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Abstrakt 
Finn upps ämnesverktyg är ett imponerande inspirationsverktyg för teknikundervisande 

lärare. Genom att identifiera och lösa ett problem, så får man eleverna att tänka i nya banor. 

Undervisningsmaterialet och lärarhandledningens upplägg, ger lärarna möjlighet att använda 

det i sin helhet eller bara välja ut enskilda delar. Men vilka erfarenheter har lärarna erhållit 

genom att arbeta med ämnesverktyget i undervisningen?  

Undersökningen genomfördes via en webbaserad kvantitativ enkät. Resultatet av 

undersökningen visade att eleverna lättare uppnått delar av skolans mål i teknik med stöd av 

Finn upps ämnesverktyg. En majoritet av lärarna instämde i att elevernas kvalitativa 

kunskaper påverkades positivt, vilket kunde leda till ett högre betyg. Dessutom intresserade 

sig flickorna mer för teknikämnet än tidigare forskning visat.  

 

Nyckelord 
Entreprenörskap, Finn upp, teknikundervisning, ämnesverktyg.  

 

Abstract  
Finn upp´s thread tools are an innovative way to increase students' knowledge of technology 

topic. By identifying and solving a problem, you get students to think in new ways about 

inventions. Teaching materials and teacher's structure of guidance, gives the teachers the 

possibility to use the material as a whole or just to choose certain parts. But what experience 

had the teachers and the students gained more knowledge by using the subject tool within 

the school teaching? The survey showed that students more easily reached some parts of the 

school's goals in technology with the support of the Finn's topic tools. A majority of the 

teachers agreed to that the students' qualitative knowledge was positively affected, which 

could result in a higher grade. In addition, the girls were more interested in the subject of 

technology than previous research have shown. 
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Jag vill tillägna mina barn, men framför allt min son - William Wallander, denna studie.  

 

William (då 8 år) återinsjuknade svårt i cancer under tiden som jag höll på med mitt 

forskningsprojekt (2007-2010). Det var en svår tid, som tog hårt på våra gemensamma 

krafter, energier och glädjeämnen. 

 

Vi tog oss igenom denna svåra tid tillsammans. Nu har vi äntligen kunnat ”återstarta” våra 

liv, som tog ”paus” under många år. Vi har nu återfått hoppet om en fortsatt framtid 

tillsammans och forskningsprojektet blev tillslut klart. 

 

Er pappa 
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1. Inledning 
Finn upp har utvecklat ett ämnesverktyg som bygger på problemlösning, kreativitet och 

uppfinnande för skolår 6-9, det kallas för ”Uppfinnarresan”. Detta inspirationsmaterial är ett 

hjälpmedel för alla lärare som vill väcka elevernas lust att upptäcka lust att lära teknik 

(bilaga 1).  

Genom att identifiera och lösa ett problem, så får man eleverna att tänka i nya banor. Skolor 

kan erhålla kostnadsfria lektionsmaterial och delta i nationella uppfinnartävlingar, vilka 

arrangeras vart tredje år och regionala tävlingar som arrangeras där emellan. 

 

Mitt intresse för Finn upps verksamhet och deras undervisningsmaterial väcktes för första 

gången på Växjö universitet, under teknikkursen Teknik och design, vid lärarutbildningen. 

Det jag först blev djupt imponerad av var det ämnesverktyg, som skickas ut helt gratis till 

Sveriges grundskolor. Materialets tilltalande upplägg ger lärarna möjlighet att använda det i 

sin helhet eller bara enskilda delar. Jag fann genast egna undervisningsmöjligheter kring det 

ämne som ligger mig närmast om hjärtat - teknikämnet. Men, det som imponerade på mig 

mest av allt, var deras riksomfattande uppfinningstävlingar som genomförs vart tredje år. 

 

När det senare var dags för den avslutande C-uppsatsen vid lärarutbildningen, kontaktade 

jag Finn upps verksamhetskontor i Stockholm. Syftet med kontakten var att undersöka om 

de hade något intresse av en undersökning kring deras verksamhet och/eller inspirations- 

material. Ingenting liknande hade tidigare genomförts, vilket medförde att Finn upp blev 

mycket intresserade. 

 

Efter ett antal möten stod det klart att vi skulle gå ut med en kvantitativ enkät till de skolor, 

som använde materialet. Under ett par hektiska möten sattes målen upp för hur enkäten 

skulle utformas, vad den skulle undersöka och hur resultatet skulle redovisas.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om betydelsen av ett läromedelsproducerat 

lektionsmaterial. Den forskningsfråga jag ställer är:  

- Vilken betydelse har Finn upps ämnesverktyg för lärarnas teknikundervisning? 

 

Med anledning av min forskningsfråga så uppstår följande underfrågor: 

- Vad är det egentligen tekniklärarna anser om Finn upps ämnesverktyg?  

- Hur kan materialet verkligen hjälpa lärarna att ge dem nya möjligheter till 

undervisning i teknikämnet?  

- På vilket sätt kan detta leda till att eleverna ökar sina kunskaper och därmed ev. 

förbättra sina betyg?  

 

1.2 Avgränsning 

Finn upp önskade en riksomfattande kvantitativ enkät, kompletterad med en kvalitativ 

intervju med de tekniklärare, som organisationen hade i sitt register. Vi diskuterade 

alternativa möjligheter för hur undersökningen praktiskt skulle kunna genomföras.  

 

I samarbete med Finn upp tog jag fram en aktuell målgrupp. Jag beslöt att ta med samtliga 

tekniklärare som använder Finn upps ämnesverktyg i årskurs 6-9, runt om i Sveriges 

grundskolor. På grund av undersökningens omfattning, enades vi om att enbart genomföra 

en kvantitativ enkät. 
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Den kvantitativa enkätens omfattning visade sig dock att bli alldeles för stor, i förhållande 

till min tillgängliga studietid för detta arbete. I samråd med Växjö universitetet beslöts, att 

undersökningen skulle begränsas till att enbart redovisa de frågor, som gällde Finn upps 

undervisningsmaterial.  
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2. Teoretisk förankring 
I det här kapitlet presenterar jag vad Finn upp är och hur deras pedagogiska metod kan 

användas, samt den referenslitteratur som mina forskningsresultat kommer att knytas till.  

Denna teoridel består av forskningsresultat och styrdokument för grundskolan, samt 

rapporter. Alla delar kan kopplas till grundskolan och teknikämnet.  

 

2.1 Finn upps ämnesverktyg
1
 

Finn upp är en pedagogisk metod, ett hjälpmedel för alla lärare i skolår 6-9 som vill väcka 

elevernas lust att upptäcka. I Finn upp används uppfinnande som ett sätt att lära. Eleverna 

får identifiera ett problem i sin vardag och får sedan försöka lösa problemet med en egen 

uppfinning. På vägen finns mycket att lära: om vår historia, om samhället, om teknik och 

inte minst om sig själv! Finn upp erbjuder kostnadsfritt inspirationsmaterial till alla skolor 

med skolår 6-9.  

 

Det handlar om att se saker ur nya perspektiv och att utnyttja sin kreativa förmåga för att 

lösa problem som dyker upp längs vägen. Målet med Finn upps ämnesverktyg är att vara 

med om en utvecklande och lärorik resa. Att en kommersiellt gångbar uppfinning ibland blir 

resultatet är en spännande bonus! Inte minst för uppfinnaren själv.  

 

Med hjälp a undervisningsmaterialet får eleverna själva söka den kunskap som behövs för 

att kunna ta fram och utveckla egna idéer. Arbetet utgår utifrån den innovativa processen. 

Finn upp kallar sin metod för ”Uppfinnarresan”.  

 

Resan har tre hållplatser:  

- idéa 

- designa  

- förverkliga 

 

Finn upp ger varje elev chansen att utforska egna idéer inom sina intresseområden. Det 

väcker initiativkraft och personlig motivation att aktivt söka upp den information och 

kunskap som behövs. Samtidigt stärks gemenskapen mellan elever och lärare genom att man 

samlas i ett projekt som alla arbetar med.  

 

Finn upp arrangerar en nationell uppfinnartävling för alla elever i skolår 6-9 vart tredje år. 

Det har de gjort sedan 1979 och det har genom åren visat sig bli Sveriges största 

uppfinnartävling!  

Sedan starten har Finn upp fått in över 48 000 kloka idéer från elever över hela landet.  

 

2.2 Använda finn upps inspirationsmaterial 

Ämnesverktyget, eller inspirationsverktyget som Finn upp kallar det, handlar om 

uppfinningens utveckling från idé till verklighet. Finn upp har skapat övningar, att 

använda i klassrummet i arbetet med "idéandet", design och förverkligande. 

 

Hur får man idéer? Det finns många olika sätt att framkalla idéer. Här följer några tips 

från Finn upp: 

 

Idéa  

Titta på saker som redan finns: dörrar, bord, lampor o s v. Hur kan de förbättras i 

  

  
 

                                                 
1
 Publiceras med tillstånd av Finn upp 100528.   Källa: http://www.finnupp.nu 



4 

 

funktion och form? Ändras behoven beroende på användare? 

Visst har även du irriterat dig på något någon gång? Mobbing, rusningstrafik, 

missbruk? Varför är det ett problem, vilka är behoven? 

Utgå från en särskild teknik. Vilka funktioner har tekniken och i vilka situationer 

skulle dessa vara praktiska att använda? T ex magnetism  

 

Designa 

Det har blivit dags att utveckla idéerna, se om de fungerar och testa om de måste 

förändras på något vis. Här tittar eleverna närmare på frågor som användning, 

funktion, materialval och form. Det är ofta när man börjar skissa kring problemet man 

försöker lösa, bygga modeller av sina idéer och testa dessa, som man börjar se brister 

och upptäcker nya lösningar på samma problem och sorterar ut de mest intressanta.  

 

Samla ihop mycket byggmaterial, så att klassen kan experimentera ordentligt. Ofta kan 

man få ihop en stor materialbank bara genom att ge varje elev uppgiften att ta med 

material hemifrån - mjölkkartonger, toarullar, glasburkar, läskburkar, snöre mm.  

 

Förverkliga 

Sanningens minut. Eleven har en bra idé, men är det någon som vill köpa den? Dags 

att undersöka hur det fungerar - i verkligheten. Man glömmer lätt bort att det på nära 

håll finns människor som har spännande yrken och som sitter på mycket kunskap och 

erfarenhet. Vad gör elevernas föräldrar till exempel? Kan någon av dem komma och 

berätta om hur det är att ta fram en ny produkt, material eller tjänst? Vad gör lokala 

företag och vilka jobbar där? Hur går det till i verkligheten egentligen? Låt 

verkligheten inspirera er! 

 

Det finns många delar som är viktiga att tänka igenom när det handlar om att gå från 

idé till verklighet t ex hur man presenterar och marknadsför produkten på ett 

pedagogiskt och övertygande sätt. Frågor som kan vara bra att ställa sig är: Hur fångar 

du kundens uppmärksamhet och hur får du henne intresserad? Är det viktigt att 

uppfinningen är gjord i ett miljövänligt material? Var ska uppfinningen säljas? Hur 

mycket är en köpare beredd att betala? Ska jag söka någon form av skydd för min idé?  

 

I arbetet med undervisningsmaterialet kan du som lärare involvera hela lärarlaget.  

SO Historiska och nutida uppfinningar och uppfinnare, informationssökning, 

problemidentifiering i närmiljön/samhället, bjud in/besök en 

industridesigner, engagera lokalt näringsliv, produktskydd, försäljning, 

marknadsföring, juridik, informationssökning, besök hos företag och 

organisationer, ordna festival/utställning/tävling och entreprenörskap. 

Språk Läsförståelse, bearbetning av utländsk information, besök av/hos 

engelskspråkiga uppfinnare och företagsrepresentanter, samt presentation, 

tekniskt språk, bruksanvisning, tala inför grupp och översättning. 

NO Miljö, teknik, resurstänkande, miljö, teknik, resurstänkande och 

materiallära 

Bild Skisser, ritningar, datormodeller, färgsättning, utställning, presentation, 

samt besök på PR- och reklambyrå. 

MA Mätning, måttsättning, proportioner, enheter, skala, kostnadsberäkningar 

Slöjd Modellbygge, material, prototyp och presentation. 

Musik Ljudmässig identitet (t ex jingel), besök på radio. 

HK Konsumenträtt, samt catering till festival/utställning/tävling. 
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2.3 Förankring i styrdokument  

I läroplanen, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 

Lpo94, tas fyra olika kunskapsformer upp:  

- fakta 

- förståelse 

- färdigheter    

- förtrogenhet.  

 

Fakta avser kunskap såsom information, regler och olika konventioner som t ex Sverige har 

undertecknat.  

 

Att förstå, innebär att begripa och att uppfatta innebörden i ett fenomen. Användaren 

behöver känna till de begrepp och strukturer som finns inom olika ämnesområden. 

 

Färdighetskunskap är en praktisk och teoretisk form av kunskap som betyder att man vet hur 

något skall utföras och kan göra detta.   

 

Förtrogenhetskunskaper innebär en kännedom eller kunskap, som utvecklas inom oss själva, 

och som t ex bygger på användarens tidigare upplevelser och erfarenheter. Man kan tillämpa 

regler på olika sätt beroende på det unika i situationen eller använda sig av tidigare 

erfarenheter i nya situationer.  

 

Vår grundskola ska enligt Lpo94 förmedla bestående kunskaper, vilket utgörs av 

kärninnehållet i alla skolämnena. Kunskaperna ska omfatta fakta, färdigheter, begrepp och 

teorier. Dessutom ska all undervisning sträva mot att eleverna på egen hand utvecklar teorier 

och förståelse för sina faktakunskaper och som de kan sätta in i ett sammanhang. I 

undervisningen ska miljö, internationella, etiska och historiska perspektiv ingå. I läroplanen 

anges inte något bestämt innehåll i skolans undervisning. Detta tolkas och utvecklas inom 

varje enskild skola. Det som tydligt framgår är mål och kunskapskvaliteter som är centrala i 

varje ämne. 

 

Kursplanerna visar hur ämnena eller kurserna kan bidra till att eleverna får möjlighet att 

utvecklas enligt de uppsatta värden och mål som anges. I kursplanerna beskrivs alla ämnen, 

vad ämnena syftar till och hur det är uppbyggda. Här anges också den centrala kunskap, 

färdighet och förståelse, som eleverna skall uppnå i respektive ämne.  

 

Målen i kursplanerna består av två olika slags mål:  

- målen som ämnet ska sträva mot 

- målen som skall ha uppnåtts av alla elever.  

 

I kursplanerna finns betygskriterier. Betygskriterierna visar vilka kunskapsnivåer, som 

eleverna skall uppnå för att nå respektive betyg Godkänt, Väl godkänt och Mycket väl 

godkänt.  För att undervisningens resultat skall gå att följa, har ett avstämningstillfälle lagts 

in efter det femte skolåret. Kursplanerna har under åren reviderats, bl a teknikämnets 

kursplan, som senast daterats till år 2000. Teknikämnet bör kännetecknas av ett praktiskt och 

ett undersökande arbetssätt. I detta inryms t ex nya lösningar av befintlig teknik, vår miljö, 

mänskliga behov, teknikens konsekvenser och fördelar. Inom teknikämnet används 

kunskaper från många olika områden, bl a från biologi, fysik och kemi. Det är dock viktigt 

att teknikämnet inte hanteras som ett underordnat NO-ämne, vilket det lätt kan bli om 

skolorna slår ihop sin NO-undervisning (Eriksson, 2005).  
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2.4 Entreprenörskap 

Finn upp har utvecklat sin pedagogiska modell med utgångspunkt i ett entreprenöriellt 

förhållningssätt. Med anledning av detta, har jag valt att utgå ifrån tidigare forskning, som 

belyser vad detta begrepp står för, handlar om och hur det kan tillföras i skolans 

undervisning. 

 

Entreprenörskap kan definieras som förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser 

för att ta tillvara dessa möjligheter. Entreprenörskapet får någonting att ändra riktning. Nya 

infallsvinklar hittas och utvecklas, enligt Wikipedia (2010). 

 

Vanliga drag hos entreprenörer är nyfikenhet, kreativitet, självständighet, envishet, 

hängivenhet, optimism, visionärt tänkande och en positiv syn på arbete. Det skall också tas 

upp att det finns kritik mot det individfokuserade perspektivet på entreprenörskap, där 

nätverk, kultur och teamarbete istället framhålls, som viktiga förklaringar bakom ett 

framgångsrikt entreprenörskap. 

 

I slutet av 1900-talet togs olika initiativ för att öka entreprenörskap i skolan, skriver Peterson 

och Westlund (2007)  vidare. Bland annat startade Snilleblixtarna, Finn upp, Ung 

Företagsamhet, Drivhuset och flera andra organisationer, alla med tydliga mål för att få fler 

unga att våga satsa på sina egna idéer. Dessa initiativ har bidragit till att en ökad efterfrågan 

på kunskap om hur de entreprenöriella möjligheterna kan tillföras skolornas undervisning.  

 

I skolan pågår en konstant förändringsprocess. Exempelvis så har en förändrad kunskapssyn 

introducerats i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritids-

hemmet, Lpo94. Lpo94 ger varje enskild lärare och varje enskild skola en stor frihet att 

påverka undervisningens innehåll (mer om Lpo94 finns att läsa längre fram). Men, skolan 

har trotts detta inte kunnat svara på de nya utmaningarna som de nya styrdokumenten 

innebär. En av anledningarna kan vara att det tar tid att förankra nya pedagogiska 

undervisningsmetoder, för att kunna möta samhällsförändringarna och den förändrade 

kunskapssynen i läroplanen. 

 

Dagens grundskola är en utbildningsform, som alla vuxna i vårt samhälle ska ha gått 

igenom. Många tror sig veta hur denna utbildningsform ska fungera, baserat på sina egna 

erfarenheter, vilket lätt överförs till den undervisning som bedrivs idag. Att samhället har 

förändrats runt omkring dagens skola och dess undervisning är inte lika uppenbart för alla, 

inte ens för dem som idag är verksamma i grundskolan. Enligt Peterson och Westlund 

behövs det antagligen 10–15 år till, innan vi kan se både för- och nackdelarna med denna 

reform. Självklart kan det bli kaotiskt när flera personer inte har hittat sina nya roller och 

former. Kännetecknande för undervisningen i dagens skola är att en del lärare velat sträva 

tillbaka mot den gamla skolformen. Detta kan man ana genom att de fortsätter att använda, 

sedan länge, inarbetade (äldre) metoder. Antagligen för att  kunna införa mer ordning och 

reda, medan andra vill ta stora steg framåt och skapa helt nya möjligheter, arbetsmetoder och 

former. Idag räcker det inte enbart med mycket ”kunskap” för att överleva och ha en plats på 

arbetsmarknaden. Men vad ska skolan prioritera? Ämnesskolning, som traditionen 

förespråkar eller kompetensutveckling, som en förberedelse för arbetslivet eller fostran av 

individer? Åsikterna går isär, hävdar Peterson och Westlund. 
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 Inlärd hjälplöshet ses som ett, mer eller mindre, ihållande inlärt tillstånd, som förhindrar 

lärande och förändringsbenägenhet hos elever i grundskolan. Tillståndet antas att ha att göra 

med att individen inte kan se sambandet mellan sitt eget agerande och dess konsekvenser för 

omvärlden. Inlärd hjälplöshet är en beteendevetenskaplig term. Oförmågan att utföra vissa 

arbetsmoment eller hantera vissa situationer består trots att de verkliga fysiska/psykiska 

förutsättningarna inte längre borde vara något hinder. Wikipedia (2009). 

 

Undersökningar visar t ex att hjälplösheten sänker inlärningsförmågan hos elever och 

undergräver motivation till att ta egna initiativ. Inlärd hjälplöshet försvårar även förmågan 

att kunna se, att ens eget initiativ, kan ha bidragit till framgång. Peterson och Westlund lyfter 

även fram att denna hjälplöshet kan få svåra konsekvenser och att den även försämrar 

förmågan till att lösa problem. Detta innebär att det i slutändan kan framkalla emotionella 

störningar och ohälsa. 

 

Det ställs idag högre krav på människor att ständigt välja och besluta saker. Utbudet av 

valmöjligheter ökar ständigt och tillsammans med att massmedias yttre krav läggs över våra 

axlar, innebär det att fler barn, elever och ungdomar utvecklar symptom, som kan härledas 

till ”inlärd hjälplöshet”. 

 

Entreprenöriellt lärande är en utmärkt pedagogiskt form för att: 

- skapa möjligheter för de elever som börjat utveckla en inlärd hjälplöshet 

- väcka liv i den egna drivkraften. 

 

Entreprenöriellt lärande är ett utmärkt sätt att locka fram motivationen och engagemanget 

hos eleverna i skolans alla ämnen. Naturligtvis finns det lärare, som inte känner sig bekväma 

med detta och anser att skolan inte ska utbilda entreprenörer. Peterson och Westlund påpekar 

att det inte är för att utbilda fler företagare, som skolan bör arbeta med mer entreprenörskap. 

Anledningen till att skolan bör arbeta mer med entreprenöriellt lärande, enligt Peterson och 

Westlund, är snarare att arbetssättet ingår i ett av de mest övergripande målen i Lpo94. D v s 

att skolan ska förbereda elever för de utmaningar, som de kommer att finna i dagens 

samhälle. 

 

Enligt en av de aktörer
2
 som Berglund och Holmgren hänvisar till, bör entreprenörskap i 

skolan mer betraktas som ett förhållningssätt, än en pedagogisk metod. Det handlar främst 

om att bejaka barnens nyfikenhet och initiativförmåga. Även om delar av verksamheten just 

är att stödja och sprida koncept, som Snilleblixtarna och Finn upp, ses inte deras 

verksamhet och material som något bra underlag för att kunna förändra lärarnas 

förhållningssätt. 

 

Ofta återkommer liknande diskussioner i samtalen mellan lärarna och andra aktörer
3
, vilket 

Berglund och Holmgren tolkar som om att det finns ett motstånd mot att integrera 

entreprenörskap i skolans undervisning som en pedagogisk idé, trots stöd av aktiviteter. 

Men, de korta aktiviteterna blir, som en av de svarande uttryckte det, ”en krydda i vardagen” 

(sid 56).  

 

Redan idag finns ingen utbildning som är helt befriad från entreprenörskap. I skolan handlar 

det om att skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sin kreativitet, reflexivitet
4
 och 

                                                 
2
 Berglund & Holmgren anger inte vilken aktör som åsyftas. 

3
 Berglund & Holmgren anger inte vilka aktörer som åsyftas. 

4
 Svenska Akademins ordbok: reflekterande, tänkande, som stämmer till eftertanke. 
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initiativkraft, påstår Berglund och Holmgren. Lika lite finns det ingen utbildning idag, som 

helt har genomsyrats av entreprenörskap. Det handlar snarare om olika nyanser där 

verksamheterna och materialen kan bidra till nya insikter och därigenom lyckas utveckla den 

pedagogiska idén vidare. Därmed kan man tänka att både aktiviteter, likväl som pedagogiska 

metoder, har sina förtjänster och brister. Därför bör det snarare handla om hur dessa två – 

aktivitet/pedagogik – kan korsbefrukta varandra i den utveckling som pågår i svenska 

skolor. Detta kan man läsa i Entreprenörskap och skolan. 

 

Av stor vikt verkar det vara lärarnas egen förmåga att samarbeta och hitta lösningar på 

schemastrukturen för att få in entreprenörskapet i undervisningen. Framförallt så lyfter 

Berglund och Holmgren fram att detta verkar vara ett bekymmer för lärarna på högstadiet 

och gymnasiet. Ju mer ämnesspecifik utbildningen är, desto svårare tycks det vara att 

samarbeta och organisera lärarlagen kring eleverna.  

 

2.5 Teknikämnet i grundskolan enligt forskningsresultat och rapporter 

Det framgår i olika rapporter att teknikämnet inte har en naturlig plats i grundskolans 

undervisning, att ämnet är lågprioriterat och att eleverna inte är intresserade. 

Forskningsresultat visar på att lärarna själva är missnöjda med sin egen undervisning. 

Lärarna anser även att ämnet måste utvecklas och prioriteras. Själva efterlyser de nödvändig 

fort- och vidareutbildningar.  

 

Eriksson (2005) är projektledare inom Teknikföretagens undersökning Alla barn har rätt till 

teknikundervisning – en rapport om teknikämnet i dagens grundskola. Inledningsvis påpekar 

han i sin analys att det framgår att barnen i Sverige behöver en grundläggande teknisk 

kompetens, för att kunna göra aktiva och bra val i livet och för att bli attraktiva på en 

framtida arbetsmarknad, men även för att kunna ingå i en globalare värld.  

 

Enligt Eriksson är intresset för att äga och använda tekniska produkter stort, t ex datorer med 

oändliga möjligheter och med tillgång till att skapa egna upparbetade kontaktnät, spridda 

långt utanför landets gränser. Man underlättar för sig själv, om man har ett intresse för 

tekniken runt omkring sig, för att t ex kunna spara tid vid deklaration, informationssökning 

eller för att sköta sina egna bankärenden. Dessutom blir teknik allt viktigare inom en rad 

yrken, oavsett om det handlar om arbete inom vård- och omsorgssektorn, handel eller 

teknikföretag.  

 

Eriksson belyser även att grundskolan har en avgörande betydelse för att dagens elever 

upptäcker teknikens möjligheter. Teknikämnet är viktigt för att långsiktigt skapa 

intresserade ungdomar, så att de väljer en tekniskt inriktad gymnasieutbildning och därefter 

en passande yrkesbana.  

 

Det finns flera aktörer, utöver Finn upp, som årligen bidrar konkret med t ex lektions-

material och uppmuntrar grundskolor till att arbeta inspirerande med teknikundervisning 

enligt fastlagd kursplan. Teknikföretagen har mött lärare på grundskolor, från Kiruna i norr, 

till Malmö i söder. På så sätt har de fått en tydlig bild över hur undervisningen i, och 

attityden till, teknikämnet är i grundskolan. De signaler, som de har fått från lärare och 

elever, tyder på att det finns klara brister i undervisningen.  

 

Det faktum att det saknas en nationell utvärdering av teknikämnet ledde till att 

Teknikföretagen (Eriksson) under våren 2005, lät genomföra en enkätundersökning bland 
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lärare och rektorer i grundskolan. Undersökningen bekräftade tyvärr deras bild av 

teknikämnets status i grundskolan, som bl a var att teknikämnets mål inte uppnåddes. 

 

Enligt undersökningen ansåg sig lärarna ha dålig kunskap om kursplanen för teknikämnet 

och många lärare underkände teknikundervisningen på sina egna skolor. Endast ett fåtal 

lärare ansåg att deras skola uppnådde målen, som finns för teknikämnet i årskurs 5. Man 

kunde även konstatera att siffrorna blev sämre ju längre ner i åldrarna man kom.  

 

Eriksson belyser vidare att arbetsplaner saknas, vilka är nödvändiga dokument som anger 

varje skolas strategi för hur de ska omsätta kursplanerna i undervisningen och för hur målen 

för teknikämnet ska uppfyllas. Två av tre lärare känner inte till, eller använder sig inte av, 

någon arbetsplan för teknikämnet. Lärarna känner sig ofta osäkra och/eller missnöjda med 

sin egen undervisning i teknikämnet. Men det finns en stor vilja hos lärarna att förändra 

teknikundervisningen, i enlighet med Lpo94:s kursplaner, skriver Eriksson. 

 

I stort sett samtliga lärare önskade sig mer stöd/fortbildning inom teknikämnet! Lärarna 

efterfrågar också personer, som kan teknikämnet för exempelvis kunskapsöverföring. 

Eriksson påstår att teknikämnet hanteras utan fokus och tydlighet från Skolverket och från 

den numera nedlagda Myndigheten för skolutveckling. Ett exempel är, att man i den 

nationella utvärderingen, som Skolverket genomförde 2003, utelämnade teknikämnet. 

 

Bilden som framträder av dagens grundskolor runt om i landet (Eriksson, 2005), är 

alarmerande. Dagens grundskola klarar inte av att ge unga människor den 

teknikundervisning, som de har rätt till. Rektorerna är betydligt mer nöjda med 

teknikundervisningen än vad lärarna är. Lärarna behöver mycket stöd och mer hjälp för att 

förbättra sin egen teknikundervisning.  

 

Fortbildning är det som står högst upp på önskelistan i flera undersökningar, hävdar 

exempelvis Eriksson. I Teknikföretagens undersökning bland lärare, från 2004, svarade hela  

92 % att de skulle vilja ha mer stöd och material i sin teknikundervisning. I efterföljande års 

undersökning, framkom det att lärarna skulle känna sig säkrare i sin teknikundervisning om 

de fick fortbilda sig i ämnet. Dessa lärare menade att de hade märkbara kunskapsbrister i 

teknikämnet. Lärarna upplever att de t ex behöver fort- eller vidareutbildning för att bli en 

”bra tekniklärare”. Många av de svarande efterfrågar även erfarenhetsutbyte med andra 

lärare. Lärarna vill ha konkreta tips och idéer, som de kan använda sig av i undervisningen. 

Eriksson lyfter även fram att en stor grupp av lärarna uppgav att de behövde nytt 

arbetsmaterial för att kunna vidareutveckla undervisningen. Undersökningens resultat 

påvisar också att teknikundervisningens kvalitet skulle påverkas positivt av engagemang 

från t ex föräldrarnas sida. Detta gäller också om företag, högskolor och andra 

organisationer involveras mer i grundskolornas teknikundervisning.  

 

Huvuddelen av den undervisande personalen i teknikämnet saknar utbildning i teknik och 

teknikdidaktik, styrker även Bjurulf (2008) i sin doktorsavhandling. Hon anger också att det 

i flera undersökningar framkommit att lärarna anser att deras teknikutbildning är dålig och 

att de själva är missnöjda med sin undervisning. De önskar nästan enhälligt, att de får 

möjlighet till kompetensutveckling i teknik. 

 

I sin rapport På tal om skolämnet teknik! påpekar Björkholm (2007) inledningsvis, att teknik 

och teknisk utveckling alltid måste relateras till människan och samhället. Hon menar att det 

både handlar om teknikens drivkrafter, vad den ger upphov till och vilka konsekvenser den 
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kan få, för t ex naturen, samhället och för människorna, som lever där och som använder 

teknik. Flera personer uttalar sig om teknik och den tekniska utvecklingen i samstämmiga 

ordalag, som om att det är något oundvikligt och förutbestämt. Björkholm menar att 

uppfinningar och spridning av teknik inte är något förutsägbart, varken då det gäller 

uppkomsten av ny teknik, eller dess sociala effekter. Istället ser man tillkomsten av tekniskt 

tillverkade föremål, som ett uttryck för sociala och kulturella krafter, personliga behov, 

tekniska begränsningar, marknadskrafter och politiska förhållanden. 

 

Teknikdelegationens undersökning (Rapport 2009:2), Finns teknik och är matte svårt?, 

vänder sig till 2009 års niondeklassare. Undersökningen visar klart att eleverna uppfattade 

kärnämnena svenska, engelska och matematik som de absolut viktigaste ämnena. Två av tre 

elever placerar matematik i den högsta kategorin – mycket viktigt. Sju av tio elever anser att 

de kommer att ha nytta av matematik i sin vardag. Teknikundervisningen, däremot, hamnar 

långt ner i listan gällande grundskolans övriga skolämnen, tillsammans med  

religionskunskap, bild och slöjd.  

 

Undersökningen belyser även att det är anmärkningsvärt att teknikkunskaper inte 

nödvändigtvis – och i betydligt lägre grad än matematikkunskaper – ses som något nyttigt i 

vardagen. Detta trots att datorer, mobiltelefoner och annan teknik vanligtvis tillhör deras 

vardag. Detta tyder på att eleverna inte gör någon koppling mellan skolans teknikunder-

visning och den egna teknikanvändningen, tillstyrker Teknikdelegationen. De gör gällande 

att undersökningen visar upp en bild av teknikämnet, som något lågprioriterat och relativt 

oviktigt i skolans värld. Att teknikämnet är svagare etablerat än matematikundervisningen, 

är de inte heller förvånade över. Men, med tanke på att teknikundervisningen har varit 

obligatoriskt i grundskolan sedan 1980 års läroplan, och dessutom har haft en egen kursplan 

sedan 1994, förväntade sig delegationen ändå ett bättre resultat i undersökningen för 

teknikämnet. Det finns en nationell kursplan, som visar uppsatta mål för teknikämnet, 

liksom en timplan, som visar hur mycket tid som sammanlagt ska ägnas åt biologi, fysik, 

kemi och teknik. Skolorna fördelar och organiserar sedan lokalt. Nästan alla elever uppger 

att de har haft teknikundervisning i skolan, och två av tre har haft teknik som eget ämne. 

Ungefär en tredjedel av eleverna har angett att de endast har haft teknik som en del av något 

annat ämne eller ämnesblock. Lärarens förmåga i teknikämnet är nyckeln till att fånga 

elevernas intresse.  

 

Teknikdelegationen har som en nyckeluppgift, att stödja den pedagogiska utvecklingen i 

skolan. I det sammanhanget anser de att elevernas uppfattning om vad som kan göra 

teknikämnet mer intressant, som en mycket viktig fråga. Eleverna har, som en av deras 

viktigaste åsikter, tagit upp lärarens förmåga att skapa intresse för teknikämnet. För att göra 

ämnet mer intressant önskar sig eleverna i första hand mer praktisk undervisning, såsom 

laborationer, lärare som kan förklara teknik på ett bättre och roligare sätt, samt undervisning 

som är mer kopplad till teknik på det sätt som den används i vardagen. Teknikdelegationen 

tolkar, i enlighet med vad undersökningen påvisat, att det är i skolan som eleverna främst 

vill se förändringar inom teknikundervisningen. 

 

Teknik i grundskolan är ingen väg till teknik i högskolan. Många ungdomar menar att 

skolämnet teknik inte är särskilt nyttigt i vardagslivet. Ännu fler finner ingen koppling 

mellan teknik och framtida utbildningsval eller arbetsliv. Speciellt svårt har flickorna att se 

någon sådan nytta med teknikämnet. Teknikdelegationen finner belägg i sin undersökning, 

att de elever som tycker att förståelsen för matematik är viktigare i högre grad än andra, 

planerar att söka sig till högre studier än gymnasienivå. Men de finner inget motsvarande 
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samband mellan teknikundervisning och fortsatta eftergymnasiala studier. De elever som 

visat intresse för teknikämnet tänker sig lika gärna ett praktiskt inriktat gymnasieprogram 

som t ex bygg-, el- eller industriprogrammet, med ett framtida yrke som hantverkare. 

Skolans teknik betraktas alltså inte som ett ”akademiskt” ämne, påstår Teknikdelegationen. 

Med andra ord så anser eleverna inte att det är en naturlig ingång till teknisk högskole- 

utbildning. Endast en tiondel av eleverna i årskurs 9, har valt det tekniska 

gymnasieprogrammet. En betydligt större grupp har därmed inte gjort detta val. Skälen 

varierar. ”Den vanligaste – och mest logiska – orsaken är att man inte är intresserad av 

teknik”, enligt Teknikdelegationen (Rapport 2009:2 sid. 13). 

 

 

Vad tar Lindahl upp i sin avhandling Lust att lära naturvetenskap och teknik? (2003) 

Inledningsvis påstår Lindahl att svenska folket, har visat högst intresse för naturvetenskap 

och teknik i hela Europa. Vi är också de flitigaste besökarna på olika teknik- och 

naturvetenskapscentra. Trots detta finns det en oro och en debatt i samhället om våra elevers 

låga intresse för dessa skolämnen. 

  

Under den senaste tioårsperioden har olika inrättningar för matematik, biologi, fysik, kemi 

och teknik skapats med t ex statliga medel. Detta för att man vill stimulera undervisningen. I 

flera kommuner har det skapas naturvetenskaps- och teknikcentras med medel från stat, 

kommun och näringsliv. Lindahl hävdar att det kan vara tveksamt att eleverna skulle välja 

naturvetenskap av ren omsorg om samhället. Kanske kan de göra det av personliga skäl.  

 

Varför är det då vanligt att eleverna inte anser att det är lönsamt att satsa på naturvetenskap 

och teknik? Möjligen är det så, att de upplever en annan verklighet i sin direkta omgivning 

eller i samhället av idag? Ungdomarnas upplevelser är ofta att det är tillräckligt att kunna 

bemästra tekniken, man behöver inte alltid förstå den. Många elever behärskar t ex datorn 

mycket bättre än deras lärare i naturvetenskap, hävdar Lindhal vidare.  

 

Lindahl har noterat att flera röster gör gällande att ”kursplanerna ska formas för majoriteten 

av elevernas behov, inte för dem som senare ska bli naturvetare eller tekniker” 

(2003 sid. 23). En sådan kursplan skulle betona vetenskapens processer, metoder, tekniker, 

och procedurer för att lösa svårigheter och införskaffandet av ny kunskap. Rekryterings-

problemet inom naturvetenskapliga och tekniska utbildningar är inget nytt. Redan 1973 fick 

Skolöverstyrelsen i uppdrag att utreda förhållandena inom dessa utbildningsgrenar. Syftet 

var att vidta åtgärder för att stimulera intresset för naturvetenskapliga och tekniska studier i 

allmänhet och hos flickorna i synnerhet. Därefter har flera projekt avlöst varandra.  
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2.6 Flickor och teknik 

Olika avhandlingar visar på att det verkar vara speciellt bekymmersamt att fånga flickornas 

intresse för teknikämnet. Flera författare hävdar att detta beror på de olika könsrollerna i 

samhället, medan andra resonerar kring att skolans teknikundervisning mest är anpassad för 

pojkarna.  

 

Berner (2003) tar upp, utifrån olika forskningsperspektiv, synen på flickors olust gällande 

naturvetenskap och teknikämnet i skolan. Ett av resultaten visar på flickornas negativa 

inställning till sina egna förmågor, utbildningar och yrken, vilket antagligen formas i 

enlighet med de traditionella könsrollerna. Forskningen utgår från att de skillnader, som 

observeras är verkliga och ”sanna” könsskillnader i attityder och normer. Därmed bidrar 

forskningen till att bygga upp de könsroller som ifrågasätts i samhället, skriver Berner. 

Skolan ses här som en lösning för att bryta den könsrollsfördelning som förekommer i 

samhället. Det finns flera studier gällande flickors val och bortval inom deras utbildningar. 

Det framkommer t ex att skolans teknikämne har låg status och inte attraherar flickorna. I ett 

pedagogiskt perspektiv handlar det mer om att ge stöd och utrymme åt flickornas handlande 

och ta flickornas önskemål på allvar, gällande naturvetenskap och teknik. 

 

Även Teknikdelegationens (Rapport 2009:2) undersökning försöker kartlägga om teknik är 

mindre viktigt för flickorna än för pojkarna. I synen på teknikämnet framkommer starka 

genusmönster. Pojkarna i undersökningen tycker generellt att teknikundervisningen är 

roligare och att teknikämnet är viktigt. Pojkarna upplever också, i högre grad än flickorna, 

att det går bra för dem. De ser mer nyttan av teknik runtomkring dem än vad flickorna gör, 

både i vardagen, för sin utbildnings skull och för deras framtida arbete. I vår grundskola ser 

ofta teknikämnet mycket olika ut, från skola till skola.  

 

Vad tar Lindahl upp i sin avhandling gällande vad ungdomarna själva säger? I en 

undersökning som Lindahl genomfört fick alla deltagande grundskoleelever ta ställning till 

om NO-ämnena är roliga och intressanta. Det framgick att de svenska eleverna har en 

positiv inställning till NO i årskurs 3 och 4. Däremot försämras den under högstadiet. I 

många av attitydfrågorna kan man finna att högstadieflickorna kraftigt svänger. Men, i 

årskurs 9, har de ett attitydmönster som närmar sig pojkarnas. I denna undersökning vill man 

göra gällande att undersökningens resultat styrker att flickorna har anpassat sig till en NO-

undervisning, som är anpassad för pojkarna, enligt Lindahl.  

 

I dagens samhälle är pojkarnas erfarenheter inom tekniken mycket större än flickornas. 

Detta kan bidra till att deras tidigare erfarenheter är mer värdefulla för fysik- och 

teknikundervisningen i skolan. De har oftare, än flickorna, byggt vattenhjul, lagat 

punktering, lekt med lampor, batterier och motorer och använt olika verktyg. När det gäller 

modern teknik, som datorer eller områden som kan gagna teknikundervisningen, är 

skillnaderna mellan könen små hävdar Lindahl. 

 

2.7 Sammanfattning av referenslitteraturen 

Finn upp har utvecklat ett ämnesverktyg som bygger på problemlösning, kreativitet och 

uppfinnande för skolår 6-9. Detta inspirationsmaterial är ett hjälpmedel för alla lärare som 

vill väcka elevernas lust att upptäcka lust att lära teknik.  Genom att identifiera och lösa ett 

problem, så får man eleverna att tänka i nya banor. Skolor kan erhålla kostnadsfria 

lektionsmaterial och delta i nationella uppfinnartävlingar 
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Entreprenörskap kan definieras som förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser 

för att ta tillvara dessa möjligheter. Entreprenörskapet får någonting att ändra riktning. Nya 

infallsvinklar hittas och utvecklas. Men det är även en pedagogisk metod, som Finn upp har 

utgått från vid utvecklandet av sitt ämnesverktyg.  

 

Läroplaner och kursplaner styr vårt skolväsende. Det är nödvändigt för, t ex personalen 

inom skolväsendet, att ha kännedom och även kunskap kring dessa styrdokument, speciellt 

för alla de som undervisar i skolan.  

 

Teknikundervisning i skolan bedrivs inte på ett sätt så att den uppfyller kursplanen för 

teknikämnet i grundskolan. Det framgår i olika rapporter att ämnet inte har en naturlig plats i 

undervisningen, att ämnet är lågt prioriterat och att eleverna inte är intresserade. 

Forskningsresultat visar på att lärarna själva är missnöjda med sin egen undervisning. De 

anser även att ämnet måste utvecklas och prioriteras. Själva efterlyser det nödvändig fort- 

och vidareutbildning.  

 

Det verkar vara speciellt bekymmersamt att fånga flickornas intresse för teknikämnet. Flera 

författare hävdar att detta beror på olika könsroller i samhället, medan andra resonerar kring 

att skolans teknikundervisning mest är anpassad för pojkarna.   

 



14 

 

3. Metod 
 

3.1 Mina respondenter 

I Finn upps register (2008) finns ca 2200 grundskolor registrerade spridda över hela Sverige 

Dessa skolor använder, eller har använt, deras inspirationsverktyg. En webbaserad enkät 

skickades ut till de 407 lärare som är registrerats som tekniklärare för årskurs 6-9.  

 

Enkäten besvarades av totalt 90 personer, via Internet, fördelat på 42 % kvinnor och 58 % 

män. Medelåldern var i genomsnitt 48 år. Fördelat per kön var medelåldern för kvinnorna 44 

år och männen 51 år. Den yngst besvarande personen var 28 år och den äldsta var 65 år.  

95 % av de svarande personerna uppgav att de undervisade i ämnet teknik för skolår 6-9.  

3 % angav att de undervisade skolår F-5. Endast 2 % av personerna som besvarat enkäten 

undervisade inte i ämnet teknik. 

 

3.2 Val av metod 

Ejlersson (2005) belyser att en enkät inte bör vara för lång. Det bör max ta upp till 30 

minuter att besvara enkäten. Antalet frågor bör inte heller överstiga 40-50 stycken. 

 

Eftersom Finn upps målgruppen var relativt begränsad bestämde jag mig för, redan i 

inledningsskedet, en riktad enkät. Enkäten skulle inriktas på undersökningens huvudfråga. 

Eventuellt skulle enkätsvaren kompletteras med ett antal personliga intervjuer på 

handplockade skolor, valda ur Finn upps kontaktnät. Det bedömdes dock att tidsåtgången 

skulle bli orimligt stor för att kunna genomföra intervjuerna, eftersom skolorna var spridda 

över hela riket. Slutligen enades vi om att lägga all kraft på att enbart framställa, och sprida, 

en väl genomtänkt kvantitativ enkät.  

 

Urvalet blev ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att de svarande bestod av de personer 

som fanns tillgängliga i registret. Resultatet av en studie med bekvämlighetsurval kan inte 

generaliseras, men kan vara tillämpligt vid t ex pilotstudier, enligt Ejlersson. 

 

Fördelarna med enkäter, jämfört med strukturerade intervjuer, är exempelvis att de är 

billigare och snabbare att administrera. Enkäter medför inte heller någon intervjuareffekt och 

kan även lättare anpassas efter respondentens behov, beträffande t ex tidpunkt för ifyllandet, 

skriver både Andersson (2001) och Ejlersson (2005). I en enkät förekommer ofta 

standardiserade frågeställningar som i slutändan blir lättolkade. Det är en fördel om enkäten 

kan administreras via datorer. Det går du fortare att genomföra undersökningen än vad det 

skulle göras vid exempelvis en postenkät. Distribueras enkäten via e-postadresser är det 

även möjligt att förvisa sig om att enkäten blivit besvarad. Det är också lätt att sprida 

enkäten över ett stort geografiskt område. Är den tilltänkta målgruppen dessutom intresserad 

kring de forskningsfrågor som berörs, så är sannolikheten större för en god svarsfrekvens. 

 

Det finns nackdelar med enkäter, jämfört med strukturerade intervjuer, enligt Ejlersson. Det 

går ex inte att hjälpa respondenten med en webbaserad enkät. Dessutom är uppföljnings- och 

sonderingsfrågor är uteslutna. Man kan inte heller ställa allt för många frågor, som kan 

upplevas som oviktiga för respondenterna. Alla frågor passar inte heller in i en enkät. 

Eftersom respondenten dessutom, i många fall, kan se hela enkäten, så har han/hon 

möjlighet att ”anpassa” sina svar, så att dessa sedan inte kan studeras oberoende av varandra, 

på det sätt som var tänkt. 
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Vid ifyllandet av enkäten kan inte forskaren vara säker på att respondenten behärskar det 

svenska språket, vilket kan leda till språkfel eller att ifyllandet avbryts. 

 

Andra nackdelar med en enkät, är att man inte kan vara säker på vem som besvarar frågorna. 

Att samla tilläggsinformation med enkäter kan också vara svårt. Det är även svårare att ställa 

många frågor i en enkät, och enkäter passar inte för alla respondenter. Det finns även en risk 

för att man inte får med all information vid bearbetningen av enkäten, som t ex kan hanteras 

i olika dataprogram.  

 

3.3 Datainsamling 

I inledningen diskuterades att skicka ut enkäten postledes eller via e-post. Det bedömdes 

dock att det fanns en viss risk för att enkäten aldrig skulle nå fram till rätt mottagare om det 

skickades med post. Det skulle även vara ett försvårande moment om den svarande skulle 

vara tvungen att själv skicka tillbaka den besvarade enkäten antingen via post eller via  

e-post, även om man bifogade färdigfrankerade och adresserade svarskuvert. En manuellt 

hanterad enkät skulle även innebära en viss risk för felaktig inmatning vid egen 

databearbetning. Med tanke på dessa risker, beslöt jag att enkäten skulle vara helt 

webbaserad. Jag finner stöd för att detta hos Ejlertsson (2005), som anser att detta kan vara 

ett användbart tillvägagångssätt.  

 

För att kunna skapa en kvantitativ enkät kontaktades företaget SISS. Företaget ställde sitt 

senaste enkätprogram till förfogande fullt ut, med tillhörande licens under en begränsad tid. 

Tiden ansågs tillräckligt för att kunna slutföra denna undersökning. Men, det uppstod snabbt 

svårigheter. Den tillgängliga servern, på Växjö universitet, tillät mig inte att lägga ut enkäten 

på studentportalen. Det var tänkt att servern skulle ta hand om alla utskick och svar från 

tilltänkta intervjupersoner.  

 

Eftersom detta då inte var en möjlig väg, tog jag istället kontakt med Avancit AB, ett företag 

som ex utvecklar avancerade IT lösningar åt olika organisationer och verksamheter. Avancit 

AB tillhandahöll ett enklare och mer lättanvänt webbaserat enkätprogram. Detta program var 

helt gratis och fritt att använda, dock utan support. Enkäten utvecklade jag direkt på 

Avancit’s server. Därefter skickade Finn upp ut enkätlänken till den utvalda målgruppen.  

 

Fördelarna som programmet erbjöd var att t ex automatiskt redovisa antalet besvarande 

personer per svarsalternativ, samt procentfördelning. Nackdelarna med enkätprogrammet var 

att layouten skapades enligt ett förutbestämt koncept, samt att programmet saknade 

möjligheter till att matematiskt bearbeta svaren ytterligare. Programmet kunde exempelvis 

inte korsköra svar mot varandra, inte heller skapa diagram.  

 

Avancit AB’s enkätprogram var utvecklat som ett gratis testprogram, från början tänkt för 

att locka till sig nya kunder och andra intressenter. Det visade sig under mitt skapande av 

enkäten, att den var betydligt större och mer omfattande än vad testprogrammet egentligen 

var avsett att användas för, varvid vissa svårigheter uppstod som försvårade enkätarbetet. 

Dessa löstes dock snabbt, i kontakt med Thomas Karlsson, på Avancit AB. Företaget har 

även bidragit med hjälp med att t ex fastställa vilken användare som lämnat in respektive 

enkätsvar, vilket inte ingick i den fria testversionen av programmet. 

 

Tanken var att skicka ut enkäten via Avancit AB och sedan bearbeta svaren i SISS 

enkätprogram, men tyvärr räckte inte SISS’ licenstid till för detta. Databearbetningen fick 
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istället göras för hand, med hjälp av en miniräknare, och tabellredovisning fick skapas 

manuellt.   

 

En systemutvecklare hjälpte till med att skapa en access-databas i Microsoft Access, med 

alla de enkätsvar som inkommit, för att sedan kunna köra utvalda korskörningar mot denna. 

I de korskörningar som kördes framkom t ex vad varje enskild person hade svarat på 

respektive fråga och som sedan kunde jämföras med vad samma person svarat i andra 

frågeställningar. Alla sammanställningar och tabeller har utifrån detta skapats och 

kontrollerats för hand, en efter en.  

 

3.4 Genomförande 

I samråd med Finn upp utarbetade jag flera olika enkätförslag. Den gemensamma nämnaren 

var att enkäten främst skulle ha färdiga svarsalternativ att kryssa i, med viss möjlighet till 

kompletterande skrift, vid vissa frågor.  

 

Flera olika typer av svarsalternativ prövades och även olika antal svarsalternativ. Jag ansåg 

det viktigt att få den svarande att ta ställning och inte ge dem möjlighet till valet att ställa sig 

neutral i frågan.  Resultatet blev att de flesta frågorna var uppbyggda med fyra svars-

alternativ där man instämde helt, delvis eller emot, och som nödlösning kunde ange att man  

t ex saknade åsikt. 

 

Patel och Davidsson (2007) betonar verkligen hur viktigt det är att man strävar efter att 

uppnå ett ”sant värde” och undvika felvärden (se 6.1 sid. 22) i en enkät. Ett sätt för att 

undvika felvärden, enligt Patel och Davidsson, är att först testa mätinstrumentet 

(pilotundersökning) på en testgrupp. Testgruppen som genomför pilotundersökningen bör 

helst vara en likvärdig svarsgrupp, som den grupp som senare kommer att besvara den 

färdiga enkäten. 

 

Den 1:a pilotversionen, som jag utarbetade, innebar att frågorna skulle besvaras en och en. 

Fördelen var att användaren då inte kunde se hur många frågor som återstod, vilket annars 

skulle kunna avskräcka ett slutförande av enkäten. Det fanns inga möjligheter att backa i 

enkäten eller att låta bli att besvara den aktuella fråga som visades. Vid utelämnande av ett 

svar fick användaren upp en dialogruta med texten om att aktuell fråga måste besvaras för 

att komma vidare till nästa fråga. I och med detta så garanterades det att användaren gav ett 

svar på samtliga frågor. 

 

Pilotundersökningen testades på ett antal utvalda teknikundervisande lärare, där många 

upplevde att det var alldeles för mycket ”klickande” för att komma vidare till nästa fråga. De 

hade även svårt att veta om de skriftliga möjligheterna var obligatoriska eller inte, även om 

det i texten till den aktuella frågan framgick att dessa var frivilliga. 

 

Till den 2:a pilotversionen valdes en variant där alla enkätfrågor löpte efter varandra. 

Användaren kunde ”scrolla” sig igenom hela enkäten för att få en överblick och hade 

möjlighet att backa för att ändra sina svar. Det var lätt att pausa i besvarandet av enkäten, 

genom att klicka ned (minimera) enkäten för att återkomma till den senare. Enkäten kunde 

inte skickas in om inte alla frågorna (utom de frivilliga) var besvarade. I sådant fall dök en 

dialogruta upp med vilka frågor som saknade svar. På detta sätt förhindrades risken för att en 

kryssfråga var obesvarad innan användaren skickade in enkäten. De alternativ som kunde 

besvaras skriftligen var inte obligatoriska. Det var upp till den svarande själv att avgöra om 

han eller hon hade något extra att tillägga.  
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Även den andra versionen testades på ett urval av lärare vilka tyckte att den var mer 

användarvänlig än den tidigare piloten. De tyckte även att det var en fördel att man kunde gå 

tillbaka i enkäten och se och eventuellt ändra sina tidigare svar.  

 

När grunden till enkäten var utarbetad och pilotversionen var testkörd så gjordes flera 

justeringar för att slutligen få en lättbesvarad version som skulle kännas aktuell för de som 

svarandes, samt att det skulle vara lätt att bearbeta deras svar. Största osäkerheten gällde hur 

många personer som skulle komma och besvara enkäten, samt vilket sätt som var det bästa 

för att få den i retur. Detta ledde till den slutliga versionen, som var en vidare-utveckling av 

version 2.  

 

Det som tillkom i den slutliga versionen var att enkäten även registrerade vilken e-

postadress som besvarat enkäten. Varje e-postadress stod för en fysisk person som hade 

angivit till Finn upp, att de undervisade i ämnet teknik och kunde nås på den angivna 

adressen. På detta sätt var det möjligt att kontrollera om enkäten hade besvarats av samma 

person som den ursprungligen var sänt till. De som inte besvarat enkäten inom angiven tid, 

fick en påminnelse ca tre veckor efter det första utskicket. När användaren sedan besvarat 

och skickat in enkäten, fick de ett kvitto innehållande en kopia på deras enkät och ett tack 

för deras medverkan.     

 

När länken till webbenkäten skickades ut via e-post, under mars månad år 2008, angavs den 

1 maj som slutdatum för insändande av svar. Med anledning av den låga svarsfrekvensen, 

skickades en påminnelse ut tre veckor senare, till alla som ännu inte besvarat enkäten. 

Slutdatumet för enkäten förlängdes samtidigt med två veckor. Den 16 maj 2008 stängdes 

möjligheten att besvara enkäten. Av 407 utskickade enkäter hade det nu kommit in 90 svar.  

 

I min redovisning har jag inriktat mig på att få hitta intressanta likheter och skillnader i 

förhållande till tidigare forskning och även könsskillnader.  

 

Enkäten är anonym och ska efter denna undersöknings färdigställande omgående raderas, i 

sin helhet. Innan detta sker kommer Finn upp erbjudas möjligheten att själva söka flera svar 

i de delar som inte redovisats i denna sammanställning. 

 

3.5. Forskningsetiska principer  

Vetenskapsrådet (1990) anger att de finns fyra forskningsetiska principerna som alla 

undersökningar ska anpassa sig till. Dessa principer består av informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet - Forskaren skall informera de aktuella eller tilltänkta respondenterna om 

deras uppgift i projektet och vad som gäller för deras deltagande. De svarande ska även 

upplysas om att deltagandet är helt frivilligt. De som deltar i undersökningen skall veta att 

de när som helst kan avbryta sin medverkan. Forskningsinformationen skall vara utformad 

på ett sådant sätt att informationen omfattar alla de olika inslag, som deltagarna kommer att 

stöta på i den aktuella undersökningen, vilket kan tänkas påverka deras intresse av att delta. 

 

Samtyckeskravet - Forskaren skall försäkra sig om att han har uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke. Om den svarande är under 15 år behövs 

vårdnadshavares tillåtelse för deltagande i forskningsprojektet. Detta gäller även om 

undersökningen är av etisk eller känslig karaktär. 
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De respondenter, som deltar i en undersökning, skall självständigt kunna bestämma om, hur 

länge och på vilka villkor de skall delta. Om den tillfrågade vill avbryta  skall respondenten 

när som helst kunna avbryta sin medverkan utan att det ska innebära negativa påföljder dem.   

 

Forskaren får inte utsätta den tilltänkte respondenten för otillbörlig påtryckning eller 

påverkan för att den tilltänkta ska delta eller för att den svarande inte ska avbryta sitt 

deltagande. Beroendeförhållanden bör inte heller finnas mellan forskaren och tilltänkta 

respondenter. 

 

Konfidentialitetskravet - Alla som är med i forskningsprojektet bör underteckna en 

förbindelse om tystnadsplikt om undersökningen är etiskt känslig. Detta gäller också om 

uppgifter om enskilda eller identifierbara personer förekommer.  

 

Allt som gäller identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant 

sätt att ingen kan identifieras av utomstående. Speciellt gäller det information som kan 

uppfattas som etiskt känslig. Det skall dessutom vara omöjligt för en utomstående att 

komma åt uppgifterna. 

 

Nyttjandekravet - Uppgifter som forskningsprojektet fått ta del av om enskilda personer, 

insamlade för forskningsändamål, får inte användas, spridas eller på annat sätt utlämnas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Dessa får inte heller användas för 

beslut eller åtgärder, som direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.). 

Om andra ska få ta del av dessa uppgifter måste det finnas ett särskilt medgivande från den 

berörde. 

 

Jag har tagit del av dessa direktiv och anpassat mitt tillvägagångssätt enligt gällande direktiv 

i mitt forskningsarbete, enligt nedanstående. 

 

3.5.1 Informationskravet 

Via ett mejl-utskick från Finn upp ombads de tilltänkta respondenterna att delta i denna 

enkätundersökning. Samtidigt informerades de om att undersökningen var helt frivillig att 

besvara. I informationen framgick även de kontaktuppgifter, som den svarande kunde 

använda sig av, för att få mer information om undersökningen om så önskades. De 

informerades även om att enkäten besvarades anonymt, samt att den skulle raderas så fort 

redovisningen av undersökningen var avslutad. 

 

Den tilltänkta undersökningsdeltagaren fyllde själv i enkäten via en webbsida. Man kunde 

när som helst avbryta ifyllandet, för att kunna fortsätta vid ett senare tillfälle. Den tilltänkta 

respondenten avgjorde sedan själv om den färdig ifyllda enkäten slutligen skulle skickas in. 

 

3.5.2 Samtyckeskravet 

Målgruppen för undersökningen var yrkesverksamma tekniklärare, vilka alla var myndiga. 

Den tilltänkta undersökningsdeltagarens samtycke skedde genom att enkätsvaret ”skickades 

in” frivilligt när ifyllande var klart. Undersökningsdeltagaren bestämde själv om 

enkätundersökningen skulle besvaras. Efter att respondenten skickat in svaret avslutades den 

svarandes medverkan. 

 

Ingen otillbörlig påtryckning eller påverkan har förekommit för att få den tilltänkta 

undersökningsdeltagarens svar. Inga beroendeförhållanden finns mellan forskaren och den 



19 

 

eventuella deltagaren. Undersökningen har varit anonym och kontaktuppgifterna finns 

endast i Finn upps eget användarregister.   

 

3.5.3 Konfidentialitetskravet  

I forskningsprojektet finns inga etiskt känsliga uppgifter om enskilda eller identifierbara 

personer. 

 

3.5.4 Nyttjandekravet 

I forskningsprojektet finns inga uppgifter om enskilda, eller identifierbara personer, som kan 

utlämnas, användas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

 
3.6 Reliabilitet, validitet och bortfall 

Patel och Davidsson (2007) har i sin bok Forskningsmetodikens grunder angett hur man ska 

arbeta för att få fram ett tillförlitligt forskningssvar enligt följande: 

- Reliabilitet, instrumentets tillförlitlighet 

- Validitet, testets förmåga att kunna mäta 

- Bortfall, som kan påverka testresultatet. 

 

Man måste veta vad man undersöker, och att det är just detta som verkligen undersöks, dvs 

hög validitet. Man behöver även veta att man genomför undersökningen på ett tillförlitligt 

sätt, dvs hög reliabilitet.  

 

När en forskningsmetod baserar sig på en kvantitativ enkätundersökning har forskaren ingen 

större möjlighet att kontrollera tillförlitligheten i förväg. Det som kan vara påverkbart är, att 

formulera enkäten på ett sådant sätt, att den svarande uppfattar mätinstrumentet, som det är 

tänkt. Med anledning av detta är det väldigt viktigt att det finns tydliga instruktioner till de 

enskilda frågorna och till hela enkäten. Frågorna måste vara lätta att besvara. Det är viktigt 

att frågeställningar och påståenden i enkäten inte ska kunna misstolkas. 

 

Jag refererar nedan (3.6.1–3.6.3) till det som Patel och Davidsson (2007) tar upp angående 

reliabilitet och validitet, gällande just det forskningsbaserade mätinstrument, som jag har 

valt.  

 

Jag har valt att använda en kvantitativ enkät som mätinstrument. Med kvantitativa metoder 

inom forskningen antas studieobjektet ha ett ”sant” värde, som går att komma åt med ett bra 

mätinstrument. 

 

Utifrån Patel och Davidssons anvisningar har jag strävat efter att uppnå det som säkerställer 

reliabiliteten och validiteten i min forskning. 

 

3.6.1 Reliabiliteten, instrumentets tillförlitlighet 

Reliabilitet handlar om mätinstrumentets tillförlitlighet, genom att det t ex motstår 

slumpinflytande av olika slag. I de mätningar som genomförs framkommer alltid ett 

sannvärde och ett felvärde. Felvärdet består av brister i mätinstrumentets tillförlitlighet. 

Många av dessa felvärden kan inte forskaren själv ha kontroll över (Patel & Davidsson). 

 

Möjliga uppgiftslämnare har valts ut ur Finn upps eget register. Urvalet föll på registrerade 

tekniklärare. Syftet med detta urval var att finna och nå de personer som använt, eller 

kommit i kontakt med, Finn upps ämnesverktyg i undervisningen. På detta sätt minimerades 

möjligheten till att enkäten felaktigt kom till t ex expeditionspersonal eller andra personer, 
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som främst stått som kontaktpersoner och/eller inte haft någon kontakt med teknikämnet i 

skolorna. Till de registrerade tekniklärarna användes den mejl-adress som de själva hade 

uppgivit. Enkäten sparades under hela bearbetningstiden. Syftet med detta har varit att kunna 

återgå tillbaka till enkäten och vid behov kunna kontrollera svar, för att exempelvis undvika 

feltolkningar.  

 

3.6.2 Validitet, testets förmåga att mäta 

Validitet skapas genom en logisk analys av innehållet i undersökningen. Resultatet bör 

kopplas till referenslitteratur, som berör forskningsområdet. Finner man aktuella begrepp för 

sin egen forskning, ska dessa begrepp ligga som grund för, när man exempelvis skapar 

enskilda frågor till en enkät. Därefter används det skapade mätredskapet, i det här fallet en 

enkät, till att genomföra själva mätningen. För att säkerställa mätredskapets validitet, bör 

redskapet först ha prövats på en likvärdig grupp som den grupp som man avser utreda. 

Därefter utvärderar man resultatet mot de referensramar, som man avser att använda i den 

slutliga undersökningen (Patel & Davidsson). 

 

Finn upp är väl insatt i den verksamhet som de bedriver och i det ämnesverktyg som de 

själva har utarbetat. Utifrån deras kunskap och erfarenhet har enkätens frågor skapats. 

Enkäten prövades först på ett eget urval av undervisande tekniklärare i två olika 

pilotutföranden innan den slutliga versionen fastställdes. 

 

Enkätundersökningens resultat har kopplats till en litteraturstudie med relevanta 

forskningsresultat och rapporter.  

 

3.6.3 Bortfall 

Om enkäten ska betraktas som reliabel eller inte, vet man tidigast då man kan se hur enkäten 

blivit besvarad, t ex: 

- Fanns det många frågor som hoppades över 

- Markerades flera alternativ än det bads om 

- Har nya frågor skrivits till? 

 

Totalt tillfrågades 407 tilltänkta respondenter om deltagande i denna undersökning. Av de 

tillfrågade besvarade endast 90 stycken (22 %) enkäten i sin helhet. 

Många av de svarande har valt alternativet ”ingen åsikt” återkommande gånger.  

När vi har klarlagt sådana saker kan vi avgöra enkätens reliabilitet (Patel & Davidsson). 
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4. Resultat  

 
Studien bygger på vad lärarna berättat om sin skola och sin undervisning i en webbaserad 

enkät. Utifrån deras utsagor beskriver jag deras ställningstaganden. Ibland har lärarna valt att 

avge skriftliga svar i enkäten. Dessa redovisas då jag har funnit att det tillfört 

forskningsresultaten något . 

 
Datainsamlingen är omfattande vilket innebär att inte alla delar används i studien. 

Inledningsvis redogör jag för hur jag principiellt hanterat insamlade data, men väntar med att 

i detalj beskriva vilka data jag använt och hur jag analyserat dem. 

 
4.1 Undersökningens disposition 

Undersökningens huvudfråga är: 

- Vilken betydelse har Finn upps ämnesverktyg för lärarnas teknikundervisning? 

 

Svaren redovisas under kapitel 5.  

 

Resultatdelen är uppbyggda med den inledande frågeställningen. Under frågeställningarna 

som korskörts finns det markerat vilka frågor från enkäten (Bilaga 2) som redovisas  

(t ex e1, e2, e3 a9). Resultaten redovisas därefter i frekvenstabeller. Frekvenstabellerna 

numreras utifrån vilken tabell och korskörning som hör ihop.  

 

4.2 Frekvenstabeller 

Varje tabell har en egen överskrift med ett tabellnummer. Först redovisas svaren från 

samtliga svarande lärare (t ex Tabell A1).  

 

De svarande personerna, som svarat att de instämmer helt eller delvis i en fråga, kan i en 

senare tabell (ex Tabell A1:1) komma att redovisas, som en referensgrupp ur samtliga 

svarande. Referensgruppens svar har då vidare analyserats mot vad de har svarat i andra 

frågeställningar. Alla kolonangivelser (:) anger att det är en referensgrupp som redovisas. 

 

Exempelvis betyder hänvisningen, tabell A1:1, att det ur frågan 1 har lyfts fram ett urval  

(en s k referensgrupp) av de svarande personerna. Denna referensgrupp används sedan 

vidare för att se vad de har svarat även i andra frågeställningar.  

 

Efter frekvenstabellerna följer en kortare förklarande text gällande tabellens innehåll och 

resultat. Hänvisning till enkätens frågenummer finns att finna i tabellernas översta, vänstra, 

hörn (ex e1, d2, d3).  

 

I vissa fall redovisas enbart resultaten från enkäten och eventuella korskörningar med en 

förklarande text och inte i tabellform. 
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5. Vilken betydelse har Finn upps ämnesverktyg för lärarnas 

teknikundervisning? 
 

5.1 Eleverna uppnår teknikmål med nya tekniska lösningar  

5.1.1 Tabell A1 

Alla lärare svarar… 

(e1, e2 och e3)  

 

…uppnår 

teknikmål enligt 

kursplanen med 

FU:s (e1) 

…kvalitativ kunskap 

ökar, 

högre betyg med 

FU:s (e2) 

 

…finner nya 

tekniska lösningar 

med FU:s (e3) 

Instämmer i hög grad 26 30 37 

Instämmer i liten grad 33 32 32 

Instämmer inte 7 6 1 

Ingen åsikt 34 32 30 

Totalt 100 % 100 % 100 % 

 

Sex av tio lärare anser att eleverna uppnår delar av teknikmålen i skolan, med stöd av Finn 

upps ämnesverktyg (tabell A1).  

 

En majoritet instämmer även i att elevernas kvalitativa kunskaper påverkas, vilket kan leda 

till högre betyg. Det framgår även att sju av tio lärare anser att eleverna på deras skolor ökar 

sin tekniska kompetens, vilket visar sig genom att eleverna finner alternativa tekniska 

lösningar efter att ha arbetat med materialet. 

 

Bland de övriga resultaten, som inte framgår i tabellerna, kan man utläsa att ett fåtal lärare 

inte har instämt i att Finn upps ämnesverktyg gett dem nya förutsättningar till sin 

undervisning i teknikämnet. Dessa lärare har trots detta ändå svarat i enkäten att eleverna på 

deras skolor uppnått delar av teknikmålen med stöd av Finn upps ämnesverktyg.  

  

Utifrån frekvenstabeller där alla lärare svarat har jag nedan gått vidare med sex olika 

referensgrupper, kallade exempelvis Referensgrupp 1, 2 och 3. Varje referensgrupps- 

tillhörighet följs av en förklarande text.  
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5.2 Lärare som anser att lärarmaterialet utvecklar elevernas teknikkunskaper  

Referensgrupp 1: Innefattar de lärare, som i hög eller liten grad har instämt i att eleverna 

uppnår teknikmål enligt kursplanen med Finn upps material.  

 

5.2.1 Tabell A1:1 

Referensgrupp 1 

Uppnår teknikmålen  

(e1 mot d5, d9) 

Lärarstöd av Finn upps 

ämnes- 

verktyg (d5) 

Länk mellan kreativitet och 

utveckling av teknikämnet 

bland elever (d9) 

Instämmer i hög grad 51 50 

Instämmer i liten grad 45 50 

Instämmer inte 4 0 

Ingen åsikt 0 0 

Totalt 100 % 100 % 

 

I gruppen av lärare som tidigare uppgett (tabell A1) att deras elever uppnår delar av 

teknikmålen, i hög eller liten grad instämmer även med stor enighet i att materialet stöder 

den enskilda läraren i undervisningen i teknik (tabell A1:1). Denna referensgrupp anser 

dessutom, enhälligt, att ämnesverktyget bidrar till en ökad kreativitet hos sina elever.  

 

5.3 Könsskillnader hos lärarna gällande att uppnå teknikmålen 

5.3.1 Tabell A1:2 

Referensgrupp 1 

Uppnår teknikmålen  

(e1 mot a1) 

Kvinnliga tekniklärare (a1) Manliga tekniklärare (a1) 

Instämmer helt 29 23 

Instämmer delvis 21 42 

Instämmer inte 3 10 

Ingen åsikt 47 25 

Totalt 100 % 100 % 

 

Enligt tabell A1 instämde flera bland de svarande att eleverna på deras skolor uppnår 

teknikmål med stöd av ämnesverktyget. Fördelningen mellan könen (tabell A1:2) i denna 

referensgrupp, visar att hälften av de kvinnliga lärarna instämde till påståendet. Bland de 

manliga tekniklärarna instämde fler än två tredjedelar. 

  

Nästan hälften av de kvinnliga tekniklärarna uppgav att de inte har någon åsikt i denna fråga 

medan motsvarande andel bland männen enbart utgjordes av en fjärdedel. 

 

Enkätresultat, som inte redovisas i tabellform, visar att det även framgår i denna 

referensgrupp (tabell A1) att samtliga ansåg att skolorna bör utveckla teknikämnet. Samtliga 

av de kvinnliga tekniklärarna instämde helt till detta påstående, medan samtliga manliga 

instämde delvis. 
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I samma referensgrupp angav nio av tio lärare att Finn upps ämnesverktyg används 

ämnesövergripande med skolans samtliga ämnen.   

Materialet används även som ett ämnesverktyg under temaarbete, i samspel med andra 

ämnen. De ämnen som ämnessamverkan främst skett med är teknikämnet samt slöjd (trä och 

metallslöjd).  

Fler än en fjärdedel har också svarat att de använder materialet under 1-4 veckor, eller i 

anslutning till en Finn upp tävling.  

 

5.4 Ämnesverktygets betydelse för undervisningen 

5.4.1 Tabell A1:4 

Referensgrupp 1 

Uppnår teknikmålen  

(e1 mot d3, d4, d6) 

FU:s ger mig nya 

möjligheter till 

undervisning (d3) 

FU:s kopplas till det 

lokala  

affärs- och 

arbetslivet (d4) 

FU:s har stor betydelse 

för teknik- 

undervisningen (d6) 

Instämmer helt 42 42 36 

Instämmer delvis 45 45 51 

Instämmer inte 2 2 13 

Ingen åsikt 11 11 0 

Totalt 100 % 100 % 100 % 

 

Över hälften av alla svarande, har svarat att eleverna på deras skola uppnår teknikmålen med 

stöd av Finn upps ämnesverktyg (tabell A1) . I denna referensgrupp framkommer det med 

nästan full enighet (tabell A1:4) att ämnesverktyget gett dem nya möjligheter till 

undervisning i teknikämnet.  

 

Referensgruppen är lika enig om att materialet skulle stärka deras undervisning om det 

kunde kopplas till det lokala affärs- och arbetslivet runtomkring skolorna. De anser också att 

Finn upps ämnesverktyg har en stor betydelse för planering och genomförande av deras 

teknikundervisning. 

 

5.5 Ett ämnesverktyg som ökar kreativitet och utveckling bland elever och arbetslag. 

5.5.1 Tabell A1:5 

Referensgrupp 1 

Uppnår teknikmålen  

(e1 mot d7, d8, d9) 

Finn upp ska 

användas som 

ämnesverktyg (d7) 

Ökad kreativitet och 

utveckling av 

teknikämnet (d8) 

Arbetslag  

Ökad kreativitet och 

utveckling av 

teknikämnet (d9) 

Elever  

Instämmer helt 45 28 60 

Instämmer delvis 49 49 40 

Instämmer inte 3 21 0 

Ingen åsikt 3 2 0 

Totalt 100 % 100 % 100 % 
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Tekniklärarna som, i tabell A1, angett att deras elever kan uppnå delar av teknikmålen, anser 

nästan samstämmigt att Finn upps ämnesverktyg ska användas som ett 

undervisningsmaterial på deras skolor.  

Det framgår även att referensgruppen 100 procentigt instämt i att materialet är en länk 

mellan kreativitet och utveckling av teknikämnet bland deras elever. Merparten ansåg 

dessutom att detta även gällde för arbetslaget där de arbetade (tabell A1:5). 

 

Vilka huvudsakliga svårigheter ser referensgruppen vid användandet av ämnesverktyget på 

skolorna? De mest förekommande svaren i enkäten är: 

- schemamässiga 

- lärarnas egen utbildning  

- utrustningsmässiga 

 

En tipssamling, med elev och lärarmaterial, som kan väcka nyfikenhet hos eleverna 

efterfrågar många i referensgruppen.  

Fort- och vidareutbildning, från Finn upp, önskas också av en stor grupp lärare. Detta för att 

stärka deras arbete med teknikämnet på skolorna. 

En del i denna referensgrupp angav även att de skulle uppskatta färdiga lektionsupplägg med 

ämnesverktyget. 

 

Det går också att utläsa att en fjärdedel svarat att de inte finns några svårigheter som ligger i 

vägen för användandet av ämnesverktyget i teknikundervisningen. 

 

5.6 Finn upps ämnesverktyg betydelse för undervisningen 

Referensgrupp 2: Innefattar de lärare, som i hög eller liten grad har instämt i att eleverna 

får en kvalitativ högre kunskap med Finn upps material.  

 

5.6.1 Tabell A1:6 

Referensgrupp 2 

Högre kunskap 

(e2 mot d5, d6, d9) 

FU:s stöder läraren 

att uppnå målen för 

teknikämnet (d5) 

FU:s har stor 

betydelse för 

teknik- 

undervisningen 

(d6) 

FU:s ökad kreativitet 

och utveckling av 

teknikämnet bland 

elever (d7) 

Instämmer helt 46 32 55 

Instämmer delvis 50 54 45 

Instämmer inte 4 12 0 

Ingen åsikt 0 2 0 

Totalt 100 % 100 % 100 % 

 

I tabell A1 framgår det att de som ansett att elevernas kvalitativa kunskaper påverkas i 

anslutning till att Finn upp används på deras skolor, vilket kan leda till ett högre betyg för 

eleverna också nästan enhälligt ansett att Finn upps ämnesverktyg stöder lärarna att uppnå 

målen för teknikämnet (tabell A1:6).  
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Nästan lika många i denna referensgrupp anser att Finn upp har betydelse för 

teknikundervisningen. Referensgruppen är dessutom helt enig i att de anser att Finn upp är 

en länk mellan ökad kreativitet och utveckling av teknikämnet bland sina elever. 

 

5.7 Lärarna får hjälp att lyckas i teknikämnet med Finn upps ämnesverktyg 

Referensgrupp 3: Innefattar de lärare, som i hög eller liten grad har instämt i att eleverna 

kan finna nya tekniska lösningar med Finn upps ämnesverktyg.  

 

5.7.1 Tabell A1:7 

Referensgrupp 3 

Tekniska lösningar 

(e3 mot d3, d5, d6) 

FU:s ger nya 

möjligheter till 

undervisning (d3) 

FU:s stöder läraren 

att uppnå målen för 

teknikämnet (d5) 

FU:s har stor 

betydelse för teknik- 

undervisningen (d6) 

Instämmer helt 37 44 31 

Instämmer delvis 61 50 50 

Instämmer inte 0 5 16 

Ingen åsikt 2 1 3 

Totalt 100 % 100 % 100 % 

 

Från resultatet i tabell A1 framkommer det här att de lärare som instämde i att eleverna kan 

se andra tekniska lösningar, även är nästan helt eniga (tabell A1:8) om att ämnesverktyget 

gett dem nya möjligheter till deras undervisning.  

 

Endast ett fåtal av de svarande i referensgruppen har inte instämt i att ämnesverktyget gett 

dem stöd för att uppnå delar av teknikmålen enligt läroplanen för teknikämnet. Bland dessa 

lärare som inte instämt har hela 81 % ändå uppgett att ämnesverktyget har haft betydelse för 

deras teknikundervisning. 

 

5.8 Höjs pojkarnas och flickornas teknikintresse med Finn upps ämnesverktyg? 

5.8.1 Tabell A2 

Alla lärare svarar… 

(i1 och i2) 

…FU:s ämnesverktyg höjer 

teknikintresse (i1) 

Flickor 

…FU:s ämnesverktyg höjer 

teknikintresse (i2) 

Pojkar  

Stor betydelse 24 21 

Liten betydelse 32 36 

Ingen betydelse 4 4 

Ingen åsikt 40 39 

Totalt 100 % 100 % 

 

Det syns i frekvenstabellen (tabell A2) att elevernas teknikintresse ökat vid användandet av 

ämnesverktyget. Det framkommer dock ingen större skillnad mellan elevernas genus. 

 

Har läromedlet någon intressehöjande påverkan för elevarbeten med praktiska uppgifter?  
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I resultatet från tabell A2, kan man utläsa att fler än hälften av de svarande lärarna anser att 

flickorna och pojkarna är lika intresserad av att arbeta med praktiska uppgifter när 

ämnesverktyget används. 16 % av gruppen svarar denna gång att flickorna är mer intresserad 

av praktiska uppgifter än pojkarna. 10 % anser att intresset främst finns hos pojkarna. 

 

5.9 Finn upps ämnesverktyg ökar, stimulerar och grundlägger förståelse för 

teknikämnet 

5.9.1 Tabell B1 

Alla lärare svarar 

(i4, i5 och i6) 

FU:s 

ämnesverktyg ökar 

teknikintresset (i4) 

Kraftig ökning av 

FU:s stimulerar 

ökat teknik- 

intresse (i5) 

FU:s ger förståelse 

för tekniska 

sammanhang (i6) 

Stor betydelse 24 16 12 

Liten betydelse 37 36 39 

Ingen betydelse 4 8 7 

Ingen åsikt 34 41 42 

Totalt 100 % 100 %  100 % 

 

Det framgår i undersökningen, enligt tabell B1, att elevernas teknikintresse påverkats 

positivt när undervisningsmaterialet används. Ca hälften av lärarna har även instämt, helt 

eller delvis, till att elevernas intresse och förståelse för tekniska sammanhang (ex nya 

lösningar av befintlig teknik, vår miljö, mänskliga behov, teknikens konsekvenser och 

fördelar) ökar. Fler än hälften i lärargruppen ansåg dessutom att elevernas teknikintresse 

skulle stimuleras om praktisk- och teoretisk undervisning med läromedel från Finn upp 

kraftigt ökade på deras skolor. 

 

Enkäten visar även att de flesta lärarna upplever att det inte är någon märkbar skillnad 

mellan pojkarna och flickorna när det gäller förståelsen för tekniska sammanhang i 

undervisningen.  Men värt att notera är ändå att ett fåtal anger att det finns en svag övervikt 

som visar att flickorna är mer intresserade av tekniska sammanhang, än pojkarna, när 

ämnesverktyg används. 7 % av lärarna anser att flickorna är mer intresserade än pojkarna, 

medan endast 1 % av lärarna anger att pojkarna är något mer intresserad.  

Ungefär samma fördelning på svaren från lärarna finns att utläsa i frågeställningen om Finn 

upps ämnesverktyg påverkar elevernas intresse för praktiska uppgifter. 

 

När det gäller om de svarande anser att de når flickorna, respektive pojkarna, lika bra med 

sin undervisning på sina skolor, så anser något fler än hälften att de når både flickor och 

pojkar lika bra. Men det framgår ändå en viss skillnad. 6 % av lärarna anger att de når 

flickorna något bättre än pojkarna och 1 % anger att de är pojkarna som de når något bättre. 

Ingen lärare har svarat att de når något kön mycket bättre än det andra. 
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5.10 Vilken betydelse har Finn upps ämnesverktyg för flickornas och pojkarnas 

teknikintresse? 

Referensgrupp 4: Innefattar de lärare, som instämt helt eller delvis i att elevernas intresse 

för teknikämnet är mycket stort när materialet från Finn upp används i undervisningen. 

 

5.10.1 Tabell B1:1 

Referensgrupp 4 

Elevernas intresse för 

teknikämnet  

(i4 mot i1, i2) 

FU:s betydelse för 

teknikintresse (i1) 

Flickor  

FU:s betydelse för 

teknikintresse (i2) 

Pojkar 

Instämmer helt 64 31 

Instämmer delvis 27 53 

Instämmer inte 4 5 

Ingen åsikt 5 11 

Totalt 100 % 100 % 

 

Bland de svarande som instämt (tabell B1) gällande att deras elevers teknikintresse är 

mycket stort när ämnesverktyget används, så framgår det att dubbelt så många flickor har ett 

stort teknikintresse jämfört med pojkarna (tabell B1:1). I nästa kolumn där lärarna delvis 

instämt till påståendet så blir förhållandet i stort sätt omkastat. Totalt sett anser lärarna att 

flickorna är något mer intresserade än pojkarna. 

 

5.11 Inspirationsverktyget kan stärka och stödja lärarna i deras undervisning 

5.11.1 Tabell C1 

Alla lärare svarar… 

(d4, d5 och d6) 

…FU:s stärker 

undervisning, med 

koppling till lokala 

affärs- och 

arbetslivet (d4) 

…FU:s stöder 

läraren att uppnå 

målen (d5) 

…FU:s har stor 

betydelse för 

teknik- 

undervisningen (d6) 

Instämmer helt 29 33 23 

Instämmer delvis 37 38 40 

Instämmer inte 6 8 16 

Ingen åsikt 29 21 21 

Totalt 100 % 100 % 100 % 

 

Tabell C1 påvisar att 63-71 % anser att ämnesverktygets har betydelse för lärarna i deras 

undervisning på olika sätt. Exempelvis om materialet kan kopplas till närmiljöns affärs- och 

arbetsliv. Många anser att innehållet i undervisningsdelarna stöttar lärarna att uppnå målen 

för teknikämnet, samt att materialet har betydelse för deras teknikundervisning. Ca en 

fjärdedel har uppgivit att de inte har någon åsikt i dessa frågeställningar. 
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5.12 Lärarnas stöd av ämnesverktyget 

Referensgrupp 5: Innefattar de lärare, som instämt helt eller delvis i att Finn upps 

undervisningsmaterial stöder läraren att uppnå målen för teknikämnet. 

 

5.12.1 Tabell C1:1 

Referensgrupp 5 

Stöder läraren att 

uppnå målen 

(d5 mot d3, d4, d6) 

FU:s ger läraren 

nya möjligheter 

till undervisning 

(d4) 

FU:s stärker 

undervisning, när 

det kopplas mot 

lokalt affärs- och 

arbetsliv (d5) 

FU:s upp har stor 

betydelse för teknik- 

undervisningen (d6) 

Instämmer helt 41 40 33 

Instämmer delvis 58 48 55 

Instämmer inte 0 3 11 

Ingen åsikt 1 9 1 

Totalt 100 % 100 % 100 % 

 

71 % har tidigare angett att Finn upp stöder dem att uppnå delar av målen för teknikämnet i 

sin undervisning.  

 

I denna referensgrupp framgår det att de flesta tekniklärarna upplevt att materialet har haft 

betydelse för deras teknikundervisning, samt att lärarna har funnit nya möjligheter till 

undervisning.  

 

Lärarna ansåg också att det skulle vara en tillgång för deras teknikundervisning om 

ämnesverktyget kunde kopplas till det som händer lokalt, i affärs- och arbetslivet.  

 

Något fler än en fjärdedel av tekniklärarna har, i enkäten, uppgivit att de inte använt Finn 

upps ämnesverktyg ämnesövergripande. Dessa tar upp att de behöver stöd från Finn upp 

med:  

- fort- och vidareutbildningar 

- en tipssamling där lärarmaterial och handledning ingår, som kan väcka nyfikenhet 

hos eleverna 

- lektionsupplägg för undervisning som är färdiga att använda 

- tävlingar, både lokala och regionala 

- verktyg till Finn upps undervisningsmaterial 

- personlig handledning i användandet av material från Finn upp. 

 

I gruppen av tekniklärare, där 8 av 10, har uppgivit att de använt materialet i den vanliga 

teknikundervisningen framkom liknande behov. Gruppen lägger också till att ett 

teknikforum för idéutbyte behövs. 

 



30 

 

5.13 Ämnesverktyget stöttar lärarna  

Referensgrupp 6: Innefattar de lärare, som instämt helt eller delvis, gällande att Finn upps 

ämnesverktyg är länk mellan ökad kreativitet och utveckling av tekniklektionen, bland 

eleverna. 

 

5.13.1 Tabell C2:1 

Referensgrupp 6  

Ökad kreativitet och 

utveckling bland 

eleverna 

(d9 mot e1, e2, e3) 

Lärarna uppnår 

teknikmål med stöd 

av FU:s (e1) 

 

Kunskaper påverkas 

när FU:s används, 

vilket kan leda till ett 

högre betyg (e2) 

 

Finna nya tekniska 

lösningar efter 

arbete med 

FU:s (e3) 

 

Instämmer i hög grad 34 40 49 

Instämmer i liten grad 44 43 41 

Instämmer inte 6 4 10 

Ingen åsikt 16 13 0 

Totalt 100 % 100 % 100 % 

 

Resultaten i enkäten visar att referensgrupp 6 (76 %) som anser att Finn upps ämnesverktyg 

är en länk mellan ökad kreativitet och utveckling av teknikämnet bland sina elever. Denna 

referensgrupp instämmer (78 %) även till att lärarna får stöd att uppnå delar av teknikmålen. 

Dessutom anser de flesta att undervisningsmaterialet höjer elevernas intresse för 

teknikämnet. Som en påvisbar kunskapshöjning hos eleverna, anser 90 % av dessa 

tekniklärare att deras elever uppnår en ökad förståelse för exempelvis tekniken i allmänhet 

och den miljöpåverkan som tekniska lösningar kan orsaka. Dessutom kan eleverna lättare 

finna nya tekniska lösningar med hjälp av Finn upps ämnesverktyg. Tillsammans kan dessa 

orsaker bidra till att eleverna påverkar sina betyg positivt. 

 

5.14 Övriga resultat   

18 % av lärargruppen anser att det inte finns några svårigheter som ligger i vägen för att 

stärka deras arbete med Finn upps ämnesverktyg. En större grupp ansåg dock att det fanns 

svårigheter. Bland de vanligaste svårigheterna som framkom i  

flervalsfrågan var: 

- schemamässiga  

- utrustningsmässiga  

- lärarnas egen utbildning  

- skolans lokaler.  

 

En enkätfråga syftade till att kartlägga vilka kompletterande möjligheter, från Finn upp, som 

lärarna behövde för att förbättra deras arbete med teknikämnet. I denna referensgrupp 

svarade endast 1 % att inga kompletterande möjligheter från Finn upp behövs.  

Bland de övriga framkom det att många tekniklärare önskade en 

tipssamling/lärarhandledning, samt att flera svarade att de behöver färdiga lektionsupplägg. 

Önskemål om att Finn upp ska ordna mer fort- och vidareutbildning för lärarna framkom 

också. 
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6 Analys och diskussion 
 

6.1 Analys med anledning av studiens resultat 

Lpo94 ger varje enskild lärare och varje enskild skola en stor frihet att både forma och 

utveckla undervisningen. Mycket tyder ändå på att skolan inte har lyckats svara på 

utmaningen med den stora friheten i de nya målen. 

En av anledningarna kan vara, säger Peterson och Westlund, att det tar tid att göra ett så stort 

förändringsarbete som krävs för att möta samhällsförändringarna och den förändrade 

kunskapssynen i läroplanerna. Antagligen behövs det 10–15 år till innan vi kan se för- och 

nackdelarna med denna förändring.  

 

Grundskolan har en avgörande betydelse för att dagens elever upptäcker teknikens väsen och 

möjligheter. Teknikföretagen (2005) skriver att teknikämnet i grundskolan är viktigt. På lång 

siktigt innebär det att grundskolan skapar fler intresserade elever, som väljer en tekniskt 

inriktad gymnasieutbildning och därefter en passande yrkesbana. Teknikföretagen anför 

vidare att de får tydliga signaler, från både lärare och elever om att det finns klara brister i 

grundskolans teknikundervisning. Teknikämnets mål uppnås inte.  

 

Teknikföretagen anger också att det finns fler aktörer, som Finn upp, som årligen bidrar 

konkret med exempelvis lektionsmaterial. Dessa aktörer uppmuntrar grundskolorna att 

arbeta inspirerande med teknikundervisning enligt fastlagda kursplaner.  

 

Det finns flera som har åsikter om dessa aktörer. Peterson och Westlund (2007) är två av 

dessa. De anser att Finn upp och flera andra organisationer startade för att bidra med en 

lösning kring svårigheterna i grundskolan. Organisationerna hade alla ett tydligt mål, att få 

fler unga att våga satsa på sina egna idéer. Dessa initiativ har bidragit till att en ökad 

efterfrågan på kunskap om hur de entreprenöriella möjligheterna kan tillföras skolornas 

undervisning.  

 

Många i lärargruppen, som tillfrågats i min enkätundersökning, har ansett att Finn upps 

ämnesverktyg har betydelse för teknikundervisningen. Det som skiljer materialet från det 

mer ”vardagliga” är att de har ett mer utarbetat entreprenöriellt förhållningsätt. Enkäten visar 

också att Finn upps material stödde lärarna att uppnå delar av målen enligt kursplanen för 

teknikämnet från år 2000. De svarande instämde även i att materialet gett dem nya 

möjligheter i undervisningen. Endast ett fåtal av lärarna instämde inte i att ämnesverktyget 

gett dem nya möjligheter eller stöd för att uppnå teknikmålen. 

 

Min studie visar även att lärarna ansett att deras elever uppnår delar av teknikmålen i skolan. 

Det framgår också att eleverna på deras skolor kan finna nya tekniska lösningar efter att ha 

arbetat med materialet. En majoritet av lärarna instämde även i att elevernas kvalitativa 

kunskaper påverkas, vilket kan leda till ett högre betyg. Finn upps entreprenöriella 

inspirationsmaterial får därmed stöd av Peterson och Westlund, som styrker att detta är ett 

användbart ämnesverktyg. 

 

Peterson och Westlund (2007) gör uttalanden om entreprenöriellt lärande i grundskolan. 

Deras uttalanden har intresserat mig, speciellt då jag finner stöd för dessa i Lpo94. Peterson 

och Westlund beskriver att det finns fyra olika kunskapsformer som alla passar ihop med 

entreprenöriellt lärande . Dessa består av: fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet.  

Värt att notera är, enligt Peterson och Westlund, att teknikämnet ännu inte bedrivs som ett 

enskilt ämne i många av våra grundskolor. 
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I Lpo94 finner man att teknikämnet är placerat i NO-blocket i grundskolans timplan. I 

kursplanen betonas att tekniken ska vara ett eget ämne och att undervisningen bör 

kännetecknas av ett praktiskt och undersökande arbetssätt. Det är just detta som Peterson 

och Westlund påpekat. 

 

I motsats till hur Peterson och Westlund hävdar att grundskolor ska bedriva sin 

teknikundervisning, enligt läroplanen, så finner jag i min studie att de flesta lärarna uppgett 

att de främst arbetar med Finn upps ämnesverktyg ämnesövergripande. Detta samarbete har 

förekommit med grundskolans alla ordinarie ämnen, men oftast med teknikämnet, samt trä 

och metallslöjden. De svarande Tekniklärarna upplevde att de var nöjda med detta.  

Endast 10 % av de svarande tekniklärarna har uppgett att materialet från Finn upp inte 

använts ämnesövergripande, utan som ett rent ämnesverktyg i teknikundervisningen.  

 

Korta ”happenings” kan stimulera eller förstärka processen i entreprenöriellt lärande, 

resonerar Peterson och Westlund vidare kring. Detta innebär att de externa organisationernas 

material och verksamheter går bra att använda, gärna ämnesövergripande och med 

entreprenöriellt inriktning. Det är just dessa korta ”happenings” som har framkommit, i min 

undersökning, att lärarna främst väljer. Deras resonemang får stöd av min studie, men det 

stöder inte Lpo94 direktiv att teknikämnet ska hanteras som ett eget ämne.  

 

De flesta av tekniklärarna har i min undersökning ansett att teknikämnet på deras skolor bör 

utvecklas. Många av de kvinnliga lärarna har instämt helt till att en utveckling bör ske, 

medan de manliga lärarna endast nöjt sig med att instämda delvis till detta. I 

referenslitteraturen framkommer på flera ställen att entreprenöriellt lärande har kommit till 

grundskolan, för att stanna. Finn upp är bara ett av de verktyg som finns för att få hjälp med 

teknikundervisningen. Materialet har i grunden ett entreprenöriellt förhållningssätt. 

 

Att Finn upps ämnesverktyg har en stor betydelse för lärarnas teknikundervisning framkom 

på många ställen i min enkät. Flera av de svarande ansåg att materialet ska användas som ett 

ämnesverktyg på deras skolor. Det framgick också att de flesta lärarna instämt i att 

ämnesverktyget är en länk mellan kreativitet och utveckling av teknikämnet bland deras 

elever, men även i det arbetslaget där de arbetar. 

 

Med anledning av det resultat jag funnit i min enkät gällande flickornas teknikintresse när 

Finn upps ämnesverktyg används i undervisningen kan jag inte helt hålla med om det som 

Lindahl (2003) och Berner (2003) påstår nedan:  

 

Berner (2003) skriver att flickornas olust, gällande teknikämnet i skolan, beror på deras 

attityder till sina egna förmågor, utbildningar och yrken. Dessutom påpekar hon att skolans 

teknikämne har lågstatus och att ämnet inte attraherar flickorna. Lindahl (2003) påstår att 

pojkarnas erfarenheter är mycket större, än flickornas, inom tekniken i dagens samhälle. De 

har oftare, än flickorna, byggt vattenhjul, lagat punktering, lekt med lampor, batterier och 

motorer och använt olika verktyg. Mina forskningsresultat påvisar att undervisning med 

Finn upps inspirationsverktyg bidrar till att en positiv trend för teknikämnet växer sig 

starkare, framförallt hos flickorna. Dessutom kunde detta leda till att eleverna fick ett högre 

betyg.  

 

Berglund och Holmgren (2007) har kommit fram till att det finns svårigheter som är 

kopplade till undervisning. Dessa svårigheter har även jag funnit i min genomförda 
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enkätundersökning. Dessa berör alla teknikämnet och användandet av Finn upps 

ämnesverktyg. De vanligaste svårigheterna som mina responderar tagit upp är:  

- schemamässiga  

- lärarnas egen utbildning  

- skolarnas utrustning. 

 

Redan idag finns ingen utbildning som är helt befriad från entreprenörskap. I skolan handlar 

det om att skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sin kreativitet, reflexivitet och 

initiativkraft, påstår Berglund och Holmgren.  

Bland argumenten de använder för detta kan man exempelvis utläsa att skolornas 

gemensamma planeringstid tycks vara en gemensam nämnare bland de skolor som kommit 

igång med entreprenörskap, i undervisningen.  

 

Berglund och Holmgren redogör för att de tekniklärare jag tillfrågat verkligen behöver det 

som de önskar, från exempelvis Finn upp. En Tipssamling med lärarmaterial och 

handledning som kan väcka nyfikenhet hos eleverna anser en stor grupp av de svarande i 

undersökningen att de skulle behöva som en kompletterande möjlighet. 

Flera lärare anger att de även önskar fort- och vidareutbildning, för att stärka deras arbete 

med teknikämnet och undervisningen, samt att det skulle uppskattas om de kan få tillgång 

till färdiga lektionsupplägg, med ämnesverktyget, som är färdigt att använda. 

 

Även Bjurulf (2008) har funnit resultat som stöder min undersökning. Huvuddelen av den 

undervisande personalen i teknikämnet saknar utbildning i teknik och teknikdidaktik, skriver 

hon . I sin doktorsavhandling skriver hon även att det i flera tidigare undersökningar 

framkommit att lärarna ansett att deras egen teknikutbildning är dålig och att lärarna är 

missnöjda med sin egen undervisning. Lärarna har, enligt Bjurulf, nästan enhälligt önskat att 

de får möjlighet att kompetensutveckla sig i teknikämnet. 

 

Hur påverkas elevernas intresse för och tilltro till sin förmåga i teknikämnet när de arbetar 

med Finn upps läromedel? 

 

Respondenterna i min undersökning anser att en märkbar ökning av ämnesverktyget, i 

grundskolans teknikundervisning, skulle leda till att elevernas teknikintresse höjdes, både 

praktiskt och teoretiskt.  

 

Det framgår även att undervisningsmaterialet tilltalar både flickorna och pojkarna lika bra.  

 

I stort sätt håller alla mina respondenter med om att elevers intresse och förståelse för 

tekniska sammanhang ökar. Med denna kunskapshöjning kan eleverna t ex finna nya 

lösningar och användningsområden med befintlig teknik. De kan även intressera sig för det 

som sker i vår miljö och förstå vilka mänskliga behov som finns. Dessutom utvecklar eleven 

en möjlighet att anpassa sitt eget agerande och sina ställningstaganden kring teknikens 

konsekvenser och fördelar. Eleverna tränar upp, med Finn upps ämnesverktyg, en egen vilja 

och drivkraft till att våga utveckla, försöka förändra och kunna påverka det som sker. Detta 

är ett exempel på vad entreprenöriellt lärande innebär, enligt Peterson och Westlund. 

 

Inlärd hjälplöshet ses som ett mer eller mindre ihållande tillstånd som förhindrar lärande och 

förändringsbenägenhet hos exempelvis elever i grundskolan. Tillståndet antas ha med att 

göra att individen inte kan se sambandet mellan sitt eget agerande och konsekvenserna i 

omvärlden. Rapporten ”Entreprenörskap och skolan” (2007) visar t ex att hjälplösheten 
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sänker inlärningsförmåga hos elever och undergräver motivation att ta egna initiativ. 

Tillståndet försvårar även förmågan att se att sitt eget initiativ har varit framgångsrikt. Trots 

att rapporten Entreprenörskap och skolan belyser just detta så finner jag i mina egna 

forskningsresultat att dessa svårigheter kan påverkas positivt, t ex i grundskolans 

teknikundervisning. Tekniklärarna som arbetar med Finn upps ämnesverktyg lyfter i enkäten 

fram att elevernas motivation, intresse för, och tilltro till sin förmåga i teknikämnet ökar när 

de arbetar med läromedel från Finn upp. Speciellt intressant är det också att det framgår att 

eleverna utvecklar en förmåga, som innebär att de kan se samband i tekniska frågor, 

gällande sitt eget agerande och de konsekvenser som t ex kan uppstå i deras egen närmiljö. 

 

Peterson och Westlund som skrivit rapporten Entreprenörskap och skolan, lyfter fram att 

denna hjälplöshet kan få svåra konsekvenser, då den exempelvis försämrar förmågan att lösa 

problem. Detta innebär att det i slutändan kan framkalla emotionella störningar och ohälsa. 

 

Bland de svarande tekniklärarna i min enkät som instämt till att deras elevers teknikintresse 

är mycket stort när ämnesverktyget används, så framgår det att dubbelt så många flickor har 

ett stort teknikintresse, jämfört med pojkarna. I samma frekvenstabell, där de svarande 

delvis instämt till påståendet, så blir förhållandet i stort sätt omkastat, d v s att pojkarna har 

ett delvis dubbelt så intresserade, mot flickorna. Intressanta resultat, men totalt sett anser 

lärarna att flickorna endast är något mer intresserade än pojkarna.  

Teknikdelegationens studie ”Rapport 2009:2” försöker utröna om teknik är onyttigt för 

flickorna, men viktigare för pojkarna. I deras studie om teknikämnet framkom starka 

genusmönster. Pojkarna i undersökningen tycker generellt att teknikundervisningen är 

roligare och att ämnet är viktigare, än flickorna. De upplever också i högre grad, än 

flickorna, att det går bra för dem.  Pojkarna ser mer nytta av teknik runtomkring dem än vad 

flickorna gör i vardagen, för sin utbildnings skull och för deras framtida arbete.  

Åter igen visar min studie upp ett mer positivt reslutat gällande flickornas teknikintresse, än 

det resultat som teknikdelegationen redovisar. En viktig skillnad mellan undersökningarna är 

dock att jag endast fokuserar mina resultat kring Finn upps ämnesverktyg. 

Teknikdelegationen utgår ifrån den traditionella teknikundervisningen i grundskolorna.  

 

De flesta tekniklärare har dessutom i min undersökning tillstyrkt att de når flickorna och 

pojkarna lika bra under sina tekniklektioner när de använder Finn upps läromedel. Dock har 

en liten grupp av dem angivit att de når flickorna något bättre.  

 

Tekniklärarna som besvarat frågorna i min undersökning upplever att Finn upps 

ämnesverktyg stöttar dem att uppnå delar av teknikmålen enligt kursplanen för år 2000. 

Materialet tillför undervisningen positiva elevresultat.  Lärarna anger t ex att elevernas betyg 

kan påverkas positivt genom att de märker att eleverna ökar sin kunskap och förståelse för 

tekniken i allmänhet, dess konsekvenser och möjligheter i synnerhet. Eleverna kan ofta finna 

nya tekniska lösningar efter att de har arbetat med materialet. 

 

En nästan enig användargrupp av Finn upps ämnesverktyg anser att materialet ska användas 

på deras skolor. En av anledningarna till detta är att lärarna kan finna nya möjligheter till 

deras teknikundervisning. Ett positivare förhållningsätt till teknikämnet förkommer också i 

de personalgrupper där materialet används i undervisningen.  

 

Mina svarande tillstyrker med övertygande majoritet att deras elever uppnår delar av 

teknikmålen med stöd Finn upps ämnesverktyg. Eleverna utvecklar även en ökad förståelse 
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för tekniska lösningar genom att de får en ökad förståelse och/eller kan finna alternativa nya 

lösningar. Detta i enlighet med vad Peterson och Westlund (2007) också tar upp.  

 

6.2 Diskussion med anledning av studiens resultat  

Min enkätundersökning visar tydligt att Finn upps ämnesverktyg är en viktig tillgång för 

tekniklärarna. Med hjälp av materialet kan de exempelvis finna nya möjligheter till 

undervisning i teknikämnet. Lärarna noterar att detta lett till att eleverna ökat kreativiteten 

och förståelsen för teknikämnet, samt att de även kan finna nya referensramar. Med 

anledning av detta kan användandet av ämnesverktyget bidra till att eleverna får ett bättre 

betyg i teknikämnet än de annars skulle ha fått. 

 

Endast 10 % av de svarande tekniklärarna har uppgett att materialet från Finn upp inte 

använts ämnesövergripande. Men övriga, hur har de gjort? Jag tolkar detta som om de flesta 

tekniklärarna använder ämnesverktyget ämnesövergripande. Jag vågar gissa att lärarnas svar 

i denna undersökning främst berör hur de arbetar med Finn upps ämnesverktyg. 

Undersökningens resultat påvisar inte hur skolans ordinarie teknikundervisning bedrivs. 

Denna del av enkäten redovisas inte i denna rapport  

(se 1.3 avgränsningar). De flesta av de svarande har i enkäten angivit att de främst använder 

materialet under en begränsad tid, vilket kan styrka detta antagande. 

 

Jag har i min egen enkät upptäckt att nästan hälften av de kvinnliga lärarna uppgivit att de 

inte hade någon åsikt i frågan om de uppnår teknikmålen med stöd av Finn upps 

ämnesverktyg. Endast en fjärdedel av de manliga lärarna har i denna frågeställning svarat att 

de saknat en åsikt. Det framkommer inte i undersökningen vad detta står för.  

 

Det framkom i enkäten att 93 % av de svarande har instämt helt eller delvis till att de känner 

sig säkra på att undervisa i teknikämnet. Bland dessa svar har en majoritet av männen svarat 

att de instämt helt, medan flera kvinnliga lärare endast har instämt delvis.  

 

Kvinnorna har antagligen börjat undervisa i ämnet teknik mycket senare. Kan det vara så att 

de kvinnor som nu undervisar i teknikämnet ser till ämnet ur ett bredare 

samhällsvetenskapligt perspektiv än männen?  Är de manliga lärarna mer trygga i sin 

lärarroll, i teknikämnet, då de undervisat längre än de nytillkomna kvinnliga tekniklärarna? 

Männen som undervisat längre i teknikämnet kanske håller kvar vid den äldre formen av 

teknikundervisning. En undervisningsform som mer liknade ”teknikslöjd”. 

 

Teknikämnets bredd kan göra många lärare osäkra. I undersökningen har alla kvinnor 

instämt helt till att teknikämnet bör utvecklas på skolorna, medan samtliga män endast 

instämt delvis till påståendet.  

 

En anledning skulle mycket väl kunna vara att männen känner sig mer säkra och trivs med 

den erfarenhet och de kunskaper de har sedan tidigare. Kan detta leda till att de är mer 

obenägna och omotiverade till att anpassa dagens teknikundervisning efter den läroplan som 

gäller idag? Här tänker jag t ex på ämnets mer teoretiska delar som berör tekniken i 

samhället, dess konsekvenser och möjligheter. Detta kräver en ökad förståelse hos eleverna. 

Men har lärarna själva denna förståelse? 

 

Vad gör grundskolan för att ge de teknikundervisande lärarna tillgång till den nödvändig 

vidareutbildning som de efterlyser? Lpo94 anger att lärarna ska vara en form av handledare 
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där läraruppdraget exempelvis består av att förbereda eleverna för att möta den omvärld som 

de ska finna sig tillrätta i. 

 

Lärarna har i flera olika undersökningar tagit upp att de behöver fortbilda sig för att möta en 

förändrad verklighet i skolan. Lärarna ska ha möjlighet att uppnå målen som alla ämnen ska 

sträva mot. Här tänker jag nu speciellt på teknikmålen. All mål skall ha uppnåtts av alla 

elever när de slutar i årskurs 9. Även i teknikämnet! 

I min genomförda studie har lärarna noterat att de vill ha vidareutbildning från Finn upp. 

Men i mitt eget resonemang och med stöd av referenslitteraturen så tänker jag att detta inte 

är ett problem som endast berör Finn upp. Det finns antagligen en kompetensbrist hos de 

teknikundervisande lärarna som framkommer överallt i den traditionella teknik- 

undervisningen. 

 

Det framgår också i min studie att lärarna anser att teknikämnet bör utvecklas. Många av de 

kvinnliga har instämt helt till att en utveckling bör ske, medan de manliga lärarna endast 

instämde delvis. Varför framkommer denna skillnad bland mina respondenter? En möjlighet 

skulle kunna vara att de kvinnliga lärarna har sämre tillgång till lämpliga tekniksalar. 

Kanske upplever kvinnorna, som är nyare i yrket, att salarna fortfarande är utröstade som en 

verkstad och inte alls är i enlighet med dagens kurs- och läroplan för teknikämnet. 

Får kvinnorna sitt rättmätiga stöd i lärarkollegiet för teknikämnet? I flera av de frivilligt 

skrivna svaren framkommer detta som en antydan.  

 

Är det inte viktigt att teknikämnet och de undervisande lärarna omgående stöttas? Ämnet 

behöver byggas upp så att det kan förstärka sin rättmätiga plats i grundskolan! 

Teknikdelegationen (2009) tolkar, i enlighet med vad deras egen forskning påvisat, att det är 

i skolans inre värld som eleverna främst vill se förändringar i teknikundervisningen. Mina 

forskningsresultat styrks också av det Teknikdelegationen tar upp.  

 

Lärarens undervisningsförmåga i teknikämnet är nyckeln till att fånga elevernas intresse, 

skriver Teknikdelegationen. De anser att elevernas uppfattning om vad som kan göra 

teknikämnet mer intressant som mycket viktig. Eleverna har, som en av deras viktigaste 

åsikter, tagit upp lärarenas förmåga att skapa intresse för teknikämnet.  

För att göra ämnet mer intressant önskar sig eleverna flera praktiska inslag såsom 

laborationer. Eleverna önskar också lärare som kan förklara teknik på ett bättre och roligare 

sätt, samt undervisning som är mer kopplad till teknik som den används i deras vardag.  

 

Björkholm (2007) menar att uppfinningar och spridning av teknik inte är något förutsägbart, 

varken då det gäller uppkomsten av ny teknik eller dess sociala effekter. Istället ser man 

tillkomsten av tekniska tillverkade föremål som uttryck för sociala och kulturella krafter, 

personliga behov, tekniska begränsningar, marknadskrafter och politiska förhållanden. 

Med anledning av att Björkholm redovisar dessa ståndpunkter finner jag naturliga 

kopplingar till att inspirationsverktyget från Finn upp är ett bra lektionsmaterial att använda.  

 

Det framkommer i de skriftliga svaren från lärargruppen att teknikundervisningen bedrivs i 

lokaler som inte är ändamålsenliga, t ex i vanliga klassrum. Kan detta bidra till att det 

uppstår svårigheter med att använda maskiner, både praktiskt och säkerhetsmässigt? Att 

skapa och tillverka saker skräpar och dammar ofta ner mer än vad vanlig läs, skriv och 

”bänkundervisning” gör. Lektionssalarna kanske inte ens har en lämplig eller anpassad 

ventilation. Speciellt nödvändigt är ventilationen för de elever och den personal som har 

allergiska besvär. 
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En fråga som slår mig när jag själv läser svaren i min enkät, är om det verkligen är så många 

tekniklärare som står för att de når flickorna och pojkarna lika bra med sin 

teknikundervisning, när de använder Finn upps ämnesverktyg? Är det verkligen så, så anser 

jag att det är ett bra betyg för undervisningsmaterialet, men även för lärarnas egen 

undervisning. Berner (2003) och Lindahl (2003) påstår, var för sig, att teknikundervisningen 

främst tilltalar pojkarna. Eller kan det vara så att användande av Finn upps ämnesverktyg 

verkligen utjämnar skillnaden mellan flickornas och pojkarnas teknikintresse? Ja, mitt 

undersökningsresultat antyder att det är så. Det framgår även att det får igång flickornas 

teknikintresse.  

 

Är det teknikundervisning med entreprenörsanda som bidrar till att jag kan finna en 

intressehöjning för teknikämnet, i min undersökning? Själv kan jag inte tro det. Jag tror att 

ämnesverktyget främst väcker upp den nyfikenhet som inte skolornas vanliga 

undervisningsmaterial inte förmår att göra. Dessutom har lärarna själva gjort ett aktivt val, 

att de vill använda just detta material.  

 

Även om jag håller med om det Berner tar upp om flickornas syn på teknikämnet så 

framkommer det i min studie att grundskolans teknikundervisning verkar må gott av att 

arbeta med entreprenörskap för alla elever, oavsett kön.  

 

Det finns en majoritet bland de svarande som anser att Finn upps ämnesverktyg fungerar bra 

i deras undervisning. Dessutom anser många lärare att ämnesverktyget hjälper dem att öka 

elevernas intresse för exempelvis teoretiska och praktiska arbetsuppgifter. Lärarna upplever 

att eleverna förstår tekniska sammanhang bättre, vilket kan leda till att deras betyg i 

teknikämnet höjs.  

 

De lärare som valt att använda Finn upps ämnesverktyg har förmodligen tidigare 

erfarenheter från undervisning utan detta hjälpmedel. Men det är denna grupp, vilka 

använder materialet, som tillfrågats. Hur förhåller sig mina forskningsresultat, i jämförelse 

med en ny undersökning, där lärarna inte använde eller har kommit i kontakt med Finn upps 

ämnesverktyg? Jag tänker mig att en intressant målgrupp skulle vara de grundskolor som 

enbart använder de traditionella läromedlen i undervisningen. Värt att notera är att Finn upps 

materialet främst har använts som ett komplement till skolornas traditionella läromedel, 

under exempelvis ett temaarbete. 

 

6.3 Metoddiskussion  

I gruppen av tilltänkta respondenter finns ett bortfall på 78 %. Detta kan bero på att de inte 

hunnit fylla i hela den webbaserade enkäten, vilket var en förutsättning för att skicka in den. 

Det finns även en risk att denna grupp inte varit nöjda med, eller kunnat använda, Finn upps 

material. För att säkerställa denna studies resultat skulle ett slumpmässigt urval, ur denna 

bortfallsgrupp, kontaktas för att ställa uppföljande frågor. 

 

Många av de svarande har valt alternativet ”ingen åsikt” återkommande gånger. Antagligen 

var enkätens omfattning för bred och bestod av alltför många frågor och påståenden, som 

skulle besvaras. Bortfallet, bestående av ”ingen åsikt”-svaren, har vuxit ju längre fram den 

svarande har kommit i enkäten.  
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När enkäten utvecklades var dess syfte att få de svarande att ta ställning till olika påståenden 

eller frågeställningar genom att t ex ange att de var för eller mot någonting. Med anledning 

av detta tog vi bort de ”neutrala mittenalternativen” där de svarande varken tillstyrkte eller 

avstyrkte något. I ett senare skeda lades alternativet ”ingen åsikt” till.  

Många svarande har valt detta alternativ. Detta kan innebära att undersökningen förlorade 

sitt fokus och även sin tillförlitlighet. 

Dessutom kan jag inte vara helt säker på att respondenten inte använt ”medhåller delvis 

alternativen” som ett ”neutralt mitten” alternativ. Respondenten har exempelvis kunnat hålla 

med om en del av ett  påståendet, men kanske inte velat tillstyrker allt. 

 

Enkäten blev väldigt omfattande med ett stort antal frågor. Redan i pilotversionen av 

enkäten angav fler av ”testarna” att det tog för långt tid att ta sig igenom hela enkäten och att 

det var för mycket ”klickande” med musen. Enkäten omarbetades och bantades något, men 

förmodligen inte tillräckligt mycket. 

 

Några frågeställningar i enkäten gör gällande att enkäten ska beröra Finn upps verksamhet. 

Här avses ex tävlingar, kurser och liknande. Här har en miss i enkätens uppbyggnad skett. 

Frågeställningar gällande Finn upps verksamheter framkommer inte alls eller på ett sådant 

sätt att resultat kan redovisas. 

 

Den genomförda enkätundersökningen bygger i sin helhet på att en jämförelse ska kunna 

göras mellan skolornas vanliga undervisning i teknikämnet, och den undervisning som 

bedrivits med Finn upps ämnesverktyg.  

 

I denna rapports resultatsammanställning har frågorna om skolornas traditionella 

teknikundervisning inte bearbetats (se resultat och analys). Vid min granskning av samtliga 

enkätsvar så finner jag inga större skillnader i vad materialet betyder för mina respondenter, 

jämfört med vad samma lärargrupp ansett om den traditionella teknikundervisningen, utan 

ämnesverktyget.  

 

Tyvärr har en stor grupp av de svarande lärarna (35-50 %) uppgivit att de saknar åsikt i 

många frågeställningar. Framförallt i den senare delen av enkäten. I enkäten framgår det att 

deras svar inte tillfört undersökningens resultat någonting anmärkningsvärt. Med anledning 

av detta har jag i de flesta fall valt att jämföra de grupper (kallade referensgrupper) som haft 

åsikter, t ex mot varandra, samt att redovisa dessa resultatet i referenstabeller.  

 

Det är oftast samma personer som uppgivit att de inte haft någon åsikt.  

Min upplevelse är, med anledning av detta, att de har valt alternativet ”ingen åsikt” bara för 

att ta sig igenom enkäten. En möjlig anledning till detta kan vara att det har tagit för lång tid 

att ”klicka” sig igenom undersökningens alla frågor för att hitta frågeställningar och 

påståenden som respondenterna har varit mer intresserade av att besvara. Enkäten har i alla 

fall slutförts och skickats in. 

 

Enkäten borde ha varit betydligt kortare och mer fokuserad på en snävare frågeställning. 

Förmodligen hade enkäten då genererat flera svar. Önskade Finn upp fler åsikter hade de 

kunnat gå ut med en ny undersökning. Mitt forskningsresultat kunde användas till att ringa 

in en ny eller kompletterande frågeställning. 

Som ett exempel på detta vill jag ta upp att en stor grupp av de svarande tekniklärarna 

instämde i att de finner nya möjligheter till sin egen teknikundervisning med hjälp av Finn 

upps ämnesverktyg.  Jag hade önskat att min undersökning även sökt svar gällande vilka 
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möjligheter som lärarna avsett och hur de gått till väga för att omsätta dessa möjligheter i 

deras undervisning. 

 

Att Finn upps ämnesverktyg är en länk mellan ökad kreativitet och utveckling av 

teknikämnet bland eleverna, svarar nästan alla. Vad frågan i enkäten verkligen efterlyser 

framgår inte helt klart. Den utveckling av teknikämnet som efterfrågas är ett för vitt begrepp. 

Begreppet kan lätt misstolkas som om det gäller all annan teknikundervisning som bedrivs i 

skolorna eller av de svarande lärarna. Jag har själv önskat att beröra respondentens egen 

ämnesundervisning, i teknikämnet. Men min egen tolkning ska inte tillföras 

undersökningens resultat. Detta får bli upp till var och en att själv bedöma, bland de som tar 

del av dessa forskningsresultat. 

 

De saker som lärarna önskar för att förbättra de undervisningsmässiga svårigheterna med 

Finn upps ämnesverktyg bistår redan Finn upp skolorna med. Med en ökning eller mer 

tydlig marknadsföring gällande deras utbud av verksamheter och material skulle kunna 

minska de svårigheterna som lärarna upplever. 

 

Min studie har funnit ett mer positivt reslutat gällande flickornas teknikintresse, än det 

resultat som teknikdelegationen redovisat. En viktig skillnad mellan undersökningarna är att 

jag fokuserar mina resultat kring Finn upps ämnesverktyg. Teknikdelegationen utgår ifrån 

den vardagliga teknikundervisningen i grundskolorna, utan ämnesverktyg från någon extern 

aktör.  
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7 Forskningsförslag  
 

7.1 Vidare Forsknings med anledning av studiens resultat 

Det är endast de skolor som använt eller använder Finn upps ämnesverktyg som tillfrågats. 

För en relevantare jämförelse av ämnesverktygets betydelse skulle en likvärdig 

enkätundersökning göras på de skolor som inte känner till eller har valt att inte använda 

materialet. 

 

För att säkerställa denna studies tillförlitlighet bör Finn upp undersöka den stora grupp 

respondenter som valde att inte besvara enkäten. 

 

I den genomförda enkätundersökningen har de frågeställningar som berört den traditionella 

teknikundervisningen inte bearbetats. För att få en uppfattning om hur den traditionella 

undervisning förhåller sig i jämförelse med den undervisningen som bedrivits med Finn 

upps ämnesverktyg, bör en forskningsbaserad bearbetnings slutföras. För att få ett 

tillförlitligare resultat än vad denna undersöknings har sökt svar kring bör också en likvärdig 

enkät genomföras och jämföras med skolor som inte arbetat med Finn upps ämnesverktyg 

eller liknande material från andra aktörer. 

 

Resultat i denna studie visar att Finn upps ämnesverktyg fångar flickornas teknikintresse. 

Andra forskningsresultat och rapporter kring teknikämnet i grundskolan finner att flickorna 

mer ointresserade av teknik, än pojkarna. Vad är det som bidrar till denna skillnad i 

teknikundervisning, då ämnesverktyget från Finn upp används? 

 

Jag avser att föreslå Finn upp att utröna vad det är som gör att det Berner (2003) påstår 

skiljer sig mot vad de flesta lärarna faktiskt har ansett i min enkät. Lärarna har nämligen 

svarat att de når flickorna lika bra som pojkarna. Dessutom har vissa lärare ansett att de når 

flickorna bättre än pojkarna med deras ämnesverktyg. Min egen erfarenhet från den 

traditionella teknikundervisningen styrker dock det Berner påstår. I de lärarlag jag själv har 

kommit i kontakt med, i min egen yrkesroll som pedagog/lärare, så har det förekommit en 

del diskussioner bland lärarna gällande ointresserade elever. Speciellt har det då, i denna 

grupp av ointresserade elever, ofta handlat om flickornas ointresse för teknikämnet.  

Berglund och Holmgren (2007) anser dessutom att ex Finn upps verksamhet och material 

inte är något som förändra lärarnas förhållningssätt. I min undersökning finns dock inga 

frågor ställda som kan belysa om Berglund och Holmgren har rätt. Vad anser tekniklärarna 

själva om detta? 
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  Bilagor 
   Bilaga 1  Finn upp*

6
 

Finn upp 

Finn upp är en pedagogisk metod, ett hjälpmedel för alla lärare i skolår 6-9 som 

vill väcka elevernas lust att upptäcka. I Finn upp används uppfinnande som ett sätt 

att lära. Eleverna får identifiera ett problem i sin vardag och får sedan försöka lösa 

problemet- med en egen uppfinning. På vägen finns mycket att lära: om vår 
historia, om samhället, om teknik och inte minst om sig själv! 

Det handlar om att se saker ur nya perspektiv och att utnyttja sin kreativa förmåga för att 

lösa problem som dyker upp längs vägen. Målet med Finn upp är att vara med om en 

utvecklande och lärorik resa. Att en kommersiellt gångbar uppfinning ibland blir resultatet är 

en spännande bonus! Inte minst för uppfinnaren själv.  

Följ med på en Uppfinnarresa!  

 

I Finn upp får eleverna själva söka den kunskap som behövs för att kunna ta fram och 

utveckla egna idéer. Arbetet utgår utifrån den innovativa processen, vi kallar vår metod för 

Uppfinnarresan. Resan har tre hållplatser: Idéa, Designa och Förverkliga.  

Finn upp ger varje elev chansen att utforska egna idéer inom sina intresseområden. Det 

väcker initiativkraft och personlig motivation att aktivt söka upp den information och 

kunskap som behövs. Samtidigt stärks gemenskapen mellan elever och lärare genom att 

man samlas i ett projekt som alla arbetar med.  

Sveriges största uppfinnartävling  

Finn upp arrangerar en nationell uppfinnartävling för alla elever i skolår 6-9 vart tredje år. 

Det har vi gjort sedan 1979 och det har genom åren visat sig bli Sveriges största 

uppfinnartävling! Sedan starten har vi fått in över 48 000 kloka idéer från elever över hela 

landet.  

 Alla elever i skolår 6-9 är välkomna att delta 

 Alla idéer är välkomna 

 Man kan skicka in så många idéer man vill 

 Man kan tävla ensam eller i grupp 

 Det är helt gratis att vara med i tävlingen  

                                                 
6
 Publiceras med tillstånd av Finn upp 100528.   Källa: http://www.finnupp.nu 
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Lektionsmaterial 

Vi erbjuder kostnadsfritt inspirationsmaterial till alla skolor med skolår 6-9. Materialet 

innehåller:  

 Lärarhandbok med kreativa lektionsövningar utifrån Uppfinnarresans tre stationer  

 Inspirationsfilm för eleverna  

 Uppfinningar: kluriga prylar att diskutera funktion och form kring  

 Snackisar: inspiration kring material och nya produkter  

Ingenjörsamfundet startade Finn upp 1979 för att "stimulera ungas kreativitet och 

tidigt väcka intresset för naturvetenskap, teknik och nyskapande". Syftet i förlängningen var 

att inspirera en ny generation uppfinnare och entreprenörer. Finn upp finansieras bland 

annat av Myndigheten för skolutveckling och Nutek. Svenska Uppfinnarföreningen är en av 

flera samarbetspartners. Finn upp tillhandahåller lektionsmaterial kring uppfinnande i 

skolan.  

 

Uppfinnarresan 

Finn upp motiverar unga att jobba med problemlösning kring sina intresseområden, något 

som de valt själva. Målet med Finn upp är att vara med om en utvecklande och lärorik resa. 

Att en kommersiellt gångbar uppfinning ibland blir resultatet är en spännande bonus. Inte 

minst för uppfinnaren själv. 

Resan är i Finn upp kallad Uppfinnarresan med stationerna Idéa, Designa och Förverkliga. 

Deltagarna ska få ett "tänk" kring uppfinnande, kunna identifiera problem och hitta lösningar 

på dessa. Det blir ett förhållningssätt som man kan ha nytta av inom allt, t ex i sitt arbete 

eller på fritiden. Uppfinnarresan är ett skyddat varumärke. 

 

Arrangörer 

Finn upp har sitt nationella kontor i Stockholm med ett nätverk av regionala och lokala 

samarbetspartners över hela landet. Ingenjörssamfundet är huvudarrangör för Finn upp med 

Svenska Uppfinnareföreningen och Ny Teknik som medarrangörer. Finn upp har delvis 

finansiering från Skolverket. 

 

Finn upp vann Kunskapspriset 

År 2005 mottog Finn upp Kunskapspriset av Kronprinsessan Victoria i kategorin 

folkrörelser/organisationer. Läs mer på: www.kunskapspriset.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finnupp.se/lektionsmaterial.php
http://www.isf.se/
http://www.uppfinnareforeningen.se/
http://www.nyteknik.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.kunskapspriset.se/
http://www.kunskapspriset.se/
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Bilaga 2  Information till skolorna 

 

Hej Tekniklärare! 

 

Det här brevet får alla Finn upps kontaktlärare som angett att de undervisar i teknik. 

 

Rolf Wallander är lärarstudent vid Växjö Universitet och han skriver nu sin examensuppsats. 

Syftet är att undersöka huruvida Finn upp är en länk mellan ökad kreativitet och utveckling 

av teknikämnet bland lärare och elever i skolår 6-9. 

 

Därför ber vi nu om din hjälp att bidra med att svara på en enkät som bifogas detta mail via 

en länk här nedanför.  

 

Denna undersökning är viktig och vi uppskattar om du vill använda en liten stund av din tid 

till att svara på ett antal frågor och påståenden. Din erfarenhet och kunskap är värdefull för 

oss för att vi skall kunna utveckla Finn upp på ett så bra sätt som möjligt. 

 

Du svarar naturligtvis under full sekretess och enkäten kommer endast att användas i detta 

syfte. 

 

Önskar du ytterligare information om undersökningen och/eller dess syfte ber jag dig 

kontakta Rolf Wallander direkt via e-post wallander@bredband.net 

 

Har du andra frågor kring Finn upp är du varmt välkommen att kontakta oss här på kansliet. 

 
Följ den här länken så kommer du till enkäten direkt: 

http://www.avancit.se/SurveyTool/Forms/External/frmSurvey.aspx?PageMethod=DoSur

vey&survey=KuUrykLdk9o%3d 

 

Vårhälsningar 

 

 

Sofia Björkvi 

Projektledare Finn upp 

 

Psst! Har du felaktigt fått det här mailet? Är det någon annan som undervisar i teknik på din 

skola? Vidarebefordra gärna det här mailet och meddela oss så att vi i fortsättningen vet om 

detta.Tack! 

 

  

Finn upp 

linnégatan 10 

box 5247 

102 45 Stockholm 

  

tel. +46 8 663 70 80 

fax. +46 80 663 79 12 

mob. +46 707 50 70 14 
e-mail. sofia@finnupp.nu 
  
www.finnupp.nu 

mailto:wallander@bredband.net
http://www.avancit.se/SurveyTool/Forms/External/frmSurvey.aspx?PageMethod=DoSurvey&survey=KuUrykLdk9o%3d
http://www.avancit.se/SurveyTool/Forms/External/frmSurvey.aspx?PageMethod=DoSurvey&survey=KuUrykLdk9o%3d
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Bilaga 3  Enkäten 

 

A) Frågor om Dig själv.  

a1. Jag är:  

 Kvinna   

 Man   

a2. Hur gammal är du?  
 

a3. Vilka årskurser undervisar du i teknik på din 

skola?  

 År 6-9   

 År F-5   

 Inga   

a4. Har du kännedom om Finn upps undervisningsmaterial?  

 Ja, jag har haft användning av allt material i undervisningen   

 Ja, jag har använt delar av materialet i undervisningen   

 Ja, men jag har aldrig använt det i undervisningen  

 Nej   

a5. Om du har använt Finn upps undervisningsmaterial, kan du ange 

vilka undervisningsdelar du valt att använda?  

a6. Har du, i någon form, låtit dina elever delta i Finn upps arrangemang, ex elevtävlingar eller 
föreläsningar?  

 Ja, vi deltar alltid   

 Ja, vi har valt ut aktuella arrangemang som passat in i vår planering, de senaste tre åren  

 Ja, vi har deltagit vid ett eller ett par tillfällen under de senaste tre åren   

 Nej   

a7. Jag anser att teknikkunskaper är viktiga för eleverna och deras framtid.  

 Instämmer helt   

 Instämmer delvis   

 Instämmer inte  

 Ingen åsikt   

a8. Jag känner mig säker på att undervisa i teknik.  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis   

 Instämmer inte  

 Ingen åsikt   

a9. Jag anser att teknikämnet bör utvecklas på min skola.  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis   

 Instämmer inte  

 Ingen åsikt   
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a10. Jag anser att eleverna på min skola uppfyller de kunskapskrav som anges för teknikämnet i 

kursplanen från år 2000.  

 Instämmer helt   

 Instämmer delvis  

 Instämmer inte   

 Ingen åsikt   

B) Bakgrund kring teknikämnet på din skola.  

b1. Finns det en arbetsplan som omfattar teknikämnet på din skola?  

 Ja, den är aktuell enligt kursplanen från år 2000   

 Ja, men inte enligt kursplanen från år 2000   

 Nej  

 Vet ej 

b2. Har din skola en teknisk profilering eller inriktning?  

 Ja, min skola har en teknisk profil  

 Ja, mitt arbetslag har en teknisk inriktning   

 Nej, varken teknisk profilering eller inriktning   

 Vet ej   

b3. Vilken typ av undervisningslokal dominerar i teknikundervisningen på din skola? Tre svar 
möjliga.  

 Särskild lokal för teknik   

 Vanligt klassrum  

 NO-sal  

 Slöjdsal  

 Annan typ av lokal   

 Vet ej   

b4. Anser du att tilldelningen av ekonomiska medel är tillräcklig till teknikämnet på på din skola 
jämfört med de andra ämnena?  

 Instämmer helt   

 Instämmer delvis   

 Instämmer inte  

 Ingen åsikt   

b5. Anser du att teknikämnet på din skola behöver tilldelas mer tid än vad ämnet har tillgång till 
idag?  

 Instämmer helt   

 Instämmer delvis   

 Instämmer inte  

 Ingen åsikt   

b6. Anser du att teknikämnet har möjlighet att använda ändamålsenliga undervisningslokaler på 

din skola?  

 Instämmer helt   

 Instämmer delvis   

 Instämmer inte   

 Ingen åsikt   
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b7. Anser du att teknikämnet har tillgång till ändamålsenlig utrustning för undervisningen på din 

skola?  

 Instämmer helt   

 Instämmer delvis   

 Instämmer inte   

 Ingen åsikt   

b8. Anser du att din skolledning tycker att teknikämnet är viktigt?  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis  

 Instämmer inte  

 Ingen åsikt   

b9. Anser du att teknik har en förankring som ämne i ditt arbetslag?  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis   

 Instämmer inte   

 Ingen åsikt   

C) Genomförande av teknikämnet på din skola.  

c1. Vad styr, i praktiken, din undervisning i teknikämnet på din skola? Tre svar 
möjliga.  

 Lpo94  

 Lokal arbetsplan   

 Eget teknikintresse  

 Finn upp läromedel   

 Skrivna läromedel  

 Skolans utrustning och lokaler   

 Tillgång till förbrukningsmaterial   

 Betygsättningen i teknikämnet  

 Andra skolämnens inverkan  

 Annat, skriv gärna i dialogrutan nedan...  

  Vet ej   

Annat som, i praktiken, styr din undervisning i teknikämnet på din skola?  

c2. Teknikämnet, för en elevgrupp, bedrivs främst som:  

 ett eget ämne under 1-4 veckor  

 ett eget ämne under en termin  

 ett eget ämne under ett helt läsår  

 ett temaarbete, i samspel med andra ämnen, under 1-4 veckor  

 ett temaarbete, i samspel med andra ämnen, under ett helt läsår   

 ett ämne, som ingår i den vanliga No-undervisningen (bi, ke och fy)   

 annan verksamhet. Skriv gärna i dialogrutan nedan!  

  vet ej   

Annan verksamhet. Skriv gärna här!  
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D) Finn upp - användning i teknikämnet på din skola.  

d1. Finn upp används främst i undervisningen som:  

 ett ämnesverktyg under en Finn upp tävling  

 ett ämnesverktyg under 1-4 veckor   

 ett ämnesverktyg under en termin  

 ett ämnesverktyg under ett helt läsår   

 ett ämnesverktyg under temaarbete, i samspel med andra ämnen  

 annat, nämligen… skriv gärna i dialogruta   

 vet ej   

Annat sätt som Finn upp används på - beskskriv gärna här!  

d2. Används Finn upp ämnesövergripande, i så fall med vilka ämnen? Fler svar 

möjliga.  

 Nej, Finn upp används inte ämnesövergripande   

 Bild  

 Hem- och konsumentkunskap  

 Idrott och hälsa   

 Musik  

 Textilslöjd   

 Trä och metallslöjd  

 Svenska  

 Engelska  

 Matematik  

 Geografi  

 Historia  

 Religionskunskap   

 Samhällskunskap   

 Biologi   

 Kemi   

 Fysik   

 Teknik  

 Språkval   

 Elevens val   

 Annat, nämligen…skriv gärna i dialogrutan nedan.   

 Vet ej   

Annat, nämligen…skriv gärna här!  

 

d3. Jag anser att Finn upp ger mig nya möjligheter till undervisning i 
teknikämnet.  

 Instämmer helt   

 Instämmer delvis   

 Instämmer inte   

 Ingen åsikt   

d4. Jag anser att Finn upp stärker min undervisning, om teknikundervisningen samtidigt kan 
kopplas till det lokala affärs- och arbetslivet.  

 Instämmer helt   

 Instämmer delvis   

 Instämmer inte  

 Ingen åsikt   
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d5. Jag anser att Finn upp stöder mig med att uppnå målen för teknikämnet.  

 Instämmer helt   

 Instämmer delvis   

 Instämmer inte   

 Ingen åsikt   

d6. Jag anser att Finn upp har stor betydelse för teknikundervisningen.  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis   

 Instämmer inte   

 Ingen åsikt   

d7. Jag anser att Finn upp ska användas som ämnesverktyg, i teknikämnet, på min skola.  

 Instämmer helt   

 Instämmer delvis   

 Instämmer inte  

 Ingen åsikt   

d8. Jag anser att Finn upp är en länk mellan ökad kreativitet och utveckling av teknikämnet i 
mitt arbetslag.  

 Instämmer helt   

 Instämmer delvis   

 Instämmer inte   

 Ingen åsikt   

d9. Jag anser att Finn upp är en länk mellan ökad kreativitet och utveckling av teknikämnet 
bland mina elever.  

 Instämmer helt   

 Instämmer delvis   

 Instämmer inte  

 Ingen åsikt   

E) Hur anser du att  

e1. ...eleverna på din skola uppnår teknikmål med stöd av Finn upp?  

 Instämmer att teknikmålen uppnås i hög grad   

 Instämmer att teknikmålen uppnås i liten grad   

 Instämmer inte   

 Ingen åsikt   

e2. ...elevernas kvalitativa kunskaper påverkas i anslutning till att Finn upp används på din 

skola, vilket kan leda till ett högre betyg?  

 Instämmer att elevernas kvalitativa kunskaper påverkas i hög grad   

 Instämmer att elevernas kvalitativa kunskaper påverkas i liten grad   

 Instämmer inte   

 Ingen åsikt   
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e3. ...eleverna på din skola kan finna nya tekniska lösningar efter att ha arbetat med Finn Upp?  

 Instämmer att eleverna kan finna nya tekniska lösningar i stor grad   

 Instämmer att eleverna kan finna nya tekniska lösningar i liten grad   

 Instämmer inte   

 Ingen åsikt   

 

F) Möjligheter och svårigheter vid användandet av Finn upp i teknikämnet på din skola.  

f1. Vilka huvudsakliga svårigheter ser du med att stärka ditt arbete med Finn upp på din skola? 
Tre svar möjliga.  

 Inga svårigheter ligger i vägen   

 Schemamässiga   

 Egen utbildning   

 Lokalmässiga   

 Utrustningsmässiga   

 Betygsättningen i teknikämnet   

 Andra skolämnens inverkan   

 Annat, nämligen…skriv gärna i nästa dialogruta!   

 Vet ej   

Annat, nämligen...skriv gärna här!  

 

f2. Vad skulle du behöva för kompletterande möjligheter från Finn upp för att förbättra ditt 
arbete med teknikämnet på din skola? Tre svar möjliga.  

 Inga kompletterande möjligheter behövs  

 Fort- och vidareutbildning )  

 Verktyg till Finn upps underviningsmaterial   

 Lektionsupplägg för undervisning som är färdiga att använda   

 Tipssamling med lärarmaterial och handledning som kan kan väcka nyfikenhet hos 

eleverna   

 Personlig handledning i användandet av Finn upp material   

 Tävlingar, både lokala och regionala   

 Teknikforum för idéutbyte   

 Annat, nämligen…skriv gärna i nästa dialogruta   

 Vet ej   

Annat, nämligen...skriv gärna här!  
 

G) Finn upps läromedel.  

g1. Vilka av Finn upp: s skrivna läromedel använder du i teknikämnet?  

 Lärarhandledningen   

 Övningar   

 Experiment   

 Uppfinningar   

 Använder läromedlen främst i annat ämne än teknik   

 Inga av Finn upps läromedel används   

 Vet ej   

g2. Vad anser du om Finn upps skrivna läromedel?  

 Mycket nöjd  

 Ganska nöjd  

 Missnöjd   

 Ingen åsikt   

javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl42_ShowOccationsForOptionID',%20'3274');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl42_ShowOccationsForOptionID',%20'3275');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl42_ShowOccationsForOptionID',%20'3276');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl42_ShowOccationsForOptionID',%20'3277');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl44_ShowOccationsForOptionID',%20'3278');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl44_ShowOccationsForOptionID',%20'3279');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl44_ShowOccationsForOptionID',%20'3280');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl44_ShowOccationsForOptionID',%20'3281');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl44_ShowOccationsForOptionID',%20'3282');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl44_ShowOccationsForOptionID',%20'3283');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl44_ShowOccationsForOptionID',%20'3284');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl44_ShowOccationsForOptionID',%20'3285');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl44_ShowOccationsForOptionID',%20'3286');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl46_ShowOccationsForOptionID',%20'3287');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl46_ShowOccationsForOptionID',%20'3288');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl46_ShowOccationsForOptionID',%20'3289');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl46_ShowOccationsForOptionID',%20'3290');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl46_ShowOccationsForOptionID',%20'3291');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl46_ShowOccationsForOptionID',%20'3291');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl46_ShowOccationsForOptionID',%20'3292');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl46_ShowOccationsForOptionID',%20'3293');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl46_ShowOccationsForOptionID',%20'3294');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl46_ShowOccationsForOptionID',%20'3295');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl46_ShowOccationsForOptionID',%20'3296');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl49_ShowOccationsForOptionID',%20'3303');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl49_ShowOccationsForOptionID',%20'3304');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl49_ShowOccationsForOptionID',%20'3305');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl49_ShowOccationsForOptionID',%20'3306');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl49_ShowOccationsForOptionID',%20'3307');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl49_ShowOccationsForOptionID',%20'3308');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl49_ShowOccationsForOptionID',%20'3309');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl50_ShowOccationsForOptionID',%20'3310');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl50_ShowOccationsForOptionID',%20'3311');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl50_ShowOccationsForOptionID',%20'3312');
javascript:__doPostBack('ctl00_ctl00_SiteContent_MainContent_ctl00_Tabs_TabPanel4_ctl03_ctl01_ctl50_ShowOccationsForOptionID',%20'3313');


52 

 

H) Frågor om dina elevers attityd till teknikämnet och teknik i allmänhet.  

h1. På din skola är elevernas intresse för teknikämnet mycket stort!  

 Instämmer helt  

 Instämmer delvis   

 Instämmer inte   

 Ingen åsikt   

h2. Teknikämnets karaktär bör ändras för att stimulera elevernas teknikintresse!  

 Instämmer helt   

 Instämmer delvis   

 Instämmer inte   

 Ingen åsikt   

h3. Dina elevers intresse för tekniska sammanhang är mycket stort i allmänhet. (Här avses ex 
nya lösningar av befintlig teknik, vår miljö, mänskliga behov, teknikens konsekvenser och 
fördelar...)  

 Instämmer helt   

 Instämmer delvis   

 Instämmer inte   

 Ingen åsikt   

h4. Är flickorna på din skola mer intresserade av teknik än pojkar?  

 Flickorna är mycket mer intresserade av teknik än pojkarna   

 Flickorna är något mer intresserade av teknik än pojkarna   

 Flickor och pojkar är lika intresserade av teknik   

 Pojkarna är något mer intresserade av teknik än flickorna   

 Pojkarna är mycket mer intresserade av teknik än flickorna  

 Ingen åsikt   

h5. Är flickorna på din skola mer intresserade för tekniska sammanhang, i allmänhet, än 
pojkarna? (Här avses ex nya lösningar av befintlig teknik, vår miljö, mänskliga behov, teknikens 

konsekvenser och fördelar...)  

 Flickorna är mycket mer intresserade av tekniska sammanhang än pojkarna   

 Flickorna är något mer intresserade av tekniska sammanhang än pojkarna   

 Flickor och pojkar är lika intresserade av tekniska sammanhang   

 Pojkarna är något mer intresserade av tekniska sammanhang än flickorna   

 Pojkarna är mycket mer intresserade av tekniska sammanhang än flickorna   

 Ingen åsikt   

I) Frågor om dina elevers attityd till teknikämnet med Finn upp i undervisningen.  

i1. Vilken betydelse har Finn upp för flickornas 
teknikintresse?  

 Stor betydelse   

 Liten betydelse  

 Ingen betydelse   

 Ingen åsikt   

i2. Vilken betydelse har Finn upp för pojkarnas teknikintresse?  

 Stor betydelse   

 Liten betydelse   

 Ingen betydelse  

 Ingen åsikt   
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i3. Vilken betydelse har undervisningen med Finn upps undervisningsmaterial för elevernas 

studieval till gymnasiets tekniska och naturvetenskapliga linjer?  

 Stor betydelse   

 Liten betydelse   

 Ingen betydelse   

 Ingen åsikt   

i4. På din skola är elevernas intresse för teknikämnet mycket stort när Finn upp används i 
undervisningen.  

 Instämmer helt   

 Instämmer delvis   

 Instämmer Inte   

 Ingen åsikt   

i5. Elevernas teknikintresse skulle stimuleras om praktisk- och teoretisk undervisning, med 
läromedel från Finn upp, kraftigt ökade på din skola.  

 Instämmer helt   

 Instämmer delvis   

 Instämmer inte   

 Ingen åsikt   

i6. Dina elevers intresse för tekniska sammanhang ökar när Finn upp används i undervisningen. 
(Här avses ex nya lösningar av befintlig teknik, vår miljö, mänskliga behov, teknikens 
konsekvenser och fördelar...)  

 Instämmer Helt   

 Instämmer Delvis   

 Instämmer Inte  

 Ingen åsikt   

i7. Hur påverkas dina elevers intresse för tekniska sammanhang när när Finn upp används i 
undervisningen? (Här avses ex nya lösningar av befintlig teknik, vår miljö, mänskliga behov, 

teknikens konsekvenser och fördelar...)  

 Flickorna är mycket mer intresserade av tekniska sammanhang än pojkarna, när Finn 

upp används   

 Flickorna är något mer intresserade av tekniska sammanhang än pojkarna, när Finn upp 

används   

 Flickor och pojkar är lika intresserade av teknikska sammanhang när Finn upp används   

 Pojkarna är mycket mer intresserade av tekniska sammanhang än flickorna, när Finn 

upp används   

 Pojkarna är mycket mer intresserade av tekniska sammanhang än flickorna, när Finn 
upp används   

 Ingen åsikt   

i8. Hur påverkar Finn upps läromedel dina elevers intresse för praktiska uppgifter?  

 Flickorna är mycket mer intresserade av elevarbeten än pojkarna, när Finn upp används  

 Flickorna är något mer intresserade av elevarbeten än pojkarna, när Finn upp används   

 Flickor och pojkar är lika intresserade av elevarbeten, när Finn upp används  

 Pojkarna är något mer intresserade av elevarbeten än flickorna, när Finn upp används   

 Pojkarna är mycket mer intresserade av elevarbeten än flickorna, när Finn upp används   

 Ingen åsikt   
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i9. Hur anser du att du når flickor resp. pojkar i ditt arbete med Finn upp på din skola?  

 Jag når flickorna mycket bättre än pojkarna  

 Jag når flickorna något bättre än pojkarna   

 Jag når flickor och pojkar lika bra  

 Jag når pojkarna något bättre än flickorna   

 Jag når pojkarna mycket bättre än flickorna   

 Ingen åsikt   

J) Slutligen...  

j1. Är det en viktig tillgång för dig i din undervisning om Finn upp tillhandahåller kostnadsfri fort- 
och vidareutbildning?  

 Mycket viktig   

 Lite viktig   

 Oviktig   

 Ingen åsikt   

j2. SLUTLIGEN...Har du någonting att tillföra denna enkät som vi kan ha glädje av att veta? 
Skriv gärna här...!  
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