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Abstrakt 

 

Eva Hammerin 

Teknik – vad och varför? 

Vad ska vi lära oss i teknik och varför ska vi göra det? 

Technics – what and why? 

What will we learn in technics and why should we do that? 

 

     Antal sidor: 31 

 

Genom Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet som kom 1994, fick teknikämnet 

en egen kursplan och egna kunskapsmål. Det blev en målstyrd skola istället för en regelstyrd. 

Idag har vi en ny läroplan, Lgr 11, som ger en ny och anpassad styrning över skolan. Ämnet 

teknik har förändrats i denna läroplan och ska passa in i dagens samhälle. 

Vad är det centrala i undervisningen i ämnet? Vad vill eleverna lära sig? Vad vill Skolverket 

att vi ska lära eleverna om teknik? 

Den här kvalitativa och kvantitativa undersökningen ska försöka ge svar på dessa frågor och 

ge ökad kunskap om ämnet och om förväntningar som finns av omgivningen.  

Resultatet av undersökningen visar på en positiv inställning till ämnet teknik hos eleverna, de 

vill arbeta praktiskt men vet inte riktigt hur de kan påverka sina betyg. Lärare i ämnet 

försöker förmedla nyttan och glädjen med ämnet men har små resurser. Bedömning är 

problematisk – var går egentligen gränsen mellan exempelvis E och D? 

 

 

Sökord: teknik, teknikundervisning, bedömning, betygskriterier, grundskola   
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1 Inledning 
Jag har arbetat som lärare sedan hösten 2001 och haft anställning på högstadiet på olika 

skolor inom samma kommun. Efter att ha genomgått utbildning till lärare och med min egen 

teknikkurs ganska färsk i minnet blev jag förvånad av hur undervisningen anordnades på 

skolorna jag tjänstgjorde på. 

På en skola fanns ämnet teknik inte med alls på schemat, det blev istället ett temaarbete under 

en begränsad tidsperiod. Detta var alltså elevernas enda möjlighet att få kunskap i ämnet och 

få visa vad de kan lära sig och därmed betygsunderlag.  

En annan skola jag undervisade på hade ett annat upplägg. En träslöjdslärare hade hand om 

teknikundervisningen (ingen ovanlig situation), den var inte heller schemalagd utan sköttes 

lite godtyckligt. 

I min nuvarande tjänstgöring har vi schemalagd undervisning i teknik, ungefär 45 min varje 

vecka i årskurs 7, 8 och 9. Vi har några olika arbetsområden som görs i de olika årskurserna 

med en viss variation. 

Arbetet som matte/no-lärare innebär att undervisa i flera ämnen varav ett kan vara teknik. I de 

övriga ämnena finns en ganska klar bild av vad som ingår, vilka arbetsområden som ska 

förmedlas till eleverna. Men undervisning i teknik kan lärare uppleva som mer diffust – det 

gäller att skapa bra arbetsuppgifter med väldigt små medel.  

Frågeställningar som har uppstått hos mig under min tjänstgöring är : hur kan man göra så här 

med ett ämne som ska ingå i den svenska grundskolan? Varför finns det en viss nedlåtande 

attityd till ämnet? Är det inte viktigt att lära eleverna ett ”tekniskt” tänkande, att bli medvetna 

om vår tekniska tillvaro och även kunna förhålla sig kritisk till den.  

  

1.1 Förankring i styrdokumenten 

I den nya läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklasser och fritidshemmet (Lgr 11) 

står det skrivet att  

I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens 

samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för 

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

( Skolverket, 2011a, s. 269). 

 

Syftet med undervisningen är att 

eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet och utvecklar intresse för 

teknik och tekniska lösningar. De ska även utveckla kunskaper om hur man kan lösa olika problem 

och uppfylla behov med hjälp av teknik samt utveckla egna idéer och lösningar 

 

( Skolverket, 2011a, s. 269). 
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Genom undervisning i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att 

 identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, 

 identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till 

lösningar, 

 använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, 

 värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö  

 analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid 

( Skolverket, 2011a, s. 269) 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att synliggöra vad den nya läroplanen, Lgr 11, skriver om ämnet teknik, 

men även undersöka några elevers förväntningar på ämnet.  

 

2.1 Frågeställning 

Ovanstående syfte leder till följande frågeställningar: 

 

 Vad skriver läroplanen Lgr 11 om ämnet teknik? 

 Vad vill elever lära sig i ämnet? 

 Hur upplever elever och lärare betygssättningen i ämnet?  

 

 

2.2 Avgränsningar 

Jag har valt att koncentrera mig på högstadiet, år 7 -9. Jag har fått mina erfarenheter inom den 

åldersgruppen och har lämpligt undersökningsmaterial där genom min tjänstgöring. 
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3 Teoretisk bakgrund 
Kapitlet behandlar hur ämnet teknik har förändrats och utvecklats genom åren inom skolans 

värld.   

 

3.1 Teknik 

Ordet teknik används i flera olika sammanhang och vi har alla en personlig tolkning och idé 

om vad ordet betyder. Här är några förklaringar av ordet teknik: 

 

 Teknik är en sammanfattande benämning på alla människans metoder att tillfredsställa 

sina önskningar genom att använda fysiska föremål (Nationalencyklopedin).  

 Teknik är när vi medvetet tillverkar och använder ett föremål/redskap i ett bestämt 

syfte (Sjöberg, 1997). 

 

3.2 Historisk utveckling 

Skolämnet teknik har förändrats i sin organisation genom åren i grundskolan. Även 

betygssystemet har gjort stora förändringar. För att kunna förstå och göra sig en bild av denna 

förändring bidrar en historisk återblick. 

3.2.1 Teknikämnet 

Teknik som skolämne har funnits med från Läroplan för grundskolan -62(Lgr 62). Det var då 

ett tillvalsämne för årskurserna 7 – 9. Till större delen var det pojkar som valde detta och 

undervisningen utgjordes mest av verkstadsteknik.  

När nästa läroplan kom, Läroplan för grundskolan (Lgr 69), ändrades reglerna för tillvalen 

och undervisningstiden minskades. Men ämnet var fortfarande förberedande för industrin och 

det var alltjämt pojkar som valde teknik (Mattsson, 2005). 

En större förändring skedde när Läroplan för grundskolan (Lgr 80) infördes 1980. Det ansågs 

då att alla individer behöver en teknisk allmänbildning och därför gjordes ämnet teknik till ett 

obligatoriskt ämne. Tanken var även att motivera ungdomar att välja teknik och 

naturvetenskap i sina fortsatta studier, eftersom det ansågs att det fanns ett sådant behov på 

arbetsmarknaden. Teknikämnet var en del av det naturorienterade blocket (NO) och på 

högstadiet skulle minst två av femton stadieveckotimmar vara teknik inom de naturorientande 

ämnena (Riis, 1996). 
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På 1980-talet började det ske stora tekniska förändringar i samhället och när den nya 

läroplanen, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Lpo 94), kom fick teknik en egen kursplan och högre status men ingen egen timplan. 

Direktivet som gällde var att teknikundervisningen tillsammans med No-ämnena skulle utgöra 

800 klocktimmar av grundskoletiden. Med tanke på samhällets utveckling ändrades 

ämnesinnehållet, det gick från verkstad- och industriinriktning mot en koppling till människa, 

natur och miljö. Förändringen såg dock väldigt olika ut på skolorna, mycket beroende på 

vilken kompetens som fanns tillgänglig och kommunernas ekonomi och vilja (Mattsson, 

2005). 

Inför Lpo 94 arbetades det fram ett betänkande av läroplanskommittén där uppgiften var att 

utarbeta förslag till läroplaner för grundskola, gymnasieskola och komvux samt även timplan 

och kursplan för grundskolan. Ämnet teknik skulle övergå till att benämnas teknik och miljö. 

Kommittén betonar att det enbart är vissa aspekter av miljöfrågor som är aktuella, miljöfrågor 

behandlas även av andra ämnen. Det beskrivs vidare att teknik är ett kunskapsområde i 

grundskolan men det är inte någon akademisk disciplin och det finns därför inga etablerade 

kunskapsstrukturer som det gör i de naturvetenskapliga ämnena. Teknik som kunskapsområde 

är enormt. Tekniken kan ses som en brygga mellan naturen på ena sidan och 

människan/samhället på den andra. Det vi människor gör med tekniken påverkar naturen och 

därför kommer miljöfrågor in i ämnet, Statens offentliga utredningar (SOU 1992:94). 

I kommentaren till ämnet teknik och miljö står det att ämnet omfattar också frågeställningar 

som berörs inom andra ämnen. Detta ger beröringspunkter med främst hemkunskap, slöjd, 

bild, biologi, fysik, kemi, geografi, historia och samhällskunskap Statens offentliga 

utredningar (SOU 93:2, s.116). 

 

Kursplanen för teknik i Lpo 94 redogör för teknikämnets syfte och roll:  

”syftet är att öka förståelsen av hur produktionsförhållanden, samhället, den fysiska 

miljön och därmed våra livsvillkor förändras” (Skolverket 1994). 

Det behövdes även en teknisk grundkompetens som medborgare i ett ”modernt” samhälle.  

Fem perspektiv formulerades 

 Utveckling: Den tekniska utvecklingen med avseende på naturen och samhällets 

förändringar men också med tanke på människans nyfikenhet och skaparglädje. 

 Vad tekniken gör: Behandlar teknikens grundläggande roll och funktion- omvandla, 

lagra, transportera och styra.  

 Konstruktion och verkningssätt: Prova olika tekniker och tekniska lösningar. 

 Komponenter och system: Teknik består av små delar som samverkar och bygger upp 

större system. 

 Tekniken, naturen och samhället: Här belyses växelspelet mellan tekniken och 

mänskliga behov med tanke på värderingar, intressekonflikter och konsekvenser. 
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Det centrala innehållet i ämnet teknik Lgr 11 har tre aspekter: 

 Tekniska lösningar, ska ge eleverna verktyg för att göra tekniken runt omkring dem 

synlig och begriplig 

 Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar, ge eleverna förtrogenhet med vanliga 

arbetssätt för att utveckla tekniska lösningar  

 Teknik, människa, samhälle och miljö, eleverna ska se konsekvenserna av de 

teknikval som görs (Skolverket 2011b). 

Varje område har sina egna punkter med beskrivning av vad som ingår.  

 Tekniken i vardagen: eleven ska få möjlighet att utveckla kunskaper om teknik i 

vardagen och identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet 

och funktion.  

 Ämnets specifika begrepp: eleven ska utveckla förtrogenhet med ämnets specifika 

begrepp för att kunna samtala och delta i samhällsdebatten. 

 Lösa problem med hjälp av teknik: eleven ska få kunskaper om hur man kan lösa olika 

problem och uppfylla behov med hjälp av teknik och utarbeta förslag till lösningar. 

 Teknisk medvetenhet: eleven ska få förståelse för att teknik har betydelse för, och 

påverkar, människan, samhället och miljön. De ska utveckla sin förmåga att värdera 

konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.  

 Teknikens historiska utveckling: eleven ska utveckla sin förmåga att analysera 

drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. 

 Samspel med andra vetenskaper: eleven ska få förståelse för hur teknik utvecklats i 

samband med andra vetenskaper och konstarter (Skolverket 2011b). 

Den nya kursplanen skiljer sig inte nämnvärt från den tidigare, samma fem perspektiv finns 

kvar. Arbetssätt för att utveckla tekniska lösningar är mer framträdande, eleverna ska få 

möjlighet att utveckla ett förhållningssätt som främjar kreativiteten och entreprenörskapet. 

En viktig anledning för förändring i den nya kursplanen är att teknikämnet haft svårt att 

etablera sig i grundskolan. Ämnet förekommer i en mindre omfattning än vad som föreskrivs 

och det råder osäkerhet kring ämnets innehåll. Man vill nu tydliggöra teknikämnet och skapa 

en röd tråd till fortsatt utbildning.   

Eleverna måste även förstå att teknik är både praktisk och teoretisk. Praktisk på så sätt att 

tekniken handlar om lösa problem, tillfredsställa behov eller uppfylla önskningar. Teoretisk 

för den innefattar vetande om de skapande föremålen och människans utveckling och 

användning av dem.  

Sjøberg (2000), Professor i naturvetenskapens didaktik vid Oslo Universitet, skriver i sin bok 

Naturvetenskap som allmänbildning om fyra argument varför det är viktigt med en teknisk 

och naturvetenskaplig utbildning i skolan: 

 Ekonomiargumentet: naturvetenskapliga ämnen som lönsam förberedelse för yrke och 

utbildning i ett högteknologiskt och vetenskapsbaserat samhälle. 

 Nyttoargumentet: naturvetenskapliga ämnen ger verktyg för att praktiskt klara av att 

bemästra vardagslivet i ett modernt samhälle. 

 Demokratiargumentet: naturvetenskaplig kunskap är viktigt för initierad åsiktsbildning 

och ansvarsfullt deltagande i demokratin. 

 Kulturargumentet: naturvetenskap är en viktig del av människans natur. 
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Han påstår även att utöver dessa argument finns ytterligare aspekter: glädje, intresse, kunskap 

och förståelse i dessa ämnen främjar och stimulerar egenskaper som nyfikenhet, kreativitet 

och fantasi men även förmågan att utveckla respekt för vår natur och omgivning. 

 

3.2.2 Betygsättning 

Under 1990-talet skedde en förändring i samhällsbilden, från ett industrisamhälle till ett 

kunskapssamhälle. Tidigare behövdes ett system att sortera ut elever för vidare studier vid 

högskola/universitet. Eleverna fick betyg i förhållande till sina klasskamrater, betygen var 

relativa utifrån normalfördelningskurvan. Man gjorde standardprov som gav en indikation på 

vilken nivå klassen låg på och detta utgjorde ett redskap av att sätta betyg som avvek från 

normalfördelningen med avseende på hela riket (Selghed, 2006). 

Med Lpo 94 förändrades betygsättningen från att vara relativ till att istället vara 

kunskapsstyrd. Har eleverna en viss kunskap så får de ett motsvarande betyg oavsett 

kunskapsnivå på resten av klassen.  Detta skulle ge en mer rättvis bedömning och en mer 

likriktad bedömning i hela landet. Men skolans huvudman var nu inte längre staten som 

tidigare hade hållit ihop undervisningen med givna anvisningar. Nu var det kommunerna som 

var huvudmän och det uppstod problem med de öppet formulerade målen och kriterierna. 

Standardproven ersattes med nationella prov som utfördes i ämnena svenska, engelska och 

matematik. Detta ska ge riktlinjer för hur betygskriterierna ska tolkas och ge lärarna stöd i 

betygssättningen.    

Med det nya betygssystemet i Lgr 11 ges eleverna en möjlighet att tolka kunskapskraven i 

tabellform. Man kan därigenom se en progression och på detta sätt försöka satsa på en högre 

nivå. Värdeord används för att beskriva kunskapskraven. 

Tabell 1 Värdeord i betygen 

Betyg E Betyg C  Betyg A 

 

grundläggande goda goda 

enkla utvecklade välutvecklade 

avgränsat relativt varierat varierat 

prövar prövar och omprövar prövar och omprövar 

systematiskt 

viss relativt god god 
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De olika kunskapskraven lyder som följande: 

Kunskaps krav för betyget E i slutet av årskurs 9 

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av 

ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå 

ändamålsenlighet och funktion. 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av 

ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå 

ändamålsenlighet och funktion. 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av 

ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå 

ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.  

Kunskapskraven beskrivs med återkommande meningar där vissa värdeord har ersatts för att 

stärka progressionen i momentet. 

När man arbetar med ett arbetsområde t ex bygga broar så är dessa värdeordstripplar 

användbara utifrån följande aspekter (Skolverket, 2012) : 

 Självständighet 

 Prövande 

 Tillämpning av kunskaper 

 Praktiska färdigheter 

Vad gäller självständighet så kan en elev ha en låg grad av självständighet och endast i liten 

utsträckning bidra till idéutveckling och modellutformning eller ha en högre grad av 

självständighet och mer på egen hand ta fram förslag och lösningar och fysiska modeller 

(s.11). 

Prövande innebär ett reflekterande arbetssätt som kan ske ostrukturerat och sökande på en 

lägre nivå men som på en högre nivå sker mer systematiskt och med någon form av princip 

eller struktur (s.11). 

För att kunna tillämpa sina kunskaper krävs en förmåga att plocka fram möjliga idéer till 

lösningar till de uppdrag som ska utföras. En lägre nivå är att enbart utgå ifrån lärarens givna 

exempel medan en högre nivå är att dessutom använda sig av kunskaper från andra ämnen 

eller källor för att utveckla idéer och modeller (s.11). 

Praktiska färdigheter är viktiga då det gäller att använda verktyg och maskiner på ett säkert 

och ändamålsenligt sätt.  Det handlar om att visa noggrannhet i arbetet att mäta och tillverka 

modeller (s.11). 
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3.3 Tidigare undersökningar och rapporter 

Undersökningar som bl a Teknikföretagen, Björklund och Mattsson utfört om ämnet teknik 

och dess roll i skolan pekar åt samma håll: lärare och elever tycker att teknik är ett viktigt 

skolämne. 

En undersökning av Teknikföretagen (2005) visar att lärarna anser att teknik är viktigt för 

framtiden. Det går att finna påstående som ”kunskaper inom naturvetenskap och teknik 

behövs för vårt lands framtid”(s.11), enligt experter som gjort framtidsprognoser. När lärare 

och rektorer tillfrågades i samma studie menar de att ”vår framtida internationella 

konkurrenskraft bygger på att vi har välutbildade och kompetenta personer på våra 

teknikföretag. Unga människors teknikintresse och teknikkunskaper blir därmed en 

överlevnadsfråga för den svenska välfärden”( s. 12). 

Sverige är ett land med en lång tradition av framgångsrika teknikföretag, flera av dessa är 

dessutom världsledande inom sina områden till exempel SKF, Tetra Pak, Alfa Laval, Volvo 

med mera. Vår svenska välfärd är beroende på framgången hos dessa företag och de 

arbetstillfällen som de skapar. Dessa teknikföretag är i sin tur beroende av välutbildad 

personal för att kunna fortsätta tillverka produkter och tjänster och för att kunna konkurrera 

med utländska företag (Teknikföretagen, 2005). 

Björkholms (2007) undersökning förmedlar att lärarna har samma åsikt: teknik är ett viktigt 

skolämne, det bör vara både praktiskt och teoretiskt. Det ska inte enbart vara ett ämne där 

man bygger modeller utan teoretisk bakgrund. Elever har en liknande uppfattning om ämnet. I 

rapporten Teknikämnet i skolan visar Gunilla Mattsson (2005) att många elever är 

intresserade av ämnet teknik och att det är viktigt att den undervisande läraren har 

teknikbehörighet i sin utbildning. Detta för att ha en mer korrekt inställning till ämnet. En 

fysiklärare eller en slöjdlärare har olika sätt att se på ämnet. Det är viktigt att ämnet blir både 

praktiskt och teoretiskt. 
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4 Metod 

Syftet med studien är att synliggöra vad den nya läroplanen (Lgr 11) skriver om ämnet teknik 

och att undersöka lärares och några elevers förväntningar på och upplevelser av ämnet. 

4.1 Val av metod 

Då jag har en tjänst på högstadiet var det naturligt att fråga mina elever om deras tankar kring 

ämnet teknik. Valet blev att skriva en enkät i pappersform som kan besvaras på lektionstid. 

Min tanke var att följa upp enkäten med intervjuer för att få en bättre bild av situationen. 

Det gjordes även en mindre intervjuundersökning med frågor ställda till min kollega som 

också undervisar i teknik. Detta för att få en inblick i hennes inställning till ämnet relaterat till 

vad kursplanen uttrycker. 

Mitt metodval är både kvantitativt och kvalitativt, enkätfrågor ger siffervärden som visas i 

diagram samt intervjuer som redovisas i text.  

4.2 Urval 

Urvalet är ett s.k. bekvämlighetsurval och enkäterna har delats ut till elever som jag själv 

undervisar och jag erhöll 94 enkätsvar. Bekvämlighetsurval innebär att respondenterna består 

av de personer som finns tillgängliga för forskaren. Resultatet av en studie med 

bekvämlighetsurval kan inte generaliseras men kan vara tillämpligt t.ex. vid pilotstudier 

(Bryman, 2004). För att öka reliabiliteten i en studie finns möjligheten att utföra enkäten vid 

ytterligare tillfällen. Men i denna undersökning ingår endast en enkät.  

Urvalet av elever inför intervjuerna gjordes med tanken att ha med elever från båda könen 

men också från de olika årkurserna. Viktigast var ändå att de hade åsikter, var verbala och 

kunde ge en uppfattning om vad elever tycker – de ska representera elevgruppen.  

Urvalet av lärare var inte svårt, vi är fyra lärare som undervisar eller har undervisat i ämnet på 

högstadiet. Just nu är vi två lärare som ansvarar för tekniken och därför föll det sig naturligt 

att intervjua min kollega. Nackdelen med att endast utföra en intervju och dessutom med en 

person som är bekant för mig är att det kan äventyra studiens validitet. Med flera intervjuer 

ökar validiteten (Bryman) 2004. En fördel med en intervju med en bekant person kan däremot 

vara att intervjun blir naturlig, det blir ett samtal där risken för missförstånd eller feltolkningar 

minimeras.     

4.3 Datainsamlingsmetoder 

Min undersökning bestod av tre steg: 

 Enkät till en större grupp elever 

 Intervju med utvalda elever 

 Intervju med lärare    
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4.3.1 Enkät 

Det jag ville få fram i enkätsvaren var vilken inställning eleverna har till ämnet teknik, vad de 

vill lära sig och deras allmänna tekniska intresse och koppla det till deras eventuella yrkesval. 

Ett urval av skolämnen, teknik tillsammans med två teoretiska ämnen samt två praktiska 

ämnen, graderades utifrån hur intressanta/roliga eleverna upplevde dem.  

Enkäten (bilaga 1) delades ut på lektionstid till samtliga närvarande elever och det blev totalt 

94 svar, 5 klasser. 

Enkäterna besvarades anonymt, de arkiverades klassvis för att hålla isär årskurserna. Vid 

undersökningstillfället var det endast elever i årskurs nio som fått betyg. 

Resultatet av enkäten samlades in och bearbetades vidare, diagram gjordes utifrån de siffror 

som enkäten gav. 

 

4.3.2 Intervju  

Syftet med intervjuer med elever var att få en djupare och mer detaljerad kunskap om deras 

syn på ämnet teknik (bilaga 2). Jag ville få mer information om vad de ville göra på 

lektionerna och om de ansåg att teknik är viktigt i deras vardag och även i deras framtida 

yrke. En fråga handlade om koppling mellan deras yrkesval och ämnet teknik – hade ämnet 

någon inverkan på deras gymnasieval och därmed kanske också yrkesval. 

En intervju utfördes även med en lärare med frågor om hennes syn på ämnet teknik, samt 

kunskap om den nya kursplanen, betygsättningen men även undervisningens utformning. 

Annat som behandlades var svårigheter och möjligheter med undervisningen och personliga 

önskemål (bilaga 2).   

 

 

4.4 Genomförande 

I min tjänst som lärare har jag många elever att tillgå så de fick svara på enkäten på 

lektionstid. Jag undervisar själv i flera av klasserna, några andra klasser kunde jag nå genom 

min kollega och hennes lektioner. Intervjuerna med elever, 6 styck, varade ungefär 5 minuter 

var. Jag använde mig av diktafon för att kunna ha ett mer vanligt samtal, inte så formellt eller 

uppstyrt, men med givna frågor som utgångspunkt. 

Samma gäller med samtalet med teknikläraren, det tog cirka 15 minuter och genomfördes 

också med diktafon. Om vi haft mer tid så kunde säkert samtalet blivit längre men det gav 

ändå material att arbeta med. 

Intervjuerna var semistrukturerade kvalitativa. Det fanns ett antal frågor som utgångspunkt 

men gav respondenterna frihet att utveckla sina svar och avvika från ämnet om det ansågs 

relevant. T.ex. framkom en tillbakablick på tidigare undervisning och en jämförelse mot idag 

på frågan om teknikens betydelse inför yrkesvalet för eleverna. 
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4.5 Databearbetning och analysmetod 

Efter det att enkäterna var genomförda i klasserna fördes resultaten in i ett kalkylblad, detta 

för att kunna göra jämförelse och belysa elevernas uppfattningar. Intervjuerna transkriberades 

och godkändes av respektive respondent.  

4.5.1 Enkäten 

Målet med enkäten var att få fram en bild av elevernas teknikintresse samt att få fram en bild 

av deras intresse för skolan och även deras fritidsintressen. Föräldrarnas intressen var även av 

betydande karaktär samt om eleven hade en uppfattning om sitt framtida yrke. Eleverna fick 

även en öppen fråga om vad de skulle vilja göra i teknikundervisningen. 

4.5.2 Intervju med elever 

Intervjufrågorna var inriktade på elevens intresse för teknik och vad som var intressant att 

göra på tekniklektionerna. Jag ville även få fram om ämnet teknik på något sätt hade hjälpt 

dem att få några tankar kring deras framtida yrkesval eller gymnasieval.  

En intervju betraktas enligt Kvale (1997) som en scen där kunskapen byggs upp genom ett 

samspel mellan intervjuare och intervjupersonen. Samtalet är inget ömsesidigt samspel mellan 

två likställda parter utan det är jag som leder samtalet. En viktig uppgift för mig är att skapa 

trygghet så intervjupersonerna kan besvara mina frågor på ett lugnt och trovärdigt sätt.  

4.5.3 Intervju med lärare 

Intervjufrågorna till lärarna hade ungefär samma inriktning som frågorna till eleverna. Vilka 

tankar fanns om undervisningen och kursplanen i teknik, om betygssättningen och fanns det 

några kopplingar till yrkesval i undervisningen? 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet handlar om mått och mätningars pålitlighet. 

Enkäten (bilaga 1) genomfördes på 94 elever och de flesta svarade på ett sätt som gav 

utrymme för tolkning och material för mitt arbete. Några elever svarade utanför ramarna, de 

skrev till egna förslag, förstod inte att de fem olika skolämnena skulle rangordnas. Intervjuer 

med elever och lärare gjordes efter ett manus med givna frågor som utgångspunkt. Samtalen 

blev bra och gav mig material till undersökningens syfte. 

Samtalen spelades in på diktafon och sparades på dator för att senare transkriberas. Varje 

person förblev anonym, de angavs i form av nummer och de fick läsa igenom 

transkriberingen och godkänna dem innan jag gick vidare med dem.  

Validitet innebär att de indikatorer som används för att mäta ett begrepp verkligen mäter just 

det begreppet. Totalt sett var validiteten hög, enkäten gav en bra bild av det som undersöktes. 

Intervjuerna gav en övertygande, direkt information. Reliabiliteten är acceptabel, trots några 

felprocent i svaren på enkäten. T.ex. hade någon elev rangordnat de olika skolämnena med tre 

treor och två femmor istället för siffrorna ett till fem. 
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4.7 Metodkritik 

Vid genomgång av enkäten och summeringen av omtyckta ämnen fann jag att jag borde gett 

mest poäng till det mest populära ämnet istället för att rangordna det som nummer ett. Ett 

ämne som upplevdes som positivt skulle haft en hög stapel i ett diagram, det verkar mest 

logiskt. Då jag hade fem valbara ämnen kunde jag spegelvända resultatet och på så sätt få 

fram det rätta visuella resultatet. 
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5 Resultat  

Resultaten från enkäterna och intervjuerna med elever och lärare presenteras i 5.1 och 5.2. 

5.1 Resultat från enkäten 

Här nedan är resultaten från enkäten presenterade i diagramform och med några korta 

kommentarer.  

 

Figur 1 Intresse för ämnen 

Diagrammet visar elevernas intresse för fem olika ämnen i skolan, där det mest intressanta 

ämnet får fem poäng och minst intressanta ett poäng. Det är två praktiskt-estetiska ämnen och 

två mer teoretiska ämnen som jämförs med teknik. 

Matematik är för många ett svårt och tungt arbete, det gör att intresset inte är så högt. 

Teknik ligger på fjärde plats av de fem ämnena. 

Engelska och idrott är det som eleverna tycker bäst om enligt undersökningen. 

 

Figur 2 Hur tekniskt intresserade är eleverna  

Av de 94 elever som tillfrågades ansåg sig övervägande delen vara mycket eller ganska 

mycket tekniskt intresserade. Endast ett fåtal var inte alls intresserade. 
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Figur 3 Vad elever anser om ämnet teknik 

Övervägande delen av eleverna tycker att det är roligt eller ganska roligt med teknik. 

 

Figur 4 Önskemål om teknikämnets inriktning 

Flertalet elever vill ha praktiskt arbete på lektionerna men några är intresserade av teorin 

också. 

 

Figur 5 Roligare med mer praktiskt arbete 

Mer än hälften av eleverna ansåg att det skulle vara roligare med mer praktiskt arbete på 

tekniktimmarna. En av tre uttryckte att det kanske skulle bli bättre. 
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Figur 6 Elevernas fritidsintresse 

Här redovisas elevernas fritidsintressen. Eleverna fick välja flera alternativ om de ville.  

Teknikintresset uttrycktes inte i deras val av fritidsintresse. 

 

 

Figur 7 Elever nöjda med sina teknikbetyg 

Av de elever som fått betyg var det 77 % som var nöjda och 23 % som var mindre nöjda. 

 

 

Figur 8 Elever säkra på sitt yrkesval 

Det är cirka hälften av eleverna som redan vet vad de vill arbeta med i framtiden. 
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5.2 Resultat från intervjuer 

5.2.1 Intervju med elever 

Jag genomförde sex intervjuer, tre tjejer och en kille i årskurs nio och två killar i årskurs åtta 

blev utfrågade. 

 De flesta uttryckte en positiv inställning till att arbeta praktiskt 

 för då kan man använda sin fantasi mycket, och man skapar något, man får tänka ut 

mycket, hur ska jag göra detta på bästa sätt? Skapa! 

Men någon elev var lite mindre positiv 

Praktiskt – att göra grejer? Vet inte riktigt, det mesta som vi har gjort har varit lite tråkigt 

faktiskt. Det som var roligt så var det mjölkbilen eller pappersbilen. 

Mjölkbilen som refereras är en bil som vi gjort av en mjölkförpackning, en uppskattad idé. 

Ett annat uttalande lyder: 

om man inte gör något praktiskt så är det mindre roligt 

När jag frågor om vad de tycker om ämnet och om de kommer ihåg vad de gjort på 

lektionerna så svarar de bland annat 

Det är kul när det är praktiskt t ex robotar, uppfinningar, mjölkbilar 

Det är kul, för det är kul när man får göra saker, t ex robotar.  

Vi har gjort mjölkbilar, och vi har ritat en lägenhet och vi har gjort en photostory. 

Det är roligt! Väldigt roligt, eftersom vi jobbar med datorerna mycket, vi har ju ritat 

lägenheter. Det finns så mycket - allting är ju typ tekniskt. Alltså man får lära sig hur vissa 

saker fungerar sen är det jätteroligt att bygga ihop och sådär. Det är roligt. 

Vi jobbade om verktyg och så gjorde vi en uppfinning kommer jag ihåg och så har vi ritat 

lägenheter och så provade vi att bygga lägenheterna på datorerna och så har vi byggt 

robotar. Ja, just det vi byggde såna där bilar av mjölkpaket. 

Några hade önskemål om vad de skulle vilja göra mer av på lektionerna 

Elektronik och sånt – göra lite med datorn och göra lite program. 

Mer elektriska kretsar, jag skulle vilja ha lite mer avancerat sånt, det är sånt jag tycker 

teknik är – inte bygga något som inte är elektriskt.  

Eleverna uppgav att de var nöjda med sina betyg, lite svårt att veta hur de kan förbättra dem. 

Ja det är väl att hänga med på lektionerna. 

Jag är väldigt nöjd med mitt betyg och man får väl jobba på likadant som vanligt för att 

behålla det. 
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Det är väl alltid bra att vara så aktiv som möjligt. 

Deras uttalande är väldigt allmänt hållna, inget specifikt. 

När det gäller deras framtida gymnasie- och yrkesval och om teknik hjälpt dem med det kan 

det låta såhär: 

Inte själva ämnet teknik men jag är ju väldigt dataintresserad så jag tänker välja el och 

energiprogrammet med inriktning på data och kommunikationsteknik. Då blir det ju teknik 

fast roligare. 

 

5.2.2 Intervju med lärare 

I intervjun med en kollega som undervisar i matematik, fysik och teknik uttryckte läraren på 

frågan om hon kände sig nöjd med sin teknikundervisning  

Först och främst har jag inte riktig tekniksal, som är utrustad med allt som man behöver 

för att kunna jobba laborativt. Att helt enkelt jobba praktiskt med ämnet som eleverna 

associerar väldigt mycket med praktik inte teori. Det har jag inte möjlighet att göra. Det är 

det första, det andra är att jag har stora grupper. Då är det ännu mindre möjlighet att 

kunna jobba praktiskt. Det vill jag lyfta upp väldigt mycket. 

Hon säger vidare att 

Om jag hade haft förutsättningar då kan jag göra vad som helst, men jag blir bromsad av 

att jag inte har rätt förutsättningar. 

Jag skulle gärna vilja delta i en fortbildning där man verkligen kan diskutera med 

ämneslärare, hur de bedömer, vad man ska bedöma, vad man ska lyfta upp och vad är det 

för skillnad jämfört med det gamla. Få veta vilka förändringar som skett. Det har jag inte 

hunnit.  

Det är precis det som jag känner att all den brist på folk som är intresserad av att jobba 

praktiskt inom verkstad påverkas av den teknikundervisning som vi har teoretiserat så 

mycket. Om jag jämför med det som vi hade på min gamla skola där man kunde jobba med 

allt från elektronik till att lära sig att svetsa. Då väcktes intresse hos elever men nu tar 

man det som en bisyssla. Visst man kan ha olika projekt att återvinna skräp och vad man 

kan göra med det. Men man måste också ha möjligheten att bygga något på riktigt. Det 

känner jag är konsekvensen av att det tappas väldigt många av de kunniga hantverkare 

som inte söker sig till de linjerna.   

Enligt läraren kunde ämnet teknik tidigare ge en inblick i vilka yrken och typer av arbeten 

som fanns att tillgå för eleverna, detta är betydligt svårare idag då det inte är så stora praktiska 

inslag i undervisningen.    
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5.3 Sammanfattning  

5.3.1 Sammanfattning enkätundersökning 

Enkäten visar att eleverna tycker om ämnet teknik men vill helst arbeta praktiskt, de är nöjda 

med sina betyg men ämnet har inte påverkat deras yrkesval i någon större bemärkelse. 

5.3.2 Sammanfattning intervju elever  

En sammanfattning av materialet konstaterar att eleverna uppskattar ämnet teknik men de vill 

helst göra praktiska saker, skapa något. I deras värld är teknik det de ser framför sig som 

mobiltelefoner och datorer, de förknippar teknik med något elektriskt. Betyget är svårt att 

påverka, de vet inte vad som krävs.  

5.3.3 Sammanfattning intervju lärare 

Ämnet teknik är svårt att utöva i stora grupper och i salar som inte är gjorda för ämnet. Det 

finns behov av material och vad gäller betygssättningen så råder en viss osäkerhet. Det har 

skett förändringar genom åren och det är svårt att hålla sig uppdaterad.  Mer diskussion med 

andra lärare kring betyg och innehåll hade bättrat på situationen. Svårigheter finns också för 

förståelsen vad som ska ingå i ämnet, att göra det centrala innehållet konkret. 

 

Sammanfattningsvis visar undersökningen att elever och lärare har en positiv inställning till 

ämnet teknik men att det finns en del svårigheter i undervisningen och betygsättningen. 

Svårigheter med att konkretisera de centrala innehållen för lärarna och svårigheter för 

eleverna att påverka sina betyg. 
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6 Analys 
Det sammanställda materialet gav en god bild av hur alla inblandade, både elever och lärare, 

ser på undervisningen i ämnet teknik.  

6.1 Koppling till mina frågeställningar 

Mina frågeställningar är:  

 Vad säger läroplanen Lgr 11 om ämnet teknik? 

 Vad vill eleverna lära sig i ämnet? 

 Hur upplever elever och lärare betygssättningen i ämnet?  

 

Lgr 11 skiljer sig från tidigare kursplaner som var inriktade på verkstadsteknik genom att 

arbetssätt för att utveckla tekniska lösningar är mer framträdande. Tanken är att eleverna ska 

utveckla sin kreativitet och sitt entreprenörskap. Tidsandan säger att var och en ska bli sin 

egen lyckas smed, det vill säga det är bra om så många som möjligt har egna idéer som man 

kan slå mynt av och i förlängningen få sin försörjning genom. Arbetsmarknaden är mättad, 

det finns en oro över vad alla i den uppväxande generationen ska arbeta med. Genom att 

främja det egna initiativet och kraften ska antalet försörjningstillfällen öka och ge arbete åt 

fler individer. Entreprenörskap är ett ord som förekommer frekvent i alla sammanhang.  

En annan viktig del är att eleverna ska se och förstå hur vi påverkar naturen och miljön med 

den teknik vi använder i vårt dagliga liv.  

 

Elevernas önskemål är att lektionerna ska vara så praktiska som möjligt, de vill arbeta med 

händerna och utföra saker. Detta stämmer med Mattsons (2005) och Björkholms (2007) 

forskning. Det framgår tydligt av både elevenkäterna och elevintervjuerna att eleverna vill 

arbeta mer praktiskt. Lärare som undervisar i teknik vill arbeta med områden som är praktiska 

och ligger i elevernas intresse. Men tyvärr begränsas de av gruppstorleker, det förekommer 

klasser som består av mer än 25 elever och detta medför givetvis svårigheter i 

undervisningen. Vidare är lokalerna inte gjorda med inriktning på teknikundervisning, de är 

normala skolsalar där all typ av undervisning ska ske.   

 

Elevernas datorintresse kan tolkas som en nyfikenhet på teknik men det stora flertalet vill 

endast spela spel, det är inte många som har ett genuint intresse för hur en dator fungerar eller 

hur man kommunicerar med en dator. Vid ett inslag i undervisningen monteras en robot som 

sen ska programmeras med ett grafiskt program, d.v.s. det behövs inte något programspråk. 

Eleverna startar med entusiasm men alltför många har inte energi och uthållighet för att 

genomföra hela arbetet. När det blir för svårt ger de upp istället för att kämpa vidare. Enligt 

Teknikföretagen (2005) är det viktigt att vi har välutbildad och kompetent personal på våra 

teknikföretag, men det finns vissa svårigheter att få fram den här efterfrågade personalen. Lgr 

11 säger att lärare ska främja arbetssätt för att utveckla tekniska lösningar men det måste 

finnas en vilja hos eleverna att lära sig nya saker.    

 

Lärare anser att betygsättningen är svår i detta ämne. Önskemålet är att lektionerna ska vara 

så praktiska som möjligt, eleverna ska få arbeta med händerna och utföra saker. En del 

arbetsområden utförs i grupper, något som ytterligare försvårar bedömningen. 
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Kunskapskraven för betygen E, C och A är beskrivna i läroplanen (Skolverket, 2011) men 

tolkningen överlämnas till undervisande lärare. Betygsgränserna är ännu mer svårdefinierade 

än i andra ämnen till viss del beroende på det allmänt hållna centrala innehållet. Undervisande 

lärare har stor glädje av att kunna samtala med varandra och bedöma eleverna gemensamt 

men det finns inget tidsutrymme för detta. Timplanen varierar mellan olika skolor för ämnet 

teknik. Om man inte läser teknik i årskurs 9 kan följden bli att man får sitt slutbetyg i ämnet 

från grundskolan redan i årskurs 8. Eftersom det krävs en del mognad för att lösa problem kan 

detta förfarandet försämra situationen för de elever som är berörda. 

 

Eleverna har också svårt att få insikt i betygen och framför allt vad de kan göra för att 

förbättra sina betyg. De anser att om de hänger med på lektionerna och gör det som ska göras 

d.v.s. arbetar på som vanligt, så har de gjort vad de kan. När ett arbetsområde påbörjas får 

samtliga elever samma instruktioner men resultaten blir givetvis olika. Progressionen från god 

till utvecklad eller välutvecklad kunde de betygsättande lärarna uttala sig bäst om först när det 

fanns ett färdigt material att bedöma (se kriterier s. 10-11). I detta arbete säger eleverna själva 

att det är bra att vara aktiv och hänga med på lektionerna men har inga konkreta exempel på 

åtgärder eller kunskaper om hur de kan förbättra sina betyg.  
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7 Diskussion 
Elevernas och lärarnas åsikter och erfarenheter om ämnet teknik skapar här en avslutande 

diskussion. 

7.1 Diskussion kring ämnet 

Syftet med mitt arbete var att undersöka hur omvärlden, vilket i det här fallet representeras av 

Skolverket och i förlängningen arbetsmarknaden och den industriella/tekniska världen, vill 

påverka oss i skolan och ge oss riktlinjer för hur undervisningen i teknik ska bedrivas. Detta 

görs i form av läroplan för ämnet teknik, vilket har ändrats genom åren. Vi har nu Lgr 11 som 

ska vara en norm för inriktningen och utformningen av ämnet.  

Vår huvudman, kommunen, har inte så stor möjlighet att hålla sig insatt i förändringar som 

sker. De har en budget att sköta och förändringar i läroplaner påverkar möjligvis hur 

timplanen läggs upp men inte mer. 

Rektorer har en pressad arbetssituation, tyvärr saknas en pedagogisk ledning för oss lärare, 

rektorer är mer administrativa ledare. Det är mycket som borde förändras och anpassas till de 

nya riktlinjerna men detta tar tid. Vi behöver få tid och resurser för att mentalt komma in på 

rätt tankar kring vår undervisning och betygssättning. Detta gäller i alla ämnen men i ett ämne 

som teknik som redan tidigare har låg prioritering blir resultatet oftast – ingen förändring alls.  

Som undervisande lärare i ämnet och med en stor vilja att påverka eleverna och en önskan att 

få dem att förstå vad teknik är och framförallt betydelsen för oss och vår överlevnad är det 

inte tillfredställande att känna en osäkerhet i sitt utövande av ämnet. Ämnet behöver en tydlig 

läroplan och ett tydligt centralt innehåll som en hjälp för lärare att förmedla det budskap som 

omvärlden vill. Eleverna går i skolan för att få utbildning och för att klara sig i den värld vi 

lever i, frågan är: gör vi verkligen dem redo för detta?      

Eleverna är unga och utan erfarenhet, de lever väldigt intensivt i sin egen värld. De flesta har 

mycket svårt att inse vad som kommer att begäras av dem i deras framtida arbete och 

yrkesroll. Det efterfrågas ofta betydelsen och nyttan av det vi gör i skolan men det är svårt att 

förklara ett behov för dem som de ännu inte har upplevt. Det krävs ett ganska hårt slit för att 

ta sig igenom en teknisk utbildning och de flesta elever vill utbilda sig så kort tid som möjligt 

men tjäna så mycket pengar som möjligt. De vill göra saker som upplevs som lustfyllda och 

inte alltför svåra. Teknik för dem förknippas med tekniska föremål, oftast elektriska och de 

ska underlätta eller roa deras tillvaro. Det som många av oss ser som teknik ser de som 

vardagliga, självklara och utan någon eftertanke att det finns idéer och arbete bakom. 

Lärare har en pressad arbetssituation med hög undervisningstid och mycket dokumentation 

vilket gör att tid till planering och förnyelse i ämnena inte är optimal. Finns det ett fungerande 

färdigplanerat arbetsområde så används det.  Betygssättningen är svår, vad ska bedömas, vad 

skiljer ett A från ett B i den nya läroplanen? Med vem och när kan detta diskuters?   

En nyligen gjord undersökning visar att till exempel den finska skolan som är allmänt känd 

för att vara bra och ge goda resultat, är bra därför att lärarna har tid att samarbeta med 

varandra och arbeta fram undervisning som är givande. De har även en hög status som yrke 

och en bra disciplinär situation i skolan.      
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Min egen erfarenhet är att med små resurser och stora grupper ska eleverna få en uppfattning 

om vad teknik är. En orsak till varför de inte håller ämnet som det allra roligaste i skolan. 

Organisationer som Ung företagsamhet besöker skolor och ger lärare färdiga temaområden att 

arbeta med, förslag på hur eleverna ska börja tänka och leverera som entreprenörer inför sin 

egen framtid.  Något som upplevs som svårt av de flesta elever, särskilt om man är mer van 

att få tydliga instruktioner inför de arbeten som ska göras. Det egna skapandet är betydligt 

svårare att prestera. 

 

Eleverna själva vill helst arbeta praktiskt, de vill göra saker men de vill gärna ha färdiga 

riktlinjer. Alltför öppna direktiv och mål kan få många att tappa intresset, det upplevs som 

alltför svårt eller krävande och då avtar energin och intresset hos de flesta. 

 

7.2 Slutsats 

För att ämnet teknik ska höja sin status i skolan både hos elever och lärare behövs det mer 

klara direktiv vilken undervisning som ska bedrivas. Vilka arbetsområden är viktiga att arbeta 

med, vilka begrepp behöver dagens medborgare för att klara sin vardag? Även om det finns 

en skriven kursplan så är den alltjämt föremål för tolkningar för den ensamarbetande läraren 

med små ekonomiska resurser och med stora elevgrupper i en vanlig lektionssal.  

Elever har en idé kring vad teknik är, lärare vill få dem att tänka i ett större perspektiv och 

omvärlden vill få den uppväxande generationen att utbilda sig inom det här yrkesområdet. 

Elever tar för givet att elektronik, kommunikation och all övrig teknik ska fungera i vårt 

samhälle men de är inte beredda att själva utbilda sig för att kunna bidra. Skolans huvudman 

ger en begränsad budget som inte ger stora möjligheter. Det är tekniken som gjort vårt land så 

välmående, som gett oss den välfärd vi har. Vi har kunnat sälja produkter och tjänster till 

utlandet och på så sätt dragit in pengar till vår ekonomi. Men det är inte många som tänker så 

idag, särskilt inte i vår skolvärld. Den är pedagogisk, vilket den ska vara, men det är många 

yrkesgrupper som har som huvudbudskap att eleverna ska må bra och ha ”roligt” i skolan. 

Följden har blivit att när något upplevs som svårt eller tråkigt så ger man upp och orkar inte 

lägga ner någon energi. 

Vad jag själv lärt mig är att det är svårt att övertyga eleverna om betydelsen av tekniken. Det 

krävs en viss mognad, en viss förståelse av behoven och en upplevd känsla av nyttan med det. 

Betygsättningen är svårare i ett praktiskt ämne jämfört med ett teoretiskt, det är inte mätbart 

på samma vis. Det är osäkert var gränsen går mellan värdeorden: enkla, utvecklade och 

välutvecklade. Ord som finns med i betygskriterier för betyg: E, C och A. 

7.3 Fortsatta undersökningar 

Under arbetet med min studie har frågan om hur ämnet teknik har behandlats av Skolverket 

genom åren blivit mer och mer intressant. Hur har man tänkt? Vad vill man uppnå? Vilka har 

intresse av tekniskt intresserade elever? Detta skulle kunna undersökas vidare, att enbart 

koncentrera sig på just de här frågorna.
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Bilagor 
Bilaga 1   Enkät 

Bilaga 2   Intervjufrågor till elever och lärare 



 

 

 

Bilaga 1 

Enkätfrågor om teknik 

Jag skriver ett arbete om ämnet teknik och vill därför veta vad du tycker om ämnet. 

Jag är      kille                       Jag är      tjej 

Jag går i  7:an  8:an  9:an 

Rangordna följande ämnen (1 till 5) efter hur intressant/roligt du tycker att de är.  

1= mest rolig och 5= minst rolig 

Matematik       Engelska      Idrott      Bild        Teknik 

I vilken årskurs började du läsa teknik?   ________________________________________ 

Hur tekniskt intresserad är du? Sätt ett kryss i lämplig ruta. 

Mycket             Ganska         Bara lite         Inte alls       

Vad anser du om ämnet teknik? Sätt ett kryss i lämplig ruta. 

Roligt                 Ganska roligt           Ganska tråkigt      Tråkigt 

Vad vill du jobba med på tekniklektionerna? 

 Arbeta praktiskt med tillverkning 

Arbeta teoretiskt för att få förståelse i ämnet 

Både praktiskt och teoretiskt 

Om teknikämnet blev mer praktiskt, hade du blivit mer intresserad då? 

Ja           Nej        Kanske    

Vad skulle du vilja lära dig mera av i tekniken? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



 

 

 

På min fritid ägnar jag mig åt (kryssa en eller flera)  

Idrott    Djur / Natur    Dator   Moped / Motor   Läser 

Annat – vad? ___________________________________________________ 

Mina föräldrar har ungefär samma intressen som jag 

Ja      Nej 

Om du fått betyg i teknik – var du nöjd med det betyg du fick? 

Ja      Nej 

Om du inte var nöjd – förklara varför? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Vet du vad du vill jobba med i framtiden? 

Ja      Nej 

 

Om du vet – skriv det på raderna nedan. 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 

Frågor inför intervju med elever 

1. Hur rangordnade du ämnena på enkäten? 

2. Tycker du om att arbeta praktiskt? 

3. Vad tycker du om ämnet teknik? 

4. Vad har ni gjort på tekniklektionerna? 

5. Tycker du om det som ni har gjort på lektionerna? 

6. Vad skulle du vilja göra mer av? 

7. Är du nöjd med ditt teknikbetyg? 

8. Vet du hur du kan förbättra ditt betyg i teknik? 

9. Har ämnet teknik hjälpt dig att göra ditt gymnasieval eller yrkesval? 

10. Är det något ämne i skolan som hjälpt dig att göra ditt gymnasieval? 

11. Kan du ge förslag på något som skulle hjälpa er elever med detta val? 

 

 

 

Frågor till tekniklärare 

 

1. Känner du dig nöjd med din teknikundervisning? 

2. Vad skulle du vilja göra mer av? 

3. Känner du dig säker på kursplanen i teknik? 

4. Är du säker på din betygssättning i ämnet? 

5. Vad skulle kunna göra dig bättre/säkrare på betygssättningen? 

6. Gör du någon koppling till framtida studier för eleverna i din teknikundervisning? 

 

 

 


