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Sammanfattning 
Det här examensarbetet har sin utgångspunkt i Skolinspektionens rapport 2014 som visar på stora 
brister i teknikundervisningen i grundskolan och på ett minskande intresse för teknikämnet hos 
högstadielever, särskilt hos flickor. En oro finns att elever i framtiden inte väljer en teknisk karriär. 
Även internationella studier kring intresse för teknik och vetenskap visar på liknande resultat. Med 
ökad ålder minskar teknikintresset och särskilt utmärkande hos flickor. Flera orsaker anges till 
intresseminskningen såsom att objektet för intresset förändras med åldern; att mer vetenskapliga 
förklaringar krävs i högre årskurs än i lägre och därmed ökas svårighetsgraden. Det finns svårigheter i 
att mäta intresse och diskussion kan föras hur begreppet teknik uppfattas. Elevers uppfattning om 
begreppet teknik i forskningsstudier visar på att elever och forskare inte alltid har samma syn på vad 
teknik är. Studier visar dock att intresset för teknik kan ökas när teknik sätts in i ett sammanhang som 
involverar både människor och miljö. Kopplingen mellan intresset för ett ämne och högre studier i 
ämnet finns delade meningar om och några studier visar att andra faktorer än intresse styr karriärvalet. 
Samtidigt anger teknikläroplanen att eleven genom undervisningen ska utveckla ”intresse för teknik”.  

Syftet med det här examensarbetet är att angripa begreppet ”intresse för teknik” ur olika perspektiv 
och på vilket sätt det är påverkbart inom skolans ramar. I metoden ingår ett undervisningstema skapat 
av författaren som behandlar läskedrycksindustrin och som undervisats under åtta veckor på en 
högstadieskola i åk9. Enkäter kring teknikintresse genomförs med eleverna före och efter tekniktemat 
och även intervju med en grupp elever.  

Resultaten visar tydligt att det går att stimulera elevers teknikintresse i teknikämnet genom att välja 
teknik som är mycket vardagsnära till dem, såsom tekniken bakom en vanlig läskedryck. Vidare ökade 
elevernas intresse för teknik delvis för att de fått en ny syn på begreppet teknik. Den här studien 
bekräftar tidigare forskning om flickors teknikintresse, att detta ökar om tekniken sätts in i intressanta 
sammanhang. Gällande val till gymnasiet och sannolikheten för teknisk högskoleutbildning visar det 
här examensarbetet på att även om ett teknikintresse finns så har andra faktorer mycket stark påverkan 
på elevens karriärval. 

Nyckelord 

Intresse för teknik, begreppet teknik, teknik i skolan, teknikundervisning, teknik i vardagen, 
gymnasieval 
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Inledning 

Status och roll för skolämnet teknik 
Teknik som skolämne har funnits i läroplanen sedan skolan reformerades till allmän grundskola 1962. 
Fram till 1980-års läroplan var teknik ett tillvalsämne; en särskild linje som kunde väljas i högstadiet. 
1980 infördes teknik mer allmänt som del av de naturorienterande ämnena på högstadiet och som 
orienterande ämne på mellanstadiet. Fortfarande hade inte teknik en egen läroplan med syfte och mål. 
Inte förrän 1994-års läroplansändring fick teknik en egen läroplan och status som ett eget ämne 
(Blomdahl, 2011). År 2011 reformerades läroplanerna igen (Skolverket, 2011), och senast 2017 har 
läroplanen i teknik fått justeringar i det centrala innehållet nu med skrivningar som syftar till att 
eleverna ska få större kunskaper om digitala lösningar, programmering och den digitala teknikens roll 
i samhället (Regeringen, 2017). Fast det centrala innehållet i stor utsträckning har skrivits om har inte 
kunskapskraven från LGR11 förändrats.  

Teknik är alltså ett eget ämne men enligt Skolinspektionen (2014) integreras fortfarande teknik på en 
del högstadieskolor med de naturorienterande ämnena varvid eleverna inte får tydlig uppfattning om 
vad som är teknik eller t.ex. fysik. På andra skolor ges teknik som ett helt eget ämne, men då inte i alla 
årskurser och inte mer än ca en timme i veckan. Ett problem för teknikämnet är tiden som allokeras på 
skolorna till ämnet; ofta för lite för att läroplanens innehåll ska kunna täckas in (ibid).  

Ett annat problem för teknikämnet är andelen behöriga lärare. Enligt Skolverket (2014) är 45% av de 
som undervisar teknik i högstadiet behöriga lärare, men endast hälften är behöriga i teknik. Detta 
innebär att över 70% teknikundervisare på högstadiet antingen saknar ämneskunskaper eller avslutad 
pedagogisk utbildning; inkluderat även de som vare sig har formella ämneskunskaper eller avslutade 
pedagogiska studier. Skolinspektionen (2014) pekar på att teknikläroplanen inte följs på många skolor. 

Statusen för teknikämnet kan anses relativt oklar ur perspektivet ”betydelse för kommande 
utbildning”, då ämnet inte är behörighetkrav vare sig för tekniskt gymnasieprogram eller för teknisk 
högskola. Tekniskt gymnasium i sin tur är inte heller ett behörighetskrav för teknisk 
högskoleutbildning, utan de behörighetsgivande ämnena är NO och matematik. Inte heller är 
skolämnet teknik ett behörighetskrav för något av de yrkesförberedande gymnasieprogrammen. 
Skolämnet teknik får därför en oklar roll som ingång till högre studier inom teknik. 

Däremot finns stora ambitioner för teknikämnets roll och vilka förmågor eleven ska utveckla. Ur 
teknikläroplanen, LGR11:  

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an 
tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt…Undervisningen ska bidra till att eleverna 
utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik…ge 
eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera 
dessa till frågor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling.”  
                                                                                                                             (citat Skolverket, 2017)  
 
Det förväntas alltså inte bara att elever ska lösa problem med hjälp av teknik och förstå en 
teknikintensiv omvärld, de ska också utveckla innovativa tankesätt, identifiera behov och koppla 
behovet till teknik. De ska bli säkra i sina teknikkunskaper och kunna diskutera teknikens roll för 
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hållbar utveckling. Redan här i de ambitiösa målen ses att kompetenskravet på en tekniklärare är hög. 
Läroplanens mål kräver intresserade tekniklärare som hela tiden håller sig uppdaterade med de senaste 
teknikrönen. Teknik är ett mycket dynamiskt ämne; tekniska lösningar utvecklas årligen och det som 
var en teknisk lösning för fem år sedan är utbytt mot något helt nytt idag och en lärobok blir snabbt 
inaktuell. 
 
Teknikämnet ska bidra till att eleven utvecklar intresse för teknik. Ett syfte med detta mål kan vara 
att den som är intresserad kan också tänka sig att arbeta vidare inom ett teknikorienterat yrke. 
Samtidigt visar forskning att elever blir allt mindre intresserade av teknik ju äldre de blir. 
Skolinspektion (2014) rapporterar om minskat intresse för teknikämnet hos högstadieelever och 
särskilt hos flickor. I den svenska teknikbranschen får rapporten och andra rapporteringar om 
teknikundervisningen i skolan stor uppmärksamhet. En oro finns om kompetensförsörjningen 
(Alpman, 2014). Internationellt ses liknande resultat som Skolinspektionens. Ardies, de Maeyer, 
Gijbels och van Keulen (2015a) och Potvin och Hasni (2014) pekar på också ett minskat intresse för 
teknik och vetenskap med stigande ålder hos eleverna.  

Det här examensarbetet har utgångspunkt i Skolinspektionsrapporten (2014). Här visas att intresset för 
teknikämnet i svenska grundskolor minskar med åldern och särskilt hos flickor. En stor andel elever i 
åk9 verkar ointresserade av teknikämnet. Hur ska ett sådant resultat tolkas? Går det att förändra? Hur 
mäts intresse för teknik? Vad är intresse? Vad är teknik?  Utifrån ambitionsnivån i läroplanen, är det 
rimligt att tro att skolämnet teknik kan bidra till att eleven utvecklar intresse för teknik och har 
betydelse för en elevs kommande yrkesval? Dessa frågor leder till examensarbetets övergripande 
frågeställning: 

Hur kan elevens intresse för teknik påverkas i skolämnet teknik och vilken betydelse har intresset 
för fortsatta studier i ämnet? 

Syfte och Mål  
Syftet med det här examensarbetet är att angripa begreppet ”intresse för teknik” ur olika perspektiv 
och undersöka på vilket sätt det är påverkbart inom skolans ramar.  Det här examensarbetet gräver i 
litteratur och använder statistik och fördjupande intervju kring begreppet ”intresse för teknik” för att 
undersöka dess bakgrund, innebörd, påverkbarhet och konsekvens. Som grund för utvärderingen 
används ett genomfört teknikprojekt omfattande åtta veckor (1gång/vecka) på en högstadieskola i 
Stockholm och som skapats av författaren till det här examensarbetet. 

Examensarbetets mål:  

• Skapa en sammanställning av internationell forskning kring begreppet ”Intresse för teknik och 
vetenskap”  

• Identifiera hur ”intresse” och ”teknik” kan tolkas ur olika synvinklar och koppla synonyma 
begrepp som används för intresse såsom ”roligt”.  

• Identifiera framgångsfaktorer i skolan som skapar intresse för teknik men också faktorer som 
skapar ointresse för teknik 

• Redovisa skillnader och likheter i pojkars och flickors intressen i teknik  

• Undersöka kopplingen mellan intresse för teknik, skolämnet teknik och gymnasieval 
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Teoretisk bakgrund 
Här presenteras litteratur som relaterar till frågeställningarna i inledningen. Begreppen ”teknik” och 
”intresse” belyses vart och ett ur flera perspektiv utifrån den forskning som gjorts. I svensk grundskola 
ges enskilt betyg i teknik och är ett obligatoriskt ämne. I ett internationellt perspektiv ges inte alltid 
teknik som ett eget skolämne, utan integreras i matematik och naturvetenskap och därför används 
begreppet STEM flitigt i skoldidaktisk forskning. STEM är förkortning för Science, Technology, 
Engineering and Matematics. Eftersom flera internationella forskningsstudier syftar till STEM och inte 
enbart teknik som ämne, har flera av dessa studier konsulterats i den teoretiska bakgrunden som 
presenteras här. Fokus i den här teoretiska genomgången är studier med elever i åldern 12-16 år, som 
motsvarar det svenska högstadiet.  

Om begreppet teknik  
När studier om elevers intresse i teknik genomförs är begreppet ”teknik” centralt. Nedan följer en 
genomgång av olika perspektiv. 

Teknik generellt 

Teknik kan uttryckas både som ”teknik” och ”teknologi”, där ”logi” kommer från grekiskans ”logos” 
som betyder ”lära” (Blomdahl, 2011). Teknologi är läran om teknik medan teknik i sig kan betyda ett 
flertal olika saker dock något skapat av människan. I läroplanen anges ordet Teknik, medan Skolverket 
avser ”lära om teknik”, vilket kan skapa en första förvirring kring ämnets innebörd. Mer riktigt hade 
varit att skolämnet hade omnämnts som ”Teknologi”. 

Blomdahl (2011) sammanfattar exempel på åtta olika definitioner på teknik som alla har gemensamt 
att människans behov tillgodoses på olika sätt, exempelvis ”Teknik är användandet av maskiner 
redskap och verktyg” och ”Teknik är människans metoder att tillfredsställa sina behov genom att 
använda fysiska redskap”.  Till skillnad från naturvetenskap, som handlar om att beskriva naturen, är 
teknik något som skapats av människan. Hagberg (2011) gör en ansats till att skilja på ”redskapen”, 
s.k. artefakterna, och systemen som interagerar med människan. Artefakt med mänsklig interaktion 
benämns ”tekniskt landskap”, d.v.s. en artefakt har ingen betydelse om den inte används i något syfte 
eller sammanhang.  Jämförs teknikläroplanen med begreppen ovan så är fokus snarare tekniskt 
landskap än artefakt. 

Teknisk kunskap 

I skolan är målet att eleverna ska få kunskaper i teknik, men vad är teknisk kunskap? Hansson (2013) 
delar in teknisk kunskap i fyra områden: 

• Tyst kunskap 
• Praktisk regelkunskap 
• Vetenskap 
• Tillämpad naturkunskap 
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”Tyst kunskap ”är den kunskap som inte går att förklara i ord d.v.s. en ”magkänsla”, exempelvis 
cykling (Hansson, 2013). Individen är användare av teknik. Praktisk regelkunskap är den kunskap som 
ger en lösning som kan förklaras med ord, men som inte har någon vetenskaplig förankring, 
exempelvis kunskapen om proportionen mellan teblad och vatten för att få rätt styrka på teet. 
”Vetenskap” exemplifieras som ”teknikvetenskap” när en laborationsrapport analyseras utifrån 
innehåll. Individen har en metod och kan relatera sin kunskap till tidigare erfarenheter. ”Tillämpad 
naturvetenskap” kopplar naturvetenskapliga samband såsom värmeöverföring eller kraftjämvikter till 
den tekniska produkten eller systemet (ibid).  

Att se teknisk kunskap som tillämpad naturkunskap och ett praktiskt ämne såsom ovan motsätts av 
Berner (2011) som menar att det är ett manligt synsätt på kunskap. Berner föreslår inte en annan 
kunskapsuppdelning för teknik men uppmärksammar att teknik kan förstärka könsroller utifrån vilket 
perspektiv som tas genom att bekräfta den ”manlige” rationella lösningen som den rätta. 

Läroplanen i teknik för grundskolan 

När skolämnet teknik infördes i 1980-års läroplan var tanken att teknik skulle kopplas till det mer 
vetenskapliga (t.ex. till OÄ – Orienterande ämnen) från att tidigare ha varit närmare slöjdämnet. 
Läroplanen idag delar in ämnet teknik i tre delar: ”Tekniska lösningar”, Arbetssätt för att utveckla 
tekniska lösningar” samt ”Teknik, människa, samhälle och miljö” (Skolverket, 2011). Elevernas 
förmågor som ska utvecklas: 

• 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   

                                                                                                            (citat Skolverket, 2011)  

Orden ”identifiera”, ”analysera” och ”värdera” är ord som kan kopplas till vetenskap och tillämpad 
naturvetenskap. Det kan alltså tolkas att elever mer vetenskapligt ska kunna förklara teknik snarare än 
att ha praktiskt regelkunskap eller tyst kunskap inom de tre centrala områdena ovan. Enligt Fröberg 
(2010) ökar elevernas intresse för teknik om det sätts in i ett sammanhang, och särskilt flickornas 
intresse blir högre om interaktion teknik och omgivning studeras. Om begreppet ”teknik” ska tolkas 
som lika ”allt det som finns i läroplanen för skolämnet teknik”, och att eleven också får undervisning i 
allt som föreskrivs finns goda förutsättningar att elever finner teknik intressant.  

Enligt Skolinspektionen (2014) misslyckas skolan med att följa läroplanen. Elevernas perception av 
begreppet teknik blir det som undervisas i skolan. Nivån stannar ofta vid tyst kunskap eller praktisk 
regelkunskap. Studien visar att elever sällan får analysera sina val och motivera mer vetenskapligt sina 
konstruktioner. Konstruktionerna är påhittade modeller i enkla material, och det finns ingen tydlig 
koppling till verkliga tekniska lösningar. Sällan diskuteras hållbar utveckling (ibid). Men även om 
läroplanen följdes och teknikämnet blev mer vetenskapligt, skulle kanske inte intresse öka eftersom 
det internationella forskningsfältet kring STEM också visar att elevernas intresse för vetenskap 
minskar med ökad ålder i skolan t.ex. Ardies et al (2015a). 

Teknik för ett yrkesliv 

När undersökningar görs bland skolelever om deras intresse för teknik finns baktanken att individerna 
som vuxna ska kunna bidra till att fortsätta utveckla det högteknologiska samhället som världen 
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befinner sig i. Här finns många yrkesroller som den unge kan komma in i. Men när teknik slås 
samman med vetenskap och matematik (STEM) undersöks intresset att bli teoretisk teknikkunnig, 
d.v.s. ingenjör, den som ska kunna utveckla tekniska system med hjälp av naturvetenskapens lagar. 
Likväl finns hela kategorin ”hantverkare” som underhåller och reparerar teknik genom att använda tyst 
kunskap och praktisk regelkunskap i sitt yrkesutövande. Här har elevtolkningen av teknik: ”Maskiner 
är tråkiga” relevans (Ardies et al. 2015a). Eleven visar på ointresse för det som skulle kunna vara ett 
hantverksyrke, d.v.s. reparera maskiner eftersom man måste förstå en maskin för att kunna göra detta 
hantverk. Eleven kan dock mycket väl vara intresserad av ett teoretiskt tekniskt yrke men tolkar 
begreppet teknik som ”maskin”. När intresse för teknik och ett kommande yrkesliv undersöks har 
eleverna olika uppfattning om begreppet teknik. Vissa tolkar teknik som praktik medan andra tolkar 
teknik som teori. Så länge inte alla deltagande elever, lärare och undersökande forskare har en samsyn 
på vad teknik är och innebär, bör forskningsstudier kring elevers teknikintresse och konsekvens för 
framtiden tolkas med stor försiktighet.  

Om begreppet intresse 
Enligt Svenska Akademins Ordlista (Intresse, 2015) har ”intresse” betydelsen ”förmåga att väcka 
uppmärksamhet; föremål för håg el. lust”. Intresse handlar om en känsla med ett föremål involverat. 
Dewey (1913/2012) beskriver intresse som något aktivt och dynamiskt; att vara engagerad. Intresse är 
personligt. Det innefattar inte bara ett personligt engagemang i allmänhet utan det finns ett föremål för 
engagemanget, ett objekt. Dewey menar också att intresse skapar handlande, en strävan.  

Även Piaget (2013) har teorier kring begreppet intresse. Han menar att intresse är kopplat till kroppens 
energireglering. Med intresse får barnet tillgång till den energi som behövs för att utföra handlingen 
och tvärtom så stryper ointresse energitillgången (Piaget, 2013.s.79). Intresse kopplas därför starkt till 
lärande. Att lära sig nya saker kräver handling hos barnet. Piaget förordar att barnet måste få 
”upptäcka själv”, att detta leder till lärande. I just det konstruktivistiska perspektivet byggs kunskap 
aktivt upp av den enskilde individen utifrån att individen organiserar sina erfarenheter i nya scheman 
(ackommodation) (Piaget, 2013). I ett sociokulturellt perspektiv ses lärande inte som enbart ett 
handlande utan som ett utvecklande av förmågor (Säljö, 2014). Människan interagerar med sin 
omgivning och har ett intresse i sin omgivning, därför sker en stor del av lärandet av ”egen drivkraft”. 
Därför finns också en ambition att skolan ska skapa intresse hos eleverna för de olika ämnena då 
intresse underlättar lärandet (eleven tillgång till energi...). I Skollagen (Kap1,§4) står ”Utbildningen 
…. ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära”, och med 
definitionen av intresse ovan (lust) innebär detta alltså att barnet med hjälp av skolan ska utveckla 
intresse att lära sig saker. 

Intresse är dynamiskt enligt Dewey, d.v.s. det förändras över tid och med situation. Intresse kan därför 
indelas i ”personligt intresse” och ”situationellt intresse” (Krapp, 1999). I personligt intresse finns en 
relation mellan personen och objektet oberoende av situationen och ofta mer hållbart över tid. Olika 
situationer kan förstärka eller försvaga ett personligt intresse. Ett situationellt intresse är 
intresseskapande i just en specifik situation. Här handlar det om kontexten. Ett situationellt intresse 
kan övergå i ett personligt intresse men kan också vara intressant bara för stunden och inte skapa ett 
personligt intresse. Med tillämpning av läroplanen i teknik, kan syftet med begreppet ”utveckla 
intresse för teknik” tolkas som att skolteknik ska skapa ett situationellt intresse som är menat att 
övergå personligt intresse och om eleven redan har ett personligt intresse ska detta kunna förstärkas. 
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Det finns flera begrepp närbesläktade med intresse som också kan användas synonymt. Ardies et al 
(2015a) inkluderar ”intresse” som del av elevens ”attityd”, och ”tristess” som motsats till ”intresse”. 
Anderhag, Wickman och Hamza (2015) identifierar begreppet ”intresse” som ”smak” för något, 
baserat på den kände sociologen Bourdieu’s teorier om symboliska kapital. I Potvin och Hasni (2014) 
omnämns även ”motivation” som kopplat till ”intresse”. Ett flertal studier visar dock på att ”attityd” 
och ”motivation” är centrala begrepp för intresseundersökning (Ardies et al, 2015a; Kwon, 2016; 
Barmby, Kind & Jones, 2008 samt Muller, Gumbo, Tholo & Sedupane, 2014). 

Mäta intresset för teknik och vetenskap 
När intresse för ett ämnesområde undersöks eller mäts, i det här fallet elevers intresse för teknik och 
vetenskap, finns flera aspekter att ta hänsyn till som skapar både möjligheter och svårigheter i 
mätningen och i tolkningen av resultaten. Här utreds några aspekter. 

Preferensrankning 

Elever med mycket positiv inställning till alla skolämnen kan ranka vetenskap och teknik lågt även om 
intresset är relativt stort. På samma sätt kan elever med mycket negativ inställning till alla skolämnen 
ranka vetenskap och teknik högt fast intresset är lågt (Potvin & Hasni, 2014). De senare kan då tolkas 
som att teknik och vetenskap är minst dåligt av flera dåliga alternativ. Om intresset mäts objektivt, 
skulle eleven med positiv inställning till skolan kunna anses mer intresserad av teknik och vetenskap 
än eleven med negativ inställning skolan. Utifrån detta perspektiv kan elevens svar om teknikintresse 
inte användas till att dra några mer långtgående slutsatser om t.ex. framtida karriärområde.   

 

Frågeformulering och definition av objekt 

I frågan ”intresse för teknik” finns den stora frågeställningen ”vad är teknik?”. Elever, lärare och 
frågeställare kan mena helt olika saker. Det går att diskutera syftet med undersökningen av 
teknikintresse beroende på vad resultatet ska användas till. I Skolinspektionen (2014) ställdes tre 
frågor med anknytning till intresse för skolämnet teknik; ”Jag tycker teknikämnet är: 1.Intressant, 
2.Viktigt, 3.Roligt”.  

Här visas en tydlig progression mot mindre intressant, mindre viktigt och mindre roligt med ökande 
ålder på eleverna.  Rapporten tar upp problemen med skolämnet om läroplaner som inte följs, nivån på 
ämnet där enkla pinnbrokonstruktioner är huvudsakligt innehåll samt att andelen behöriga lärare i 
teknik är mycket lågt.  Resultatet i enkäten om elevernas uppfattning av ämnet stämmer då väl överens 
med innehållet; det hade varit förvånande om elevens intresse inte hade försämrats med de dåliga 
ämnesförutsättningarna. Enkäten om intresse ger bekräftelse på att elever inte tycker det blir roligt 
eller intressant om inte läraren kan sitt ämne eller följer läroplanen. Det som många elever uppfattar 
som objekt i frågeställningen är både det som undervisas i teknikämnet och själva läraren. 
Överförandet av resultatet ”elevernas intresse för teknikämnet minskar” till slutsatsen ”elevernas 
intresse för teknik minskar sannolikt” som återfinns i rapporten är diskutabelt. Objektet för 
frågeställningen var skolämnet teknik och inte teknik i allmänhet. Teknikämnet skapar ett situationellt 
intresse eller ointresse, men undersökningen säger inget om elevens personliga intresse. En elev kan 
vara mycket negativ i sin attityd till skolämnet samtidigt som eleven är mycket teknikintresserad om 
innehållet inte är tillräckligt utmanade. 
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I Ardies et al. (2015a) undersöks intresset för teknik baserat på olika faktorer. Häri finns exempel på 
elevtolkning på begreppet teknik; ”Jag tycker maskiner är tråkiga”, i undersökningsfaktorn ”tristess”. 
Eleven uppfattar att teknik är maskiner och har inte en mer vidsynt syn på teknik. Om detta är 
författarnas avsikt att fråga eleverna om deras uppfattning om maskiner eller tekniska artefakter låter 
sig vara osagt, men detta gör resultaten svårtolkade.  

I Anderhag et al (2016) tas objektet upp som central analyspunkt i frågan ”intresse för vetenskapliga 
ämnen”.  De menar att objektet förändras utifrån elevernas åldersgrupp och därför kan undersökningar 
som visar på elevernas minskade intresse för vetenskap i högre åldersgrupper inte med säkerhet sägas 
visa sanningen. Objektet, d.v.s. ämnet har en annan karaktär i högstadiet än i mellanstadiet. Medan 
eleven i mellanstadiet får resonera och associera mer fritt kring t.ex. en kemisk reaktion, så ska eleven 
i högstadiet förklara vad som händer med ämnesrepresentativa begrepp, vilket i sig kräver mer 
kunskap och ansträngning. Vetenskap är alltså inte detsamma i sin karaktär i lägre årskurser som i 
högre (ibid). Upplevd svårighetsgrad har då betydelse för intresse, se vidare ”Intresse kopplat till 
kunskap och förmåga” nedan. 

Frågeställningens betydelse behandlas i Barmby et al (2008).  I en stor enkätstudie undersöktes 932 
elevers attityd till vetenskap före och efter genomförandet av projektet ”Labbet i lastbilen”.  I frågan 
”Vetenskapens viktighet” hade åk9 och åk7 elever likvärdiga åsikter. Däremot att ”lära sig vetenskap i 
skolan” visas på en klar intressenedgång från åk7 till åk9 och i synnerhet flickorna tappar intresset. 
Här finns en tydlig bild att skolans vetenskapskoncept inte tilltalar eleverna. 

Anderhag et al (2015) menar att intresse som en subjektiv upplevelse hos eleven inte kan fångas i 
enkätundersökningar utan måste också observeras som handlingar i klassrummet. Med kompletterande 
observationer kan t.ex. en eventuell preferensrankningsproblematik upptäckas. 

Elevunderlag 

Vilka elever som tillfrågas har stor betydelse för resultatet av studien och har också betydelse för 
studiens generaliseringsbarhet. Förutom gängse råd för datainsamling genom respektive enkätstudie 
och intervju av elever, finns ytterligare aspekten om studien ska vara transversal eller longitudinell. I 
en transversal studie tillfrågas samtidigt olika elever i olika utbildningsstadier på frågor vid ett tillfälle. 
I en longitudinell studie tillfrågas samma elever i olika utbildningsfaser av sitt liv (Potvin & Hasni, 
2014). Varje studiemetod har sina för- och nackdelar. I den transversala studien fås resultat direkt vid 
ett mättillfälle men samtidigt fås inte en mätning av hur elevens intresse utvecklats med tiden, och 
eventuellt vad som påverkat denna utveckling. Kostnaden för den transversala studien är momentan 
och lägre. I en longitudinell studie görs flera mätningar under ett viss tidsintervall, i fallet med samma 
elever i olika årskurser behövs ett tidsspann på flera år. Kostnaden blir då högre men samtidigt fås 
information av annan kvalitet än i den transversala, t.ex. hur ett intresse hos en elev kan utvecklas över 
tid beroende på kontext och elevens egna förutsättningar. Det kan då vara lättare att spåra om intresset 
är situationellt eller personligt. En nackdel med den longitudinella studien är att förutsättningarna i 
kontexten kan har förändrats så pass mycket att det inte går att jämföra med resultatet från tidigare. I 
fallet med ”intresse för/attityd till teknik och vetenskap i skolan” visar både transversala studier 
(Skolinspektionen, 2014; Ardies et al 2015a, Barmby et al., 2008) och longitudinella studier (Ardies, 
De Maeyer & Gijbels, 2015b) minskat intresse/sämre attityd med ökad ålder och särskilt hos flickor är 
intressenedgången större. 

Det är inte bara åldersgrupp som har betydelse för resultatet utan även elevernas kulturella bakgrund, 
vilket land de går i skolan och vilket årtioende studien har gjorts. Enligt Barmby et al (2008) är elever 
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i utvecklingsländer mest positivt inställda till teknik och vetenskap, medan elever i högpresterande 
asiatiska länder är minst intresserade.  Västerländska länder placeras sig mittemellan dessa 
länderkategorier. Dessutom förändras ungdomar över tid; förut var ungdomar mer inriktade på ”vad 
man vill bli” medan idag är ungdomar mer inriktade på ”vem man vill bli”. Fokus tas bort från yrket 
(vad) och läggs mer på det egna jaget och den personliga utvecklingen (vem) (ibid). 

Resultat från forskningsstudier om intresse för 
teknik och vetenskap 

Intresse kopplat till kön 

Forskning visar att flickors intresse för teknik är starkt kopplat till sammanhanget och intresset ökar 
om tekniken relateras till människa, samhälle och miljö (Fröberg, 2010). I samma studie visas också 
att svenska tekniklärare återskapar genus genom sin undervisning och attityd till flickors intresse för 
teknik samtidigt som särskilda föreskrifter finns från Skolverket hur flickors teknikintresse ska kunna 
tas tillvara. Lärarna är antingen omedvetna om Skolverkets rekommendationer eller tar inte hänsyn till 
dem i sin undervisning (ibid). Beroende på vilket innehåll teknikämnet ges, kan flickor inkluderas eller 
exkluderas. Fokus på artefakterna och de tekniska lösningarna är det rationellt manliga (Berner, 2011). 
Fokus på innovationer som bara gjorts av män bekräftar den mannen som teknikens främste 
utvecklare. Häri brister t.o.m. läroböcker. 

I Ardies et al (2015a) visades att flickors intresse för teknik minskar från första årskursen till andra 
årskursen i högstadiet om de inte från början har ett intresse för teknik. För skolelever som valt extra 
teknik och vetenskap i andra årskursen på högstadiet, visar denna studie att intresset för teknik inte 
minskar i högre årskurs utan tvärtom ökar, både för pojkar och för flickor. För elever som inte valt 
extra teknik och vetenskap minskar intresset i högre årskurs (ibid). 

Exempel på aktiviteter som stimulerat flickors teknikintresse lyfts i Egbue, Long och Ng (2015). En 
grupp flickor i högstadiet fick i två workshopar lära sig om elbilar och elhybrider. Tekniska lösningar 
blandades med diskussioner kring konsekvenser, människors teknikval och påverkan på miljö och 
samhälle. Intresse mättes inte specifikt, annat som ett observerat mycket aktivt deltagande av eleverna. 

Intresse kopplat till kunskap och förmåga 

Muller et al (2014) visar i sin studie att intresse för teknik kan stiga med åldern, beroende på bättre 
kunskap. Forskargruppen gjorde en studie på motsvarande gymnasienivå i Sydafrika, där olika 
teknikämnen är obligatoriska, och utvärderade elevernas attityd till att teknikämnen finns i läroplanen, 
till teknikintresse, konsekvenser av teknik och perception av teknik. Studien visar att de äldre eleverna 
är mycket mer positiva till alla undersökta punkter än de yngre eleverna. Vidare visar studien också att 
pojkar är mer positiva än flickor. Som förklaring till ökat intresse anges att de äldre eleverna har bättre 
kunskaper i teknik än de yngre, d.v.s. att kunskap föder intresse. Däremot ges ingen förklaring till att 
flickorna inte är lika positivt inställda som pojkarna.  

Kopplingen kunskap och intresse återfinns även i Ardies et al (2015a). De elever som vuxit upp med 
teknikleksaker har ett större teknikintresse än dem som inte gjort det. Särskilt flickor som inte haft 
tillgång till teknikleksaker visar på lågt teknikintresse. Studien visar på att skolteknik upplevs som ett 
lättare ämne av dem som haft tillgång till teknikleksaker, men bara hos gruppen pojkar. 
Teknikleksakerna gör pojkar mer självsäkra i teknikämnet, och därmed ökar också deras intresse. 
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Intresse för högre teknisk utbildning 
I Muller et al (2014) undersöktes elevernas intresse att söka en teknisk karriärväg och här fanns inga 
resultat som tyder på att ett ökat teknikintresse i skolan också skulle öka intresset för teknisk 
högskoleutbildning. Däremot visas i Ardies et al (2015a) att intresset för teknisk karriär ökar om 
elevens mamma arbetar inom tekniksektorn, däremot var faktorn ”pappa i tekniksektorn” neutral. 
Studien visar också att elever uppvuxna med teknikleksaker mer sannolikt väljer en teknisk karriär än 
de som inte haft tillgång till teknikleksaker. 

När det gäller gymnasieval till Teknikprogrammet eller Naturvetenskapsprogrammet i Sverige, visas 
generellt att elever med högutbildade föräldrar i större utsträckning väljer dessa program. I vissa 
kommuner finns dock en hög andel Teknikprogramselever som inte har välutbildade föräldrar. Enligt 
dessa kommuner är framgångsfaktorn en närvarande stark industrinäring med koppling till skolan, 
som visar på möjliga framtida karriärvägar (KOOLT, 2015) 

Gällande högskolestudier till ingenjör/civilingenjör är inte intresset för teknik och vetenskap det 
primära som styr utbildningsvalet. I startenkäten för samtliga nybörjare på Kungliga tekniska 
högskolan (KTH) år 2015 undersöktes bakgrund och motiv till att utbildning vid KTH valts (Östling, 
2015). 54% av studenterna anger att KTH:s rykte är främsta anledningen till deras val medan 49% 
angav intresse för teknik och vetenskap som anledning (flera svar kunde ges på frågan). Den tredje 
stora anledningen var karriärmöjligheter (33%), därefter finns ett flertal andra anledningar. 51% av 
studenterna har alltså inte intresse för teknik och vetenskap som anledning till studievalet. Av dessa 
51% är uppdelningen 49% män och 55% kvinnor, d.v.s. kvinnor har i större utsträckning angett andra 
alternativ än intresse för teknik och vetenskap som orsak till studievalet. Kvinnor har i högre grad 
angett möjligheten att bidra till ett hållbart samhälle samt ha möjlighet att studera utomlands. Kring 
osäkerheten i studievalet så har hela 53% av kvinnorna uppgett osäkerhet på sitt teknikintresse medan 
endast 29% av männen uppgett detta. Sammantaget framkommer det att teknikintresse inte är den 
primära orsaken till studievalet utan möjligheterna till en bra karriär väger tyngre (ibid). 

 

9 
 



Metodval och metodbeskrivning 

Översikt 
Utgångspunkten i detta examensarbete är den forskning som bedrivits kring elevers intresse för teknik 
och vetenskap samt Skolinspektionens rapport om det sviktande intresset för teknik som skolämne 
med stigande ålder och skillnaden i pojkars och flickors uppfattning. I litteraturen beskrivs intresse för 
teknik och vetenskap i mer generella termer och även i Skolinspektionens rapport används begreppet 
teknik generellt, och detta begrepp är mycket brett och därför också svårmätt. För att ta reda på elevers 
specifika teknikintressen används i det här examensarbetet det centrala innehållet i läroplanen som 
intresseutgångspunkt där de olika områdena som ingår i teknik som skolämne specificeras. På så sätt 
konkretiseras teknik som begrepp till att omfatta ett flertal områden som eleverna känner igen. Ett 
teoretiskt teknikprojekt om läskedrycksindustrin genomförs för elevgruppen (åk9) som behandlar ett 
flertal av områdena i läroplanens centrala innehåll, och elevernas intresse mäts genom enkät före och 
efter genomfört teknikprojekt. I andra enkäten följs även själva projektets innehåll upp och 
kompletteras med intervju av en grupp elever i syftet att ta reda på mer kring deras uppfattning om 
genomfört teknikprojekt, deras teknikintresse, begreppsuppfattning och tankar kring gymnasievalet.  

Val av utvärderingsmetod 
I Johansson och Svedner (2010) omnämns fyra lämpliga metoder i ett examensarbete för lärarexamen: 
1. Enkäter, 2. Kvalitativ intervju, 3. Observation och 4. Textanalys. Var och en av dessa metoder har 
fördelar och nackdelar; främst handlar det om hur stor kunskap och erfarenhet användaren har i 
tillämpningen av varje metod. I det här examensarbetet har enkäter och intervjuer valts som metoder.  
Fördelen med kvantitativa metoder såsom enkäter är att statistiskt underlag kan tas fram såsom 
tendenser och svar på fördefinierade frågor. Samband mellan elevers olika svar kan tas fram. En 
anonymt genomförd enkät ger fördelen att elever vågar uttrycka sina åsikter utan att känna risken att 
bli utpekade. Ett viktigt argument att använda enkäter som metod är att få svar från alla elevgrupper i 
klasserna vare sig de är intresserade eller ointresserade av teknikämnet. Det finns dock också en risk 
att eleverna inte tar enkäten på allvar och svarar slumpmässigt. Johansson och Svedner (2010) tar upp 
få fördelar med enkäter men desto fler svagheter. En fallgrop är att enkäten bör ha ett tillräckligt antal 
svarande. Om det är få svaranden så får ett svar starkt genomslag i statistiken som då kan bli 
missvisande. I Potvin och Hasni (2014), användes över 2000 enkätsvar för att statistiskt säkerställa 
studien och Skolinspektionen (2014) baserar sin studie på nästan 1500 enkätsvar. I det här 
examensarbetet finns ett underlag på ca 100 elever som genomfört samma tekniktema, vilket kan anses 
som ett relativt bra statistiskt underlag. En annan nackdel är svårigheter i att formulera rätt sorts frågor 
och frågealternativ; svårtolkade frågeställningar kan skapa felaktig statistik eller att utrymme inte ges 
den svarande att ge något annat alternativ än de på förhand givna (Svedner & Johansson, 2010). 
Författaren till det här examensarbetet erfarenhet av enkätundersökningar och utvärdering av 
statistiska data, varför metoden blir något starkare än om enkäter hade genomförts utan tidigare 
erfarenhet. Eftersom enkäten har fördefinierade frågor som inte alltid lämnar utrymme för andra svar 
mer uttömliga svar, kompletteras enkäterna med en gruppintervju. En stor fördel med enkäter är att 
forskaren snabbt kan bilda sig en uppfattning om elevgruppens inställning för att sedan kunna 
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formulera intervjufrågor och fokusera mer på vissa frågeställningar t.ex. i Grenholm (2016). Detta är 
även arbetssättet med intervjun i det här examensarbetet.  

Intervjuer av elever och lärare är en vedertagen kvalitativ metod inom skolforskning (Johansson & 
Svedner, 2010). En stor fördel är att intervjun kan ge spontana svar, också på sådant som forskaren 
själv inte kunnat föreställa sig, och öppnar upp för oväntade resultat. Intervjutekniken kan delas upp i 
två grenar, strukturerad med fördefinierade frågor eller kvalitativ där data hämtas från ett öppet samtal. 
En del använder sig av semistrukturerade intervjuer, där ett antal frågeställningar fördefinierats men 
beroende på hur den svarande för samtalet framåt kan andra följdfrågor dyka upp beroende på 
samtalets karaktär. I det här examensarbetet väljs gruppintervju av semistrukturerad typ. Johansson 
och Svedner (2010) nämner att svagheten med intervju är svårigheten att ställa en tydlig fråga som 
mynnar ut i ett relevant resultat. Det finns risk att den svarande ger de svar som hen tror att forskaren 
vill höra och det finns även risk att den svarande inte vågar uttrycka sina verkliga åsikter för att inte 
göra ett dåligt intryck. Ytterligare en risk är att intervjuresultatet inte kan generaliseras beroende på 
urvalet av svarande. En blyg elev kanske inte ställer upp på intervju men kan väl uttrycka sina åsikter i 
en anonym enkät. Frågorna bör öppna upp för samtal och inte vara av typen ”talad enkät”, d.v.s. att en 
frågeställning endast kräver ja/nej svar eller ett mycket kort svar (ibid).  

 

Genomförande 

Teknikprojekt som ingår i mätningen 

Från terminsstart fram till en vecka innan höstlovet fick eleverna individuellt arbeta med temat 
läskedryckstillverkning i projektform som utarbetats av författaren till det här examensarbetet. Temat 
är valt utifrån möjligheten att få med många delar ur läroplanen i ett och samma moment, utifrån sitt 
kändisskap för eleverna och sin genusneutralitet (ingen elev vet mer eller mindre eller har mer eller 
mindre förhållande till temat utifrån sitt kön eller kulturella bakgrund) och därmed kan verka 
intresseskapande oavsett elevens bakgrund eller könstillhörighet. För temat finns en stor mängd 
informationsmaterial tillgänglig på internet och temat ger möjligheten att arbeta i digitaliserad miljö. 
Mycket av det centrala innehållet i teknikläroplanen täcks av temat, alltifrån tekniska lösningar i 
tillverkningsprocessen såsom styrning, reglering och digitalisering till resonemang kring produktens, 
företagets och tillverkningens påverkan på människa, miljö och ekonomi. Ett flertal tekniska begrepp 
tas upp. Just att sätta in tekniken i ett större sammanhang är ett framgångsrecept i att skapa intresse 
hos elever (Fröberg, 2010). Figur1 visar temats upplägg. 
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Figur1: Schematiskt upplägg av läskedryckstemat för åk9 i en högstadieskola. 

Grunden till temat finns på internet i form av ett antal filmer på svenska som visar bl.a. 
tillverkningsprocessen för läskedrycken, återvinningsprocessen för läskedrycksflaskor och företagets 
miljöarbete. Eleverna hade i läxa att se utvalda filmklipp till varje lektion. För elevernas egenarbete 
fanns sex stycken frågeställningar som eleverna skulle behandla skriftligt och som då utgjorde 
stommen i en individuell rapportinlämning. Läraren följde upp filmerna på lektionerna med 
genomgång av tekniska lösningar i processen och kopplade begrepp till dessa. 
Begreppsgenomgångarna fanns också skriftligen till eleverna i efterhand. Resten av lektionen fick 
eleverna arbeta individuellt på dator med frågorna som förväntades att utvecklas med resonemang. 

Frågorna som eleverna arbetade med är valda för att ge eleverna en helhetsbild av 
läskedrycksindustrin och hur de själva, miljön, samhället och ekonomin påverkas av industrin och dess 
produkter. Eleverna gavs insikter i företagets arbete t.ex. med reklam och i de tekniska lösningarna i 
tillverkningsprocessen, t.ex. styrning och reglering. Tomma glasflaskor tas in i processen och 
kontrolleras i en kamera som blixtsnabbt registerar eventuella defekter på flaskan. En defekt flaska 
sorteras ut från flaskflödet. Eleverna fick ord och begrepp inom styrning och reglering för att kunna 
förklara hur detta går till. En annan fråga behandlade digitaliseringens roll för industrin och dess 
fortsatta utveckling. Eleverna fick också uppgiften att som framsida till sin rapport skapa en 3D-
illustration i särskild programvara för 3D- ritningar, där illustrationen skulle vara en valfri association 
till temat. Även till 3D-programvaran fanns mycket bra filmmaterial på internet som illustrerar hur 
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programmet ska användas för att skapa illustration. Eleverna fick individuell skriftlig formativ 
bedömning halvvägs in i temat på vad de skrivit fram till dess. I slutbedömningen ingick inlämnad 
skriftlig rapport med tillhörande illustrationer samt ett muntligt begreppsprov. Det muntliga 
begreppsprovet genomfördes i grupper om 3-4 elever och med två bedömande lärare, där eleverna vid 
provtillfället fick utdelat ett begrepp var att redogöra för samt möjligheten att lägga till information 
kring sina gruppkamraters begrepp. De förmågor eleverna tränat i temat: 

• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, 
• 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 

( citat Skolverket, 2011) 
 

Enkäter och urval   

Som nämnts tidigare genomförs två enkäter, en före och en efter läskedryckstemat. Första enkäten 
gjordes av 87 elever i fyra klasser, varav 35 flickor och 51 pojkar, här var ingen uppgett annat kön. 
Andra enkäten gjordes av 89 elever i samma fyra klasser, varav 40 flickor och 47 pojkar, samt två 
elever som inte ville uppge kön. Totalt sett i de fyra klasserna finns fler pojkar än flickor. Att det är 
olika antal elever som besvarat enkäterna vid de båda tillfällena är naturligt eftersom det alltid finns 
sjuka elever, eller någon elev som är frånvarande av andra skäl. Vid båda tillfällena fanns också 
enstaka elev som valde att inte besvara enkäten. Den stora majoriteten av eleverna har besvarat båda 
enkäterna. Det är bara en frågeställning som jämförs mellan de två enkäterna, och här presenteras 
resultaten uppdelat på pojkar och flickor för sig normerat mot antalet i respektive gruppering, varför 
det olika antalet pojkar och flickor mellan enkäterna antas inte spela stor roll för resultatet. Övriga 
frågeställningar presenteras per enkät var för sig. 

 
Enkät1 
Centralt i denna enkät är att kartlägga elevernas uppfattning om tidigare teknikundervisning och vilka 
intressen de har i det centrala innehållet enligt den reviderade läroplanen i teknik (Skolverket, 2017). 
Att utnyttja det centrala innehållet hjälper eleverna att få olika perspektiv på vad teknik är och att 
eleverna uppfattar vad frågeställaren menar med teknik. Det centrala innehållet i läroplanen 
konkretiserar begreppet teknik med att definiera flera områden som teknik kan omfatta. Ett annat syfte 
att utnyttja specificeringen av det centrala innehållet som fråga i enkäten är att kunna jämföra om 
läskedryckstemat, som spänner över flera punkter i det centrala innehållet, påverkar elevernas intresse. 

I frågan om intressen i läroplanens centrala innehåll uppmanas att kryssa för fyra alternativ av femton 
möjliga, även om alla svar då inte blir av samma rankning hos eleven. Men felet blir större om eleven 
bara hade fått välja ett intresse av femton möjliga; då hamnar eleven i en valsituation mellan flera 
saker som hen tycker är intressant och tar bara något. Det är svårare att välja 1/15 än 4/15. En annan 
fördel med multipelt svar är att eleven uppehåller sig längre vid frågan för fundera på sina multipla 
svar och läser då frågeställningen bättre. 

I enkät1 undersöks elevernas undersöks uppfattning om tidigare undervisning i teknik när det gäller 
praktiskt arbete, och här används begrepp som ”roligt” och ”nyttigt” för att särskilja vad eleverna 
tycker är roligt respektive meningsfullt, för att fånga nivån på undervisningen och elevernas intresse, 
som jämförelse med Skolinspektions rapport. Frågorna är ställda som påståenden där eleverna får ta 
ställning. Se bilaga1. 
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Enkät2 

Samma frågeställning om intressen i läroplanens centrala innehållet från enkät1 finns även här. Vidare 
utvärderas konkreta arbetssätt och innehåll i läskedryckstemat samt elevernas egen inställning och 
intresse i temat. Flera frågeställningar syftar på intresse, nytta och roligt ur flera synvinklar för att 
kunna jämföra de olika begreppen och elevernas svar ställda mot varandra. I enkäten finns även frågor 
kring gymnasievalet (som eleverna ska göra inom ett par månader från skrivandet av det här 
examensarbetet) och om det är sannolikt att de kan läsa en teknisk högskoleutbildning, se bilaga1. I 
några av frågorna kan fler än ett svar ges, med samma resonemang som ovan kring centrala innehållet.  

I litteraturgenomgången tas flera aspekter kring mätning av teknikintresset och att mäta flera aspekter 
och konkretisera teknikbegreppet ur olika perspektiv ger en bättre bild av elevernas verkliga 
uppfattning av teknik än om inte teknikbegreppet konkretiserats. Vidare är det också lättare att ha ett 
genomarbetat undervisningstema att utgå ifrån, såsom t.ex. Barmby et al (2008) hade sin undersökning 
för att mäta den omedelbara effekten och ett situationellt intresse. Temat i den studien var dock inte 
lika omfattande som läskedryckstemat i det här examensarbetet.   

Intervju och urval 

Syftet med intervjustudien är att få annan information än den som enkäterna gett. Här får elevernas 
reflektioner gällande läskedryckstemat, intresse och tankar kring karriär komma fram och lite mer 
fylligt. Intervjustudien genomförs som ett längre gruppsamtal av formen semistrukturerad typ. 
Frågorna är förberedda, se bilaga1, men ett gruppsamtal lämnar en stor öppning för allmän diskussion. 
Fördelar med gruppsamtal är att eleverna känner sig avslappnade och får idéer och inspiration till att 
tala, och diskussionen flyter lättare. Man är inte orolig inför forskaren. Nackdelar med gruppsamtal är 
att eleverna lyssnar mycket på varandra, och kanske inte alltid uttrycker sina egna åsikter, i synnerhet 
om de inte känner sig bekväma med övriga i gruppen, utan att det blir mer att man håller med. 

För att undvika det senare tillfrågades elever i samma klass, där eleverna känner varandra och är öppna 
och vana att diskutera med varandra. I gruppsamtalet valde fyra flickor och en pojke frivilligt att delta. 
Gemensam faktor för eleverna är att de alla fem har lätt att uttrycka sina åsikter, vilket underlättar att 
alla uttrycker sin personliga åsikt. Vidare fanns i gruppen en viss spridning av betygen de fått i 
läskedryckstemat, dock med klar lutning mot högprestation. Detta gör att gruppen ändå inte blir 
representativ för samtliga elever då betygsspridningen var större än i den här gruppen. Dock 
framkommer många åsikter av stort värde för resultatanalysen, som inte har med elevernas 
prestationsförmåga att göra. Gruppintervjun tog 40 minuter och spelades in. Därefter har intervjun 
transkriberats till ett skriftligt dokument, och inspelningen raderats. 

Forskningsetik 
Eftersom den här studien utvärderar barns intressen och åsikter tas hänsyn till ett antal etiska aspekter. 
Enligt Codex (2017) skall forskning som involverar barn så ska barnen om de fyllt 15år själva 
samtycka till forskningen och informeras om hur resultaten av studien ska användas. Även 
vårdnadshavarna skall informeras och samtycka. Lagar såsom Personuppgiftslagen (PUL) sätter 
riktlinjer för att personuppgifter inte skall lämnas ut till utomstående, och detta innebär i forskning att 
ett barns identitet inte ska kunna framgå genom texten i forskningsarbetet. 

Eftersom elevernas identitet inte är relevanta för det här arbetet, har båda enkäterna genomförts 
anonymt av eleverna. Vidare har eleverna fått skriftlig och muntlig informationen att enkäterna 
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används både i forskningssyfte och för att planera bättre undervisning. I enkäterna har det funnits 
möjlighet att hoppa över frågor, och även att avstå om man inte velat delta. Några enstaka elever valde 
detta. Det har också funnits möjlighet att kryssa i ”ingen uppfattning”, om eleven känner att hen inte 
har en uppfattning i frågeställningen. Det har även funnits möjlighet att skriva in ”Annat” och 
specificera detta som ytterligare alternativ på ett flertal frågeställningar där detta var lämpligt. 

För intervjun har samtycke inhämtats från både elever och vårdnadshavare. En skriftlig information i 
form av en blankett om intervjuns syfte och genomförande samt kontaktuppgifter till författaren och 
författarens handledare har lämnats ut till eleverna som tagit hem denna blankett. Vårdnadshavaren har 
på blankettens nedre del lämnats utrymme att skriftligen lämna medtycke till barnets deltagande i 
intervjun. I samband med intervjun har eleverna sedan inlämnat underskrivna blanketter. Intervjun 
genomfördes endast med elever som inlämnat föräldraintyg. 

Intervjun spelades in och efter färdigställd transkribering har ljudinspelningen raderats. Den 
transkriberade intervjun och enkätsvaren överförda till Excel arkiveras digitalt för eventuella framtida 
frågor från allmänheten kring studien. Föräldraintyg och pappersenkäter arkiveras i en separat pärm. 
Eftersom elever och vårdnadshavare fått informationen om att resultaten ska användas i en 
forskningsstudie kommer inte heller insamlat material att återanvändas för eventuellta framtida 
forskningsstudier.  
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Resultat och analys 

Intressen i det centrala innehållet av läroplanen 
I Figur2 presenteras elevernas intressen (% av totalt antal svar i grupperingen) av det centrala 
innehållet i den reviderade teknikläroplanen. Ca 10% av eleverna har valt att kryssa färre är fyra svar 
och då mellan 0 och 2 svar. Eftersom svaren är normerade mot totala antalet svar hos pojkar respektive 
flickor, tas även dessa svar i beaktande i statistiken med samma vikt som för dem som kryssat fyra 
svar. En signifikant förändring av intresset observeras hos både pojkar och flickor när det gäller 
”Teknikutvecklingsarbete-att få konsturera något själva”. Eleverna har i tidigare årskurs på högstadiet 
genomfört flera praktiska konstruktionsprojekt (kartongbilar och brokonstruktioner) inom teknikämnet 
och har därför erfarenhet av detta centrala innehåll inom tekniken. Innan läskedryckstemat 
genomfördes tillägnades ”teknikutvecklingsarbete” 9% av totala antalet svar vilket motsvarar att ca 
37% av eleverna hade kryssat här, medan efter läskedryckstemat så fick detta centrala innehåll endast 
6% av totala antalet svar vilket motsvarar att ca 23% av eleverna kryssa här. Intresset före och efter är 
detsamma hos pojkar och flickor. Detta bekräftas också av intresset för stabila och hållfasta 
konstruktioner (vilket kan kopplas till brobyggeprojekt) också sjönk och särskilt markant hos flickor. I 
Figur2 observeras att mer tre gånger fler flickor finner intresse för ”styr- och reglerteknik” än innan 
läskedrycksprojektet medan intresset för ”diskussioner kring kulturella föreställningar om teknik” 
minskade. Vidare ses också att intresset för ”hur man går från råvara till färdig produkt” ökande 
markant hos både pojkar och flickor.  

Dessa resultat tyder på att elevernas intresse styrs mycket av det som de har kunskap och erfarenhet 
om. Nya kunskaper och erfarenheter påverkar deras intresse, åtminstone det situationella intresset, 
precis som tanken är i läroplanen att teknikämnet ska utveckla elever intresse för teknik.  Men på 
grund av erfarenhet och kunskap kan eleverna också uppleva att de lärt sig tillräckligt om något och 
därför inte är lika intresserade efter att ha genomfört momentet. I figur1 ses en liten nedgång i 
intressena ”att lära sig om digitala verktyg” och ”hur tekniska system hänger ihop” efter att dessa 
ingått som del i att förstå läskedryckstillverkningen som system och att eleverna både ritat 3D-
modeller och processcheman. I figuren ses att flickor i större utsträckning än pojkar är intresserade av 
att diskutera teknikens konsekvenser och genusfrågor, medan pojkar i större utsträckning än flickor är 
intresserade av programmering och tekniska lösningar i IT-sektorn. I läskedryckstemat diskuterades 
begreppen sakernas internet och big data som teknisk lösning för läskedrycksindustrin, som kan 
förklara uppgången av intresset för IT-sektorns tekniska lösningar medan programmering inte har 
ingått i projektet. 
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 Figur2: Pojkars och flickors intresse av centralt innehåll i läroplanen  

Intresse för teknik 
Figur3 visar hur läskedryckstemat påverkat elevernas intresse för teknik uppdelat på grupperna alla, 
flickor och pojkar. Frågan eleverna besvarat är ”Läskedryckstemat har påverkat mitt intresse för teknik 
jämfört med innan terminens början”. Här ses en tydlig skillnad mellan pojkar och flickor.  Medan 
flickor i stor utsträckning hade blivit lite mer intresserade av teknik genom projektet, nästan hälften av 
flickorna uppgav detta jämfört med 30% av pojkarna, var pojkarna i något större utsträckning än 
flickorna redan intresserade och var därmed opåverkade av läskedryckstemat. Pojkar i något större 
utsträckning än flickor hade dock blivit mycket mer intresserade. När det gäller ointresse så finns en 
stor andel flickor, hela 20% som var ointresserade av teknik innan projektet och som inte hade 
påverkats av projektets innehåll eller genomförande. Även 12% av pojkarna tillhör denna grupp. 
Pojkar är de enda som svarat att de blivit mycket mer ointresserade av teknik efter läskedryckstemat. 
Gällande det absoluta intresset för teknik så visar inte figur3 detta, både ”jag är lite mer intresserad” 
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och ”jag är lite mer ointresserad” är subjekt för preferensrankning. I gruppen ”lite mer ointresserad av 
teknik” finns ett par elever planerar läsa Teknikprogrammet på gymnasiet och som kan tänka sig en 
teknisk högskoleutbildning, och därmed kan anses intresserade av teknik i absoluta tal men inte i just 
det här temat. 

 

Figur3: Elevernas skattning av påverkan på sitt intresse för teknik efter genomfört läskedryckstema 

Det som framkommer i intervjudelen (Tabell1) är att eleverna uppskattade vardagligheten i produkten 
(Elev2), produktens kändisskap och filmerna som visade produktionen inifrån fabriken (Elev1). De 
sätter ord på att teknik inte bara är bilar (Elev3 och Elev4). Framför allt att de förändrat sin syn på vad 
teknik är, att det finns mycket teknik bakom enkla vardagliga produkter. Just att projektet har skapat 
en ny syn på begreppet ”teknik” hos många eleverkan de också kunnat uttala sig om huruvida de är 
intresserade av teknik eller inte, de kopplar inte ihop ordet teknik längre med bilar, motorer utan med 
det som är bakom vardagliga produkter.  

De påpekar att vardagligheten i produkten som gjorde det intressant. På frågan om intresset i en 
produktionsfilm från bilindustrin var eleverna samstämmiga i att detta inte hade varit intressant alls. 
De känner inte att de kan relatera till bilen på samma sätt. Det som framgår i det här projektet är alltså 
att en vardagsnära produkt som alla har en personlig relation till skapar ett mycket större situationellt 
intresse än en produkt som eleverna känner till men inte har en djupare relation till. Finns ett 
situationellt intresse så skapas större förutsättningar för att utveckla ett personligt intresse jämfört med 
om innehållet inte hade skapat ett situationellt intresse. 
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Tabell1. Begreppet teknik och elevernas intresse i genomfört tekniktema 

 
 

Arbetssätt och innehåll: Roligt, nyttigt, intressant 
Figur4a presenterar elevernas uppfattning om de arbetssätt som tilltalade dem bäst. Varje elev fick 
välja två arbetssätt eftersom eleven kan ha tyckt om flera saker som genomfördes under projektet. 
Precis som tidigare frågor med flera valmöjligheter finns enstaka elever som endast valt ett svar, t.ex. 
de som svarat ”ingen uppfattning”. Därför baserar sig svarsprocenten på totala antalet svar som getts 
av eleverna i frågan. I figur 4b fick eleverna välja ett innehåll som de tyckte var nyttigast. Här fick de 
välja endast ett innehåll för att tydligt gradera vad de uppfattar att de har mest nytta av. Här ses en stor 
skillnad mellan vad eleverna tycker bäst om att göra på lektionerna jämfört med vad de tycker är 
nyttigast. Eleverna tyckte bäst om att arbeta med 3D-ritningen, medan nästan ingen tyckte att detta var 
nyttigast. Att rita processchema uppskattades också som arbetssätt, särskilt hos flickorna, men 
eleverna fann inte heller störst nytta i detta. En stor andel av eleverna tyckte om att skriva och utveckla 
svar på frågorna, 16% av totala antalet svar vilket motsvarar att 40% av flickorna och 28% av pojkarna 
hade kryssat för detta som ett av sina två svar. 22% av eleverna tyckte också att detta var nyttigast för 
dem. Förutom att utveckla svar på frågorna tyckte eleverna att begreppen var nyttigast, 23% svarade 
detta. Lite förvånande är att 10% av totala antalet svar tillhör det muntliga begreppsprovet vilket 
motsvarar att 17% av eleverna hade valt begreppsprovet som ett av två arbetssätt de tyckte bäst om. 
Mycket få tyckte bäst om genomgångar av läraren utan en klar majoritet har kryssat för alla alternativ 
som innebar eget arbete i egen takt. Att ha filmer som grund som kan ses när helst av eleven var ett 
uppskattat arbetssätt men också att de hade ett innehåll som eleverna fann nyttigt. 12% av eleverna 
tyckte att det mesta av innehållet var nyttigt. 

Flera forskare har kopplat ihop elevers intresse med elevers attityd, smak, underhållning eller 
motivation (Anderhag et al, 2016). I Figur4 visas att det som elever har smak eller motivation för att 
göra inom teknikämnet, nödvändigvis inte ger dem känsla av nytta. Figur4 visar på vad eleverna 
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tycker är roligast, 3D-ritningen hamnar högst. Samtidigt tycker väldigt få att det som är roligast är 
nyttigast, mycket få elever skattar 3D-ritningen som nyttigast. I figur2 visades att intresset för att lära 
sig om digitala verktyg gått ned något. Samtidigt som resultaten visar på att 3D-ritningen var det som 
eleverna tyckte bäst om att göra, att det har smak för att göra ritningen, så är det inte mer intresserade 
av detta för framtida teknikundervisningen eller att de tycker att det är nyttigast. Därför är inte ”smak” 
riktigt detsamma som intresse.  

  

Figur4a: Arbetssätt som eleverna tyckte bäst 

om  

Figur4b: Innehåll som eleverna tyckte var 

nyttigast  

 

Att eleverna inte skattar roligt och nyttigt lika bekräftas också i enkät1.  På frågan om elevernas 
erfarenhet av tidigare praktiska konstruktionsprojekt tyckte en klar majoritet att det var roligt, men 
eleverna värderade nyttan avsevärt mycket lägre (Figur5). Ca 20% av eleverna tyckte inte att de lärt 
sig något nyttigt i tidigare byggprojekt, men däremot var det mycket färre som inte tyckte det var 
roligt. 
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Figur5: Elevernas skattning av tidigare konstruktionsprojekt 

Relationen mellan nytta och intresse för teknik presenteras i Figur6 genom frågan ”Jag tror att jag har 
nytta av något jag lärt mig i läskedrycksprojektet” i kombination med elevernas intresseförändring 
enligt figur3. Här ses att majoriteten av eleverna finner projektet nyttigt, både intresserade och 
ointresserade elever. En klar majoritet av eleverna med innevarande eller ökat teknikintresse finner 
också nytta, 60% upplever ganska stor eller stor nytta av projektinnehållet. Inte överraskande finns 
många elever med ointresse eller minskat teknikintresse bland dem som inte upplever någon nytta alls 
av projektinnehållet. Däremot tyckte ändå majoriteten av dem med ointresse av teknik eller minskat 
teknikintresse att de har någon nytta av det som de lärt sig, åtminstone lite nytta. Hela 25% av dem 
som uppgett någon form av ointresse tyckte att de har ganska stor eller stor nytta av det inlärda. Den 
observerade relationen mellan intresse och nytta i figur6 är att de som uppgett något intresse för teknik 
också finner större nytta av projektet än dem som på något sätt uppgett ointresse för teknik, en 
majoritet av de ointresserade eller med minskat intresse finner endast lite nytta eller ingen nytta alls av 
projektinnehållet.   

 

Figur6: Elevernas skattning av projektets nytta med indelning av elevernas upplevda intresse för teknik 
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I intervjudelen diskuterades begreppen roligt, nyttigt och intressant (Tabell2). Eleverna är överens om 
att det måste vara roligt för att bli intressant och tror inte nytta är detsamma som intressant (Elev4 och 
Elev2). Det måste vara roligt för att de ska bli engagerade, men de säger också att det måste finnas en 
balans mellan nytta och nöje, att det måste vara lärorikt (Elev1, Elev3 och Elev5). Om det inte känns 
meningsfullt så känns det också onödigt, och då blir det inte intressant.  

Tabell2.  Elevernas diskussion om roligt, nyttigt och intressant 

 

Inställning, intresse och ointresse  
I figur7 presenteras elevernas inställning till projektet och sitt eget arbete (två svar per elev, varav 4% 
av eleverna endast gav ett svar). Den största andelen har inställningen att projektet är intressant, 17% 
av svaren vilket motsvarar att 34% av eleverna valt detta alternativ, något fler pojkar än flickor. 
Därefter upplevde en stor andel av eleverna meningsfullhet i projektet, d.v.s. att de lärde sig bra saker, 
29% av eleverna hade kryssat här motsvarande 15% av svaren. Den vanligaste kombinationen var att 
de som tyckte projektet var intressant också uppgett att de antingen lärde sig bra saker eller att de är 
skolmotiverade. 4/30 av dem som tyckte projektet var intressant har dock uppgett att projektet var 
svårt, hade för höga krav eller att eleven själv har svårt att koncentrera sig. Endast den som tyckte att 
kraven var för höga, och som fann projektet intressant har blivit mer ointresserad av teknik medan 
övriga tre har fått ökat teknikintresse enligt figur3.  

En relativt stor andel elever har angett att projektet var ganska ointressant men att de gör det för 
betyget, 20% av eleverna har kryssat detta alternativ, motsvarande 18 elever. Av dessa har 14 angett 
att de är ointresserade av teknik, har ett minskat teknikintresse eller inte har uppfattning om sitt 
teknikintresse medan övriga fyra elever har indikerat intresse för teknik. Av de teknikintresserade 
anger tre att de är lite mer intresserade av teknik (enl. figur3) och den fjärde har uppgett att intresse för 
teknik redan fanns. En orsak till ett visst ökat teknikintresse men inte i projektet är kraven som upplevs 
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för höga och arbetsformen att skriva rapport, som dessa elever angett som sitt andra svar förutom 
ointressant projekt.  

 

Figur7: Elevernas inställning till projektet och sitt eget arbete.  

I intervjun framkom att eleverna tycker att något blir ointressant om det känns svårt (Elev3), se 
Tabell3. Eleverna indikerade att frågan om läskedrycksindustrins möjliga användning av big data och 
sakernas internet var ointressant eftersom de inte kände till begreppen (Elev1). De sökte information 
på nätet och hittade inte alltid bra svar, visste inte riktigt vad de skulle välja i källorna. I diskussionen 
framkom att om det lärt sig mer om begreppen innan de ska använda dem i ett resonemang hade sista 
frågan känts lättare. De uppgav i olika delar av diskussionen att om man känner att man har kunskap i 
något så blir det intressantare.  

Tabell3. Elevernas uppfattning om när något blir ointressant 

I figur7 framkommer också delvis att svårighet kan vara en orsak till att eleven inte är intresserad av 
ämnet, av dem som uppgett ointresse eller minskat intresse för finns en andel som upplever att 
uppgifterna var svåra och kraven höga, och att eleven själv kan ha svårt att fokusera. Men även bland 
de ointresserade finns dem som tycker att projektet var intressant och att de lärde sig bra saker. 
Vanligaste svaret av ointresserade var att betyget spelar störst roll för insatsen och att ämnet är tråkigt.  
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Intresse för teknik kopplat till framtida karriär 
Figur8 presenterar elevernas planerade gymnasieval tillsammans med frågan ” Jag kan tänka mig att 
läsa någon teknisk utbildning i framtiden såsom civilingenjör, ingenjör eller drifttekniker”. I Figur8 
observeras att en klar majoritet av eleverna kommer att välja en högskoleförberedande 
gymnasieutbildning, där Naturvetenskapsprogrammet är störst, tätt följt av Ekonomiprogrammet och 
Samhällsprogrammet. Strax över 10% av eleverna planerar läsa Teknikprogrammet, och inte oväntat 
finns bland dessa elever en stor andel som också kan tänka sig att läsa en teknisk högskoleutbildning. 
Dock observeras att en större andel av eleverna som väljer naturvetenskapsprogrammet också kan 
tänka sig en teknisk högskoleutbildning, och även en liten andel av dem som läser 
samhällsprogrammet och ekonomiprogrammet. För dessa finns ju möjligheten efter avslutat 
gymnasium till tekniskt basår som ges vid flera svenska lärosäten att komplettera matematik och 
naturvetenskapsämnena. Figur8 visar att elever väl kan vara intresserade av teknik men samtidigt välja 
ett annat gymnasieprogram som inte ger dem direkt behörighet till teknisk högskoleutbildning. 

 

 

Figur8: Elevernas planerade gymnasieval och upplevd sannolikhet att studera på teknisk högre utbildning 

Figur9 visar kombinationen upplevd intresseförändring (enl. figur3) och sannolikheten att läsa på 
teknisk högskoleutbildning. Här ses att teknikintresse inte helt styr karriärvalet. Av elever som redan 
varit teknikintresserade innan projektet, så kan bara hälften tänka sig att läsa en teknisk 
högskoleutbildning. Däremot styr ointresse delvis karriärvalet, ingen av dem som uppgett att de redan 
varit ointresserade av teknik kan tänka sig en teknisk högskoleutbildning. Situationellt har projektet 
påverkat elevernas upplevda teknikintresse, men bland dem som är mycket mer intresserade så finns få 
elever som sannolikt vill läsa en teknisk högskoleutbildning. Likaså finns bland dem som blivit mer 
ointresserade av teknik efter projektet flera elever som sannolikt vill läsa en teknisk 
högskoleutbildning. Intressepåverkan av ett skolämne är alltså inte så starkt att det på kort sikt kan 
påverka elevernas tänkta karriärval. På den här skolan har eleverna i åk9 inte haft teknik föregående 
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år, utan det här är första teknikprojektet på 1.5år, varför det inte heller kan förväntas att elevernas 
gymnasieval skulle påverkas i stor utsträckning av terminens första teknikprojekt. 

 

Figur9: Sannolikheten att studera på teknisk högre utbildning jämfört med upplevd förändring av 

teknikintresse 

Detta bekräftas delvis av de intervjuade eleverna. På frågan vad som påverkar deras tänkta karriär 
(Tabell4) är flera av eleverna överens om att andra saker påverkar vad de vill bli (Elev4 och Elev2) 
men att skolan kan ha en viss roll där man känner större eller mindre intresse i vissa ämnen (Elev1 och 
Elev5).  

Tabell4. Intervjuade elever om skolans roll i valet av gymnasieutbildning 
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Diskussion 
Resultaten i det här examensarbetet visar tydligt att det går att påverka elevens teknikintresse positivt 
genom undervisningen. En viktig faktor för att skapa intresse är att tekniken ska ligga nära elevens 
vardag, att eleven har en personlig relation till tekniken. I det här projektet var läskedryckstillverkning 
temat, och eleverna upplever en mycket starkare personlig koppling till detta än t.ex. en bil, fast alla 
åker bil ibland. Bilen är inte ”deras” medan alla känner till och har en personlig relation med 
läskedrycken.  En annan viktigt faktor är att kunskap föder intresse, att om eleverna upplever att de 
förstår och får kunskap om innehållet, då blir det intressantare. Både figur1 som visar att fler 
intresserade för visst centralt innehåll efter det genomförda temat och intervjuerna visar att kunskap 
och intresse hör ihop. Om det upplevs svårt blir det ointressantare. En tredje faktor är att eleverna 
måste känna balans mellan roligt och nyttigt, att de känner att det blir meningsfullt och att de lär sig 
bra saker.  Om det bara är roligt men inte lärorikt så får de känslan av att det kan kännas onödigt. Det 
går därför inte att se intresse som helt synonymt med roligt. 

Figur3 visar tydligt att just gruppen flickor har ökat sitt intresse för teknik. I det genomförda temat 
fanns en tydlig koppling till vardagen, samhället, miljön och människan och detta bekräftar Fröberg 
(2010) om att teknik blir mer intressant när eleverna och särskilt flickorna ser tekniken i ett 
sammanhang.  

Resultaten visar att begreppsuppfattningen är viktig i intressemätningen. Eleverna uppger att de 
förändrat sin syn på teknikbegreppet från att ha varit datorer, bilar och andra artefakter till att förstå att 
även enkla produkter såsom läskedrycken har mycket teknik bakom. Detta påverkar resultatet i figur3. 
Eleverna och författaren till examensarbetet har en relativt samstämmig uppfattning om begreppet 
teknik, vilket t.ex. inte kan bekräftas i Ardies et al (2015a), där elever uppger olika relationer till 
begreppet teknik, t.ex. ”maskiner är tråkiga”.  

I intervjun framkom även andra orsaker till intresse och engagemang hos eleverna som inte tagits upp 
som resultat, och det är vikten av lärarens eget intresse i det som hen undervisar. Eleverna menar att 
om läraren är engagerad, så är det lättare att tycka det är intressant. Och tvärtom blir det ointressant 
om läraren inte bryr sig. Detta bekräftar de slutsatserna i Skolinspektionen (2014), att lärarens 
kompetens är viktig för teknikämnet som intresseväckare. Vidare anger eleverna också att ett varierat 
arbetssätt gör att det blir intressantare. Att inom projektet få göra lite olika saker och inte bara läsa bok 
skapade intresse, att få se tillverkningen inifrån fabriken på film och använda detta som utgångspunkt 
för arbetet. Utifrån detta resonemang så är intresse och socialt samspel och tillvaro likväl tätt 
sammanflätade. 

Om skolans roll för karriärval råder delade meningar hos eleverna. Det finns faktorer helt utanför 
skolans miljö som påverkar elevernas karriärval samtidigt som skolämnena ger eleverna information 
om detta är något för dem. Om man inte tycker naturvetenskapliga ämnen är intressanta väljer man 
inte heller karriär inom området. Tekniktemat som fanns i det här examensarbetet ökade tydligt 
teknikintresset, åtminstone det situationella, men samtidigt visar resultaten på att även om intresse för 
teknik redan finns så kommer mer än hälften av de teknikintresserade sannolikt inte att välja en karriär 
inom området. I studien av Muller et al (2014) visas också på att ett intresse kan höjas för teknik i 
skolan, men detta innebär inte ett ökat antal intresserade av teknisk högskoleutbildning. I Potvin och 
Hasni (2014) visas tvärtom att trots minskat intresse för teknik och vetenskap, minskar inte intresset 
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för högre studier i området. Precis som sökande till KTH, är intresset för teknik och vetenskap inte det 
primära i ett karriärval även om det spelar en viss roll. 

Metodkritik  
I den här studien finns flera felkällor varvid några har diskuterats i metodkapitlet. Något som skulle 
kunna göras bättre är att hålla listor på vilka elever som faktiskt besvarat enkäterna, men bibehålla 
anonymiteten. Detta skulle möjliggöras om eleverna behövde logga in med en personlig användare för 
att besvara enkäten digitalt. På så sätt skulle ett exakt felvärde kunna beräknas, och en diskussion 
skulle kunna göras med de elever som inte besvarat enkäten för att få ett mer heltäckande svar. 
Enkäten har genomförts i fyra klasser och totalt finns strax över 100 aktiva elever totalt i dessa klasser, 
men strax under 90 elever har besvarat enkäterna, d.v.s. bortfallet är mer än 10%, och författaren vet 
inte vilka av eleverna som är dessa 10%. 

Precis som nämnts i metodkapitlet så har eleverna på flera frågor fått ge fler än ett svar, och här kan 
tänkas att alla svar inte får samma viktning men att de presenteras som att de skulle ha samma vikt. 
Dock finns ett relativt bra statistiskt underlag med att nästan 90 elever besvarat enkäterna, vilket gör 
att tendenser ändå kan ses tydligt med flera samstämmiga svar. Gruppintervjun tillför också 
bekräftelse till enkäterna. Men det hade varit intressant och se hur resultaten hade sett ut t.ex. kring 
elevernas intresse av det centrala innehållet om bara två svar hade fått anges istället för fyra. 

Kritik kan ges till vilka elever som valdes till gruppintervjun; flera högpresterande och vana att 
framföra sina åsikter. Alla i gruppen var mycket positivt inställda till läskedryckstemat. Det hade varit 
intressant att göra en intervju också med dem som inte tyckte det var intressant och dem som är 
allmänt ointresserade av teknik för att få en bättre förståelse för hur denna grupp av elever kan 
motiveras.  

Ursprungstanken i det här examensarbetet var att även lärare ska intervjuas för att få in observation 
som del av intresseundersökningen som t.ex. Anderhag et al, (2015) menar är viktig del i 
skolforskning, men p.g.a. platsbrist i rapporten och tidsbrist har detta prioriterats bort.  
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Slutsatser 
I det examensarbetet har elevers intresse för teknik undersökts och satts in i olika sammanhang. De 
viktigaste fynden är:  

• Elevers intresse för teknik kan höjas i skolämnet teknik genom att arbeta med för eleverna 
mycket vardagsnära teknik, t.ex. läskedryckstillverkning, en produkt som verkligen alla elever 
känner och har en personlig relation till. 

• Begreppet teknik har en viktig roll i hur eleverna kan identifiera intresse eller ointresse i 
teknik. Läskedryckstemat i det här examensarbetet har i grunden förändrat elevernas 
uppfattning av vad teknik är. 

• Examensarbetet bekräftar tidigare studier om vad som stimulerar flickors teknikintresse, att 
när teknik sätts in i ett sammanhang där människa och miljö ingå, så ökar deras teknikintresse. 

• En viktig faktor för elevernas intresse är svårighetsgraden och arbetssätten. Teknik blir 
ointressant om det upplevs som svårt. Att ha filmmaterial och internet som grund för 
undervisningen stimulerar eleverna, liksom ritprogram och begreppsgenomgångar. 

• När eleven får kunskap stimuleras intresset. Den här studien visar att elevernas intressen ökar 
inom flera av de teknikområden som läskedryckstemat behandlat jämfört med innan. T.ex. så 
är tre gånger fler flickor intresserade av styr- och reglerteknik än innan temat. 

• Roligt och nyttigt hör ihop för att skapa meningsfullhet för eleven. Studien visar att när elever 
upplever att det både är roligt och nyttigt/lärorikt så uppkommer ett intresse.   

• Den här studien bekräftar andra studier kring elevers gymnasieval, att skolan spelar en viss 
roll men att influenser utanför skolan såsom föräldrar och upplevelser också har en stor 
påverkan på elevens vidare studieval. 

• I det här examensarbetet visas att en relativt stor andel elever som väljer 
naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet sannolikt också vill studera teknisk 
högskoleutbildning, men även elever på ekonomiprogrammet och 
samhällsvetenskapsprogrammet kan tänka sig detta.  

• Däremot visas att teknikintresse inte är detsamma som att välja en karriär inom teknikområdet. 
Över hälften av de elever som är intresserade av teknik redan innan genomfört 
läskedryckstema ser det som osannolikt att studera teknisk högskoleutbildning. Därmed är 
teknikintresse inte en bra faktor att mäta sannolikheten att läsa på en teknisk utbildning. Detta 
visas också i KTH:s egen startenkät att över hälften av studenterna ger andra skäl till sitt 
studieval än intresset för teknik och vetenskap. 

 

Med koppling till utgångspunkten för det här examensarbetet, Skolinspektionen (2014) ska elever 
självklart få en bra utbildning i teknik i den svenska grundskolan och det går att få elever intresserade 
av teknik, åtminstone situationellt. Däremot finns inte en stark koppling till skolteknikens roll för 
karriärvalet, inte ens när ämnet är intressant för eleverna. 
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Bilaga1: Enkäter och 
intervjufrågor 
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Enkät1: FRÅGOR om TEKNIK 
Tack för att du tar dig tid att svara på denna enkät om teknik. Dina svar är viktiga för oss, dels för 
att se hur vi kan göra teknikämnet så intressant som möjligt för dig under det kommande året, och 
dels för att svaren ska användas i en forskningsstudie om teknikundervisning i skolan. Dina svar är 
givetvis anonyma! 

Markera med x det du tycker stämmer bäst på dig. 

Något om din bakgrund: 

1. Jag är:     □ Tjej □ Kille □ Icke-binär 

2. Jag går nu i:    □ Åk 7 □ Ik 9 

3. Jag har förälder/närstående som är ingenjör eller motsvarande:  □ Ja □ Nej 

4. På min fritid läser jag gärna om saker som relaterar till teknik/vetenskap: □ Ja □ Nej 

5a. På min fritid gillar jag att meka/bygga/snickra/konstruera □ Ja □ Nej 

5b. På min fritid gillar jag att hålla på med datorer   □ Ja □ Nej 

5c. På min fritid tycker jag mycket om att vara på sociala medier   □ Ja □ Nej 

Din uppfattning om tidigare teknikundervisning: 

6. Jag har fått konstruera något praktiskt i den tidigare teknikundervisningen:  
     □ Ja □ Nej 

Om du svarat ”ja” på fråga 6 så svarar du också på frågorna 6a, 6b, 6c. Värdera på skala 1-5, där 5= 
håller med helt och hållet, 4 = håller med i huvudsak, 3= håller med till viss del, 2= håller till viss del 
inte med och 1 = håller inte alls med. Ge gärna kommentar. 

6a. Jag tyckte det var roligt att få konstruera något praktiskt i tidigare teknikundervisning: 

  □ 5 □ 4  □ 3 □ 2 □ 1  

6b. Jag tycker att jag lärt mig flera bra saker från det tidigare konstruktionsprojektet 

□ 5 □ 4  □ 3 □ 2 □ 1 

 

Kommentar: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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6c. Jag kände att jag fick utrymme att utveckla mina egna idéer i tidigare konstruktionsprojekt 

□ 5 □ 4  □ 3 □ 2 □ 1 

Kommentar: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

7. I tidigare teknikundervisning har vi diskuterat mycket om dagens teknik i samhället och dess 
påverkan på människa, miljö och samhälle? 

□ 5 □ 4  □ 3 □ 2 □ 1 

Kommentar: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

8. Jag tycker det är viktigt att lära mig om dagens tekniksamhälle.      □ Ja □ Nej 

Något om vad du önskar inom tekniken 

9. Kryssa för de fyra ämnesområden som intresserar dig mest (inte fler eller färre än fyra får du 
välja, utan exakt fyra). 

□ Hur man styr/reglerar olika tekniska system 
□ Tekniska lösningar inom IT-sektorn 
□ Programmering 
□ Hållfasta och stabila konstruktioner t.ex. hus, broar 
□ Hur man går från råvara till färdig produkt för någon process, t.ex. livsmedel 
□ Tekniska system: hur det hänger ihop i ett system 
□ Om olika material i konstruktioner 
□ Teknikutvecklingsarbete: att få konstruera något själv 
□ Digitala verktyg: Lära mig att illustrera/göra ritningar/simulera 
□ Lära mig mer om internet och andra globala system: fördelar, risker och begränsningar 
□ Samband mellan teknik och vetenskap. Tekniska innovationer. 
□ Återvinning och återanvändning av material 
□ Diskutera samspel mellan människa och teknik. Teknikföretag, ekonomi och hållbara 

lösningar. 
□ Diskutera konsekvenser av teknik: ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
□ Diskutera kulturella föreställningar om teknik t.ex. om mäns och kvinnors teknikanvändning 

Kommentar: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________   /TACK! 
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Enkät 2: Utvärdering av läskedrycksprojektet och inställning till teknik 
Genomfördes i Webbenkater.com 

Tack för att du tar dig tid att svara på denna enkät om teknik.  

Dina svar är viktiga för oss, dels för att se hur vi kan arbeta vidare med läskedrycksprojektet, 
och dels för att svaren ska användas i en forskningsstudie om teknikundervisning i skolan.  

Dina svar är givetvis anonyma! 

Markera med x det du tycker stämmer bäst på dig. 

1. Jag är:     □ Tjej □ Kille □ Icke-binär 

2. Jag har lämnat in slutrapport i läskedrycksprojektet:  
    □ Ja □ Nej 

3. Upplevd tid som jag lagt utanför skoltid på mitt läskedrycksprojekt: 

Mycket tid, Ganska Mycket tid, Inte så mycket tid, Ganska lite tid, Mycket lite tid 

4. Jag är nöjd med min insats i läskedrycksprojektet: 

Mycket nöjd , Nöjd , Ganska nöjd, Inte nöjd, Ingen uppfattning 

5. Välj två av påståendena som du tycker stämmer bäst på din inställning och insats till 
läskedrycksprojektet: 

Intressant projekt, Jag är motiverad i skolan, Tycker om att jobba själv, Jag kände att jag 
lärde mig bra saker, Ganska ointressant men jag gör det för betyget, Har svårt att skriva 
rapport, Har ibland svårt att fokusera, Tråkigt ämne, Svåra uppgifter, För höga krav, Annat, 
Ingen uppfattning 

6. Vilka av arbetssätten tyckte du bäst om i läskedrycksprojektet, välj två: 

Det mesta av innehållet, 3D-programmet, Rita processchema, Skriva och utveckla svar på 
frågorna, Se filmerna, Söka information, De lärarledda genomgångarna, Begreppsprovet, 
Annat, Ingen uppfattning 

7.  Jag tycker att läskedrycksprojektet har visat att teknik är ett brett ämne 

Ja, Nej, Vet ej 

8. Jag tror att jag har nytta av något jag lärt mig i läskedrycksprojektet (inte bara innehåll 
utan även arbetssätt och digitala verktyg) 

Stor Nytta, Ganska stor nytta, Lite nytta, Ingen nytta alls, Ingen uppfattning 
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Intervjufrågor som grund för diskussionen 
(varje fråga bordet runt) 

• Nämn några bra saker med läskedrycksprojektet 
• Vad kan bli bättre i projektet, ge råd 
• Vad tycker ni var intressant i läskedrycksprojektet? 
• Vad tycker ni var ointressant i läskedrycksprojektet? 
• Blir det intressant om ni känner att det är roligt? 
• Blir det intressant om det är nyttigt? Hur kopplar roligt och nyttigt? 
• Vad är intresse för er? Förändras intresset med ålder? 
• Vad är teknik för er? Vad tänker ni på när ni hör ordet? 
• Vad styr era gymnasieval? 
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