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Abstract 
 

Tidigare forskning samt den systematiska litteraturstudie (Flanagan, 2016) som 

legat till grund för detta arbete framhåller hur teknikintresset hos grundskoleelever 

minskar och hur detta delvis påverkas av undervisningens utformning och lärares 

teknikdidaktiska kompetens. Syftet med denna studie var att berika den tidigare 

genomförda litteraturstudien genom att studera hur lärare skapar en intressant och 

engagerande teknikundervisning i praktiken. För att nå ut till så många av landets 

tekniklärare som möjligt valdes en kvantitativ ansats i form av en nätbaserad 

enkätundersökning, vilken vidare spreds via flera olika kontaktnät. Lärarna som 

besvarade enkäten framhöll att teknikundervisningen genomfördes på ett 

samstämmigt vis beträffande vad tidigare forskning ansett vara en 

intresseväckande och måluppfyllande teknikundervisning, där ämnesintegrering, 

studiebesök samt elevinflytande var vanliga inslag. Studiens respondenter ansåg 

sig ej ha svårigheter med att skapa ett teknikintresse hos sina elever, däremot så 

framkom i studien att lärarnas personliga intresse för undervisningsämnet teknik 

påverkade undervisningens utformning. Studiens resultat visar även att de mer 

organisatoriska delarna av teknikundervisningen så som tidsbrist samt tillgång till 

lämpliga materiella resurser påverkade hur lärarna hade möjlighet att bedriva en 

intressant och engagerande teknikundervisning.   
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Inledning 
 

Denna studie avser att bygga vidare på den litteraturstudie som genomfördes i ett 

tidigare skede i lärarutbildningen (Flanagan, 2016), där det undersöktes vilka 

faktorer som påverkar grundskoleelevers teknikintresse. Anledning till detta 

undersökningsområde var bland annat Centrum för tekniken i skolan (CETIS) 

presentation av att det generella teknikintresset hos dagens elever minskar i takt 

med att de kommer allt längre i sin utbildning (CETIS, 2016, s. 5). Den tidigare 

litteraturstudien gav ett elevperspektiv på frågan om intresse för teknik och denna 

studie har som avsikt att utöka frågan om teknikintresse med ett lärarperspektiv. 

Utifrån tidigare forskning syns det alltså ett behov av att få större inblick i hur 

tekniklärare undervisar i teknik för att skapa ett intresse för ämnet hos dagens 

elever. De faktorer som i tidigare studier betonat som intresseväckande hos 

eleverna (Flanagan, 2016, s. 23-27) ska i denna studie ställas i relation till hur 

lärare undervisar teknik i praktiken. Tidigare studier riktar sig framförallt till att 

undersöka intresset för fortsatta (gymnasiala) studier inom teknik samt 

teknikundervisning i de allra yngsta åldrarna (Jidesjö, 2012; Lindahl, 2003; Autio, 

2011; Blomdahl, 2007). Det har även understrukits att teknikintresse hos elever är 

som högst i årskurs 5 för att sedan avta (Lindahl, 2003, s. 108). Detta har vidare 

medfört att denna studie lagt fokus på skolans mellanår (årskurs 4-6). Merparten 

av tidigare nationell forskning rörande teknikintresse är även gjord innan dagens 

aktuella läroplan (Lgr 11)1 vilket även ökar behovet av denna studie då 

läroplansreformer kan ha påverkat hur lärare ser på teknik samt hur det lärs ut. 

                                                 
1 Bortsett från Jidesjös avhandling En problematisering av ungdomars intresse för 

naturvetenskap och teknik i skola och samhälle – Innehåll, medierna och 

utbildningens funktion vilken är utgiven 2012 men som bygger på fem tidigare 

studier gjorda innan 2011. 
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Bakgrund 
 

Nedan följer en presentation av relevant bakgrundsinformation för att hjälpa 

läsaren att sätta sig in i studiens sammanhang. Mycket av det som presenteras i 

nedanstående bakgrund bygger på den tidigare litteraturstudien (Flanagan, 2016) 

som gjorts som ett förarbete till denna empiriska studie. I denna del följer även en 

redogörelse för tidigare relevant forskning gällande teknikundervisning samt en 

presentation av studiens teoretiska inriktning och de teoretiska 

begrepp/operationella definitioner som studien bygger på.  

Vad är teknik? 
Enligt nationalencyklopedin definieras begreppet teknik som en ”sammanfattande 

benämning på alla människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom 

att använda fysiska föremål” (Nationalencyklopedin, 2016). Begreppet definieras 

även i termer som ’konstfärdig’, ’hantverksmässig’ eller ’konstgjord’ vilket i sig 

ger begreppet teknik en mer skapande karaktär (Nationalencyklopedin, 2016). 

 
En generell uppfattning av teknikämnet i skolan är att det huvudsakligen utgår 

ifrån tekniska komponenter och hur dessa fungerar så som datorer, tv, radio, bilar 

med mera (Bjurulf, 2008 s. 24). Inom teknikämnet går dessa komponenter under 

benämningen artefakter, vilka i sig syftar till en materiell konstruktion vars 

förekomst fyller en viss funktion (Bjurulf, 2008, s. 25-26). Denna generella 

uppfattning är däremot ej helt oproblematisk då teknik i ett vidare syfte även borde 

involvera hur dessa artefakter/tekniska komponenter påverkar människan och 

samhället i stort (Bjurulf, 2008, s. 24). Teknikämnet borde alltså ses som ett 

samspel mellan teknikens artefakter och deras påverkan på samhället och 

individen (Bjurulf, 2008, s. 24). Blomdahl (2007) framhåller teknikämnet som 

situationsberoende, vilket innebär att tekniska artefakter måste sättas i 

sammanhang för att kunna uppfylla mening och förståelse – ”vi kan inte förstå 

dessa ting fullständigt om vi betraktar dem som isolerade föremål utan 

sammanhang, för tingen har sin funktion och plats i ett större system, i 

förlängningen bär de upp hela vår värld” (Blomdahl, 2007, s. 52). 

Vikten av teknik i skolan 
Tidigare forskning framhåller att teknikintresset hos unga minskar, vilket väcker 

oro och ökar vikten av att skapa en intresseväckande och motiverande 

teknikundervisning (Mattsson, 2005a, s. 15). Det är av stor vikt att 

teknikundervisningen i skolan leder till utvecklandet av ett teknikintresse, då detta 

vidare påverkar huruvida elever söker sig till de mer teknikorienterade 

utbildningarna samt bidrar till landets samhällsutveckling och levnadsstandard 

(Hagberg och Hultén, 2014, s. 9; Mattsson, 2005a, s. 15). Teknikämnet som ett 

utvecklingsämne kräver ständig förnyelse då teknikutvecklingen går i hissnande 

fart och dess påverkan är högst påtaglig i det vardagliga livet. Dagens elever bör 

inhämta de tekniska kunskaper de behöver för att vidare kunna kommunicera, 

bearbeta dagens stora informationsflöde samt vara medvetna om artefakters 

nödvändighet och inverkan på vardagen (Hagberg och Hultén, 2014, s. 9). Elever 

behöver även genom undervisningen få ökad kunskap om hur tekniken kan lösa 

samt bidra till dagens ökade miljöförstöring. Teknik är med andra ord ett 

undervisningsämne som ger goda möjligheter till en verklighetsförankrad och 

konkret undervisning som i sig borde väcka lust, kännas meningsfullt och öka den 
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kreativa och innovativa ådran hos eleverna (Hagberg och Hultén, 2014, s. 9). 

Vikten av teknikämnet i skolan belyses av Mattsson (2005a) ”Som människa är en 

av våra huvuduppgifter att agera för att ändra vår omgivning så att den möter våra 

mål och behov på bästa sätt” (Mattsson, 2005a, s. 8). Skolan har därmed ett 

dubbelt uppdrag däri elever ska inhämta ämnesspecifika kunskaper men även 

formas till demokratiska samhällsmedborgare (Skolverket, 2011a) vilket i sin tur 

kräver en teknisk medvetenhet (Mattsson, 2005a, s. 14). Vi behöver således vara 

tekniskt allmänbildade för att kunna ta del av och verka i det samhälle vi lever i.  

Teknikintresse 
Man har genom tidigare forskning sett att elevers teknikintresse är som högst i 

årskurs 5 för att vidare avta (Lindahl, 2003, s. 108). Undervisningen i grundskolan 

är följaktligen viktig för ett bibehållet teknikintresse (CETIS, 2016, s. 5). I 

Skolinspektionens rapport; Teknik – gör det osynliga synligt framhålls det att 

teknikundervisningen i skolan sällan utgår ifrån elevernas personliga intresse och 

vardagliga erfarenheter vilket vidare resulterar i att teknikämnet i sig blir irrelevant 

för eleverna och något som de har svårt att relatera till (Skolinspektionen, 2016, s. 

7). Skolinspektionens granskning visar även på att teknikundervisningen ej ger den 

stimulans eleverna behöver samt att lärarna ej utgår ifrån eleverna beträffande eget 

intresse, vardagsanknytning och tidigare erfarenheter och kunskaper 

(Skolinspektionen 2016, s. 7).  

Läroplaner förr och nu 
Teknikämnet blev först obligatoriskt vid införandet av Lgr 80, där teknik låg under 

samma kategori som de naturorienterande ämnena (biologi, kemi och fysik) även 

etiketterad ”Människans verksamhet” (Mattsson, 2005a, s. 16). Teknikämnet fick 

sin första egna kursplan vid införandet av nästkommande läroplan – Lpo 94. Trots 

uppkomsten av teknikämnets enskilda kursplan så framhölls en betoning på att 

teknikämnet skulle preciseras genom att koppla till naturvetenskapen och 

samhällskunskapen (Mattsson, 2005a, s. 16). I dagens aktuella läroplan (Lgr 11) 

står teknikämnet i högre utsträckning på egna ben, avskild från de 

naturorienterande ämnena och utan anspråk om att teknik med fördel borde 

undervisas tillsammans med de naturorienterande ämnena. De tidigare och snabba 

läroplansreformerna (beträffande teknikämnet) syns påverka den nationella 

teknikundervisningen där vi ser att teknikämnet i dess utformning ter sig väldigt 

olika mellan landets skolor – en del väljer att samordna/integrera ämnet med de 

naturorienterande ämnena medan andra väljer att undervisa ämnet mer enskilt 

(Skolverket, 2016a, s. 19).  

Dagens läroplan 

Grundläggande för all utbildning i svenska skolan är att alla elevers livslånga lust 

att lära ska främjas (Skolverket, 2011a, s. 7). Det ligger fortsättningsvis i skolans 

uppdrag att bland annat stimulera, utveckla samt främja elevers lärande samt 

förbereda alla elever för ett aktivt deltagande i det samhälle de lever i (Skolverket, 

2011a, s. 9). Undervisningen ska även befrämja alla elevers kreativitet och 

nyfikenhet samt möjliggöra utvecklandet av ett förhållningsätt som ska 

understödja entreprenörskap (Skolverket, 2011a, s. 9). Kursplanen i teknik är 

relativt omfattande vilket i sig medför goda möjligheter till att arbeta med 

ovanstående grundläggande punkterna vilka även till stor del återfinns i 

teknikämnets kursplan – ”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 
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intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet 

och innovativt sätt” (Skolverket, 2011a, s. 269). Teknikämnet i dess stora omfång 

ger även rika möjligheter till att utveckla och uppmärksamma de intellektuella 

såväl som sinnliga, praktiska och estetiska aspekterna av undervisning (Skolverket, 

2011a, s. 10). 

I teknikämnets kursplan ser man att stort fokus läggs på att förmedla en holistisk 

syn på teknik samt utvecklingen av en teknisk medvetenhet/allmänbildning för att 

vidare ha möjligheten att orientera sig i den samtida värld vi lever i. Eleverna ska 

genom teknikundervisningen få möjlighet att utveckla förmågan att lösa vardagliga 

tekniska problem samt se teknikens påverkan i stort på människan, samhället och 

miljön. De ska även utveckla en förståelse för teknikens komplexitet och 

samhällspåverkan genom att bland annat ta del av teknikens historiska utveckling 

(Skolverket, 2011a, s. 269). De fem förmågorna som teknikundervisningen ska 

genomsyras av är: 

• 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 

• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har 

förändrats över tid (Skolverket, 2011a, s. 269).  

 

Undervisningens utformning  
Dagens teknikundervisning domineras av det praktiska arbetet, det vi däremot ser 

är att detta arbete ofta saknar en teoretisk anknytning och möjligheten till 

diskussion och reflektion (Skolinspektionen, 2016, s. 3). Detta kan i sin tur 

medföra att eleverna har svårigheter i att se meningen med de praktiska 

uppgifterna vilket även kan utvecklas till ett lågt intresse för teknik 

(Skolinspektion, 2016, s. 3). Däremot ser vi att en allt för abstrakt undervisning 

med övervägande teoretiskt lärande och som saknar verklighetsanknytning också 

skapar svårigheter (Anderberg m.fl. 2010, s. 21). Det måste således finnas en 

balans mellan det mer konkreta arbetet (det praktiska och mer 

verklighetsförankrad arbetet) och det mer abstrakta och teoretiska arbetet för att 

möjliggöra meningsfullt lärande (Anderberg m.fl., 2010, s. 22-24). I skolans 

mellanår (årskurs 4-6) är vikten av ett meningsfullt lärande ytterst viktigt då barn i 

denna ålder i hög grad börjar undersöka sin identitet, sin omvärld och bli allt mer 

ifrågasättande (Anderberg m.fl., 2012, s. 14). 

  

Timplan och ämnesintegrering 

Grundskolans timplan avsätter totalt 800 timmar till biologi, fysik, kemi samt 

teknik. Det framgår däremot inte hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan 
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de fyra olika ämnena. Detta har vidare orsakat att det är svårt att ge en allsidig 

uppfattning av hur mycket teknikundervisning svenska grundskoleelever ges 

möjlighet till (Skolverket, 2016c) då teknikundervisningen i sin tidsåtgång skiljer 

sig åt lokalt mellan skolorna. CETIS (2016) undersökning Teknikämnet i Träda 

understryker att det i teknikundervisningen borde finnas en tydligare fördelning 

mellan teknik och de naturorienterande ämnena samt att teknikämnet borde få 

tilldelat en fjärdedel av de 800 undervisningstimmarna som är avsatt till 

naturvetenskap och teknik i årskurs 1-9 (CETIS, 2016, s. 3). I relation till detta ser 

vi i CETIS (2016, s. 9) undersökning av teknikundervisningen i skolan, att de 

lärare som bedriver teknik som ett eget schemalagt ämne är i större utsträckning 

mer nöjda med sin undervisning än de som bedriver undervisningen integrerat. 

 

Av tradition är det vanligt att teknikämnet samordnas med de naturorienterande 

ämnena (Blomdahl, 2007, s. 38). En relativt allmän uppfattning är att tekniken och 

naturvetenskapen drar nytta av varandra, där tekniken kan verka som en praktisk 

tillämpning av naturvetenskapens lagar och teorier (Blomdahl, 2007, s. 43). Dock 

råder det skilda meningar om hur gynnsam denna sammanföring av ämnena 

verkligen är. I skolinspektionens granskning av teknikundervisningen framhålls de 

aspekter som kan vara kritiska vid en ämnesintegrering där bland annat förlusten 

av teknikämnets särdrag benämns som en kritisk punkt (Skolinspektionen, 2016, s. 

3). Ämnesintegrering kan således vara gynnsam (Skolverket, 2016a, s. 19), 

däremot borde en ämnesintegrering ske på sådant vis att det i undervisningen blir 

tydligt för eleverna vad som är teknik och vad de ska lära sig inom teknikämnet 

(Skolinspektionen, 2016, s. 4).  

 

Generella riktlinjer för planerande och genomförande av undervisning  
Enligt Skollagen (SFS 2010:800) så ska alla elever ges den ledning och stimulans 

som krävs för lärande och personliga utveckling. Skolan ska även stimulera 

elevernas kreativitet, nyfikenhet, och lust att lära (Skolverket, 2011a, s. 9, 13). I 

planerandet och genomförandet av undervisningen har lärare ett ansvar i att 

möjliggöra elevinflytande genom att bland annat involvera eleverna i val av 

arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Lärare har även ett ansvar 

att skapa en varierad undervisning där eleverna ges möjlighet att testa olika 

arbetssätt och arbetsformer samt ämnesövergripande arbete (Skolverket, 2011a, s. 

15). Undervisningen ska i den mån det går ”utgå från elevgruppens intressen, 

erfarenheter och föreställningar kring det som undervisningen ska behandla” 

(Skolverket, 2011b, s. 12). Det är även av vikt att i planerandet och genomförandet 

av undervisningen försäkra sig om att eleverna förstår syftet med de aktiviteter 

som sker i undervisningen (Skolverket, 2011b, s. 18). 

 

Lärares utbildning  
Då teknikämnet är ett så pass ungt undervisningsämne i skolan, saknar det karaktär 

och traditioner (Bjurulf, 2008, s. 15).  Detta, samt införandet av teknik som ett 

obligatoriskt undervisningsämne, skapade en osäkerhet hos lärare kring bland 

annat undervisningens utformning och innehåll (Mattsson, 2005a, s. 17). I den 

granskning som CETIS (2016) utfört av teknikundervisningen i grundskolan ser 

man bland annat att stora brister i lärares teknikbehörighet samt att ett stort antal 

lärare som undervisar i teknik står helt utan någon som helst utbildning eller 

erfarenhet av ämnet (CETIS, 2016, s. 3). Lärares utbildning och kompetens 

framhålls som en avgörande faktor i arbetet att skapa en givande och lyckad 
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teknikundervisning, där många lärare även känner ett behov av mer 

teknikorienterad utbildning. Adekvat utbildning skapar i sig en högre säkerhet hos 

lärarna vilket i sin tur höjer kvaliteten på elevernas teknikundervisning (CETIS, 

2016, s. 7). I dagsläget råder det således en akut brist på behöriga tekniklärare och 

genom CETIS (2016, s. 5) undersökning understryks det att andelen 

utexaminerade tekniklärare också minskar. CETIS (2016, s. 3) framhåller även i 

sin studie att varannan lärare i teknik saknar teknikbehörighet, var tredje lärare i 

teknik saknar helt utbildning i ämnet, tre av fem skolor saknar en adekvat 

planering för ämnet, var sjätte elev riskerar att stå helt utan teknikundervisning och 

fyra av fem lärare vill kompetensutveckla sig inom ämnet. Skolverket (2016b, s. 5) 

belyser här vikten av att dagens verksamma tekniklärare får möjlighet till bland 

annat fortbildning inom ämnet. Genom Skolverkets (2016d) statistik över andelen 

tjänstgörande lärare med behörighet per undervisningsämne i årskurs 4–6, läsåret 

2014/2015 ser vi att teknik lägger sig på tredje lägsta placering med sina 44 %.  
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Tidigare forskning 
 

Innan presentationen av tidigare forskning gällande teknikämnet och intresse så är 

det av vikt att framhålla de olikheter (utformning, ämnesinnehåll, 

ämnesintegrering med mera) som kan prägla teknikundervisningen vid en nationell 

och internationell jämförelse (Blomdahl, 2007, s. 23). Som nämnts i indelningen 

av denna studie är merparten av tidigare forskning gällande teknikintresse 

genomförd innan dagens läroplan (Lgr 11), vilket blad annat ligger till grund för 

denna studie – att få en generell och aktuell bild av dagens teknikundervisning i 

fråga om lärares attityder gentemot ämnet, hur teknikundervisningen bedrivs i 

praktiken samt vilka svårigheter tekniklärare kan känna gentemot sin 

undervisning. Det råder även brist på den mer generella ämnesdidaktiska 

forskningen inom teknikämnet, däremot ser man ett påbörjat ökat intresse för 

undervisningsämnet genom statliga satsningar som exempelvis lärarlyft med mera 

(Hagberg och Hultén, 2014, s. 10-11). 

 

Lärares utbildning, teknikdidaktiska kompetens samt personliga 
egenskaper 
Mattsson (2005b) visar i sin studie en stark koppling mellan lärares 

teknikdidaktiska kompetens och vilken utbildning de har (en formell 

tekniklärarutbildning eller en icke formell tekniklärarutbildning). Mattsson (2005b, 

s. 48-50) framhåller i sin studie hur de elever som undervisades av en formellt 

utbildad lärare gav en mer nyanserad bild av teknikundervisningen. Dessa elever 

hade även lättare att sätta teknikundervisningen i sammanhang samt att se ämnet 

som meningsfullt (Mattsson, 2005b, s. 49). Mattssons (2005b, s. 48) studie visade 

även på en koppling mellan formellt utbildade lärare och förekomsten av en mer 

praktiskt orienterad teknikundervisning, vilket även var en av de faktorerna som 

hade en positiv inverkan på grundskolelevers intresse gentemot teknikämnet. 

Veronika Bjurulfs (2008) avhandling, vilken granskar hur teknikämnet gestaltas av 

lärare i grundskolan, understryker även kopplingen mellan lärares utbildning och 

deras teknikdidaktiska kompetens. Studien understryker problematiken kring 

lärares bristande utbildning i teknik. Bjurulf (2008, s. 177) framför att bristen på 

utbildning samt bristen på intresse för ämnet delvis kan bero på teknikämnets ringa 

ålder, vilket medfört att många tekniklärare själva inte har någon erfarenhet av att 

ha läst ämnet i grundskolan. 

Lindahls (2003) longitudinella studie undersöker elevers intresse och attityder 

gentemot naturvetenskap och teknik samt intresset för fortsatta studier inom 

området.  Lindahl (2003, s. 113) lyfter bland annat lärares engagemang, deras 

personliga intresse för teknikämnet samt deras förmåga att skapa ett öppet 

klassrumsklimat som avgörande faktorer i utvecklandet av ett teknikintresse hos 

elever. Eleverna i Lindahls (2003, s. 118, 214) studie ser gärna att läraren är 

lättsam, ska kunna skoja samt vara hjälpsam. Vidare belyser Ardies m.fl. (2014, s. 

20) studie, vilken undersöker elevers attityder gentemot teknikämnet, vikten av 

goda relationer mellan lärare och elever för att skapa en motiverande och 

intressant teknikundervisning. Ardies m.fl. (2014, s. 20) anser även att det är av 

vikt att lärare visar ett personligt intresse för ämnet då intresse föder intresse. 

Lärares personliga egenskaper samt eget intresse för teknik som 

undervisningsämne framhålls även av Bjurulf (2008, s. 179) till att vara avgörande 

i skapandet av ett teknikintresse hos eleverna. 
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Undervisningens utformning 
Mattsson (2005b, s. 47-51) framhåller en stark koppling mellan teknikintresse och 

undervisningens utformning. Ardies m.fl. (2014, s. 20) understryker bland annat 

att mängden teknikundervisning eleverna får möjlighet till påverkar om ett intresse 

för ämnet väcks. Det är även av vikt att eleverna får en positiv inkörsport till 

ämnet då det kan vara mödosamt och problematiskt att omvandla en negativ 

erfarenhet till en mer positiv sådan (Lindahl, 2003, s. 239) 

Praktiska arbetssätt och möjligheterna till detta 

Eleverna i Mattssons (2005b. s. 48) samt Lindahls (2003, s. 232) studie framhåller 

de mer praktiska arbetssätten som mest tilltalande. Lindahls (2003, s. 232) samt 

Autios (2011, s. 2,6) studie (vilken undersöker elevers intresse för fortsatta studier 

inom teknik) framhäver däremot hur den mer praktiskt orienterade 

teknikundervisningen ställer höga krav på både skolan när det kommer till 

tillgången till materiella resurser samt undervisande lärare i fråga om 

specialkompetens. Det optimala teknikklassrummet ska enligt Autio (2011, s. 6) 

vara rymligt nog för alla elever samt vara rikt på relevant material och verktyg. 

Undervisningsmiljön (infrastruktur, klassrumsstorlek, tillgång till materiella 

resurser med mera) är således en viktig faktor för att möjliggöra det mer praktiska 

arbetet i teknikundervisningen och skapandet av ett teknikintresse hos eleverna 

(Lindahl, 2003, s. 118). I fråga om det mer praktiskt orienterade arbetet inom 

teknik understryker däremot Bjurulf (2008, s. 177) att man ofta ser en avsaknad av 

reflektion och diskussion i anknytning till de praktiska uppgifterna som eleverna 

blir tilldelade.  

Elevinflytande 

Att eleverna får vara med och påverka innehållet och undervisningens utformning i 

teknik var ett av de mest motivationshöjande momenten för flertalet av deltagarna 

i Autios (2011, s. 3, 5) studie. Detta medförde i sin tur att de fick känna en frihet 

och en självständighet i att kunna rikta in sig på saker som de har ett personligt 

intresse för. Känslan av självständighet var enligt Autios (2011, s. 6) studie även 

ett grundkrav för ett fortsatt teknikintresse och motivation i de högre åldrarna. 

Även Lindahl (2003, s. 239) framhåller att elever vill ha en större variation i sin 

undervisning och möjlighet till personligt inflytande. 

Ämnesinnehåll 
I Jidesjös (2012) avhandling granskas de nationella resultaten i forskningsprojektet 

”The Relevance of Science Edcuation (ROSE)” där frågor som berör elevers 

intresse för naturvetenskap och teknik diskuteras samt lärares utformning av 

undervisningen. Jidesjös (2012) avhandling grundar sig vidare på fem olika 

delstudier, där det i en av dessa framhålls att lärare har en benägenhet att undervisa 

om sådant ämnesinnehåll som eleverna ej finner relevant och intressant (Jidesjö 

m.fl. 2009, s. 12). Elever är exempelvis mer intresserade av att lära sig om nutida 

vetenskap och teknik medan lärare tenderar att undervisa de mer väletablerade 

faktakunskaperna som för eleverna uppfattas som tråkiga och föråldrade (Jidesjö 

m.fl. 2009, s. 12). Även Lindahl (2003, s. 232) ser ett starkt samband mellan 

undervisningens innehåll och elevers teknikintresse, där många av studiens 

deltagare påvisar ett intresse för teknik men inte den teknik de lär sig i skolan. Det 

framhålls även i Lindahls (2003, s. 232) studie att eleverna måste kunna relatera 

till ämnesinnehållet för att vidare kunna utveckla ett intresse.  
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Ämnesintegrering 
Lindahl (2003, s. 239) framför att teknikundervisningen (och den 

naturorienterande undervisningen) med fördel kan bedrivas ämnesövergripande då 

detta kan underlätta för eleverna att sätta teknikämnet i sammanhang. Det kan 

däremot som redan nämnts vara kritiskt att ämnesintegrera tekniken på ett 

oreflekterat sätt och ämnesintegrering kräver således planering. Lindahl (2003, s. 

155) framhåller exempelvis att många elever förknippar teknikämnet med 

matematik, ett för många mödosamt ämne. Detta kan medföra att elever känner 

olust och svårighet gentemot teknikämnet. Bjurulf (2008, s. 116) ger i sin studie 

exempel på hur fem olika tekniklärare bedriver sin teknikundervisning och studien 

visar bland annat att lärare med en bakgrund i naturvetenskap och teknik ofta 

begränsar sig i sin teknikundervisning. Detta till skillnad från de lärare som har en 

bakgrund i de mer praktiska och hantverksmässiga ämnena där 

teknikundervisningen bedrevs på ett friare och mer ämnesövergripande sätt. 

Teknikämnets betydelse för eleverna 
Lindahl (2003, s. 235) understryker att elever ofta har svårighet att se meningen 

med teknikundervisningen – ”De förstår sällan meningen med att lära sig ett visst 

innehåll, göra en laboration eller vilken betydelse det har i andra sammanhang och 

i deras liv” (Lindahl, 2003, s. 235). Deltagarna i Lindahls (2003, s. 236, 239) 

studie uppvisar även svårigheter för eleverna när det gäller att förstå och se värdet 

i det de lär sig inom teknik vilket vidare leder till att dem förlorar intresset. Även 

Bjurulf (2008, s. 6) understryker att teknikämnet ofta saknar en 

verklighetsanknytning vilket medför att ämnet ofta uppfattas som meningslöst av 

eleverna. Eva Blomdahl (2007) har i sin studie följt och analyserat två 

tekniklärares undervisning. De slutsatser som Blomdahl (2007, s. 168) drar är 

bland annat att användandet av ”platsen” som lärostoff i praktiken, ger eleverna 

möjligheten att förstå teknikämnet innehåll på ett mer nyanserat sätt. Blomdahl 

(2007, s. 169) anser även att teknikämnets läroplan ger rika möjligheter till denna 

mer verklighetsförankrade undervisning där ”platsen” står i centrum och att lärare 

och elever tillsammans kan arbeta fram ämnets lärostoff utifrån personliga 

preferenser och intressen.  
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Teoretisk inriktning  
 

Studien genomsyras av ett pragmatiskt perspektiv. Nedan följer en kort 

presentation av pragmatismen som lärandeteori, exempel på hur tidigare forskning 

förhållit sig till ett pragmatiskt perspektiv samt en kort begreppsförklaring kring 

hur centrala pragmatiska begreppen verkar för denna studie.  

 
Pragmatismen 
John Dewey (1859-1952) – filosof, forskare och samhällsdebattör, kan ses som en 

av pragmatismens främste företrädare då Deweys pragmatiska filosofi i hög grad 

har påverkat internationell såväl som nationell pedagogik och 

utbildningsvetenskap (Säljö, 2010, s. 174). Dewey var den pragmatiker som aktivt 

omsatte pragmatismens filosofi  i praktiken genom att låta öppna förskolor i 

Deweys learning by doing-anda (Säljö, 2010, s. 174). Skolan som institution 

ansågs enligt Dewey vara ”samhällets styrinstrument” beträffande elevers/barns 

utveckling samt samhällsutvecklingen i stort (Dewey, 2008, s. 19). En av 

pragmatismens grundläggande filosofiska utgångspunkter ligger i kunskapens 

betydelse för människors vardagliga liv och hur denna kunskap verkar för att 

underlätta och hantera de problem vi möter i vardagen (Säljö, 2010, s. 175). 

Grunden till all utbildning ska enligt Dewey ligga i individens intresse och 

aktivitet (Dewey, 2008, s. 17). Pragmatismens kunskapssyn ligger inte enbart i 

kunskapens värde för människan, i dess ”cash value”, utan kunskapen ska även 

kunna kopplas till människors tidigare erfarenheter. Skolan måste utifrån ett 

pragmatisk förhållningsätt således utgå ifrån elevers erfarenheter och personliga 

intressen samt stötta dem i utvecklandet av relevanta och användbara kunskaper 

som fortsättningsvis gör att de aktivt kan delta i det samhälle de lever i (Säljö, 

2010, s. 176). Genom lärande och undervisning ska eleverna enligt pragmatismen 

fördjupa sin förståelse av och förtrogenhet med sin omgivning (Säljö, 2015, s. 

131).  

Enligt Dewey formas vi av de erfarenheter vi har och av den omvärld vi möter, det 

är därför av vikt att skolan bygger vidare på dessa erfarenheter. Den socialisation 

och de erfarenheter eleverna har skapat sig utanför skolan kommer så småningom 

inte vara tillräckliga för att aktivt kunna delta i ”vuxenlivet” (Säljö, 2010, s. 178). I 

relation till detta så framhåller även pragmatismen vikten av att lära för ett aktivt 

engagemang i nuet och inte enbart ett lärande för framtiden (Säljö, 2015, s.132). 

Elever/barn ska ses som samhällsmedborgare och det ligger i skolans ansvar att 

dessa samhällsmedborgare utvecklar de kunskaper de behöver för att kunna leva 

ett ”rikt och produktivt liv i ett demokratiskt samhälle” (Säljö, 2010, s. 177). Inom 

pragmatismen spelar läraren en nyckelroll i arbetet att bland annat sammanföra 

elevers vardagliga föreställningsvärld och den mer vetenskapliga kunskapen de 

kommer i kontakt med i skolan (Säljö, 2015, s. 131). Detta ställer i sig höga krav 

på lärares didaktiska och ämnesmässiga kunskaper (Dewey, 2008 s. 17). 

Centrala teoretiska begrepp och hur de verkar för denna studie 
Nedan beskrivs hur studiens centrala pragmatiska begrepp använts inom tidigare 

forskning, samt hur de används i denna studie.  
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Intresse  
Enligt Dewey (2008, s. 17) ligger grunden till all utbildning i individens intresse 

och aktivitet. Intresse är däremot ett begrepp som kan definieras på många olika 

sätt beroende på vilken kontext begreppet refereras inom och vem som refererar 

till begreppet, det finns således ingen konsekvent definition av begreppet intresse 

(Anderhag, 2014, s. 32). Inom tidigare forskning är det vanligt att begreppet 

intresse relaterats till uppvisade attityder – motivation, engagemang med mera 

(Anderhag, 2014, s. 30). Anderhag (2014, s. 31) utgår ifrån begreppet intresse i sin 

avhandling och lyfter i sin definition av begreppet; intresse/attityd i 

lärandesammanhang är en persons positiva eller negativa svar på vetenskap. 

Anderhags (2014) avhandling studerar förvisso elevers intresse inom 

naturvetenskap men som presenterades i studiens bakgrund så finns det starka 

band mellan naturvetenskapen och teknikämnet i skolan. Anderhag (2014, s. 31) 

anser att elevers intresse för naturvetenskap grundar sig i deras engagemang 

gentemot ämnet, däri deras attityd och motivation. Nämnda attitydmässiga 

konstruktioner/begrepp kan i sig påverkas av bakomliggande faktorer så som 

identitet, socialt sammanhang och förståelse (Anderhag, 2014, s. 31). Trots delade 

meningar gällande begreppets definition går det att se att graden av en elevs 

intresse har stor inverkan på lärande (Anderhag, 2014, s. 32). Intressets inverkan 

på lärande är däremot beroende av huruvida det är ett personligt/ individuellt 

intresse eller ett situationsbundet intresse (Anderhag, 2014, s.32). Det individuella 

intresset/det inneboende intresset är ofta det som är mest långvågigt och bibehållet, 

tillskillnad från det situationsbundna intresset vilket tenderar att vara tillfälligt. 

Däremot framhåller Anderhag (2014, s. 33) att det mer situationsbundna intresset 

är lättast att påverka genom undervisning. Häri ligger vikten av att lärare genom 

rätt undervisning och stöd ska kunna omsätta det mer situationsbundna intresset till 

att bli ett individuellt och genuint intresse. Detta kan exempelvis göras genom en 

meningsfull undervisning vilken sätter elevernas kunskaper i sammanhang samt 

ger dem möjlighet till inflytande (Anderhag, 2014, s.33).  

 
Sammanhang  
Dewey (2008, s. 50) framhåller vikten av att inom utbildning utgå från elevens 

sociala liv istället för att utgå från en fast repertoar av ämnen vilka ofta saknar 

verklighetsförankring. Lärare behöver alltså skapa en undervisning vilken 

underlättar för elever att se sammanhang mellan det de möter i sitt sociala liv och 

det dem möter i skolan.  Dewey (2008, s. 52) anser att skolan ofta introducerar nya 

ämnen i en allt för objektiv form eller presenter nya ämnen på ett sådant vis att det 

ses som något helt nytt och främmande för eleverna. Istället borde de nya 

vetenskapliga kunskapen som elever kommer i kontakt med i skolan introduceras 

genom att utgå från de erfarenheter de redan har för att vidare bygga på dessa och 

lättare kunna dra paralleller och tydliggöra sammanhanget mellan elevens social 

liv och livet de möter i skolan. Detta kan exempelvis göras genom 

ämnesintegrering och elevinflytande; 

 

Ämnesintegrering 
Ämnesintegrerad undervisning medför att undervisningen förmedlas utifrån 

helheter där eleverna får lättare att sätta undervisningen i sammanhang samt 

koppla till elevernas tidigare erfarenheter (Dewey, 2008, s. 109). Dewey (2008, s. 

109) förklarar detta genom att framhålla att ”Ämnesindelningen är inte något som 

finns i barnets erfarenhet. Individen upplever inte tingen i separata fack”. 
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Begreppet ämnesintegrering avser vidare till undervisning där flera olika ämnen 

arbetar tillsammans i ett gemensamt undervisningssammanhang.  

Elevinflytande 
Dewey (2008, s. 19) betonar vikten av att skolan ska ge utrymme åt den enskilde 

elevens utveckling och fria växt. Att utgå ifrån elevernas tidigare erfarenheter, 

föreställningsvärld samt personliga intressen kan ur ett didaktiskt perspektiv ses 

som elevinflytande, vilket i sig även borde speglas i val av arbetssätt, 

ämnesinnehåll samt undervisningens utformning i stort (Säljö, 2010, s. 178). När 

det kommer till ämnesinnehåll anser Dewey att det inte borde finnas en skiljelinje 

mellan det generella och det mer elevorienterade lärostoffet, utan dessa borde 

ideligen samverka (Dewey, 2008, s. 20).  

 

Teori-praktik-reflektion   
Ett begrepp som ofta förknippas med Dewey men som snarare är skapat av hans 

efterföljare är ”Learning-by-doing” (Dewey, 2008, s. 16). Däremot är begreppet i 

sig kopplat till pragmatismen och i denna studie syftar det till ett samlingsbegrepp 

för samspelet mellan teori, praktik och reflektion (Säljö, 2010, s. 175). Dewey 

(2008, s. 19) anser ej att det finns en skiljelinje mellan teoretisk kontra praktisk 

kunskap, utan teori och praktik integreras och samspelar med varandra. Praktisk 

kunskap är ej möjlig utan de mer fundamentala teoretiska kunskaperna som vidare 

möjliggör reflektion. Teori ligger således till grund för våra praktiska handlingar 

(Säljö, 2010, s. 175). Dewey framhåller att undervisning och lärande i skolan 

borde vara inriktat på process, det vill säga att lära ut olika metoder för att nå 

kunskap istället för att vara allt för produktorienterad, där eleverna blir tilldelade 

kunskaper utan reflektion och bearbetning (Säljö, 2015, s. 144-145). 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att studera hur lärare skapar en intressant och engagerande 

teknikundervisning genom att besvara följande frågeställningar: 

 

1. Vem är teknikläraren i grundskolan (enligt lärarna)    

2. Hur genomförs undervisningen i teknik enligt lärarna? 

3. Vilka faktorer anser lärare har betydelse för att undervisningen i teknik ska 

vara intressant för elever? 

4. Vilka svårigheter anser lärare att de stöter på i arbetet att skapa en 

intressant teknikundervisning för eleverna? 

 

 

 

Material och metod 
 

I nedanstående avsnitt presenteras de metodval som legat till grund för studien, en 

genomgång av studiens deltagare, hur studien genomförts samt hur etiska 

överväganden tagits i anspråk. Vidare avslutas avsnittet med en presentation av 

den analysmetod som använts i bearbetningen av studiens insamlande material. 

Studien i sin helhet utgår från ett pragmatiskt perspektiv, vilken speglas i allt från 

studiens frågeställningar, skapandet av enkät/val av enkätfrågor, analysmetod, 

diskussion samt slutsatser. 

 

Design 
Metodvalet för denna studie var en nätbaserad enkät, alltså en kvantitativ ansats. 

Kvantitativa metoder är bra då man vill skaffa sig en generell bild av en situation 

eller grupp (Eliasson, 2006, s. 30), vilket är aktuellt för denna studie. En 

nätbaserad enkätundersökning möjliggör således att en stor mängd data kan samlas 

in på kort tid och där respondenternas fysiska plats ej spelar in. Metodvalet 

grundade sig bland annat på studiens snäva tidsram samt möjligheten att nå ut till 

så många tekniklärare som möjligt oavsett var i landet de befann sig. 

Enkätfrågorna varierade i sitt slag när det kom till grad av öppenhet. Merparten av 

enkätfrågorna var slutna (förbestämda svarsalternativ) men med förekommande 

inslag av mer fria och öppna frågor. Att merparten av enkätfrågorna var slutna 

motiveras även genom studiens begränsade tidsram. Slutna frågor är däremot inte 

helt oproblematiska då de kan medföra ett allt för objektivt resultat (Larsen, 2009, 

s. 48). Utifrån detta kompletterades följaktligen enkätundersökningen med enstaka 

öppna frågor. Larsen (2009, s. 48) lyfter vidare fördelarna med att kombinera 

graden av öppenhet i enkätfrågor för att väga upp respektive frågors för- och 

nackdelar. 

 

Enkäten 
Enkäten var utformad utifrån Google Forms (Google 2016) enkätverktyg, utan 

krav på personligt inloggning. Motivet bakom en digitaliserad enkät låg i dess 

lättillgänglighet för landets tekniklärare där varken tid eller rum blev en avgörande 

faktor för deltagande i studien. Enkätfrågorna var som nämnts olika till sitt slag 

med en variation i dess grad av öppenhet. De mer öppna frågorna verkade för att 

ge studien ett mer nyanserat svar samt att de fyllde en funktion som kontrollfrågor 
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till de mer sluta frågorna. Kontrollfrågor försäkrade att studiens respondenter 

uppfattade enkätfrågorna rätt samt ökade studiens validitet genom att forskaren 

blev försäkrad om att rätt frågor hade ställts (Larsen, 2009, s. 49). De övervägande 

slutna frågorna var utformade på två olika sätt – flervalsfrågor eller 

graderingsfrågor/likertskalor. Graderingsfrågorna utgick ifrån en skala mellan 1-5 

där 1= Instämmer, 2= Instämmer delvis, 3=varken eller (neutral), 4=Instämmer 

inte och 5=Instämmer verkligen inte. Inkluderandet av ett neutralt svarsalternativ 

grundar sig på Larsen (2009, s. 48), då hon framhåller hur frågor vilka syftar till att 

studera människors åsikter eller attityder bör ge respondenten möjligheten att avstå 

frågan genom ett neutralt svarsalternativ. De mer öppna frågornas utformning 

bestod av helt fria och frivilliga svar. Studiens lärare/respondenter verkade som 

den primära enheten för studien, alltså vem som skulle undersökas (Larsen, 2009, 

s. 37). De variabler (vad som skulle undersökas) som låg till grund för enkäten är 

vidare uttagna utifrån studiens syfte och frågeställningar, vilka i sig grundade sig 

på studiens valda teori – pragmatismen. Enkätfrågorna utgick utifrån nedanstående 

variabler: 

 

- Respondenternas bakgrund – erfarenhet av att undervisa i teknik, kön, 

behörighetsgrad med mera.  

 

- Teknikämnet utformning – hur många undervisningstimmar i veckan, 

integrering med andra ämnen (exempelvis de naturorienterande ämnena), 

läromedel, autentiska lärandesituationer (studiebesök, kopplingar till 

elevernas vardag med mera), arbetssätt (praktiskt kontra teoretiskt), 

ämnesinnehåll och elevinflytande, alltså i vilken grad elevernas personliga 

intressen anammades i undervisningen samt om eleverna fick vara med och 

påverka arbetssätt och ämnesinnehåll. 

 

- Lärares eget intresse och attityd gentemot teknikundervisningen – hur de 

framhöll sin egen teknikundervisning, huruvida de hade tillgång till de 

hjälpmedel och resurser som behövdes, om de ansåg att de själva hade ett 

teknikintresse samt vilka svårigheter som framhölls i relation till att 

bedriva en lyckad teknikundervisning.  

 

Reliabilitet samt validitet  
För att en studie ska bedömas vara av god kvalitet krävs det att studien i sig har 

hög reliabilitet samt validitet. Reliabilitet bygger på möjligheterna för ett likvärdigt 

resultat vid en upprepning av en likvärdig studie, alltså hur pass hög transparens 

studien har (Eliasson, 2006, s. 14-15). När det kommer till kvantitativa studier är 

det av hög vikt att försäkra sig att insamlat material är så pålitligt som möjligt. 

Detta kräver i sin tur att studiens båda parter (dem som genomför samt dem som 

deltar) ej missförstått varandra angående studiens syfte samt enkätfrågor och att 

det insamlade materialet för likvärdiga studier tolkas på samma sätt oavsett vilka 

som deltar i eller genomför studien (Eliasson, 2006, s. 15). För att öka denna 

studiens reliabilitet ställdes olika/fler frågor till en och samma variabel för att få ett 

så nyanserat och trovärdigt resultat som möjligt (Eliasson, 2006, s. 15).  Studien 

förbereddes även noga genom att enkätfrågorna omarbetades ett flertal gånger, och 

en teststudie genomfördes för att vinnlägga att enkätfrågorna uppfattades på ett 

likvärdigt sätt av såväl studiens genomförare som deltagare (Eliasson, 2006, s. 15). 



 

 15 

En studies validitet mäts i dess giltighet – alltså om studien undersöker det den 

utger sig för att göra, vilket i detta fall är studiens syfte och frågeställningar 

(Eliasson, 2006, s. 16). Frågeställningarna var i sig utformade på sådant vis att de 

var samstämmiga med val av metod samt teori, alltså att de var möjliga att besvara 

genom en kvantitativ ansats och grundade sig tå studiens teoretiska referensram. 

Enligt Eliasson (2006, s. 16) ligger en hög reliabilitet till grund för att vidare 

kunna genomföra en studie med hög validitet, reliabilitet och validitet går således 

hand i hand.  

 

Etiska överväganden  
I studier som involverar människor är det av vikt att ha ett etiskt förhållningssätt 

gentemot sitt studieobjekt, där man bland annat förhåller sig till studieobjektets 

(människans) omvärld, kultur och värderingar (Dimenäs, 2007, s. 23). Att ha ett 

etiskt förhållningsätt gentemot sitt studieobjekt kan däremot, i många fall, vara 

komplext då varje studie som involverar människor är unik (Dimenäs, 2007, s. 23). 

Vetenskapsrådet (2010) har utfärdat etiska regler/krav som ska verka som riktlinjer 

i det etiska arbetet av en studie: 

 

- Informationskravet – vilket understryker att forskningsobjekten måste vara 

väl informerade om studien (Vetenskapsrådet, 2010, s. 7).   

 

- Samtyckeskravet – alla medverkande måste lämna sitt samtycke. Dock så 

var detta ej aktuellt för denna studie, då ett deltagande (vilket var frivilligt) 

ansågs som ett samtycke att medverka i studien (Vetenskapsrådet, 2010, s. 

9).   

 

- Konfidentialitetskravet – alla uppgifter som rör de medverkande måste 

skyddas (Vetenskapsrådet, 2010, s. 12).   

 

- Nyttjandekravet – informationen om de medverkande får endast användas i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2010, s. 14).   

 

I denna studie tog samtliga deltagare del av ett informationsbrev som skickades ut 

innan de svarade på enkäten, vilket i sig uppfyllde informationskravet. Alla 

respondenter förblev anonyma och allt insamlat material var endast avsett att 

användas i forskningssyfte. Då enkäten var nätbaserad och anonym ansågs 

samtyckeskravet vara uppfyllt då respondenterna valde att besvara enkäten. 

 

Urval 
Då det ej var möjligt att nå ut till alla tekniklärare i landet grundade sig denna 

studie sig på det stickprov av tekniklärare som valde att delta i studien. För att 

kunna generalisera resultatet av en studie krävs det att urvalet är så pass stort att de 

oundvikliga felmarginalerna som ofta förekommer vid en studie som involverar 

människor minimeras (Larsen, 2009, s. 39-40). Trots att denna studie ej 

involverade statistiska analyser så utgick den från Larsens (2009, s. 40) riktlinjer 

om en minimumgräns på 30 deltagare, där slutresultatet för deltagande landade på 

totalt 34 respondenter. Det är här viktigt att poängtera att eventuella slutsatser 

enbart gäller för studiens fokusgrupp, alltså de 34 deltagande lärarna. Enkäten 

riktade sig till lärare som undervisade eller har undervisat i teknik. Krav på 

behörighet inom teknik var inget kriterium då studiens syfte var att få en generell 
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bild av dagsläget, genom att inte utesluta de lärare som ej var behöriga men ändå 

undervisade i teknik. Detta grundade sig även på Skolverkets (2016d) statistik, 

vilken visade att endast 44 % av tjänstgörande tekniklärare hade behörighet i 

ämnet. Urvalet om 34 deltagande tekniklärare är en följd av mailkontakt med 45 

rektorer från 6 närliggande kommuner, vilka ombads att vidarebefordra frågan om 

deltagande till vederbörande tekniklärare. Detta resulterade i återkoppling från 15 

tekniklärare där samtliga fick enkäten samt ett informationsbrev skickat till dem. 

Enkäten och informationsbrev skickades även ut till lärare som i någon mån var 

anslutna till CETIS (Centrum för tekniken i skolan) samt lades ut i 

teknikorienterade grupper via sociala medier. De olika spridningsmetoderna 

medförde i sig svårigheter med att ge en tydlig bild av studiens urvalsram. 

Geografiskt sett var spridningen av enkäten någorlunda varierad. Det gick däremot 

ej att säkerställa enkätens geografiska spridning då det ej var ett krav att besvara 

var i landet respondenterna arbetade. Den geografiska spridningen var inte heller 

satt i fokus för denna studie då populationen (antalet tekniklärare) i landet är låg 

med sina 875 tjänstgörande tekniklärare i grundskolans tidigare år (Skolverket, 

2016e). Detta medförde i sin tur att alla enkätsvar i sig var väldigt värdefulla för 

studien.  

 

Genomförande  
En kvantitativ undersökningsmetod valdes i form av en enkät/frågeformulär vilken 

utformades utifrån studiens syfte, frågeställningar och teoretiska referensram. Ett 

informationsbrev skapades där studiens avsikt tydligt framgick, liksom kraven för 

deltagande med mera (se bilaga 1). Informationsbrevet godkändes av 

vederbörande handledare innan utskick till potentiella respondenter.  En 

teststudie/pilotstudie genomfördes av sammanlagt 4 pedagoger vilka alla gav 

konstruktiv respons för att möjliggöra korrigeringar samt förbättra enkäten i fråga 

om förståelse och validitet. Den färdigställda enkäten resulterade i en 

nätbaserad/digital enkät skapad via Google Forms (Google 2016), vilken gick att 

nås via en digital öppen länk, utan krav på personlig inloggning. Enkäten (länken) 

samt informationsbrevet skickades i ett första skede ut till rektorer för skolor med 

årskurs 4-6 i närliggande kommuner via mail. Rektorerna blev ombedda att slussa 

frågan om deltagande vidare till berörda tekniklärare. Ytterligare tekniklärare 

kontaktades för deltagande via CETIS och deras kontaktnät, samt att enkäten lades 

även ut i slutna teknikgrupper via sociala medier.  

 

Bortfall  
Då enkäten var anonym var det problematiskt att säkerställa studiens bortfall. Att 

enkäten även spreds på olika sätt – via mail, genom andra (CETIS) samt lades ut 

via sociala medier medförde att det ej fanns någon direkt kontroll över vem som 

hade tillfrågats att delta i studien. Det enda konkreta beträffande bortfall var att 

enkäten skickades ut till 45 rektorer i närliggande kommuner, där 15 tekniklärare 

återkopplade om att de deltagit i studien. Hur stort bortfallet var bland resterande 

respondenter gick däremot ej att säkra.  

 

Analysmetod  
I analysarbetet av de variabler som ingick i studiens frågeställningar, användes en 

univariat analysmetod. Med hjälp av denna analysmetod beskrivs en variabel i 

taget genom att titta på individuella fördelningar. Denna analysmetod tittar alltså 

på en viss variabels frekvensfördelning (Larsen, 2009, s. 59), vilket här visades 
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med hjälp av diagram, tabeller samt förklaringar i löpande text. Den univariata 

analysen kompletterades vidare med en form av innehållsanalys för att framhäva 

de mer ”öppna” enkätsvaren, där teman ringades in utifrån studiens 

frågeställningar och teoretiska perspektiv (Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström, 2013, s.164).  Att olika analysmetoder användes grundade sig på 

enkätformulärets olika typer av frågor. Enkätens mer öppna svarsalternativ gick 

inte att analysera utifrån den mer kvantitativa analysmetoden (den univariata 

analysen) och därmed användes även en innehållsanalys. 

 

Hela studien genomsyrades av ett pragmatiskt perspektiv där några av studies 

centrala begrepp var intresse, erfaret, elevinflytande, ämnesintegrering, autentiska 

lärandesituationer med mera. Analysarbete utgick vidare ifrån dessa begrepp i 

samtliga analysmetoder samt vidare i resultatdiskussionen.  
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Resultat  
 

I denna del följer det resultat vilket analysarbetet av enkätunderlaget frambringade.  

I resultatdelen presenteras analysen av de olika variabler som går att koppla till 

studiens frågeställningar:  

 

1. Vem är teknikläraren i grundskolan (enligt lärarna)?    

2. Hur genomförs undervisningen i teknik enligt lärarna? 

3. Vilka faktorer anser lärare har betydelse för att undervisningen i teknik ska 

vara intressant för elever? 

4. Vilka svårigheter anser lärare att de stöter på i arbetet att skapa en 

intressant teknikundervisning för eleverna? 

 
Vem är teknikläraren i grundskolan (enligt respondenterna)?    
Studieunderlaget bestod av 34 respondenter, fördelade på 30 kvinnor (88 %) 

respektive 4 män (12 %) (Fig. 1a). Majoriteten av deltagarna hade mellan 10-20 

års erfarenhet av att undervisa i teknik (Fig. 1b). Förekomsten av behörighet bland 

studiens respondenter angavs till att 85 % var behöriga tekniklärare respektive 15 

% som var obehöriga att undervisa i teknik (Fig. 1c). Studien var framförallt riktad 

till tekniklärare i årskurs 4-6, däremot inkluderade resultatet även respondenter 

vars aktuella undervisningsgrupp bestod av elever från lägre samt högre årskurser 

(Fig. 1d).  
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Figur 1: Könsfördelning bland studiens respondenter (a). Respondenternas 

arbetslivserfarenhet av att undervisa inom teknik (b). Förekomsten av teknikbehörighet 

bland studiens respondenter (c). Respondenternas aktuella undervisningsgrupp (d). (n=34) 

 

I enkätsvaren framkom att flertalet av respondenterna hade ett stort intresse för 

teknik som undervisningsämne. 6 av 34 (ca. 18 %) svarade däremot att de hade ett 

lågt intresse eller inget intresse alls för teknikundervisningen (Fig. 2).  

 
 
Figur 2: I vilken grad respondenterna ansåg att de hade ett personligt intresse för teknik 

som undervisningsämne. (n=34). 

 

Bland de 6 respondenter vilka angav ett lågt eller inget intresse alls för ämnet gick 

det även att se att de framförallt undervisade i grundskolans tidigare år och hade 

mer än 10 års erfarenhet av att undervisa inom ämnet. Samtliga av dessa 

respondenter ansåg sig heller inte nöjda med den teknikundervisning de bedrev 

och alla ansåg sig ha svårigheter med att hantera teknikämnes kursplan i dess 

omfattning och begriplighet. 

 

I de mer öppna svarsalternativen angav även några respondenter hur det egna 

intresset påverkade undervisningen och elevernas intresse för teknik – ”Mitt eget 

intresse smittar av på eleverna” (Lärare), ”Eftersom jag tycker det är kul så lägger 

jag ner tid och får undervisningen till att funka” (Lärare).  När det kom till vad 

respondenterna angav att de kände sig mest nöjda med i sin teknikundervisning så 

angav de bland annat – ”Mest nöjd känner jag mig nog med att jag lyckats 

engagera mina elever i undervisningen och skapat ett intresse för ämnet” (Lärare).   

 

 

Hur genomförs teknikundervisningen i praktiken enligt studiens 
respondenter?  
Teknikundervisningen bedrevs, enligt studiens respondenter, med en tidsåtgång 

om knappt 1 timme per vecka. Det var enligt respondenterna vanligast att 

teknikämnet på något vis undervisades tillsammans med de naturorienterande 

ämnena (Fig. 3) och knappt hälften angav att de även bedrev teknikundervisning 

integrerad med ”övriga” undervisningsämnen (exempelvis matematik, svenska, 

engelska, de samhällsorienterade ämnena, slöjd med mera) (Fig. 3). De som 
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däremot angav att de bedrev en ämnesintegrerad undervisning med ”övriga” 

ämnen gjorde detta framförallt tillsammans med matematiken. Lägst 

ämnesintegrering framhölls mellan teknik och de mer praktiska ämnena så som 

bild, slöjd och idrott.  

I studiens enkätsvar gick det även att utläsa att det främst var i de tidigare 

årskurserna som teknikundervisningen integreras med både de naturorienterande 

ämnena och ”övriga” undervisningsämnen.  

 
  
Figur 3: Förekomsten av ämnesintegrering med de naturorienterande ämnena samt 

ämnesintegrering med ”övriga” undervisningsämnen. (n=34). 

 

I enkätunderlagets delar vilka berörde om respondenterna i någon grad utgick ifrån 

elevernas intressen och vardag angav respondenterna att de övervägande utgick 

ifrån elevernas föreställningsvärld (vardag/sociala liv och intressen) i planerandet 

och genomförandet av teknikundervisningen (Fig. 4). I kommentarsalternativet till 

denna fråga angavs även följande kommentar ” Det kan ju bli att jag skapar 

intresset, eftersom de inte visste att de var intresserade” (Lärare). I enkätsvaren 

syntes även att det var de respondenter som undervisade i grundskolans senare 

årskurser (årskurs 6 och uppåt) främst angav att de i teknikundervisningen utgick 

från elevernas intresse och vardag. Det var färre respondenter som undervisade i 

de tidigare årskurserna som angav att de utgick från elevernas personliga intresse i 

undervisningen. Bland de 6 respondenter vilka angav ett bristande intresse för 

undervisningsämnet teknik (Fig. 2) utgick ingen av dessa ifrån elevernas vardag 

och personligaintresse i planerandet och genomförandet av teknikundervisningen. 
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Figur 4: I vilken grad respondenterna utgick ifrån elevernas intresse och vardag i 

teknikundervisningen (n=34). 

 

Ungefär 60 % av respondenterna angav att de framförallt använde sig av läromedel 

(böcker) i kombination med praktiskt arbete i deras teknikundervisning. Det var 

ingen av respondenterna som angav att de enbart använde sig av läromedel medan 

nästan 1/3 angav att de bedrev en undervisning helt fritt från läromedel (böcker) 

(Fig. 5). I de mer öppna svarsalternativen relaterade till val av arbetssätt svarade 

respondenterna att de även använde sig av eget material och material från 

skolverket. Respondenterna angav också mer nyanserade svar så som – ”Jag vill 

säga att resonemang är basen, böcker och framförallt det praktiska arbetet stöttar 

och fördjupar” (Lärare) och ”Jag känner mig mest nöjd med att vi arbetar så 

mycket praktiskt, detta uppskattas av eleverna” (Lärare). 

 
 

Figur 5: Sammanställning av de vanligaste arbetssätten inom respondenternas 

teknikundervisning. Flera svarsalternativ möjliga (n=34). 
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Enkätunderlaget visade en relativt jämn fördelning mellan respondenter som angav 

att de inkluderade studiebesök (47 %) i sin teknikundervisning och de som angav 

att de inte gjorde det (53 %). Det gick även att utläsa att de respondenter som ej 

genomförde studiebesök i sin teknikundervisning heller inte gavs möjlighet till 

detta, bortsett från 2 stycken. Bland de respondenter vilka angav att de genomförde 

studiebesök gavs enligt respondenterna merparten av dem möjligheten till att 

genomföra studiebesök inom teknikundervisningen.  

Tillgången till givande och användbara läromedel inom teknikämnet ansågs vara 

relativt låg enligt studiens respondenter (Fig. 6). 

 

 
 

Figur 6: Huruvida respondenterna ansåg sig ha tillgång till givande och användbara 

läromedel inom teknik. (n=34). 

 

 

Det var endast en marginell skillnad mellan vilka delar av det centrala innehållet i 

teknik för årskurs 4-6 (Tekniska lösningar, Arbetssätt för utveckling av tekniska 

lösningar och Teknik, människa, samhälle och miljö) som fick störts utrymme i 

undervisningen. Det centrala innehållets (4-6) olika delar var således relativt jämnt 

fördelade i respondenternas teknikundervisning enligt dem själva. 

 

Vilka faktorer anses vara av betydelse för att undervisningen i teknik 
ska vara intressant för elever (enligt studiens respondenter)? 
Det praktiska arbetssättet är något som redan lyfts fram av respondenterna till att 

vara en vinstdrivande (i fråga om intresse) och positivt faktor i teknikundervisning. 

Begreppet ”praktiska arbetssätt” har däremot en stor beredd och kan definieras på 

många olika sätt. De praktiska arbetssätt som studiens respondenter ansåg att 

teknikundervisningen gav möjlighet till var exempelvis undersökande arbetssätt, 

problemlösning, olika ”byggen”/konstruktioner samt mycket arbete med 

återvunnet material samt programmering/digitalt arbete. 

Angående det centrala innehållets olika delar fanns skillnader mellan vilka delar 

respondenterna ansåg tilltala eleverna mest respektive minst. 73 % av studiens 

respondenter angav att de ansåg att de områden som gick under ”tekniska 
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lösningar” tilltalade eleverna mest och 62 % av studiens respondenter ansåg att de 

arbetsområden som berörde ”Teknik, människa, samhälle och miljö” tilltalade 

eleverna minst (Fig. 7) men fick ändå förhållandevis stort utrymme i 

respondenternas teknikundervisning enligt dem själva. De mer fria 

svarsalternativen visade att respondenterna bland annat ansåg att eleverna tyckte 

att de mer praktiska och konkreta arbetsområdena var mest tilltalande, däribland 

”byggandet” tog stor plats. När det kom till kommentarsalternativen för frågan om 

vilka delar som tilltalade eleverna minst gick det att utläsa motpolerna till det som 

nämndes av respondenterna under ”mest tilltalande”, det vill säga det allt för 

abstrakta och teoretiska delarna ur det centrala innehållet för teknik i årskurs 4-6. 

Trots variationen mellan mest och minst tilltalande för eleverna (enligt 

respondenterna) gavs det en del svar som angav att eleverna var intresserade av 

alla delar och att det snarare berodde på hur de presenterades – ”För denna och 

föregående fråga så ser jag inte att varken jag eller eleverna egentligen ser det ena 

eller andra som inte tilltalande. Det handlar mer om hur vi arbetar med dem” 

(Lärare). 

 

Figur 7: De delar som av det centrala innehållet för årskurs 4-6 i teknik som ansågs tilltala 

eleverna mest/minst enligt respondenterna. Flera svarsalternativ var möjliga (n=34). 
 

I enkätens slutliga, helt öppna fråga ombads respondenterna att kortfattat beskriva 

hur de arbetade för att skapa samt bibehålla ett teknikintresse hos sina elever. 

Under denna fråga gick följande områden att ringa in som intresseskapande: 

 

Kopplingen mellan teori och praktik: 
 

Jag varierar med samarbete, diskussion, presentation, teori, historiska 

perspektiv och framtida utveckling, egna idéer, gruppövningar, praktiska 

övningar – en blandning (Lärare). 

 

Jag blandar teori och praktik inom samma arbetsområde (Lärare). 
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Skapandet av en undervisning som utgick ifrån områden som intressera eleverna, 

som väcker nyfikenhet samt som drar kopplingar till elevernas vardag – 

undervisning som eleverna kan relatera till: 
 

Jag synliggör tekniken i elevernas vardag och berättar många historier 

samt tar ut dem i verkligheten, vilket underlättar inlärningen för många 

och gör lektionerna varierande (Lärare). 
 

Möjligheten för eleverna att se sammanhang i undervisningen genom bland annat 

ämnesintegrering, projektarbeten/temaarbeten, diskussion och resonemang: 
 

Jag är i grunden SO 4-9 lärare, som för några år sedan "lärarlyfte" i slöjd 

och är i dagarna klar med lärarlyft i teknik. Kombinationen här ger att jag 

har ett helhetsgrepp och kan förmedla det, vilket tycks roa och gynna 

eleverna. För tekniken blir satt i sammanhang direkt (Lärare). 
 

Vikten av att visa eget intresse, engagemang samt breda ämneskunskaper: 
 

Visar att jag själv är intresserad av ämnet och försöker dra paralleller från 

det stora till deras vardag (Lärare). 

 

Respondenterna angav således att de skapade en intresseväckande 

teknikundervisning genom att bland annat blanda teori och praktik, relatera 

undervisningen till elevernas intressen och vardag samt att de visade ett eget 

intresse och engagemang för ämnet.  

 
 

Vilka svårigheter anser respondenterna att de stöter på i arbetet med 
att skapa en intressant och engagerande teknikundervisning?  
Enkätunderlaget visar att respondenterna ej ansåg sig ha svårigheter med att skapa 

ett teknikintresse hos eleverna (Fig. 8). De ansåg sig heller inte ha svårigheter med 

att knyta teknikundervisningen till elevernas vardag/ sociala liv, däremot ansågs 

detta vara en något större svårighet än att skapa intresse (Fig. 8). 

 
Figur 8: I vilken grad (%) respondenterna ansåg sig ha svårigheter med att skapa ett 

teknikintresse hos sina elever samt om respondenterna ansåg sig ha svårigheter med att 

knyta undervisningen till elevernas vardag/sociala liv (n=34). 
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Organisatoriska aspekter  
När det kom till de missnöjen som respondenterna angav att de kände gentemot sin 

egen teknikundervisning underströks framförallt tidsaspekten och tillgången till 

materiella resurser, i fråga om – svårt att hinna med alla delar av det centrala 

innehållet, svårigheter med att ge teknikämnet det utrymme det behöver i relation 

till de naturorienterande ämnena, lite tid för planering samt dålig tillgång till 

adekvata verktyg och lämpliga undervisningsutrymmen. I de mer fria 

svarsalternativen gick det bland annat att läsa – ”Lite tid i timplan gör att det inte 

prioriteras” (Lärare), ”Plats och tid och material saknas ibland” (Lärare) och ”Jag 

känner mig nöjd med det vi har gjort och hunnit med. Det är dock svårt att hinna 

med alla delar ibland då ämnet inte har så mycket tid” (Lärare). 

I enkätsvaren framkom det att tillgången till bra och lämpliga materiella resurser 

samt tillräckligt med tid för att bedriva en lyckad undervisning skilde sig åt mellan 

teknikämnet och skolans övriga undervisningsämnena (Fig. 9). Respondenterna 

ansåg sig nämligen inte att ha den tid och de materiella resurser de behövde för att 

bedriva en bra teknikundervisning, däremot ansåg de i högre utsträckning att de 

hade tillgång till de resurser de behövde inom skolans övriga undervisningsämnen 

(Fig. 9). 

 

 

 

Figur 9: Huruvida respondenterna ansåg att de hade tillräckligt med tid för att bedriva en 

lyckad teknikundervisning och om de ansåg detsamma gällande ”övriga” 

undervisningsämnen (a). Huruvida respondenterna ansåg att de hade tillgång till de 

resurser (praktiska arbetsmaterial, läromedel etc.) de behövde för att bedriva en lyckad 

teknikundervisning kontra hur det såg ut i övriga undervisningsämnen (b). (n=34). 

För att belysa de mer organisatoriska frågorna ytterligare undersöktes de mer 

ingående för att undertrycka vilka ”områden” som respondenterna framhöll att de 

hade största svårigheterna med när det kom till att bedriva en lyckad 

teknikundervisning (Fig. 10). Det gick då återigen att se tidsaspekten som den 

största svårigheten följt av tillgången till materiella resurser, samarbete med andra 

lärare/ ämnesintegrering samt egen utbildning och erfarenhet. 
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Figur 10: Sammanfattning av vilka områden som ansågs vara mest problematiska för att 

bedriva en lyckad teknikundervisning. Flera svarsalternativ var möjliga. (n=34). 

 

 

 

Sammanfattning 
Merparten av de lärare som svarat på enkäten var kvinnor och de flesta uppgav att 

de hade minst 10 års erfarenhet av att undervisa i teknik. Nästan alla angav att de 

var behöriga inom teknik samt att de undervisade i årskurs 4-6. Det personliga 

intresset för teknik som undervisningsämne ansågs vara högt bland studiens 

respondenter. Däremot angav cirka 18 % att de saknade intresse för ämnet. Bland 

dessa respondenter gick det även att se att undervisningens utformning i fråga om 

bland annat elevinflytande påverkades. Merparten av respondenterna uttryckte 

inga svårigheter kring att skapa ett teknikintresse hos sina elever eller knyta 

undervisningen till elevernas personliga intresse och vardag. Respondenterna 

framhöll att teknikundervisningen ofta samordnades med de naturvetenskapliga 

ämnena samt att teknikundervisningen delvis bedrevs integrerat med skolans 

”övriga” undervisningsämnen och då framförallt med matematik och minst med de 

mer praktiska ämnena (bild, slöjd, idrott med mera). De vanligaste arbetssätten 

inom teknikundervisningen var enligt respondenterna en kombination av teori och 

praktik (böcker och praktiskt arbete). Knappt hälften angav att de inkluderade 

studiebesök i teknikundervisningen vilket delvis berodde på vilken möjlighet de 

gavs till att genomföra detta. Respondenterna bedrev en varierad undervisning 

beträffande ämnesinnehåll, där de tre huvudområdena av det centrala innehållet för 

årskurs 4-6 (Tekniska lösningar, Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar 

och Teknik, människa, samhälle och miljö) fick förhållandevis lika stort utrymme i 

teknikundervisningen. Respondenterna angav att de arbetsområden som gick under 

”tekniska lösningar” tilltalande eleverna mest och de arbetsområden som berörde 

”Teknik, människa, samhälle och miljö” tilltalade eleverna minst. När det kom till 

huruvida respondenterna utgick ifrån elevernas intresse och vardag i 

undervisningen angav merparten av studiens deltagare att detta inkluderades. När 

det kom till de svårigheter respondenterna angav i relation till att bedriva en 

intresseväckande teknikundervisning kunde man uttyda att tidsaspekten samt 

tillgången till materiella resurser var övervägande. Detta var även något som 
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respondenterna betonade vara särskilt för teknikämnet då de ej ansåg sig ha lika 

omfattande svårigheter med tid och materiella resursen i ”övriga” 

undervisningsämnen.  
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Diskussion 
 

I följande del kommer studiens styrkor samt svagheter att beskrivas genom en 

metoddiskussion, för att vidare även diskutera studiens reliabilitet samt validitet. 

Under resultatdiskussionen ställs primärdata (empiriskt material – resultatdelen) 

och sekundärdata (tidigare forskning) i relation tillvarandra för att slutligen kunna 

besvara studiens syfte och frågeställningar.  

 

Metoddiskussion  
Valet att utgå ifrån en kvantitativ ansats har både sina för- och nackdelar. Det som 

går att se som en fördel för denna studie var att metodvalet möjliggjorde att ett 

högre antal tekniklärare medverkade än vad som hade varit möjlig vid en mer 

kvalitativ ansats. Generellt sett så skapar kvantitativa metoder en större bredd 

vilket möjliggör att det lättare går att dra slutsatser och generalisera studiens 

resultat (Larsen, 2009, s. 25).  Larsen (2009, s. 40) understryker däremot att frågan 

om ett urvals storlek i sig är väldigt komplex och unikt för varje enskild studie. 

Det som går att säga om deltagandet för denna studie (34 respondenter, n=34) är 

att urvalet var relativt lågt i jämförelse med landets 875 tjänstgörande tekniklärare 

i grundskolans tidigare år (Skolverket, 2016e), alltså en relativt liten grupp av den 

sammantagna populationen (Eliasson, 2006, s. 45). Detta kan i sig ha påverka 

studiens generaliserbarhet och det är därför viktigt att understryka att de slutsatser 

som studien dragit endast går att applicera på studiens fokusgrupp (de 34 

deltagande lärarna). Antalet respondenter hade kunnat vara fler om studiens 

tidsåtgång ej varit så snäv, då det hade funnits möjlighet att nå ut till fler 

tekniklärare. 

 

För att öka studiens reliabilitet hade den kvantitativa ansatsen kunnat kompletteras 

med en mer kvalitativ metod i form av intervjuer. Detta hade exempelvis kunnat 

göras genom att respondenterna gett sitt medgivande att bli kontaktade för 

följdfrågor, vilket i sig hade kunnat ge den kvantitativa studien ett annat djup och 

ökad trovärdighet. Detta är även något som Larsen (2009, s. 26-27) framhåller 

genom att betona hur det vid underökningar som inkluderar människor samt 

känslor kan det vara en fördel att även möta respondenterna ansikte mot ansikte 

(Larsen, 2009, s. 26-27).  En av grunderna till det kvantitativa metodvalet var att 

efterarbetet av insamlad data skulle bli lättare och mindre tidskrävenda (återigen 

med utgångspunkt i studiens sväva tidsram) än om en kvalitativ metod används 

(Eliasson, 2006, s. 30). Detta visade sig däremot att efterföljande analysarbete i sin 

helhet var väldigt tidskrävande och mödosamt då enkäten utformades på sådant vis 

att den inkluderade olika typer av enkätfrågor, vilka i sig krävde olika 

analysmetoder.  

 

Överlag så anses enkätfrågorna vara genomarbetade och skapade utifrån studiens 

syfte, frågeställningar och teori. De variabler som ingick i studiens frågeställningar 

blev uppskattade genom olika typer av frågor vilket i sig ökat studiens validitet 

(Larsen. 2009, s. 41). Vid enkätstudier finns en viss risk att respondenter 

missförstår frågorna och därmed svarar efter de feltolkningar som gjorts vilket 

påverkar en studies reliabilitet (Larsen, 2009, s. 71). I enkätsvaren för denna studie 

har inte några sådana feltolkningar varit synliga vid analysen av enkätsvaren. Detta 

reducerades emellertid genom den pilotstudie som genomfördes innan enkäten 
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skickades ut.  När det kommer till enkätens graderingsfrågor så kan valet av en 

femgradigskala ha påverkat studiens reliabilitet och validitet då det neutrala 

svarsalternativet (3) medförde att en del av enkätunderlaget blev svårtolkat. Den 

femgradiga skalan kan även tolkats som att respondenterna ej besvarat frågan 

vilket vidare kan ha lett till minskad validitet.  Däremot så är det av vikt att 

inkludera ett neutralt svarsalternativ när det kommer till frågor som syftar till att 

studera människors åsikter eller attityder då respondenten bör ha möjligheten att 

avstå frågan om så önskas (Larsen, 2009, s. 48). En kvantitativ ansats svårigheter 

ligger bland annat i att säkerhetsställa studiens reliabilitet samt validitet genom att 

svårtolkade eller missvisande frågor ställs, förekomsten av feltolkning vid 

bearbetning av data samt att studiens upplägg kan påverka respondenterna (Larsen, 

2009, s. 71). För att minska feltolkning av enkätens frågor genomfördes en 

pilotstudie. I enkäten formulerades även kontrollfrågor för att reducera möjliga 

feltolkningar. Enkätfrågorna var även varierade i fråga om grad av öppenhet för att 

möjliggöra ett mer nyanserat resultat då respondenterna även fick utrycka sig mer 

fritt. 

 

Resultatdiskussion  
Resultatdiskussionens disposition utgår från studiens tre frågeställningar samt 

studiens centrala teoretiska begrepp – Intresse, Sammanhang och kopplingen 

mellan teori-praktik-reflektion (”learning by doing”), för att vidare besvara 

studiens syfte – att studera hur lärare skapar en intressant och engagerande 

teknikundervisning. 

 
Teknikundervisningens förmåga att tydliggöra sammanhang och syfte för 
att vidare skapa intresse  
Ämnesintegrering är något som belystes av Dewey (2008, s. 109) genom att 

skolans undervisningsämnen ej borde undervisas var för sig, utan integreras för att 

lättare kunna visa på sammanhang samt dra paralleller till elevernas tidigare 

erfarenheter. Att arbeta ämnesövergripande var även något som framhölls som 

positivt av studiens respondenter. Enligt respondenterna var det vanligast att 

teknikämnet på något vis samordnades med de naturorienterande ämnena. 

Kopplingen till de naturorienterande ämnena är något som visat sig vara 

fördelaktig i fråga om att skapa intresse och tydliggöra teknikundervisningens 

mening för eleverna, genom att låta tekniken verka som en praktisk tillämpning av 

naturvetenskapens lagar och teorier (Blomdahl, 2007, s. 43). Mer än hälften (59 

%) av studiens respondenter framhöll att de även bedrev en teknikundervisning 

vilken integrerades med andra undervisningsämnen utöver NO-ämnena och då 

framförallt med matematiken. Lägst ämnesintegrering framhölls mellan teknik och 

de praktiska ämnena så som bild, slöjd och idrott. Att teknikundervisning ofta 

integrerades med matematik är något som Lindahl (2003, s 115) understryker kan 

vara aningen problematiskt då många elever i detta fall tenderar att tappa intresset 

för teknik som undervisningsämne; ämnesintegrering måste således ske på ett 

strukturerat och genomtänkt vis för att kunna ta del av dess fördelar. Bjurulf (2008, 

s. 116) framhåller i sin studie att lärare med en bakgrund i naturvetenskap och 

teknik ofta begränsar sig i sin teknikundervisning. Detta till skillnad från de lärare 

som har en bakgrund i de mer praktiska och hantverksmässiga ämnena där 

undervisningen bedrevs på ett friare sätt. Lindahl (2003, s. 239) framhäver hur det 

mer generella ämnesövergripande arbetet (alltså inte enbart med de 

naturorienterande ämnena) inom teknikundervisningen kan stödja elevernas 



 

 30 

förmåga att sätta teknikundervisningen i sammanhang, underlätta kopplingen till 

deras vardagliga liv samt möjliggöra att eleverna ser värdet av 

teknikundervisningen. Att ha svårigheter med att se värdet i teknikundervisningen 

är i sig en bidragande faktor till att eleverna förlorat intresset (Lindahl, 2003, s. 

236, 239). . Utifrån detta kan man bland annat dra slutsatsen att respondenterna i 

större utsträckning borde integrera teknikämnet med de mer praktiska 

undervisningsämnena eftersom att detta framhölls som bristfälligt och inte 

begränsa sig i sin teknikundervisning då eleverna inte upplever skolans ämnen i 

separata fack (Dewey, 2008, s. 109).  

 

Enligt Dewey ligger grunden till all utbildning i individens intresse och aktivitet 

(Dewey, 2008, s. 17). Att utgå ifrån elevernas tidigare erfarenheter, vardag samt 

personliga intressen kan ur ett didaktiskt perspektiv ses som elevinflytande (Säljö, 

2010, s. 178). Dewey (2008, s. 19) betonade även vikten av att skolan borde ge 

utrymme åt den enskilde elevens utveckling och fria växt.  I de delar av enkäten 

som berörde huruvida respondenterna ansåg sig utgå ifrån elevernas intressen och 

vardag framhöll strax över hälften (56 %) att de utgick ifrån detta i planerandet 

och genomförandet av teknikundervisningen, och 18 % angav att de inte gjorde 

det. Respondenterna ansåg sig heller inte ha några svårigheter med att knyta 

teknikämnet till elevernas personliga föreställningsvärld.  Utifrån detta kan vi dra 

slutsatsen att studiens respondenter således lyckats med att utgå ifrån Skolverkets 

(2011b, s. 12) riktlinjer genom att knyta teknikundervisningen till ” elevgruppens 

intressen, erfarenheter och föreställningar kring det som undervisningen ska 

behandla”. Att eleverna får inflytande över teknikundervisningen har också visat 

sig vara ett av de mest motivationshöjande momenten för elever (Autio, 2011, s. 

3). Vidare ansåg sig respondenterna inte ha några större svårigheter med att skapa 

ett intresse för ämnet bland sina elever, vilket i sig är av stor vikt för att ett lärande 

ska vara möjligt (Anderhag, 2014, s. 32). Anderhag (2014, s. 32) framhåller 

däremot att intressets inverkan på lärande beror på huruvida det är ett personligt 

intresse eller ett situationsbundet intresse. Det individuella intresset är ofta det som 

är mest långvarigt, tillskillnad från det situationsbundna intresset vilket tenderar att 

vara tillfälligt. Det handlar således inte om att enbart utgå ifrån elevernas 

personliga intresse i undervisningen utan det handlar även om lärares förmåga att 

skapa ett intresse. I kommentarsalternativet till frågan om huruvida respondenterna 

utgick ifrån elevernas intresse och vardag i teknikundervisningen gick det att 

utläsa hur en av respondenterna betonar just detta – ” Det kan ju bli att jag skapar 

intresset, eftersom de inte visste att de var intresserade” (Lärare).   

 

När det kom till ämnesinnehåll så ansåg Dewey att det inte borde finnas en 

skiljelinje mellan det generella och det mer elevorienterade lärostoffet, utan dessa 

borde ideligen samverka (Dewey, 2008, s. 20). Respondenterna framhöll att de gav 

sina elever en varierad teknikundervisning då samtliga av alla delar av det centrala 

innehållet för årskurs 4-6 berördes i undervisningen, däremot underströks det att 

alla delar ej tilltalade eleverna lika mycket. De arbetsområden som enligt 

respondenterna tilltalade eleverna mest gick under “Tekniska lösningar” samt 

”Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar” och de områden som ansågs 

tilltala eleverna minst gick under ”Teknik, människa, samhälle och miljö”.  Varför 

just detta centrala innehåll (”Teknik, människa, samhälle och miljö”) ej ansågs 

intressera eleverna i samma utsträckning som övriga delar av teknikämnets 

kursplan går ej att fastställa genom denna studie. Däremot gick det att utläsa av 
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respondenternas svar att eleverna tyckte att de mer praktiska och konkreta 

arbetsområdena var mer tilltalande vika då syftade till delarna – ”Tekniska 

lösningar” samt ”Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar”. När det kom till 

de arbetsområden som berörde ”Teknik, människa, samhälle och miljö” framhölls 

det att detta delområde tenderade att vara mer abstrakt och teoretiskt. Lindahl 

(2003, s. 232) understryker ett starkt samband mellan undervisningens innehåll 

och elevers teknikintresse samt att många elever uppvisar ett intresse för teknik 

men inte den teknik de lär sig i skolan. Utifrån detta kan det vara av fördel att 

kritisk värdera hur de delar som berör ”Teknik, människa, samhälle och miljö” 

utformas i respondenternas teknikundervisning för att öka elevernas intresse för 

just detta område. Området hade förslagsvis kunnat introduceras genom mer 

praktiska och konkreta undervisningsmetoder då Anderberg m.fl. (2010, s. 22-24) 

framhåller hur det måste finnas en balans mellan det mer konkreta arbetet och det 

mer abstrakta och teoretiska arbetet för att möjliggöra meningsfullt lärande. 

 
Dewey (2008, s. 52) ansåg att skolan ofta introducerar nya ämnen i en allt för 

objektiv form eller presenterar nya ämnen på ett sådant vis att det ses som något 

helt nytt och främmande för eleverna. Istället borde de nya vetenskapliga 

kunskapen som elever kommer i kontakt med i skolan introduceras genom att utgå 

ifrån de erfarenheter de redan har för att vidare bygga på dessa och lättare kunna 

dra paralleller och tydliggöra sammanhanget mellan elevens social liv och livet de 

möter i skolan. Detta är även något som syns inom tidigare forskning (Bjurulf, 

2008, s. 6) där det framhålls hur teknikämnet ofta saknar en verklighetsanknytning 

vilket i sin tur medför att ämnet ofta uppfattas som meningslöst av eleverna. I detta 

avseende framhåller Blomdahl (2007, s. 169) att användandet av ”platsen” som 

lärostoff underlättar elevernas förmåga att sätta teknikundervisningen i 

sammanhang, skapa verklighetsförankring och därmed ge det mening. 

Verklighetsförankringen syftade delvis i denna studie till respondenternas 

inkluderande av studiebesök i teknikundervisningen. Det gick här att utläsa att 

förekomsten av studiebesök var relativt jämnt fördelad mellan dem som 

genomförde studiebesök (47 %) och de som inte genomförde studiebesök (53 %) i 

sin teknikundervisning. En motivering till varför de som genomförde studiebesök 

syntes i de mer fria svarsalternativen – ”Jag synliggör tekniken i elevernas vardag 

och berättar många historier samt tar ut dem i verkligheten, vilket underlättar 

inlärningen för många och gör lektionerna varierande” (Lärare).  Genom analysen 

av enkätunderlaget gick det även att utläsa att förekomsten av studiebesök var 

starkt förankrat i den möjlighet respondenterna angav att de hade för att genomföra 

detta (av skolan). Skolverket (2011a, s. 15) framhåller hur alla lärare har ett ansvar 

att skapa en varierad undervisning där eleverna ges möjlighet att testa olika 

arbetssätt och arbetsformer, däremot grundar sig detta på huruvida de ges 

möjlighet till detta av skolans huvudman och rektor.  

 

Studiens respondenter ansåg sig alltså inte ha svårigheter med de problematiska 

faktorerna rörande teknikundervisning och intresse som bland annat Lindahl 

(2003, s. 236, 239), Bjurulf (2008, s. 6) samt Skolinspektionen (2016, s. 7) 

framhållit. Studiens respondenter presenterar en teknikundervisning vilken i sig 

borde skapa goda möjligheter för eleverna att se teknikämnets syfte och 

sammanhang för att vidare skapa intresse. Detta gjordes genom att de bland annat 

angav att de i relativt hög grad ämnesintegrera teknikämnet med andra 

undervisningsämnen, genomförde studiebesök samt genom inkluderandet av 
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elevernas personliga intresse och vardag i undervisningen. Däremot hade detta 

kunnat utvecklas ytterligare genom att bland annat låta ämnesintegreringen 

inkluderade fler praktiska ämnen, genom att respektive skolor skapar bättre 

möjlighet för respondenterna att genomföra studiebesök samt i ännu högre grad 

inkludera eleverna i undervisningen. Hur respondenterna arbetar med det centrala 

innehållets olika delar i teknik borde förslagsvis även ses över då de olika delarna 

ej ansågs intresserar eleverna på samma sätt, delvis på grund av hur de presenteras.  

 

Respondenternas inkludering av ” learning by doing” i teknikundervisningen 
Begreppet ”Learning-by-doing” syftar till samspelet mellan handling, teori och 

reflektion (Säljö, 2010, s. 175).  Dewey (2008, s. 19) ansåg ej att det finns en 

skiljelinje mellan teoretisk kontra praktisk kunskap, utan teori och praktik 

integreras och samspelar med varandra (Säljö, 2010, s. 175). Undervisning och 

lärande i skolan borde enligt Dewey vara inriktat på process istället för att vara allt 

för produktorienterad, där eleverna blir tilldelade kunskaper utan reflektion och 

bearbetning (Säljö, 2015, s. 144-145). Skolinspektionen (2016, s. 3) framhåller att 

dagens teknikundervisning domineras av praktiskt arbete, vilket däremot ofta syns 

sakna en teoretisk anknytning samt möjligheten till reflektion. Detta kan i sin tur 

medföra att eleverna har svårigheter med att se meningen med de praktiska 

uppgifterna, vilket även kan utvecklas till ett icke existerande intresse för teknik 

(Skolinspektionen, 2016, s. 3). Bjurulf (2008, s. 177) framhåller även det praktiska 

arbetet som övervägande i dagens teknikundervisning, däremot understryker hon i 

samstämmighet med Skolinspektionen att det ofta saknas reflektion och 

diskussion. Det mer praktiska arbetet anses enligt Mattsson (2005b, s.48) samt 

Lindahl (2003, s. 323), vara det arbetssätt som i högst grad tilltalar eleverna och 

framhävs som teknikundervisningens höjdpunkt. I en analys med denna studies 

respondenter, framhölls arbetssätten läromedel (böcker) i kombination av praktiskt 

arbete som övervägande. Fördelen med att kombinera teori och praktik syntes även 

i de mer öppna kommentarerna som respondenterna gav i relation till val av 

arbetssätt – ”Jag vill säga att resonemang är basen, böcker och framförallt det 

praktiska arbetet stöttar och fördjupar” (Lärare). I fråga om de olika ”praktiska 

arbetssätten” som framhölls av studiens respondenter kunde man bland annat 

utläsa undersökande arbetssätt, problemlösning samt olika ”byggen” och 

konstruktioner.  Detta visade sig således att studiens respondenter framhöll ett mer 

holistiska tillvägagångsätt än vad tidigare forskning framhållit (Skolinspektionen, 

2016, s. 3; Bjurulf, 2008, s. 177). Det var vidare ingen av respondenterna som 

enbart arbetade med teoretiska arbetssätt, vilket är överensstämmande med vad 

Skolinspektionen (2016, s. 3) framhållit – att dagens teknikundervisning 

domineras av praktiskt arbete. Det kan utifrån enkätunderlaget således dras 

slutsatsen att respondenterna gav en varierad teknikundervisning där kopplingen 

mellan teori/praktik/reflektion var en frekvent del av undervisningen.  
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Respondenternas bakgrund – vem är dagens tekniklärare och hur påverkar 
lärarens personliga egenskaper förmågan att skapar en intressant och 
engagerande teknikundervisning? 
Könsfördelningen bland studiens respondenter var väldigt heterogen, med sina 88 

% kvinnor och 12 % män. Vid en första anblick kan denna fördelning verka 

missvisande, däremot är den någorlunda samstämmig med statistiska centralbyråns 

senaste mätning från 2014, där kvinnorna med sina 76 % utgör merparten landets 

grundskolelärare (Statistiska centralbyrån, 2016).  

 

Förekomsten av behörighet i gruppen var god, där 85 % av respondenterna angav 

att de var behöriga att undervisa i teknik. Vikten av adekvat tekniklärarutbildning 

understryks av bland annat Mattsson (2005b, s. 49) och Lindahl (2003, s.113) som 

en avgörande faktor i skapandet av ett teknikintresse hos elever. I tidigare 

forskningsstudier har det även observerats att andelen behöriga tekniklärare 

minskar samt att varannan lärare i teknik saknar teknikbehörighet (CETIS, 2016, s. 

5). Genom Skolverkets (2016d) statistik över andelen tjänstgörande tekniklärare 

kan man se att andelen behöriga tekniklärare i landet ligger på 44 %.  Detta samt 

CETIS (2016, s. 5) uttalande gällande den höga bristen på behöriga tekniklärare 

representeras däremot inte i denna studie. I en analys av hur respondenterna 

svarade att de bedrev en intresseväckande teknikundervisning gick det att dra 

paralleller till tidigare forskning i fråga om vilka faktorer som synts påverka 

elevers teknikintresse (Flanagan, 2016, s. 31-33). Vi har redan genom gjorda 

analyser av enkätunderlaget gällande respondenternas framhållna undervisning 

dragit slutsatsen att respondenterna bedrev en undervisning vilken i sig skapade de 

förutsättningar som elever behöver för att utveckla ett teknikintresse. Huruvida 

detta har att göra med att merparten av respondenterna var behöriga tekniklärare 

går inte att fastställa, däremot kan det säkerligen varit en påverkande faktor.  

 

Respondenternas personliga intresse för teknikämnet var överlag högt enligt 

respondenterna själva. I de mer öppna frågorna gällande vad respondenterna ansåg 

sig mest nöjda med i sin teknikundervisning nämnde de bland annat förmågan att 

skapa intresse hos sina elever samt hur det egna intresset för teknik påverkade och 

underlättade för att skapa en bra teknikundervisning. Lärares personliga intresse 

för sitt undervisningsämne är vidare något som framhålls som avgörande i 

avseende om teknikintresse hos elever av både Lindahl (2003), Ardies m.fl. (2014) 

samt Bjurulf (2008). Ardies m.fl. (2014, s. 20) understryker bland annat att det är 

av vikt att lärare visar ett personligt intresse för ämnet då intresse föder intresse. 

Trots att det personliga intresset för ämnet var övervägande angav 18 % av 

respondenterna att de saknade ett intresse för ämnet. Alla av dessa respondenter 

arbetade i de lägre årskurserna (lågstadiet) och hade mer än 10 års erfarenhet av att 

undervisa inom ämnet. Det personliga intresset för ämnet kunde ses påverka 

undervisningens utformning genom att ingen av dessa 18 % angav att de utgick 

ifrån elevernas vardag och personliga intresse i planerandet och genomförandet av 

teknikundervisningen. Samtliga av dessa respondenter ansåg sig heller inte nöjda 

med den teknikundervisning de bedrev och alla ansåg sig ha svårigheter med att 

hantera teknikämnes kursplan i dess omfattning och begriplighet. Enkätunderlaget 

betonar därmed att lärares pesoliga intresse för undervisningsämnet teknik kan 

påverkar huruvida de skapar förutsättningar för sina elever att se teknikämnets 

syfte och sammanhang för att vidare skapa intresse. Vad det låga intresset för 

teknikämnet (bland den avvikande gruppen) berodde på går ej att utläsa av denna 
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studie. Det hade däremot varit intressant att se närmre på om det finns kopplingar 

mellan lärares personliga intresse och kursplanen eller vilken årskurs de undervisar 

i.  

 

Organisatoriska svårigheter kring att skapa en intressant och engagerande 
teknikundervisning 
Respondenterna framhöll svårigheter kring en del faktorer vilka i sig kan ha haft 

stor inverkan på huruvida de haft möjligheten till att skapa en teknikundervisning 

som bland annat tydliggör ämnets syfte och sammanhang, utgår ifrån elevernas 

intresse och sociala liv samt inkluderar ”Learning by doing” i undervisningen 

(Dewey, 2008, s. 19, 50, 109).  

 

Den övervägande svårigheten som framhölls av studiens respondenter var 

tidsaspekten följt av bristen på materiella resurser. Problematiken kring tidsbristen 

för att bedriva en lyckad teknikundervisning kan delvis bero på oklarheterna kring 

teknikämnets timplan där teknik, biologi, kemi och fysik är tilldelade sammanlagt 

800 undervisningstimmar i grundskolan, dock utan vidare angivelser om 

fördelning (Skolverket, 2016c). CETIS (2016, s. 3, 9) anser här att det borde finnas 

en tydligare fördelning mellan teknik och de naturorienterande ämnena (i fråga om 

tidsåtgång) samt att teknikämnet i högre grad borde få mer enskild schemalagd 

undervisningstid. Beträffande respondenternas betonade svårigheter kring 

tillgången till relevanta materiella resurser gick det att utläsa en samstämmighet 

kring vad bland annat Autio (2011, s. 6) framhållit som problematiskt angående att 

skapa en intresseväckande teknikundervisning – det optimala teknikklassrummet 

måste vara rikt på relevant material och verktyg. Lindahl (2003, s.118). betonar 

även hur en adekvat undervisningsmiljö (infrastruktur, klassrumsstorlek, tillgång 

till materiella resurser med mera) vidare är ett krav för att skapa ett teknikintresse 

hos elever i skolan. Den uppvisade problematiken gällande tid och materiella 

resurser visade sig även vara speciell för teknikämnet då studiens respondenter ej 

ansåg sig ha likvärdiga svårigheter kring tid och materiella resurser i övriga 

undervisningsämnen. 
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Avslutande slutsatser och förslag på vidare forskning  
 

I sambandet mellan tidigare forskning, gällande skapandet av en intresseväckande 

teknikundervisning, och hur teknikundervisningen bedrevs i praktiken enligt 

studiens respondenter gavs det en sammanfattande bild av att respondenterna i hög 

grad skapade goda förutsättningar för sina elever att utveckla ett intresse för 

teknik. Respondenterna angav att de skapade varierad undervisning där 

teknikämnet integrerades med både de naturorienterande ämnena samt skolans 

”övriga” undervisningsämnen. Däremot hade detta kunnat göras i något större 

utsträckning med de mer praktiska ämnena vilket framhölls vara bristfälligt vid en 

analys av enkätunderlaget. I val av arbetssätt framhöll respondenterna ett mer 

holistiska tillvägagångsätt än vad tidigare forskning framhållit då merparten angav 

att de kombinerade teori, praktik samt reflektion i undervisningen samt 

inkluderade studiebesök vilket i sig möjliggjorde en mer verklighetsförankrad 

undervisning. Denna studie hade däremot med fördel kunnat kompletteras med en 

studie riktad till respondenternas elever för att få en mer nyanserad bild av 

undervisningen samt se om undervisningen möjliggjort skapandet av ett 

teknikintresse eller ej.  

 

Merparten av respondenterna angav att de hade ett personligt intresse för 

undervisningsämnet, däremot fanns det här en avvikande grupp vilka angav att de 

saknade intresse för teknikämnet. Detta syntes även påverka deras undervisning i 

fråga om de faktorer som genom tidigare forskning framhållits som 

intresseskapande, exempelvis genom att inkludera och utgå ifrån elevernas 

intressen och sociala liv i planerandet och genomförandet av 

teknikundervisningen. Vad respondenternas bristande intresse för teknik berodde 

på gick ej att fastställa genom denna studie, däremot genererade detta resultat en 

nyfikenhet för att vidare studera tekniklärares personliga intresse och dess 

påverkan på undervisningen. Denna studie framhöll alltså inga större svårigheter 

gällande skapandet av ett teknikintresse, däremot gick det att utläsa att 

respondenternas teknikundervisning inkluderade andra svårigheter så som brist på 

tid samt tillgången till materiella resurser i olika former. Utifrån detta finns där 

således ett även ett behov av forskning kring de mer organisatoriska områdena av 

undervisningen, för att vidare finna lösningar till hur teknikämnet i skolan kan 

effektiviseras genom exempelvis mer schemalagd tid, klarare riktlinjer kring 

ämnes tidfördelning samt utökade ekonomiska resurser så att skolorna kan få 

tillgång till bättre materiella medel.  Teknikämnet borde även omvärderas då det är 

av vikt för elevers framtida liv och samhällsdeltagande. Teknikämnets breda 

möjlighet/lättillgänglighet till ämnesövergripande arbete, verklighetsförankrat 

arbete och möjlighet till att utgå ifrån elevernas föreställningsvärld borde även 

belysas ytterligare. 
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Bilagor 

Bilaga 1. 

Informationsbrev 

 
 



 

 

 
 
 

Bilaga 2  

Enkätformulär  

 

Hur skapar lärare en intressant och 

engagerande teknikundervisning? 
 

Syftet med denna studie är att undersöka undervisning i teknik samt lärares 

intresse för teknikämnet. 

 

Studiens avsikt är att få inblick i hur lärare (som undervisar i teknik) arbetar 

och resonerar kring teknikämnet i skolan. I tidigare studier beskrivs det att 

lärare ibland uttrycker teknikundervisningen som problematisk samt att 

eleverna inte alltid upplever teknik som ett roligt och intressant ämne i 

skolan. Målet för studien är att utveckla min samt andra lärares framtida 

teknikundervisning genom att förhoppningsvis kunna skapa en meningsfull 

och engagerande undervisning som väcker ett teknikintresse hos elever såväl 

som hos lärare.  

Enkäten består dels av slutna frågor med färdiga svarsalternativ (flera 

svarsalternativ är här möjligt), mer öppna frågor där ni förväntas ge ett mer 

fritt och kortfattat svar samt påståenden där ni svarar utifrån en 

graderingsskala från 1-5: 

 

1- Instämmer 

2- Instämmer delvis  

3- Varken eller 

4- Instämmer inte 

5- Instämmer verkligen inte  
 

*Obligatorisk fråga 

 

Kön? * 

- Kvinna 

- Man 

- Avstår från att svara 

 

Vilka årskurser är din utbildning inriktad till? * 

- Förskolan 

- Lågstadiet 

- Mellanstadiet 

- Högstadiet 

- Gymnasiet 



 

 

 

Har du behörighet i teknik? * 

- Ja 

- Nej 

 

Har du behörighet i de naturorienterande ämnena? * 

- Ja 

- Nej 

 

Hur lång erfarenhet har du av att undervisa inom teknik? * 

- 0-5 år 

- 5-10 år 

- 10-20 år 

- mer än 20 år 

 

Jag undervisar just nu i teknik i årskurs * 

- F-3 

- 4 

- 5 

- 6 

- Högre 

- Ingen 

 

Jag är intresserad av teknik som undervisningsämne * 

 

Instämmer 1     2     3     4     5 Instämmer verkligen inte 

  

Teknikundervisningen bedrivs på ett bra sätt på din skola * 

 

Instämmer 1     2     3     4     5 Instämmer verkligen inte 

  

Kommentar till ovanstående fråga 

Vad är det som fungerar bra respektive dåligt med 

teknikundervisningen på din skola? 

 

Du har tillgång till de resurser (praktiska material- verktyg, 

byggmaterial etc.) som krävs för att du ska kunna bedriva en 

lyckad teknikundervisning? * 

Instämmer 1     2     3     4     5 Instämmer verkligen inte 

 

Kommentar till ovanstående fråga 

 



 

 

Du har tillräckligt med tid till att bedriva en lyckad 

teknikundervisning * 

 

Instämmer 1     2     3     4     5 Instämmer verkligen inte 

 

 

 

Du har tillgång till de resurser (praktiska material, läromedel etc.) 

som krävs för att du ska kunna bedriva en lyckad undervisning i 

dina övriga undervisningsämnen * 

 

Instämmer 1     2     3     4     5 Instämmer verkligen inte 

 

Vad känner du dig särskilt nöjd respektive missnöjd med i din 

teknikundervisning? 

 

Vilka är de största svårigheterna med att bedriva en bra 

teknikundersvisning? * 

- Skapa intresse hos eleverna 

- Tid 

- Materiella resurser 

- Din egen utbildning och erfarenhet 

- Tolkning av läroplanen 

- Samarbete med andra lärare och ämnesintegrering 

- Övrigt: 

 

 

Hur ofta undervisar/undervisade du dina elever i teknik/vecka? * 

- 1h 

- Mer än 1h 

- Mindre än 1h 

- Teknikundervisningen bedrivs tematiskt 

 

Kommentar till ovanstående fråga 

Exempelvis kan du här beskriva hur den tematiska undervisningen 

bedrivs (om så är fallet) eller annan kommentar till 

teknikundervisningens undervisningstid 

 

 

Undervisas teknik isolerat från de naturorienterande ämnena eller 

tillsammans? * 

- För sig själv 



 

 

- Tillsammans med Biologi/Kemi/Fysik (naturorienterande 

ämnena) 

 

Undervisas teknik tillsammans med några andra 

undervisningsämnen, bortsett från de naturorienterande ämnena? 

* 

- Nej 

- Med matematik 

- Med språk (svenska, engelska etc.) 

- Med de samhällsorienterade ämnena 

- Med de praktiska ämnen ( slöjd, bild och idrott) 

- Övrigt: 

 

Vilket/vilka är det vanligaste arbetssättet inom din 

teknikundervisning? * 

- Läromedel i form av böcker 

- Läromedel (böcker) i kombination med praktiskt arbete 

- Helt fritt från läromedel (böcker) 

- Färdiga koncept (exempelvis stadsmani eller NTA lådor) 

- Enbart praktiskt arbete 

- Övrigt: 

 

Kommentar till ovanstående fråga 

 

Det finns användbara och givande läromedel att tillgå för att 

bedriva en lyckad teknikundervisning * 

 

Instämmer 1     2     3     4     5 Instämmer verkligen inte 

 

Om du instämmer på ovanstående fråga, kan du ge några exempel 

på bra läromedel inom teknik? 

 

Ges det genom skolan möjlighet till studiebesök inom teknik? * 

- Ja 

- Nej 

- Delvis 

 

Förekommer det att du genomför studiebesök i din 

teknikundervisning? * 

- Ja, 1 per läsår 

- Ja, mer än 1 per läsår 

- Nej 



 

 

 

 

Vilken typ av praktiskt arbete anser du att teknikundervisningen 

ger möjlighet till? * 

 

Vilka delar av det centrala innehållet i teknik för årskurs 4-6 får 

störst utrymme i din teknikundervisning? * 

- ”Tekniska lösningar” 

- ”Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar” 

- ”Teknik, människa, samhälle och miljö” 

 

 

 

 

Vilka delar av det centrala innehållet känner du är mest 

tilltalande för eleverna? * 

- ”Tekniska lösningar” 

- ”Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar” 

- ”Teknik, människa, samhälle och miljö” 

 

Kommentar till ovanstående fråga 

Varför är just denna del av det centra innehållet mest tilltalade för 

eleverna? 

 

 

Vilka delar av det centrala innehållet känner du är minst 

tilltalande för eleverna? * 

- ”Tekniska lösningar” 

- ”Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar” 

- ”Teknik, människa, samhälle och miljö” 

 

Kommentar till ovanstående fråga 

Varför är just denna del av det centra innehållet minst tilltalade för 

eleverna? 

 

Teknikämnets kursplan är begriplig och hanterbar (till exempel i 

dess omfattning) * 

 

Instämmer 1     2     3     4     5 Instämmer verkligen inte 

 

Du utgår ifrån elevernas intresse och vardag i valet av arbetssätt 

och ämnesinnehåll * 



 

 

 

Instämmer 1     2     3     4     5 Instämmer verkligen inte 

 

Kommentar till ovanstående fråga 

 

Ser du det som en svårighet att knyta teknikundervisningen till 

elevernas föreställningsvärld (spel, lek, intressen) och vardag? * 

- Ja 

- Nej 

 

Ser du det som en svårighet att skapa teknikintresse hos eleverna * 

- Ja 

- Nej 

 

 

 

Du känner glädje/engagemang gentemot teknikämnet i skolan * 

 

Instämmer 1     2     3     4     5 Instämmer verkligen inte 

 

Hur skulle du själv beskriva (kortfattat) hur du arbetar inom 

teknik för att skapa och bibehålla ett teknikintresse hos eleverna? 

 

 

 

Tack för din tid! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3. 

 
Tabell 1: Sammanfattning av ”respondenternas bakgrund”, ”respondenternas attityd/ 

tankar och inställning till teknikämnet”, ”svårigheter och organisatoriska möjligheter till 

att bedriva en bra undervisning i teknik” samt ”undervisningens utformning”. 

 
 Variabel  Centralmått (vanligast 

förekommande) 

Respondenternas bakgrund Kön Kvinna (88 %) 

 Behörighet i teknik Ja (85 %) 

 Erfarenhet av att 

undervisa i teknik 

10-20 år (41 %) 

 Aktuell 

undervisningsgrupp 

Mellanstadiet (87 %) 

Respondenternas attityd/ 

tankar och synpunkter 

gentemot teknikämnet 

Känner ett personligt 

intresse för teknik som 

undervisningsämne  

Ja (76 %) 

 Känner glädje och 

engagemang gentemot 

teknik som 

undervisningsämne 

Ja (71 %) 

 Känner sig nöjd med den 

teknikundervisning de 

bedriver 

Ja (41 %), (27 % ställde sig 

neutrala i frågan) 

 Känner sig nöjd med den 

generella 

teknikundervisningen som 

bedrivs på vederbörande 

skola 

Ja (47 %), (24 % ställde sig 

neutrala i frågan) 

 Känner svårigheter i att 

knyta undervisningen till 

elevernas personliga 

intresse 

Nej (97 %) 

 Känner svårigheter i att 

knyta undervisningen till 

elevernas tidigare 

erfarenheter/ vardag 

Nej (79 %) 

Svårigheter och 

organisatoriska möjligheter 

till att bedriva en bra 

undervisning i teknik 

Tillräckligt med tid till att 

bedriva en lyckad 

teknikundervisning 

Nej (41 %), (21 % ställde sig 

neutrala i frågan) 

 Tillräckligt med resurser 

(praktiska material- 

verktyg, byggmaterial 

etc.) 

för att bedriva en lyckad 

teknikundervisning 

Nej (44 %), (18 % ställde sig 

neutrala i frågan) 

 De största svårigheterna 

med att bedriva en lyckad 

teknikundervisning 

1. Tid (76 %) 

2. Övriga resurser (50 %) 

 Svårigheter med att 

begripa teknikämnets 

kursplan 

Nej (94 %) 

 Möjlighet till att 

genomföra studiebesök i 

Ja (55 %) 

Undervisningen utformning  Ämnesintegrering med Ja (62 %) 



 

 

NO 

 Ämnesintegrering med 

övriga 

undervisningsämnen 

Nej (59 %) 

 Vanligaste arbetssättet 

inom 

teknikundervisningen 

Läromedel (böcker) i 

kombination med praktiskt 

arbete (59 %) 

 Det finns användbara och 

givande läromedel för att 

bedriva en bra 

teknikundervisning 

Nej ( 

 Förekommer det 

studiebesök i 

teknikundervisningen 

Nej (53 %) 

 Vilka delar av det centrala 

innehållet för årskurs 4-6 

får störst utrymme i 

teknikundervisningen 

Jämn fördelning  

 Vilka delar av det centrala 

innehållet i teknik anses 

vara mest tilltalande för 

eleverna i årskurs 4-6 

”Tekniska lösningar” (74 %) 

 Vilka delar av det centrala 

innehållet i teknik anses 

vara minst tilltalande för 

eleverna i årskurs 4-6 

”Teknik, människa, samhälle 

och miljö” (62 %) 

 Utgår 

teknikundervisningen i 

någon mån ifrån elevernas 

personliga intresse och 

vardag 

Ja (56 %) 

 

 


