
eleverna om vad begreppet teknik kan betyda. Då gav de här intervjuade eleverna olika svar 
beroende på vilket sammanhang som eleverna utgick ifrån. 
 

När det gäller att nämna ett typiskt redskap som är teknik bildas då ett mönster mellan flickor 
och pojkar. Alla fyra intervjuade flickor och en av pojkarna nämner mobiler och datorer som 
typiska tekniska föremål eller rättare sagt artefakter som har utvecklats över tid. Däremot 
nämner de andra tre pojkarna att transport och bilar är typiska tekniska artefakter.  
 

Men när det gäller att ge en historisk förklaring till hur gammal teknik kan vara börjar 
elevernas berättelser skiljas åt med en tydlig spridning från 100 år, 500 år, 10000 år och ända 
tillbaka till stenålderstid. Eleverna utgår från olika sammanhang för att bedöma hur gammal 
teknik kan vara. Teknik är knappast 100 år gammal eftersom datorer inte är så gamla, enligt 
Eva och Elin. Teknik är 500 år gammal då man började använda maskiner, enligt Nisse och 
Ella. Teknik är 10000 år gammal eftersom man då började bygga hus, enligt Hasse. 
Björkholm (2015) påpekar att genom historien har man fått olika tekniska verksamheter.  
 

Eleven Kalle går ända tillbaka till stenåldren för att bedöma teknikens ålder. Kalle säger att: 
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Teknik är ganska gammal. Man hade använt tvärskjutning under Vasatiden på 1600-talet. Eller nej 
………vänta!……. Teknik är jättegammal. Man hade ju använt sten som en teknik under stenåldern. 
Hur då Kalle? säger jag som intervjuare. Kalle tänker och säger: t.ex. att elda med hjälp av stenar.  

De åtta intervjuade eleverna tänker på olika redskap och tekniska verksamheter för att avgöra 
hur gammal kan teknik vara. Därför börjar deras tidslinje över teknikens historia ser olika ut.  
 

5.2 På vilka sätt uppfattar eleverna att 
teknikundervisningen relaterar till livet utanför skolan? 

De intervjuade eleverna har olika upplevelser av teknikundervisningen. Men i stort sett tycker 
eleverna att teknik som ett skolämne är viktigt. De påpekar att en teknikuppgift består av både 
teori och praktik vilket gör att det känns mer levande. När det gäller att teknikundervisningen 
är relaterad till verkligheten utanför skolan hamnar elevernas svar i två grupper. Den första 
gruppen består av fem elever (Linda, Elin, Pelle, Ella och Nisse) och bekräftar att deras 
teknikundervisning inte har utgått från en anknytning till verkligheten utanför skolan. 
Däremot anser den andra gruppen (Eva, Kalle och Hasse) att deras teknikundervisning har 
relaterat till livet utanför skolan.  
 

Därutöver anser två elever från den första gruppen (Nisse och Elin) att ämnet teknik är lätt. 
Skolinspektionen (2014) anser att teknikundervisning i flera skolor drivs på en låg nivå. Både 
Nisse och Elin har i årskurs sju och åtta bara arbetat med ett moment- ”ellära”. Elin säger att: 

Jag älskar tekniklektionen och gillar praktiskt arbete och inte bara teoretiskt. Jag får högre betyg i 
teknik jämfört med andra no-ämnen. Ämnet teknik är lätt för mig. Man har ju både teoretiska delen 
och praktiska delen. Helt enkelt handlar det om att sätta ihop olika material för att bygga ett föremål. 
 

Elin och Nisse säger att de inte har förstått vad meningen var med att arbeta med ellära. Med 
andra ord kan man säga att de inte har förstått kopplingen till livet utanför skolan. Vidare 
anser Nisse att om man visar en anknytning från ämnet teknik till verkligheten så kommer 
man känna sig som en viktig människa. Bjurulf (2011) markerar att ämnet teknik kan bidra 
med att eleverna får en känsla av att de kan påverka och utveckla människors livsvillkor.  
 

Pelle berättar att de har arbetat med att bygga en lådbil. Det var både en teoretisk och praktisk 
del, säger Pelle. Men han är osäker på vad meningen var med att bygga en lådbil. Pelle säger: 

Jag visste inte varför vi byggde en lådbil. Vi hade inte mycket diskussioner om att koppla detta 
moment med t.ex. hur en framtidsbil kommer att se ut. Det skulle ha varit intressant om man har varit 
med ett studiebesök på Volvo för att få nya idéer. Vi byggde bilen i träslöjdsalen och tävlade med 
bilarna om hur långt de skulle gå. Meningen var att vi får betyg genom den här uppgiften.  
 

Det som Pelle beskriver skiljer sig inte från de andra elevernas berättelser i den första gruppen 
om vad som är meningen med det moment som eleverna arbetar med under tekniklektionen. 
Ella berättar att hon arbetat med att bygga en optikerstol med kartong. Ella beskriver att hon 
fick välja mellan optikerstol och läkarstol. Hon tycker att det var en rolig uppgift men Ella 
ville gärna att de skulle ha fått en förklaring till varför just de har arbetat med det utvalda 
arbetet. Ella säger: 

Det skulle ha varit intressant om vi hade varit på något studiebesök för att se hur företagen tänker när 
de bygger sådana stolar. Då får man nya idéer och kanske vi skulle ha gjort den på ett annat sätt. Vi 
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fick välja mellan optikerstol och läkarstol. Om vi istället hade fått i uppgiften att vi löser något 
problem som optiker har med sin stol då skulle vi ha upplevt det på ett annat sätt än enbart som en 
skoluppgift. 

 

Det som eleverna berättar ovan bekräftar att eleverna vill se kopplingarna mellan det utvalda 
momentet under tekniklektionen och med verkligheten utanför skolan. Dahlkwist (2012) 
markerar att det är viktigt att eleven upplever att lektionsinnehållet är relevant och 
meningsfullt, d.v.s. att det är värt att lära sig.  
 

Den andra gruppen bekräftar att deras teknikundervisning har varit relaterad till livet utanför 
skolan. Kalle, Eva och Hasse berättar att de har fått diskussioner under tekniklektionen om 
vad meningen är med det utvalda momentet. Kalle, Eva och Hasse bekräftar att genom 
diskussioner under tekniklektionen har de fått en förutsättning för att förstå varför man 
utvecklar en befintlig teknik. Både Kalle och Eva kommer från skola A och säger att de har 
arbetat med en uppgift som skulle representera deras skola i en tävling i Universeummuseet i 
Göteborg. Deras uppgift handlade om att hjälpa Göteborgs stad genom att presentera en idé 
om en miljövänlig transport. Teknik som ett skolämne innebär att eleven ska få en förståelse 
för teknikens betydelse för människa och samhället (Blomdahl, 2007). Eva säger att: 

Vi fick hämta fakta ”information” från internet och har kollat på en film som handlar om transport 
som inte skadar naturen. Vi har arbetat hårt med denna uppgift för vi ville vinna i tävlingen. Vi 
presenterade denna uppgift i Universeummuseet tillsammans med andra skolor. Där kom även några 
företag och representanter från Göteborgs stad.   
 

Likaså berättar Hasse som kommer från skola B att han förstår mer när teknikuppgiften knyts 
till verkligheten. Hasse önskade att de skulle ha åkt till Volvo för att uppleva hur 
produktionen av maskiner och bilar går det till. På så sätt får man en annan synvinkel att 
förstå ämnet teknik, säger Hasse.  
 

Det som är gemensamt från elevernas berättelser i avsnitt 5.2 är deras bekräftelse av behovet 
av att förstå ämnets sammanhang och vikten av studiebesök. Alla intervjuade elever är 
överens om att det är viktigt att synliggöra anknytning mellan ämnet teknik och livet utanför 
skolan. Adiels (2011) hävdar att ett av syftena från teknikundervisningen är att förbereda 
framtida medborgare som ska verka i den tekniska utvecklingen. Med andra ord kan man säga 
att eleverna är lika viktiga som alla andra i samhället för att förstå den teknik som omger dem, 
både vad gäller fördelar och nackdelar.  
 

5.3 Hur värderar eleverna teknikämnets användbarhet 
för dem själva, för sin framtid och för samhället? 

Det visar sig att de intervjuade flickorna och pojkarna anser i stort sett att de får en god 
förståelse för hur man använder teknik. Men när det gäller att se nytta från ämnet teknik till 
deras framtida studier visar det sig att flickor och pojkar hamnar i två olika kategorier när det 
gäller att värdera teknikämnets relevans för deras framtida studier. Jag börjar först med att 
presentera vad Linda har berättat: 

Man behöver använda teknik överallt, t.ex. att man behöver ha bilen för att kunna ta sig till olika 
ställen. Teknikundervisningen i skolan gör att vi lär oss att hantera hur tekniken fungerar. Då blir det 
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lättare att använda den i vårt liv, t.ex. om jag i framtiden flyttar hemifrån då vet jag hur jag monterar 
saker och ting. 

Linda bekräftar att teknik kan användas var som helst. Hon knyter ihop den med t.ex. att vi 
behöver teknik för att förflytta oss, att kommunicera etc. Vidare drar hon en slutsats att ämnet 
teknik i skolan hjälper till så att man blir skicklig och kan lita på sig själv i vissa privata 
situationer. Linda anser däremot att ämnet teknik inte är relevant för hennes framtida studier. 
Hon säger: ”Jag vill bli läkare och har inte i behov av ämnet teknik p.g.a. att jag behöver de 
andra naturvetenskapliga ämnena”. Sedan svarar Linda på frågan om hur det ser ut för en 
läkare i arbetslivet då säger hon fundersamt ”Ja ha, en läkare använder ju olika verktyg och 
instrument för att undersöka sina patienter”. 
 

Eva och Ella liksom Linda anser ”att ämnet teknik bidrar med att man lär sig hur teknik 
fungerar”. Men Eva och Ella ser inte någon nytta med ämnet teknik för sina framtida studier. 
Evas och Ellas uppfattning ligger i linje med vad Skolinspektionen (2014) har påpekat, att det 
finns en tendens bland flickor på högstadiet att se ämnet teknik som oväsentligt. Ingen av de 
här flickorna vill studera på ett teknikprogram. Eva tänker studera media och kommunikation 
och Ella ska gå på ett naturgymnasium efter grundskolan. Ändå anser de här flickorna att 
ämnet teknik inte är relevant för deras framtida studier.  
 

Däremot avviker Elins syn på teknikämnets relevans för sitt privata liv från ovan nämnda 
flickor. Hon tycker att ämnet teknik skapar möjlighet till att förstå teknikens roll i människans 
liv. Elin resonerar kring hur livet har blivit lättare genom att vi kan kommunicera med 
varandra med hjälp av att använda både mobil och dator. Elin säger att ”mobiler gör idag 
allting t.ex. man kan söka information och ta fram den för att läsa, alltså de gör allt vi 
behöver”. Elin anser att ämnet teknik är nödvändigt för henne eftersom hon ska gå på ett 
tekniskt program och siktar efter gymnasiet på att studera på Chalmers tekniska högskola, 
Kanske blir jag forskare inom teknik för det är roligt att utveckla saker, säger Elin. Men det 
som Elin reagerar över är att deras teknikundervisning inte gav henne vad hon hade förväntat 
sig. Elin säger att: 

Vi har inte gjort mycket i teknikämnet på högstadiet. Vi har bara lärt oss om el. Den gav mig inte vad 
jag hade förväntat mig till mina framtida studier. 

 

Eleven Nisse liksom Elin bekräftar att han inte heller har fått den nytta som han hade önskat 
sig från ämnet teknik. Både Elin och Nisse går i skola B och anser att de inte har fått mycket 
nytta av ämnet teknik i skolan. Nisse säger att: 

Jag har inte fått mycket nytta av ämnet teknik för vi har enbart arbetat med ellära. Men jag har i alla 
fall nu bra kunskaper om el och maskiner samt kan tänka på elsäkerhet.   
 

Det som Elin och Nisse beskriver ovan är en typisk förklaring för elever som vill se ämnet 
teknik som mer relevant än enbart att lära sig om el. Svensson (2011) menar att man behöver 
se tekniken i ett större sammanhang så att förståelsen av teknik inte blir begränsad. Nisse vill 
studera ekonomi och vet redan nu att han behöver tekniska kunskaper i framtiden. Han säger 
att han kommer att arbeta i stort sett med dator och måste kunna veta t.ex. hur man använder 
olika dataprogram. Widqvist (2014) anser att artefakterna idag används för att stödja vårt sätt 
att tänka vilket i sin tur ställer krav på individen att kunna hantera dessa artefakter. Man får 
möjlighet av artefakterna till att orientera sig i den kollektiva kunskapen (Widqvist, 2014).  
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De andra pojkarna (Kalle, Pelle och Hasse) tycker att ämnet teknik är viktigt för dem själva 
och för deras framtida studier. Pelle säger att: 

Ämnet teknik förbereder mig i fall jag vill välja en teknikutbildning. Jag ska fortsätta studera antingen 
natur- eller teknikprogram. Jag tänker efter gymnasiet eventuellt att gå på en ingenjörsutbildning men 
är lite tveksam.  

Pelle är medveten om att ämnet teknik kan ge honom en drivkraft till hans framtida studier. 
Han tycker att ”Teknik är viktigt för att förstå vår överlevnad eftersom man är van med att 
använda teknik”. Den andra eleven, Hasse, anser också att ämnet teknik är viktigt både för 
hans privata liv och för hans framtida studier. Hasse säger att han vill bli elektronikingenjör. 
”För mig tycker jag att det är spännande att utveckla saker, säger Hasse”. Likaså menar 
Kalle att ämnet teknik är viktigt för honom eftersom han kommer att arbeta som 
bilmekaniker. Han säger: “Jag behöver ämnet teknik för att om en bil är trasig så måste jag 
identifiera problemet för att få den att fungera”. Detta är en tydlig skillnad mellan flickors 
och pojkars syn på teknikämnets relevans för sina vardagliga liv samt till sina studier. 
Pojkarna ser mer konstruktivt på teknikämnets användbarhet i jämförelse med flickorna. 
 

Å andra sidan är både flickorna och pojkarna helt överens om teknikens roll i samhället. De 
här eleverna är säkra på att teknik är avgörande för att samhället skall fungera. Kalle säger att: 

Det är svårt utan teknik. Tänk om man blir sjuk då får man inte bra medicin. Vi behöver då prova oss 
fram hur man kan bli frisk. Vi behöver också veta hur vi kan klara av t.ex. åskan. Så allting blir 
krångligt och svårt. 

 

De andra sju intervjuade eleverna drar samma slutsats som Kalle och tycker att både livet och 
samhället i stort sett kommer att se annorlunda ut utan teknik. Ella säger att: 

Samhället kommer inte se bra ut utan teknik. T.ex. om det inte skulle ha funnits papperskorgar så 
skulle skräp ha funnits överallt. Då är det inte bra för miljön. 

Likaså tycker Hasse och säger att det blir katastrof i samhället när man inte har teknik. 
Ingenting kommer att fungera. Han motiverar detta så här: 

Människan försöker utveckla tekniken i syftet att göra vårt liv bättre. Vi har aldrig klarat oss utan 
teknik. Jag menar hur vi kan kommunicera med varandra utan mobiler och transport. 

 

Samma resonemang förs också av Eva. Hon inser att om det inte fanns teknik så skulle det ha 
blivit kaos i samhället. Hon tillägger: 

Vår kommunikation fungerar genom att skicka sms och ta emot mail. Vår kollektivtrafik skulle inte ha 
fungerat om den inte hade utvecklats till spårvagn och tåg. Det skulle ha blivit kaos överallt. Så vi 
behöver utveckla teknik för att underlätta livet.  

5.4 Sammanfattning av resultatet 
Det som eleverna har beskrivit är ett exempel på hur högstadieelever kan uppfatta 
teknikämnets användbarhet. Anledningen till att eleverna gav olika förklaringar till begreppet 
teknik är att min första frågeställning handlade om definitionen av begreppet teknik. Detta var 
en anledning till att eleverna har tänkt olika beroende på om man har tänkt på teknik som 
skolämne eller som ett allmänt begrepp. Eleverna bekräftar däremot att teknik som ett 
skolämne är en förutsättning för att förstå hur samhället är beroende av tekniken. Deras tankar 
och funderingar kring teknik som skolämne har att göra med hur de tolkar teknikens roll i 
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individens liv och i samhället. Blomdahl (2007) lyfter upp vikten av att se samband mellan 
teknik, människa och samhälle.  
 

Pojkarna och flickorna har dessutom olika syn på teknikämnets relevans för deras framtida 
studier. Tre av de fyra intervjuade flickorna har inte något intresse för att vidare söka sig till 
något tekniskt program. Både flickor och pojkar anser ändå att de har fått en förståelse för hur 
man använder teknik. Alla intervjuade eleverna anser att ämnet teknik är viktigt samt vill se 
sambandet mellan teknikuppgiften och livet utanför skolan.  

6 Diskussion 
 

I det här kapitlet redogörs för en kritisk diskussion av slutsatserna i relation till tidigare 
forskning. Denna del innehåller också en sammanfattande del som beskriver vad denna studie 
har kommit fram till. Diskussionskapitlet innehåller dessutom en kritisk granskning av själva 
genomförandet och vilka brister som har funnits. Avslutningen kommer att handla om förslag 
till vad man skulle vilja studera vidare utifrån vilka vidare frågor som inte besvarats i min 
eller andras forskning. 
 

6.1 Hur definierar eleverna teknik som ett begrepp? 
 

Elevernas tolkning av begreppet teknik karaktäriseras av två elevkategorier som försöker 
förklara begreppet teknik. Sex elever hamnar i den första kategorin. De anser att teknik är ett 
praktiskt arbete. Enligt Björkholm (2015) betyder ordet teknik på svenska objekt eller artefakt 
som i sin tur betyder att tillverka ett föremål som ska ha en viss funktion. De här sex eleverna 
pekar på att man använder verktygen med sina händer för att bygga eller göra någonting. 
Deras förklaring ligger i linje med vad som menas med teknik som ett ord. Detta är en 
förklaring till att de här eleverna kopplar begreppet teknik till ett praktiskt arbete. Men denna 
syn på teknik behöver utvecklas i samband med teknikundervisningen. Det är viktigt att man 
som tekniklärare tydliggör för eleverna vilka skillnader mellan teknik och skolämnet teknik 
är. Här tillkommer också vikten av begreppsbildning som det sociokulturella perspektivet på 
lärande har markerat för att eleven får en möjlighet att bygga upp sin förståelse. Enligt Bjurulf 
(2011) begränsar den fysiska synen på teknik vår förståelse till de kunskaper och processer 
som ledde till skapande. Teknik som ett skolämne handlar nämligen om att eleven ska få en 
förståelse för relationen mellan teknik, människa och samhälle (Blomdahl, 2007). Med andra 
ord kan man säga att eleverna behöver reflektera över teknik för att bygga en mer omfattande 
bild för att särskilja mellan teknik och ämnet teknik i relation till människa och samhälle.  
 

De andra två intervjuade elever som hamnar i den andra kategorin ser på teknik som ett 
utvecklande arbete som består av olika delar eller som liknar ett forskningsarbete. Skogh 
(2011) pekar på vad hon kallar för teknikelever som ser på teknik som att experimentera eller 
att undersöka. Det är få unga som kan uppfatta att teknik består av ett system som människan 
har en stor roll i att bygga upp (Svensson, 2011). De här två eleverna kommer från skola A 
och har antagligen tänkt på teknik som ett skolämne när de försökte förklara begreppet teknik. 
Skogh (2011) markerar att elevernas bild av teknik beror på den tekniksyn som eleverna bär 
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med sig från skolan. Synen på teknik som de två eleverna förmedlar ligger i linje med det 
argument som Skogh och Svensson har skildrat. De här två eleverna gav en annorlunda 
förklaring till begreppet teknik i jämförelse med de andra sex elever som tyckte att teknik var 
ett praktiskt arbete. Detta beror på att min första frågeställning handlade om en allmän 
definition av teknik vilket gjorde att de åtta intervjuade eleverna fick utgå från olika 
perspektiv för att tolka begreppet teknik.  
 

När det gäller att nämna en teknik som utvecklats med tiden uppstår då en tydlig skillnad 
mellan flickorna och pojkarna. Flickorna nämner mobiler och datorer som typiska tekniska 
apparater som har utvecklats genom tiderna medan pojkarna nämner bilar i detta 
sammanhang. Den teknik som tidigare uppfattades som manlig kan förändras och betraktas 
som kvinnlig (Mellström, 2009). När mobiler lanserade på slutet av 1980-talet var de 
kopplade till en manlig konsumtion men idag används mobiler på ett aktivt sätt mest av unga 
tjejer (Mellström, 2009). Vidare hävdar Berner (2009) att kvinnor ser på teknik i ett mer 
socialt sammanhang medan männen har en styrande roll i transportsystem och energikällor. 
Det betyder att olikheterna mellan pojkar och flickor i detta sammanhang beror på 
genusperspektivet. Här kan man som tekniklärare tala om för eleverna att synen på teknikens 
kön kan förändras när det finns intresse för att använda vilken teknik som helst.  
 

När det gäller att visa en förståelse för teknik ur ett historiskt perspektiv börjar elevernas 
uppskattning skiljas åt. En av de åtta intervjuade eleverna kan inse att teknikens historia börjar 
med människans historia. Men de andra eleverna tror att teknik kan vara mellan 100 och upp 
till 10000 år gammal. Detta beror på att de antagligen utgår från olika sammanhang som 
kopplas teknik till. Forskningen har visat att den moderna synen på teknik har bidragit med 
nya uppfattningar om teknik. Eleverna behöver se det möjliga i det faktiska eller genom det 
förflutna (Säljö, 2009). Man kan säga att varje framsteg som människan bidrar med idag blir 
en förutsättning till en ny teknikutveckling i framtiden i syftet att dels underlätta livet för 
människan och dels för att förstå hur vi påverkar av tekniken. Slutsatsen här är att teknikens 
historia bidrar med att förstå hur människor har använt teknik och hur man påverkar av 
teknik. Detta synsätt leder till att eleverna får en bild över hur människor har berört av teknik. 
 

6.2 På vilka sätt uppfattar eleverna att 
teknikundervisningen relaterar till livet utanför skolan? 

 

Alla intervjuade elever tycker att ämnet teknik är viktigt. Avsikten med teknikundervisningen 
är inte att lösa världens problem utan syftet är att eleven lär sig identifiera ett problem samt att 
lösa det på ett innovativt och tekniskt sätt (Bjurulf, 2011). Likaså menar Falk-Lundqvist m.fl. 
(2011) att individen börjar begripa sin omgivning när personen stöter på ett problem eller en 
utmaning samt ser möjligheter och lust för att lösa problemet. Här kommer vikten av 
pragmatismens syn på lärande som betonar att kunskaper blir mer begripliga när man 
integrerar teorin ”idén” med praktiken ”praktisk handling”. Man kan säga att ämnet teknik 
bidrar till att eleverna får en möjlighet att undersöka, prova och utvärdera olika lösningar.  
 

När det gäller teknikuppgifter som är knutna till verkligheten utanför skolan visar det sig att 
det finns två uppfattningar mellan de åtta intervjuade eleverna. Majoriteten (fem av åtta) av de 
intervjuade eleverna tycker att deras teknikuppgifter har saknat verklighetsanknytning. De 
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tycker att det skulle ha varit meningsfullt att förstå i vilket sammanhang teknikuppgiften 
skulle vara aktuell och fruktbar i relation till människan och samhället. Svensson (2011) 
betonar att teknikundervisningen ska ses i relation till olika kvalifikationer som finns i 
samhället. Man ska inte betrakta tekniska apparater som isolerade ting utan man ska förstå 
deras sammanhang (Blomdahl, 2007). Bjurulf och Björkholm (2011; 2015) markerar att 
teknisk kunskap är en uppfattning av lämplighet och effektivitet. Men frågan är om 
tekniklärare verkligen gör eleverna redo för detta. Fokus ska inte enbart inriktas mot att 
eleven når kunskapskraven utan det ska också riktas mot att eleven förstår kontexten. Detta 
har tydligt markerats av Pelle som har upplevt att avsikten med sin teknikuppgift var mest för 
att få betyg i ämnet teknik. Han och de andra intervjuade eleverna vill förstå meningen med 
teknikuppgiften i relation till människan och verkligheten utanför skolan. Med andra ord kan 
man säga att det är viktigt att eleverna förstår teknikens roll i vårt liv. Detta är markerat i Lgr. 
11 (Skolverket 2011, b) under kunskapskraven att eleven ska kunna föra samtal om olika 
tekniska val och deras effekt på individ och samhälle. 
 

Eleverna Nisse och Elin tycker dessutom att deras teknikuppgifter var för lätta. Det beror på 
att de bara har arbetat med ett och samma tema- ellära- under två år. De vill lära sig mer om 
andra tekniska områden som är nödvändiga och relevanta. Skolinspektionen (2014) betonar 
att på många skolor nedvärderas ämnet teknik p.g.a. att eleverna arbetar med en och samma 
uppgift under flera år. Den teknikundervisning som bygger på att sätta elevernas lust att lära i 
centrum leder till att elever blir mer intresserade av ämnet teknik (Matsson, 2005). Här är det 
viktigt att läraren tar hänsyn till elevinflytande genom att svara på de frågor som eleven lyfter 
fram så att han/hon blir motiverad (Dahlkwist, 2012). Eleverna vill gärna se ett samband 
mellan teknikuppgiften och verkligheten samt på vilket sätt teknikuppgiften kan vara relevant. 
Eleverna möter teknik ständigt och vill ha en teknikuppgift som utgår från deras vardagliga 
upplevelse. På så sätt upplever eleverna att de känner sig berörda av samhällsfrågor.  
 

De elever som däremot upplever att teknikämnet är relaterat till livet utanför skolan har fått en 
möjlighet till att förstå meningen med att utveckla en befintlig teknik. De här eleverna kunde 
förstå vilka konsekvenser har teknik på oss och hur man kan lösa det. Det står i Lgr.11 
(Skolverket, 2011, b, s. 269) ”Att eleven ska utveckla sin förmåga för att värdera 
konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö”.  Med andra ord kan man 
säga att teknikuppgifter kan vara fruktbara och relevanta när eleverna har förstått 
samhällsbehovet och vart vi är på väg. De två elever (Eva och Kalle) som kommer från skola 
A har berättat att de har fått en möjlighet att förstå relationen mellan teknik och människan 
eller rättare sagt mellan teknik och verkligheten. De kände sig berörda när de ingick i en 
tävling som handlade om att hitta miljövänlig transport till trafiksystemet i Göteborg. 
Skolinspektionen (2014) poängterar vikten av samverkan mellan skolan och näringslivet i 
syfte att eleverna uppfattar sin teknikundervisning som relevant. Omvärldsorientering är en 
viktig förutsättning för att eleven ska kunna begripa vad som pågår i samhället och på vilket 
sätt individen är berörd (Bjurulf, 2011). I denna fråga skiljer sig skola A från skola B. Skola A 
har fått en möjlighet med hjälp av teknikämnet till en direkt förankring i samhällsfrågor och 
därmed har teknikämnets relevans för elevens vardagsliv blivit förtydligad.  
 

Alla intervjuade elever har å andra sidan bekräftat i min studie att kopplingarna mellan 
teknikundervisningen och verkligheten behöver vara mer synliga. Skolinspektionen (2014) 
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påpekar att det är viktigt att synliggöra kopplingarna mellan skolämnet teknik och den teknik 
som berör elevernas vardag och samhället. Matsson (2005) hävdar att teknikundervisning ska 
utgå från ett undervisningssammanhang som lyfter upp behovet av teknik. De flesta av mina 
intervjuade elever pekar på studiebesök som ett sätt för att kunna förstå hur samhället hanterar 
de tekniska frågorna. Bjurulf (2011) markerar att studiebesöket är en unik lärmiljö för att 
utveckla elevernas tekniska kunskaper. Likaså har Teknikdelegationen (2010) poängterat att 
samverkan mellan arbetslivet och skolan är en nyckel till att sätta undervisningen i ett 
meningsfullt sammanhang. I detta sammanhang betonar både elever och forskare vikten av 
studiebesök som en effektiv inlärningsmiljö. Detta beror på att eleverna får nya idéer och nya 
infallsvinklar för att begripa hur vi berör av teknik både vad gäller användande och påverkan.  
 

6.3 Hur värderar eleverna teknikämnets användbarhet 
för dem själva, för sin framtid och för samhället? 

Resultatet från intervjun visar att eleverna har olika syn på teknikämnets relevans för deras 
vardagsliv. Eleverna i min undersökning har mest utgått från den praktiska delen för att 
värdera teknikämnets relevans till deras liv. Detta kan bero på att de här eleverna värderar det 
praktiska arbetet under tekniklektionerna mer än de teoretiska momenten. Enligt Bjurulf 
(2011) faller den teoretiska delen ofta bort i samband med teknikundervisningen. Detta kan 
vara anledningen till att de intervjuade eleverna utgår från det praktiska arbetet i samband 
med teknikundervisningen för att värdera teknikämnets relevans för deras vardagliga liv. Här i 
detta sammanhang är det viktigt att eleven begriper relationen mellan teknik, människa och 
samhälle för att se på teknik i ett större sammanhang. Skolverket (2011, a, s.18) har betonat 
att de elektroniska verktygen och tekniska utrustningarna som vi har hemma kräver att 
eleverna får en förståelse för hur man hanterar dessa på ett säkert sätt så att risker för skador 
på person och egendom minimeras. Detta är en markering av att eleverna behöver skaffa sig 
erfarenhet i hur man använder teknik samt vilka konsekvenser den medför. Den intervjuade 
eleven Nisse i denna studie har berättat att han genom teknikundervisning har skaffat sig bra 
kunskaper om el och maskiner samt kan tänka på elsäkerhet. Med andra ord kan man säga att 
ett gott tekniskt självförtroende i detta sammanhang handlar om att eleverna behöver förstå 
teknikens fördelar och nackdelar.  
 

Tre av fyra flickor i min studie har dessutom svårt att inse teknikämnets relevans för sina 
framtida studier. Bjurulf (2011) markerar att teknik har stark koppling till maskulinitet. 
Skolinspektionen (2014) har också betonat att flickors intresse under senare delar av 
grundskolan har sjunkit när det gäller att uppleva ämnet teknik som relevant. Detta är 
intressant att lyfta upp så att tekniklärare blir uppmärksamma på att arbeta med att stärka 
flickors tilltro till sin egen tekniska förmåga. Slutsatsen här är att det är angeläget att ge 
flickor en möjlighet att vara aktiva i samband med diskussioner under tekniklektionen.  
 
När det gäller att värdera teknikämnets relevans för elevernas framtida studier eller karriär, är 
tre av de åtta intervjuade eleverna i min studie skeptiska. Det är mest flickor i min studie som 
har denna uppfattning. Flickornas motivering är att de behöver andra skolämnen för att 
fortsätta med sina studier i framtiden. Adiels (2011) påpekar att flickor förknippar syftet med 
ämnet teknik med att hantera maskiner som i sin tur symboliseras med manliga verksamheter. 
Följden blir att flickor tar avstånd från tekniska studier. Detta har även Skolinspektionen 
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(2014) markerat, att flickorna sällan möter en teknikundervisning som är relevant vilket 
påverkar deras intresse för teknik. Trots detta visar min studie att de intervjuade flickorna 
tänker studera vidare i naturprogrammen. En av fyra flickor har redan nu bestämt sig för att gå 
på ett tekniskt program. I detta sammanhang har teknikläraren en viktig roll för att förändra 
flickors syn på ämnet teknik så att de har möjlighet att bli specialister inom olika tekniska 
verksamheter.   
 

När det gäller pojkarnas syn på teknikämnets relevans för sina framtida studier visar min 
studie att pojkarna är mer positiva till denna fråga. Rooke (2011) påstår att ämnet teknik är 
lågt prioriterat bland niondeklassarna. Till skillnad från vad Rooke och andra forskare har 
hävdat visar den här studien att de intervjuade pojkarna anser att de har en konstruktiv syn på 
nyttan av ämnet teknik. De anser att ämnet teknik är en förberedelse inför de framtida 
studierna. Två av de fyra pojkarna tänker i framtiden utbilda sig till ingenjörer och den tredje 
vill bli bilmekaniker. Även den fjärde pojken förstår teknikämnets användbarhet för sina 
framtida studier trots att han tänker gå på en samhällslinje.  
 

När det gäller teknikens roll i samhället visar det sig att de här eleverna uppskattar teknikens 
roll i samhället. De är helt överens om att samhället har blivit beroende av den tekniska 
utveckling som underlättar livet för människor och för att samhället skall fungera. Bjurulf 
(2008) understryker att den tekniska utvecklingen är en förutsättning för samhällsutveckling. 
Vi som medborgare i det tekniskt avancerade samhället behöver skaffa oss en helhetsbild av 
den teknik som omger oss (Svensson, 2011). Det tekniska systemet spelar en viktig roll i 
människans liv. Det handlar om informationssystem, energisystem och transportsystem. Det 
här är en anledning till att eleverna börjar resonera kring ett samhälle utan teknik. De pekar på 
transportsystem och kommunikation som fyller en viktig funktion i samhället. Eleverna ser 
hur livet utanför skolan fungerar och hur teknik påverkar hela system som samhället är 
uppbyggt på. Eleverna har betonat att teknik som skolämne är en förutsättning för att förstå 
hur samhället har blivit beroende av tekniken. Detta har även Blomdahl (2007) betonat att 
eleverna genom teknikundervisningen ska få en förståelse för teknikens betydelse för 
människa och samhället (Blomdahl, 2007). Med andra ord betyder detta att det är viktigt att 
eleverna på gott och ont blir medvetna om relationen mellan teknik, människa och samhälle.  
 

6.4 Slutsats 
Slutsatsen är att när teknikundervisningen knyts till verkligheten utanför skolan kommer 
teknikämnets relevans för elevernas vardagsliv uppfattas på ett tydligt sätt. De vill förstå i 
vilket sammanhang teknikuppgiften skulle vara aktuell och fruktbar i relation till människan 
och samhället. De flesta intervjuade eleverna har bekräftat i min studie att ämnet teknik är 
viktigt för att förstå den teknik som finns runt omkring dem. Dessutom vill de här eleverna 
utveckla sin förmåga för att lösa tekniska problem genom att ta hänsyn till hur teknik påverkar 
människan och samhället. Pojkarna är mer intresserade av teknikstudier i jämförelse med 
flickor. Utmaningen ligger i att tekniklärare i sin tur behöver förverkliga och synliggöra 
teknikämnets användbarhet för eleverna i deras vardagliga liv. Teknik, människa och 
samhälle är ett viktigt område i ämnet teknik som eleverna behöver begripa. Teknikens 
historia bidrar i sin tur till att eleverna får en möjlighet för att förstå hur människor har använt 
teknik och hur man påverkar av teknik. Studiebesök anses därutöver vara en effektiv 
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inlärningsmiljö för eleverna för att på ett kritiskt tänkande sätt få reflekterar över den teknik 
som omger dem. Med andra ord kan man säga att det är viktigt att eleverna får en klar bild 
över vad teknik är, hur och i vilka situationer använder vi teknik, hur människor och samhälle 
samt natur påverkas av användandet av teknik.  
 

6.5 Metod- och genomförandediskussion 
Syftet med mitt examensarbete har varit att undersöka elevernas uppfattning om teknikämnets 
användbarhet. Min undersökningsmetod har varit en kvalitativ- och induktiv metod som 
byggds på individuella intervjuar. Patel & Davidson (2011) poängterar att den kvalitativa- och 
induktiva metoden fokuserar på att fånga upp uppfattningar. Intervju som en 
undersökningsmetod ger värdefulla kunskaper som man kan använda i läraryrket (Johansson 
& Svedner, 2010). Eftersom min studie handlar om att undersöka uppfattningar hos 
högstadieelever valde jag därför intervju som metod för min undersökning. Jag har använt 
mig av semistrukturerad intervju och delat mina intervjufrågor i tre huvudområden för att 
täcka mina frågeställningar. Frågorna är sammanställda under de tre områdena; teknik som ett 
begrepp, elevernas upplevelse av ämnet teknik som relaterar till livet utanför skolan samt 
teknikens roll i elevens liv och i samhälle.  
 

Fördelen med en semistrukturerad intervju är att respondenterna får en god förutsättning för 
att utforma svaren (Patel & Davidsson, 2011). Dessutom har man en möjlighet att formulera 
om frågan om det uppstår ett missförstånd kring en fråga så att intervjupersonen får en bättre 
förutsättning att förstå frågan. När en intervjuare utgår från några temaområden finns det 
möjlighet att följa upp frågorna och utveckla samtalet (Johansson & Svedner, 2010). Detta 
sätt har bidragit till en hög validitet i min undersökning eftersom jag som intervjuare har fått 
ett så rikt och nyanserat svar som möjligt från eleverna. Dessutom har jag utfört alla intervjuer 
själv och använd samma sal i båda skolorna. Utöver detta har jag använt samma teknik för att 
spela in intervjusamtalen. Dessutom har jag valt att intervjua både flickor och pojkar för att få 
en könsmässig spridning.  
 

Bristfaktorn i denna studie kan vara att alla mina intervjuade elever är tvåspråkiga elever, 
d.v.s. minst en förälder har en utländsk bakgrund. Detta beror på att eleverna med svensk 
bakgrund på båda skolorna inte ville delta i min undersökning. Det var få elever som tillhörde 
denna grupp i båda skolorna. Respondenterna har rätt att inte delta i undersökningen enligt 
konfidentialitetskravet. Det skulle ha varit intressant om jag också hade intervjuat elever som 
har svensk bakgrund. Då skulle man ha fått eventuellt andra uppfattningar. Dessutom skulle 
jag kanske ha fått andra resultat när det gäller flickors värdering av teknikämnets relevans för 
deras vardagsliv om jag hade intervjuat flickor från skolor som ligger i centrum av Göteborg i 
jämförelse med de två skolor som ingick i min studie. Jag kan tänka mig att göra ett annat 
urval om jag igen gör min undersökning. Då är det intressant att se hur väl stämmer elevernas 
uppfattning om teknikämnets relevans för deras vardagliga liv.  
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6.6 Fortsatt forskning  
Det skulle också ha varit intressant om man studerar tekniklärares syn när det gäller att 
planera för en teknikundervisning som bygger på en större verklighetsanknytning. En annan 
fråga som man kan undersöka är hur uppväxtmiljön påverkar elevernas teknikintresse. Vidare 
är det av yttersta vikt att man fortsätter undersöka hur eleverna uppfattar skillnaderna mellan 
teknik och teknikämnet. 
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8 Bilagor 
8.1 Bilaga 1. Intervjuguide 

1. Teknik som ett begrepp 
 
Stöd punkter: 

§ Berätta om vad är teknik för begrepp?  

§ Hur gammal kan teknik vara? Hur tänker du? 

§ Namne någon teknik som har utvecklats genom tiderna? 

 

2. Elevernas upplevelse om teknikundervisning relaterar till livet utanför skolan  
 

Stöd punkter: 
§ Berätta om din upplevelse om teknikundervisningen. 

§ Berätta om vilka områden ni har arbetat med. 

§ Hur kan studiebesök påverka din bild av teknikämnets relevans? 

§ Berätta om kopplingen mellan det ni arbetar med i klassrummet och med livet utanför 

klassrummet? På vilket sätt kan detta förhållningssätt utveckla dina kunskaper? 

 
3. Teknikens roll i elevens liv och i samhället 

 
Stöd punkter: 

§ Berätta om teknikens roll i ditt liv?  

§ Hur tror du att samhället skulle fungera utan teknik? Varför? 

§ Vad vill du bli i framtiden? 

§ Vilken nytta/användning har du av skolans teknikundervisning i ditt privatliv? 

§ Vilken nytta/användning tror du att du kommer att ha i av skolans teknikundervisning 

i dina framtida studier?  

§ Är det något annat om ämnet teknik som du anser att det är viktigt att lyfta upp? 
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8.2 Bilaga 2. Informationsbrev till elevernas vårdnadshavare 

 

 

Hej 

 

Jag kompletterar min lärarutbildning på Karlstadsuniversitet och just nu har jag börjat skriva 
mitt examenarbete som handlar om ”Elevernas uppfattning om teknikämnets användbarhet ”. 
Till mitt arbete behöver jag undersöka om vilken bild har era barn över teknikämnets relevans 
för deras vardagsliv. Jag är därför i behov av att intervjua några elever som går i årskurs 8 
respektive årskurs 9 och i en av klasserna går din son/dotter i.  

Hoppas att det är Ok att jag intervjuar ditt barn under skoltid!  

Intervjun är helt anonym vilket betyder att inga personuppgifter förkommer i mitt arbete! 

Vid behov kontakta: 

Amange Basil 

Email: xxxxxxx@xxxx.xx 

Tel: xxxxxxx  

………………………………………………………………………………………………… 

Jag samtycker till att mitt barn deltar i intervjun!         Vårdnadshavares- 1 underskrift 

 

         Vårdnadshavares-2 underskrift 

 

Jag vill inte att mitt barn deltar i intervjun!                         Vårdnadshavares-1 underskrift 

   
   Vårdnadshavares-2 underskrift 

 

 


