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Förord 

Efter tre och ett halvt år på Grundlärarutbildningen på Högskolan i Gävle blev det äntligen 

dags att producera ett examensarbete, mitt val föll på skolämnet teknik och hur vi kan 

motivera elever till lärande inom detta område. Under utbildningens alla år har 

examensarbetet legat som ett stort mål i slutet av utbildningen och för att ta sig dit har många 

kurser krävt engagemang och hårt arbete. Resan har från dag ett på utbildningen varit enormt 

rolig, givande men också bitvis väldigt kämpig. Tack vare stödet och samarbetet med 

framförallt två av mina studiekamrater har denna tid flugit förbi. Nu har även sista terminen 

snart avslutats och det närmar sig examen med stormsteg, endast ett par dagar av ventileringar 

återstår. Med stolthet lämnar jag nu ifrån mig detta arbete. Tack till alla som under dessa år 

stöttat och trott på mig. Framför allt tack till min dotter som accepterat och förstått att mamma 

måste läsa vissa dagar istället för att leka. Tack Jenny för att du tagit dig tid att korrekturläsa 

och ge synpunkter på många av mina arbeten. Tack min familj och mina vänner för att ni 

ställt upp och hjälp mig när tiden varit knapp. Tack alla lärare, handledare och kollegor som 

delat med sig av sina kunskaper. Sist men absolut inte minst tack Pernilla och Elin, 

tillsammans gjorde vi det! 



   

 

Sammanfattning:  
 

Syftet med detta examensarbete är att granska hur lärare arbetar med ämnet teknik i skolorna 

samt även att arbeta fram förslag hur dessa lärare på bästa sätt kan förbättra undervisningen i 

syfte att motivera och engagera elever i ämnet. Detta görs genom en litteraturstudie på redan 

existerande forskning, samt genom en enkätstudie riktad till lärare undervisandes i ämnet 

teknik. Efter att resultaten från såväl litteraturstudien som enkätundersökningen sammanvägts 

kan slutsatsen dras, trots att resultaten skilde sig åt en del, att lärarens förtrogenhet, 

engagemang och egna motivation till ämnet avspeglar hur motiverade och engagerade 

eleverna blir. De viktiga slutsatser som presenteras är att lärarens kunskap i ämnet är en viktig 

del i hur undervisningen bedrivs. Likväl har läraren ett ansvar att hålla sina kunskaper 

uppdaterade inom området så att undervisningens metoder och innehåll kan möta eleverna i 

ett samtida sammanhang som skapar förståelse, intresse och motivation för dem att vilja lära 

sig mer.  

 

 

 

 

Nyckelord: Behörighet, motivation, teknik, undervisningsmetoder  
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1 INLEDNING 
Som blivande lärare i ämnet teknik finns många orsaker varför jag valt just teknikämnet att 

skriva om i detta examensarbete. Framförallt är motivet att hitta faktorer som gör det möjligt 

att skapa en motiverande och engagerande undervisning i ämnet. I dagens samhälle ställs allt 

större krav på tekniskt kunnande i såväl vardags- som arbetslivet, vilket i sin tur ställer allt 

högre krav på den undervisande lärarens kunskaper och förmåga att inspirera och motivera 

eleverna till detta lärande. Utifrån upplevda erfarenheter på olika skolor har jag kunnat skönja 

en bristande motivation och intresse för skolämnet teknik hos elever men även hos lärare. I 

detta arbete kommer målsättningen vara att ta reda på vilka faktorer som påverkar det 

bristande intresse för ämnet teknik men också hur vi kan öka såväl intresse som motivation. 

 

Undervisningen i dagens skola syftar till att lärare skall förmedla och möjliggöra 

kunskapsutveckling för eleverna. Hur undervisning skall bedrivas är en ständigt pågående 

diskussion. Oavsett ämne och personliga aspekter är en viktig faktor elevens egen inställning 

till lärande. En viktig anledning till att motivation valts som ett fokusområde i detta arbete är 

att det anses vara en kärnfråga för att lyckas med sin undervisning. Genom tiderna har lärare 

använt sig av många olika teorier och undervisningssätt för att skapa goda förutsättningar till 

lärande. Ett behavioristiskt undervisningssätt som starkt anspelar på att man belönas när man 

presterat har under perioder använts som en motivationshöjare för eleverna. I ett bokavsnitt 

sammanfattas detta perspektiv som något snävt och svårt att implementera för att utveckla de 

färdigheter och kunskapsmål vi idag strävar efter (Säljö, 2014). Det mål och tankesätt om 

färdigheter som idag genomsyrar skolan är inte anpassat efter detta perspektiv så det 

betingningsystem som många lärare använder kan vara svårt att tillämpa. Frågor väcks då som 

exempelvis hur detta system påverkar elevernas motivation, samt vilken typ av motivation det 

är som påverkas av belöningssystem? 

 

I det dagliga arbetet som lärare strävas det efter att skapa en inspirerande lärmiljö som fångar 

eleverna och får dem nyfikna. Detta är ett av skolans viktigaste fokus. I en bok om pedagogik 

skriver man om vikten av att väcka nyfikenhet till lärande genom att problematisera, för när 

frågor uppstår ökar lusten och intresset att lära (Lindström & Pennlert, 2016). Forskare 

diskuterar den inre och yttre motivationen och vilken effekt dessa har på framåtsträvande 

resultat. Den inre motivationen syftar till den egna viljan och nyfikenhet att problematisera 

och lösa uppgifter. Den yttre motivationen innefattar bland annat belöningar och uppskattning 

från omgivningen (Wery & Thomson, 2013). Frågan som väcks och beaktas när arbetets 

frågeställningar skall besvaras är om dessa två former av motivation går hand i hand. Om den 

ena delen är viktigare än den andra och om någon av formerna kan uteslutas utan att resultatet 

försämras? 

 

Från och med den 1 juli 2018 kommer en reviderad upplaga av Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 att träda i kraft. För ämnet teknik är de största 

förändringarna inskrivningar om digitalisering (Skolverket, 2017). En annan förändring från 

höstterminen 2018 är att av teknikämnets 200 timmar i grundskolan öronmärks 65 timmar till 

mellanstadiet (Fridolin, 2017). Dessa förändringar upplevs som välbehövliga för 

framtidsvisionen av ämnet samt för att skapa tid och utrymme för att odla elevernas intresse. 

Redan 2009 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att genomföra insatser ibland annat 

ämnet teknik. Syftet med dessa insatser var att öka måluppfyllelsen men också intresset för 

fortsatta studier i ämnet. Anledningen till insatserna var att man uppmärksammat att 

kunskaperna i ämnet försämrats, samt att allt färre önskar att läsa vidare på en högre nivå. I 

den tidigare kartläggning som gjordes inför införandet av lärarlegitimation såg man också att 
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undervisande lärare i ämnet hade bristfälliga kunskaper och att utbildade tekniklärare var en 

bristvara (Skolverket, 2011b). En utbildad  eller behörig lärare i ämnet ska inneha en 

lärarlegitimation för teknik som utfärdats av Skolverket. 

 

Diskussionen om elevers motivation och vad som påverkar den känns viktig att belysa både 

för framtida skolresultat men också för läraren och dennes arbete. I Läroplanen uttrycks att 

lärarens roll i elevers kunskapsinlärning bland annat är att stärka den individuella viljan till 

utveckling samt att få dem att våga tro på den egna förmågan (Skolverket, 2011a). Detta 

arbetes frågeställningar är aktuella för såväl nyutexaminerade lärare som för de som har 

arbetat inom yrket i många år då både forskning och lärmiljöer förändras. Undervisning som 

stimulerar många elever och ger dem möjlighet att nå sin maximala prestation är vad alla 

lärare bör sträva mot.   

1.1 Bakgrund 

Under följande rubriker kommer det att presenteras vad teknikundervisning i skolan syftar till, 

vilket arbete som ligger till grund för att förbättra just undervisning i teknik, vad som 

motiverar eleverna till att lära samt ge en idé om vad som är fungerande 

undervisningsmetoder. Dessa avsnitt hoppas ge en grundläggande förståelse om vad arbetet 

kommer att beröra samt väcka en nyfikenhet till vidare läsning. 

 

1.1.1 Teknik i skolan 
I ett kapitel skriver Ahlbom om att samhället förändras och så även syftet med ämnet teknik i 

skolan, från att ha syftat till att förbereda elever inför arbete inom den tekniska sektorn, till att 

idag skapa en större teknisk allmänbildning med demokratiskt deltagande i fokus (Ahlbom, 

2011). I den reviderade läroplanen för ämnet teknik beskrivs undervisning i ämnet som en väg 

för eleverna att utveckla ett intresse för teknik likväl som en förmåga att bearbeta tekniska 

uppdrag med medvetenhet och innovation (Skolverket, 2017).  

 

Ahlbom (2011) belyser även den annalkande teknikerkrisen som kommer att uppstå om 

nedgången av sökanden till tekniska utbildningar fortsätter. Han hävdar också att denna trend 

är ett resultat av minskat intresse för naturvetenskap och teknik bland unga (Ahlbom, 2011). I 

sin avhandling menar Lindahl (2003) i hennes slutsats att det som har betydelse för elevers 

attityder till och intresse för ämnena naturvetenskap och teknik består av flera delar. Vad man 

tycker om undervisning, läraren, ett helt ämne eller en del av ett ämne kan vara avgörande för 

om man senare väljer en sådan utbildning. Vidare finns det ett visst samband mellan faktorer 

som begåvning, betyg och prestation, dock har dessa faktorer inte så stor påverkan som 

väntat. Kön och personlighet kan också påverka men där spelar yttre påverkan och sociala 

bakgrunder ytterligare en roll. Alla delar i skolan har en påverkan på attityd och intresse men 

hur man når den inre motivationen är svårt att konkretisera (Lindahl, 2003). 

 

1.1.2 Insatser för att förbättra teknikundervisningen i grundskolan 
Det undersökande arbete som Skolverket på uppdrag av regeringen påbörjade 2009 har 

innefattat kompetensutveckling för lärare, information för skolledare, utvecklandet av en 

webbsida för naturvetenskap och teknik på skolverket. Det satsade även på att ta fram NT-

utvecklare (Naturvetenskap och teknik utvecklare), utforma ett stödmaterial samt bidra med 

forsknings och utvärderingsinsatser av bland annat NTA (Naturvetenskap och teknik för alla, 

en satsning för att sprida naturvetenskap och teknik till alla). Dessa insatser har på kort tid 

skapat underlag för bra verksamhet. Syftet med dessa verktyg är att bygga vidare på det 

påbörjade arbetet där bland annat samordning, fortsatt kompetensutveckling av lärarna, 

nätverksmöjligheter för stöd och samarbete samt stöd i form av bedömningsmaterial kommer 



3 

 

att ligga som grund (Skolverket, 2011b). De vidare utvecklingsinsatser inom naturvetenskap 

och teknik som Skolverket genomförde, slutredovisades i en rapport under slutet av 2016, 

syftet med detta projekt hade varit att öka såväl måluppfyllelse som intresse för vidare studier 

inom naturvetenskap och teknik hos elever. Några av de insatser som genomfördes var 

utbildning och uppbyggnad av ett nätverk för NT-utvecklare samt att även ett stort fokus lades 

på just teknikämnet i grundskolan. NT-utvecklarnas roll skall vara att stödja och stärka 

lärandet i kollegiet. När riktlinjer för denna roll skapades använde man sig av  den 

framgångsrika modellen som Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) använt sig 

av i sina utbildningar. Syftet med att utbilda dessa NT-utvecklare var att öka den 

ämnesdidaktiska kompetensen samt förmågan att handleda kollegor i ämnet. För att skapa en 

stabil grund för dessa utvecklare, som ofta vara ganska ensamma i sin organisation, skapades 

nätverksmöjligheter genom en digital plattform etablerad av Skolverket. Då grundskolan 

skulle ägna särskild uppmärksamhet åt teknikämnet lade även NT-utveklarnas utbildning stort 

fokus på detta mål för att ge bästa möjliga förutsättningar för en väl utvecklad 

teknikundervisning på skolorna. Som hjälp åt lärarna togs både ett bedömningsstöd samt ett 

undervisningsstöd i teknik fram. Detta för att skapa likvärdiga undervisnings- samt 

bedömningsmöjligheter, likt de som finns i NO-ämnena (De naturorienterade ämnena biologi, 

kemi och fysik). De vidtagna åtgärder med NT-utvecklarna i spetsen har enligt utvärderingar 

skapat en ökad kunskap och ett ökat självförtroende hos tekniklärare. Det framtagna 

undervisningsstöd som tillhandahölls av Skolverket har dock inte nått alla lärare, vilket var 

målet då det är framtaget för att öka måluppfyllelsen samt öka lärarnas inspiration för att 

utveckla sin undervisning. Även om utvärderingen av utvecklingsinsatsen varit lyckad och 

fört med sig ökade kunskaper hos lärarna hade man trott och önskat att det skulle få ett bättre 

nationellt genomslag. Vidare rekommenderas att Skolverket fortsätter ”promota” kollegialt 

lärande genom strukturerat undervisningsstöd samt att skolledare involveras i insatsen. En 

viktig framgångsfaktor i detta uppdrag var att huvudmännen (exempelvis kommunen eller den 

koncern som driver en friskola) hade en tydlig målbild att arbeta mot i den egna strävan att 

utveckla undervisningen på sina skolor (Skolverket, 2016). 

 

1.1.3 Den viktiga motivationen 
I sin avhandling skriver Joanna Giota (2001) att motivation är ett av de mest vanligt 

förekommande koncepten när man tittar på psykologi, utbildning och utbildningspsykologi 

och att motivationskonceptet i sin abstrakta definition syftar till att intresse och framsteg i 

skolan går hand i hand (Giota, 2001). Guay, Roy & Valois (2017) belyser i inledningen av sin 

artikel strukturen som en viktig del för eleverna när de ska utveckla kompetenser som 

underlättar för utveckling av den autonoma motivationen (den inre motivationen). Med 

struktur menas att ge väl uttryckta regler, riktlinjer och vägledning i klassrummet på ett 

konsekvent sätt som ger eleverna en förutsägbarhet om vad som ska hända. Författarna pekar 

även på att tidigare studier visar att en god struktur hos lärarna bidrar till att eleverna upplever 

sig som kompetenta vilket i sin tur utvecklar den autonoma motivationen (Guay, Roy, & 

Valois, 2017). I en artikel tar Szklarski (2011) upp ämnet motivation utifrån elevernas egna 

upplevelser. Motivation beskrivs här som viktigt för all mänsklig aktivitet och därför inte 

minst för lärandet i skolan. Även han menar att en viktig roll som ledare i klassrummet är att 

kunna motivera eleverna till att vilja lära sig mer. Detta anser författaren här vara något som 

lärarna i svenska skolor inte alltid är väl förberedda på. Man har god sakkunskap men brister i 

förmågan att skapa en inspirerande undervisning. En faktor till detta anses vara lärarens 

motivation till att undervisa samt det egna lärandet. En driven och engagerad lärare som 

tycker att undervisning är roligt kan stimulera även den mest omotiverade eleven till lärande 

(Szklarski, 2011).  
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1.1.4 Undervisningsmetoder  
Veronica Bjurulf (2008) skriver i sin doktorsavhandling om forskning på fungerande 

undervisningsmetoder i teknikämnet. Ett funktionellt undervisningssätt där hela uppgiften 

presenteras i inledningen utvecklade elevernas förmågor att lösa tekniska problem mer 

effektivt än den strukturella metod som stegvis presenterade uppgiften. Vidare förespråkas 

även ett ämnesövergripande arbetssätt där kritiskt tänkande, problemlösning samt utveckling 

av specifika förmågor hamnar i fokus. Istället för att fokusera på den enskilda designuppgiften 

i ett moment skapas möjligheter att förstå och lösa problem med lämpliga metoder vilket leder 

till ökad förståelse och användningsmöjligheter. Även möjligheten att skapa en modell utan 

att tillverka den ökar elevernas kreativitet samt den begreppsliga förståelsen, då inga 

begränsningar på grund av material eller verktyg finns (Bjurulf, 2008).  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att granska hur lärare arbetar med ämnet teknik i skolorna samt 

även att arbeta fram förslag hur dessa lärare på bästa sätt kan förbättra undervisningen i syfte 

att motivera och engagera elever i ämnet. 

 

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar: 

 

1. Vilka metoder används och bör användas i teknikundervisning? 

2. Hur motiveras eleverna till lärande? 

3. Hur påverkar behörigheten hos läraren i skolämnet teknik kvaliteten på 

undervisningen? 

2 LITTERATURGENOMGÅNG 
Under denna rubrik kommer vald litteraturs innehåll att presenteras utifrån vad som anses 

relevant för detta arbete. Litteratur som kommer att användas är böcker, artiklar och 

avhandlingar. Litteraturgenomgången kommer att utgöra basen för detta arbete. 

2.1 Teknikutbildning 

Lindhal (2003) hävdar att utifrån Europabarometern (2001) är Sverige ett av de länder som 

visar störst intresse för naturvetenskap och teknik. Trots detta förs debatter i samhället 

angående ungdomars bristande intresse för dessa ämnen (Lindahl, 2003). Att teknikutbildning 

inte är ungdomarnas förstahandsval är något som Nordlander och Grenholm (2016) också 

belyser. Detta framställs av dem som ett faktum trots att teknik idag är en självklar del av de 

flesta barns vardag. Om intresset för teknikutbildning inte ökar kommer arbetskraften och 

möjligheten att utveckla nya lösningar att stagnera hos svenska teknikföretag (Nordlander & 

Grenholm, 2016).  

 

Bjurulf (2008) skriver om att skolämnet teknik saknar ämneskärna (ämneskärna är de delar 

som ett ämnes undervisning byggs ifrån, i mattematik är det addition, subtraktion, 

multiplikation och division) att bygga undervisning på. En möjlig faktor till detta är att teknik 

har kort tradition som skolämne. En annan orsak kan vara teknikämnets bredd. På grund av 

dessa faktorer kan det som lärare vara svårt att veta vad man ska välja att fokusera på i 

undervisningen. Trots att det sedan många år finns en egen kursplan i ämnet uppstår detta 

problem då tolkningsutrymmet är stort och även ger utrymme för filosofiska tolkningar om 

vad teknik är samt också vad teknisk kunskap är (Bjurulf, 2008). Lindahl (2003) lyfter i sin 

text fram behovet av att lära naturvetenskap och teknik som lika viktig som övriga skolämnen. 

Hon hävdar att många olika delar behöver sammanvägas för att skapa den breda utbildning 
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som efterfrågas i samhället idag. I debatten om den rådande naturvetar- och teknikerbristen 

hänvisas bland annat till att förstahandssökanden till dessa utbildningar minskat med uppemot 

13 procent på tre år. Under många år försökt att åtgärda dessa rekryteringsproblem med olika 

former av projekt för att locka sökande. Ett fokusområde har varit att få flickor att söka dessa 

utbildningar. En slutsats efter projektet att försöka locka flickor till teknikutbildning visade på 

att problemet inte bara låg i bristande information utan även hade en pedagogisk aspekt. 

Undervisning i teknik måste anpassas för att möta såväl flickors som pojkars intressen och 

behov i skolan (Lindahl, 2003). 

 

2.1.1 Teknik på schemat 
Adiels (2011) skriver om vad begreppet skolämne innebär. Vikten av att skilja skolämnen 

från akademiska ämnen, men också om vikten av att inte negligera begreppet skolämne som 

en enklare variant av de akademiska ämnena. Skolämnet teknik kan tolkas på minst tre olika 

sätt. Det kan vara en förberedelse för akademiska studier i ämnet. Det kan även vara en 

förberedelse för ett praktiskt yrke, men även som en länk i att förbereda eleverna för 

framtiden i ett samhälle med mer och mer fokus på teknik. I början av 1960-talet infördes 

teknik i den svenska grundskolan. Då som ett tillvalsämne i sjunde och åttonde klass. I nionde 

klass hade eleverna sedan möjlighet att välja inriktning på studierna. De som valde den 

gymnasieförberedande inriktningen saknade möjlighet att delta i skolämnet teknik medan den 

andra icke gymnasieförberedande inriktningen benämndes som teknisk-praktisk. Ville man då 

läsa teknik så fick man välja bort vidare studier (Adiels, 2011). 

 

Vid införandet av Lgr 69 (läroplan som kom år 1969) skriver Adiels (2011) att teknikämnets 

innehåll ansågs starkt knutet till industrins behov och önskemål, vilket gjorde ämnet smalt och 

yrkesinriktat. Så inte helt oväntat gjordes stora förändringar av ämnet när läroplansrevisionen 

presenterade Lgr 80 (reviderad upplaga av läroplanen från år 1980). Teknikämnet gick från att 

vara starkt sammankopplat med verkstadsindustri till att bli obligatoriskt och omfatta 

teknikbegrepp på ett bredare plan samt med stark ämnesintegration med övriga skolämnen 

(Adiels, 2011). Bjurulf (2008) hävdar att en orsak till införandet av teknik som obligatoriskt 

ämne var att skapa en balans mellan de mer praktiska och de teoretiska ämnena. De teoretiska 

ämnena ansågs av många vara en orsak till skoltrötthet. Denna syn på ämnet gav upphov till 

att många tog tillfälle att fokusera på annat än att ge eleverna teknisk utbildning. Fokus lades 

istället på ett undersökande och praktiskt arbetssätt. Hennes tolkning är att eleverna erbjuds 

både praktiska och teoretiska kunskaper i teknikämnet utan att för den skull vara fokuserad på 

kunskaper av teknisk karaktär. Den vanligt använda synen på teori och praktik kan efter detta 

bestridas som en rättfärdig uppdelning av teknikämnet. Dock kan man fortsatt benämna 

uppgifter att vara av praktisk eller teoretisk karaktär. I de flesta fall förenas både teori och 

praktik i arbetsuppgifterna. Genom att införa teknik som ett obligatoriskt skolämne antas 

syftet vara att undervisning allt mer bör ske i praktisk karaktär (Bjurulf, 2008). 

 

Nordlander och Grenholm (2016) menar att grundskolans behov av utbildning i teknik har en 

framträdande betoning i nya kursplanen för ämnet. Man ska genom undervisningen skapa ett 

intresse och kunnande för framtida behov men även en medvetenhet om vad teknik betyder 

för samhället idag (Nordlander & Grenholm, 2016). 

 

2.1.2 Teknikläraren  
Bjurulf (2008) uttrycker i sin text hur arbetet med kompetensutvecklingen av lärare, efter 

införandet av teknik som obligatoriskt skolämne, tog form. Den ursprungliga tanken i 

skolverkets satsning på att fortbilda lärare syftade till att var tredje klasslärare under fem 

veckor skulle kompetensutvecklas, men med åren sänktes den strävan till att för 
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mellanstadielärare handla om en fem dagars fortbildning i teknik. Resultatet av denna satsning 

blev att de lärare som ingått i satsningen förmedlade teknik i sin undervisning medan andra 

fortsatte som innan. Hon skriver också om att den enskilda lärarens kompetens och 

engagemang bestämmer kvaliteten på teknikundervisningen (Bjurulf, 2008). Nordlander och 

Grenholm (2016) skriver också om det ansvar för kompetensutveckling av tekniklärare som 

vilar på svenska staten. Det vill säga att detta ansvar måste infatta en styrning av 

lärarutbildningens sökande mot bristämnena i lärarkåren. Detta kan göras genom en reglering 

av platser på lärarutbildningen, färre platser på ämnen med tillgodosedda behov och ökat antal 

platser på ämnen med bristfälligt tillgodosedda behov (Nordlander & Grenholm, 2016).  

 

Bjurulf (2008) hävdar även att då många lärare saknar utbildning i teknik blir undervisningen 

bortprioriterad eller undermålig. Många av de lärare som har teknikundervisning i sin tjänst är 

NO-lärare utan teknikutbildning. Tillsammans med bristfälliga regler i läroplanen om hur 

mycket tid varje ämne skall få, blir teknik ofta ett lågprioriterat ämne där minsta möjliga 

arbete görs enbart för att skapa betygsunderlag. Hon belyser vikten av utbildning och 

fortbildning i teknik då man tydligt kan se ett samband mellan lärarens egen utbildning och 

den undervisning som bedrivs. Nordlander och Grenholm (2016) beskriver grundlärarens 

uppgift i årskurs 4-6 som en länk till elevernas fördjupade lärande och därför skall läraren ha 

utbildning för detta syfte (Nordlander & Grenholm, 2016).  

2.2 Motivation hos elever och lärare 

Wery och Thomson (2013) anser att den inre motivationen är viktig att utveckla då den ger en 

stabil grund att stå på och påverkas väldigt lite av yttre drivkrafter kring lärandet. För att 

förklara inre och yttre motivation måste man förstå att dessa benämningar är en teoretisk 

klassificering och att vår motivation är för komplex för att enbart röra sig i ett av dessa fält. 

Inre motivation förklaras som en nyfikenhet, vilja att utforska samt ett driv att lära sig nya 

saker. Elever med en starkt utvecklad inre motivation lär sig mer långsiktigt samt vågar oftare 

utforska nya obeprövade områden. Den yttre motivationen beskrivs som uppmuntran eller 

belöningar som ges från någon annan person exempelvis i form av betyg, beröm eller 

materiella gåvor. Denna form av motivation är inget som forskarna förespråkar. Den kan 

snarare försvaga den inre motivationen som långsiktigt är en bättre drivkraft för att ta sig an 

utmaningar (Wery & Thomson, 2013). Giota (2001) tar även upp inre motivation som en 

aktivitet hos individen som skapar engagemang att sträva efter och att nå specifikt uppsatta 

mål. Som en del i dessa aktiviteter finns även processer som egna förväntningar, värderingar 

och sociala förmågor som en viktig del i helhetsprocessen för att prestera (Giota, 2001). 

 

Lärarens egen motivation och engagemang beskriver Szklarski (2011) som en drivkraft för att 

motivera elever. Han tar även upp det faktum att humor och öppenhet i förhållandet mellan 

lärare och elev är en enkel väg till inspiration. En annan aspekt som eleverna ansåg som viktig 

var att uppleva framsteg. Framsteg kan upplevas svåra att se och det blir då än viktigare för 

läraren att påvisa den utveckling som skett för att inte tappa elevens intresse. Men det är även 

av vikt att de som upplever framgång skapar nya mål att sträva mot för att inte tappa fokus 

(Szklarski, 2011). Williams & Sheridan (2010) hävdar i sin artikel att ett tydligt framtidsmål 

motiverar elever att sträva efter högre prestationsnivåer i inlärningssituationer. Viljan att lära 

är i sig en drivkraft till motivation men också en förutsättning till konstruktiv konkurrens som 

i sin tur skapar motivation till lärande. Studien visar att social kompetens i kombination med 

kognitiv kunskap är något som motiverar såväl elever som lärare att utvecklas (Williams & 

Sheridan, 2010). Giota (2001) skriver om att motivation kräver både fysiska och psykiska 

handlingar. De fysiska kraven är bland annat ansträngning och uthållighet medans de psykiska 

är saker som planering, övning, organisation, övervakning, beslutsfattande och 
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problemlösning. Finns där tydliga och personligt relevanta mål är individen beredd att 

engagera sig i dessa handlingar för att nå framgång (Giota, 2001). 

   

 I den västerländska skolan har fokus hamnat på inkludering i klassrummet oavsett 

förutsättning och behov. Guay, Roy & Valois (2017) tar upp detta ämne som skapat en allt 

mer utmanande situation för lärarna. Undervisningsanpassning sägs vara den nyckeln till 

akademisk framgång som erkänts av alla. Undervisningsanpassning sker genom individuella 

mål och planer där elevens prestationer kan bedömas enskilt. Elevernas uppfattning om hur de 

bäst skapar kompetens bottnar i en väl strukturerad och differentierad undervisning. Detta 

oavsett om eleverna har behov av särskilt stöd eller ej. Det viktigaste är att den enskilda 

individen upplever utmaningar på rätt nivå för att öka eller behålla studiemotivationen. Precis 

som många av de andra forskarna hävdar dessa tre att uppgifter skall anpassas efter elevernas 

egen förmåga för att stimulera och behålla den inre motivationen (Guay, Roy, & Valois, 

2017). 

 

2.2.1 Motivationens drivkrafter 
Wery och Thompson (2013) lyfter i sin artikel fördelarna med att skapa goda förutsättningar, 

både på individnivå men även för hela skolsystemet. Detta genom att uppmuntra eleverna att 

engagera sig mer i den egna utbildningen. Om lärare tror på eleverna ökar motivationen och i 

och med detta även chanserna att nå kunskapsmålen. Vidare hävdar de att de inre och yttre 

faktorer som påverkar motivation är flera, bland annat förväntningar på eleven, känslor, fysisk 

och psykisk påfrestning, problematik i vardagen, bedömningssätt, återkoppling från lärare 

men också den egna och andras uppfattning om vem man är och vilka kompetenser och 

färdigheter man anses besitta. De flesta teorier kring motivation har tre gemensamma nämnare 

som anses vara nyckelord i sammanhanget; den personliga uppfattningen, omgivningen och 

det sociala samspelet. Dessa tre samverkar och bygger på varandra för kognition (se bild 1). 

 
Bild 1: Motivationens kognition (Wery & Thomson, 2013) 

Motivation beskrivs även som en process där det slutgiltiga målet ställs emot antagandet att 

den insats som krävs för att klara en uppgift på ett värdigt sätt är högre än motsatsen. Viktigt 

för att göra denna process lyckad är att eleven bekräftar sig själv likväl som att den blir 

bekräftad av andra (Wery & Thomson, 2013). Williams & Sheridan (2010) skriver också om 

att konstruktiv konkurrens förbättrar barns förmågor, utvecklar deras ambitioner och 

uppmuntrar deras lärande. De refererar även till konstruktiv konkurrens som ett 
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flerdimensionellt pedagogiskt fenomen som motiverar människor att lära sig att sträcka sig 

bortom sina egna förväntade förmågor. Att konkurrera konstruktivt i inlärningssituationer 

innebär att utveckla individuella mål samt dela dem med andra. Även i denna artikel hävdar 

författarna att motivation att lära är en av förutsättningarna för att uppnå samt möjliggöra för 

barn att förvärva kunskaper. Konkurrens är en slags motivation som kan vara en betydande 

drivkraft i inlärning. Författarna menar att olika interaktiva aspekter, till exempel skolans 

organisation, miljö, attityd och normer kring konkurrens, samt belöningsstruktur påverkar 

förekomsten av konkurrens, samarbete och individuella aktiviteter i utbildningsinstitutioner. 

Även lärarnas ansträngning, kompetens och tillgängliga resurser har påverkan på dessa 

faktorer. Ur detta perspektiv ska samverkan och konstruktiv konkurrens ses som 

sammanflätade dimensioner av samma fenomen (Williams & Sheridan, 2010). 

 

Giota (2001) belyser att resultat inom motivationsforskning tyder på att individer som erbjuds 

eller får arbeta i en miljö som de uppfattar som stödjande för självstyre, kommer att förbättra 

sin inneboende motivation. Faktorer som möjlighet till egna val och mottagande av positiv 

feedback ökar den uppfattade kompetensen och på så vis även den inre motivationen (Giota, 

2001). Szklarski (2011) påstår att viljan att lära ligger latent och är ett naturligt inslag hos 

varje individ.  Det finns flera inre drivkrafter som ger näring till denna vilja såsom önskan om 

kunskap och nyfikenhet. Båda dessa faktorer är goda exempel på inre motivation. Den 

motivation som skolorna många gånger misslyckas med att stimulera. Under de senaste 

decennierna är det två perspektiv som legat i fokus för motiveringsforskning; självreglering 

och självverkande. Självreglering i lärande beskrivs som en metakognitiv process där eleven 

sätter ett mål för lärande som hen sedan strävar för att uppnå. För att det självreglerande 

lärandet ska fungera är intresset en viktig faktor. Eleverna bör därför få tillgång till intressant 

material. Självverkande i lärandet syftar till individens egna tankar kring hens förmåga att 

utföra en given uppgift. Vid framgång stärks de positiva tankarna medan de i motgång ger en 

negativ effekt. Detta kan bidra till att de som har negativa tankar underskattar sin möjlighet att 

prestera och därmed underpresterar i skolan (Szklarski, 2011). Även Giota (2001) skriver om 

forskning som hävdar att barn föds med en motivation och en vilja att lära för att uppnå 

kunskap för egen skull. Redan från barnsben undersöker barn omgivningar för att förstå och 

lära. Drivkraften är intresse och nyfikenhet, en inre motivation (Giota, 2001).  

 

Williams & Sheridan (2010) skriver om hur tävlingsinriktat samhället blivit. Forskares åsikter 

kring detta är tudelat. Vissa anser att det är tävling från vaggan till graven medan andra ser det 

som en del av ett samarbete istället för konkurrens och att det är en del av vår kultur. Vidare 

skriver de att forskning visar att samarbete bidrar till att utvecklar barns förståelse, vilja, 

förmåga att hantera symboliskt tänkande, utveckling av kommunikativa färdigheter och 

engagemang i kreativitet. Förutom allt detta har det även visat sig motivera barn till att lära 

sig nya färdigheter där en grundläggande orsak till samarbete tycks vara delning av intresse. 

Konkurrens däremot är en destruktiv kraft som inte hör hemma i lärmiljöer för barn och unga 

då den fokuserar på tävlan mot varandra istället för personlig utveckling. Samarbete och 

konkurrens ses ofta som två ytterligheter men forskning menar på att de skulle kunna ses som 

partners (Williams & Sheridan, 2010). Vidare förklarar Szklarski (2011) att eleverna behöver 

se tydliga signaler på att framsteg gjorts, och att dessa signaler kan komma utifrån eller 

inifrån. Höga betyg och beröm är signaler utifrån på att man presterat bra men viktigare än 

detta är de signaler som kommer inifrån när man känner en förståelse för ämnet som leder till 

den där ”aha känslan”. Även här är lärarens roll att skapa goda förutsättningar för eleverna 

avgörande. Detta genom en varierad undervisning som ger alla möjlighet att komma fram till 

en förståelse. För att sammanfatta vad studien visar är att det eleverna upplever sig behöva för 

att vara motiverade i skolan är intresse samt att göra framsteg och få indikationer på dessa 
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framsteg både inom sig men också genom tydliga signaler utifrån (Szklarski, 2011). Williams 

& Sheridan (2010) menar också att den kunskap som kommer från en konstruktiv konkurrens 

kan skapa förutsättningar för eleverna att konkurrera på ett sätt som möjliggör personlig 

utveckling där självkänsla och ambitioner såväl som att viljan att delta i olika typer av 

grupparbeten ökar (Williams & Sheridan, 2010).  

 

2.3 Attityder till, samt intresse för, teknik 

Lindahl (2003) skriver om det svårtolkade begreppet science anxiety som kan ha en 

paralyserande effekt på eleverna och som ofta drabbar flickor men också om vikten av tro på 

den egna förmågan för att skapa lust att lära. Tro på den egna förmågan presenteras som en 

starkt bidragande orsak till om man lyckas med en uppgift eller ej. I de naturvetenskapliga 

och tekniska ämnena har man sett en tendens att kvinnor skattar sina kunskaper lägre jämfört 

med om samma uppgift presenteras inom ett annat område. Denna tendens pekar mot att den 

bedömda egna prestationen har ett samband med könsfördomar istället för den verkliga egna 

förmågan. Hon har även konstaterat att hemförhållanden i allmänhet påverkar intresset för 

studier inom området men också att om möjligheten att ta del av leksaker, böcker, tidningar 

och museibesök i ämnesområdet ges ökar intresset för dessa redan i unga år (Lindahl, 2003). 

Nordlander och Grenholm (2016) belyser det faktum att elevers huvudsakliga yrkesval görs i 

de tidiga tonåren. Dessa val påverkar inte bara eleven själv utan även samhällets utveckling 

och ekonomi. De lyfter även fram det faktum att läroplanen för ämnet teknik strakt betonar 

vikten av att odla ett intresse för teknik hos eleverna. Samtidigt visas det på att intresse för 

teknik hos unga är knutet till en kontext och är av en personlig karaktär. Det är därför viktigt 

att se teknik ur en bredare synvinkel och inte bara som ett skolämne om man ska ha möjlighet 

att påverka elevernas attityder till ämnet (Nordlander & Grenholm, 2016).  

 

Lindahl (2003) presenterar de positiva resultaten från en nationell undersökning om elevers 

bild av skolan. Resultaten pekar på att eleverna trivs, har tillit till den egna förmågan och 

känner att de i viss mån kan påverka valda delar i skolan. En mindre positiv bild beskrivs 

också i texten, baserad på en journalists observationer i skolan under en hel termin. Bilden 

som målas upp är att levnadsglada ungdomar transformeras till apatiska dockor när de kliver 

över tröskeln till skolan vilket innebär att undervisningen måste göras mer intressant och rolig 

för att glädjen hos ungdomarna ska följa med dem även i skolundervisningen (Lindahl, 2003). 

Även Nordlander och Grenholm (2016) belyser vilka faktorer som enligt forskning har stor 

betydelse för elevernas studieresultat. Där nämns kvalitet, kompetens och framförallt 

teknikdidaktiska kunskaper som centrala för att stimulera en positiv attityd samt att öka 

inlärning och intresse hos eleverna. Även faktorer som kompisars intressen och föräldrars 

utbildning har stor betydelse för attityd och intresse. Ett sätt som föreslås kunna påverka 

elevers attityd till ämnet är en breddning av ämnets natur till att inte bara fokusera på fakta 

utan även arbeta mer undersökande och problematiserande på ett ämnesöverskridande sätt 

(Nordlander & Grenholm, 2016). 

2.4 Teknikundervisning 

Bjurulf (2008) skriver om forskning på lärande och undervisning i teknikämnet i grundskolan. 

I forskningen framkom att en funktionell undervisningsmetod gav bättre resultat än en 

strukturell undervisning. Genom att låta eleverna fokusera på en hel uppgift istället för att 

stegvis presentera momenten utvecklades elevernas förmåga att lösa tekniska problem mer 

effektivt. Lika så presenterades även ämnesövergripande arbete som engagerande och 

stärkande för problemlösningsförmågan vilket skapar en djupare förståelse för ämnet. Vidare 

framhålls även ett arbetssätt som fokuserar på att designa utan att producera som ett bra sätt 
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att komma ifrån begränsningar i såväl tanke om design som vilket material och vilka verktyg 

som finns tillgängliga för att skapa  (Bjurulf, 2008). Isaksson Persson (2011) berättar om ett 

lärandeprojekt som hon studerat, där flera olika ämnen samverkade och där eleverna fick 

möjlighet att på olika sätt utforska och lösa problem. Denna form av projekt visar på att 

många ämnen kan samverka både för att skapa kunskaper men också för att hitta lösningar i 

ett teknikutvecklande syfte (Isaksson Persson, 2011). 

 

Bjurulf (2008) tar även upp olika aspekter som påverkar förståelse och lärande i teknik. Hur 

lång tid som spenderas på ett arbetsområde har stor påverkan på den förståelse eleven fått 

efter att det avslutats. En annan viktig aspekt är uppväxtmiljön och erfarenheter från 

uppväxten. Där kunde man se stor skillnad i vilket fokusområde man valde när man tog sig an 

en uppgift. Exempelvis kunde designen prioriteras före stabilitet men även skillnader i vilket 

material som valdes till konstruktionerna skilde dem åt. Beroende på hur verklighetsförankrat 

och meningsfullt ett arbetsområde känns för eleven ökar kreativiteten. Denna kreativitet kan 

även påverkas med hjälp av lärarens framåtsyftande kritik (Bjurulf, 2008).   

 

Krendel (2011) menar att ett möjligt sätt att ta reda på vad som undervisas i teknikämnet i 

skolorna är att granska läromedlen. Många lärare använder sig ofta av läromedel som riktlinje 

för vad som bör tas upp i undervisningen. Just i ämnet teknik saknas dock information om 

vilka läromedel som används. Indikationer från undersökningar pekar på att läromedel inte 

används i någon större utsträckning vilket skulle kunna kopplas samman med att teknik anses 

som ett praktiskt ämne (Krendel, 2011). Bjurulf (2008) menar även att 

undervisningsinnehållet styrs av tillgången till lektionssalar samt den utrustningen som finns i 

anslutning till dessa, men även lärarens tolkningar av kursplanen inverkar på val av innehåll 

och material i undervisningen. Saknas en teknik-/slöjdsal finns en överhängande risk att 

teknikundervisningen blir mer teoretisk istället för praktisk. Hur stora elevgrupperna är 

påverkar också möjligheten till att bedriva en mer praktisk undervisning då man som ensam 

lärare kan ha svårt att hinna med att övervaka många elever som arbetar med praktiska 

uppgifter. Dessa aspekter utgör kritiska faktorer för om eleverna kommer uppnå 

kunskapsmålen i teknik. Dock visar hennes studie på att trots avsaknaden av material hos 

många lärare förekom ändå praktiskt arbete hos samtliga lärare som deltog i studien (Bjurulf, 

2008). 

3 METOD 
Under denna rubrik kommer det att presenteras hur innehållet i detta arbete valts ut, processen 

för att genomföra detta samt vilka källor som använts och hur materialet sedan analyserats. 

3.1 Datainsamlingsmetoder 

Först att presenteras är de datainsamlingsmetoder som använts, hur litteratur tagits fram samt 

hur enkätundersökningen valts att genomföras. 

 

3.1.1 Litteratursökning 
För att ge en stabil grund i arbetet har en litteraturstudie genomförts. Detta för att grundligt 

studera vad tidigare forskning och undersökningar säger rörande arbetets frågeställning och 

syfte. Litteraturstudien baseras på vetenskapliga artiklar, böcker, läroplanen samt 

undersökningar och rapporter från skolverket. För att hitta relevant material har sökningar 

gjorts i olika databaser samt på skolverkets hemsida. Dessa har granskats och studerats i en 

urvalsprocess som fokuserar på att hitta lämplig forskning rörande området. Ett annat sätt som 

använts för att få fram ytterligare litteratur är genom att redan känd litteraturs referenslistor 
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granskats och därifrån har relevanta böcker och artiklar plockats ut. Detta är något som även 

Bryman (2008) i sin bok förespråkar som ett bra och användbart tillvägagångssätt (Bryman, 

2008).  Att arbete med redan befintliga texter beskrivs av Johansson och Svedner (2008) som 

textanalys, ett sätt att läsa tolka och belysa det som redan står skrivet (Johansson & Svedner, 

2010). Genom att göra en litteraturstudie visar skribenten som Bryman (2008) skriver, att hen 

har förmågan att vetenskapligt välja ut källor som passar och ger trovärdighet till arbetet utan 

att själv behöva uppfinna hjulet  (Bryman, 2008). 

 

3.1.2 Enkätundersökning 
Som ett komplement till litteraturstudien har en enkätundersökning gjorts. Detta för att få en 

överblick i hur undervisning i teknikämnet bedrivs idag samt hur motiverade lärarna själva är 

till ämnet. Enkätmetoden valdes för att som Johansson och Svedner (2010) skriver att det är 

en fungerande metod för att söka samband mellan intresseområdet och fakta. Valet föll på att 

använda en internetbaserad enkät, Bryman (2008) menar att denna metod har både för och 

nackdelar. Fördelarna är att man slipper begränsa upptagningsområdet. Det är ett ekonomiskt 

sätt att nå många. Metoden kan även minska bortfallet på svarsfrekvensen och även öka 

svarsfrekvensen på öppna frågor. Nackdelar är att det krävs internettillgång för att kunna 

svara, att antalet svaranden är färre än vid en pappersenkät och felprocenten ökar då det är 

svårt att kontrollera att samma person inte svarar flera gånger (Bryman, 2008). 

 

Enkäten som skapades i det digitala verktyget SurveyMonkey blev en tio frågor lång 

undersökning med övervägande fasta svarsalternativ. Ett kort informationsbrev om mig och 

enkätens syfte utformades för att sändas med länken till enkäten. Detta följebrev benämner 

Johansson och Svedner (2010) är ett sätt att skapa motivation hos mottagaren att besvara 

enkäten (Johansson & Svedner, 2010) (För att ta del av följebrevt se bilaga 1 och enkätfrågor 

se bilaga 2) 

 

Av de tio frågorna som konstruerades (se bilaga 2) i enkäten hade fem fasta svarsalternativ 

och där det i två av dessa fall var möjlighet att svara annan och precisera sitt svar. Fyra av 

frågorna hade fasta svarsalternativ men var skattningsfrågor i en skala från 1-4. Att skalan 1-4 

användes var för att undvika centraltendensen som innebär att ett svar i mitten ofta väljs för 

att undvika att ta ställning.  Den tionde frågan vara en öppen fråga och gav svaranden 

möjlighet att uttrycka personliga åsikter i ämnet. Frågornas syfte har varit att få en bild av 

behörighet, intresse, undervisningsmetoder, material och resurser i skolämnet teknik i årskurs 

4-6. 

 

3.2 Procedur 

I proceduren kommer det att presenteras hur litteratur hittats samt hur, till vem och på vilket 

sätt enkäterna distribuerats. 

  

3.2.1 Litteratursökning 
För att hitta relevant litteratur har databassökningar genomförts. Detta för att skapa förståelse 

och inblick i vad tidigare forskning kommit fram till och som kan anses relevant för detta 

arbetets syfte. Den relevanta forskningen har granskats och problematiserats för att fastställa 

en ståndpunkt som utifrån vetenskaplig basis kommer att ligga till grund för detta arbete. De 

sökningar som genomförts har varit i syfte att besvara de frågeställningar som presenteras och 

problematiseras i detta examensarbete. För att skapa en bra träffbild har kärnan i frågorna 

analyserats och sökord tagits fram utifrån ett teknikperspektiv men även från ett perspektiv 

som syftar till studiemotivation. 
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3.2.1.1 Databassökningar 
För att få fram relevant litteratur till den teknikdidaktiska delen studerades en rad olika förslag 

på detta från handledaren. Det gjordes även en sökning i Discovery, som är Högskolan i 

Gävles övergripande databas. Sökorden som användes var ”teknik i skolan”, vilket ledde fram 

till att ytterligare litteratur kunde väljas ut till detta arbete utan att avgränsa sökningen 

ytterligare. I sökningen efter material om perspektivet studiemotivation gjordes sökningar i 

Eric som är en databas inriktad på utbildning och pedagogik. Sökord som användes var: 

”study*” ”motivation*” ”and teach*” ”method*” ”and pupils” ”or students” ”or children” 

”and Sweden”.  För att avgränsa sökningen lades ”peer reviewed”, ”full text” och ett 

årtalsspann mellan ”2010-2017” till. För att sedan bredda denna sökning och öka träffbilden 

togs ”study*” bort och ett ”or” mellan ”teach*” och ”method*”lades till. ”Pupils” ”or 

students” ”or children” och även ”Sweden” togs bort och istället lades ”elementary school 

students” till. För att ändå avgränsa gjordes en minskning på årtalspannet till ”2015-2017”. I 

Libris gjordes en sökning på avhandlingar där sökorden som användes var ”elev*” 

”motivation”. Utifrån en avhandling om hur man ökar elevers inre motivation hittades även en 

artikel i Wiley online library, en databas med fokus på vetenskapliga aspekter inom områden 

som hälsa, liv och fysik, som kändes högst aktuell för besvara rapportens frågeställning. 

 

3.2.2 Enkätundersökningen 
Innan enkäten sändes ut gjordes en pilotundersökning bland några lärare som inte sedan 

deltog i studien för att kontrollera att frågorna var utformade på ett bra och korrekt sätt samt 

för att se hur lång tid som behövde avvaras för att svara på alla frågor. Enligt Bryman (2008) 

är detta en viktig del i arbetet med att ta fram en enkät då det visar på eventuella missförstånd 

(Bryman, 2008). Dessa testpersoner har varierande kunskaper i teknikämnet och var 

oberoende av varandra. Resultatet av denna pilotundersökning ledde fram till några 

finjusteringar av enkäten innan den sändes till deltagarna. Enkäten är helt anonym och vem 

eller vilka som svarar kommer inte att kunna spåras. Detta för att skapa trygghet för de 

svarande och göra undersökningen mer attraktiv att delta i.  

 

För att hitta deltagare till undersökningen togs hjälp av NTA samordnaren i Gävle kommun. 

Hen hjälpte mig att distribuera följebrev och enkätlänken till ett 50-tal tekniklärare i regionen. 

Enkätlänken och följebrevet lades även ut i en sluten grupp för lärare och lärarstudenter på 

Facebook. Där ombads tekniklärare att svara på frågorna. Med hjälp av personliga kontakter 

mailades sex stycken lärare följebrevet och enkätlänken och ombads besvara frågorna. 

Enkätlänken öppnades under början av vecka 4 och stängdes söndag vecka 6 vilket gav de 

svarande nästan 3 veckor att ta sig an enkäten på. De flesta svaren insamlades under de första 

14 dagarna och totalt blev deltagandet i enkäten 31 st. lärare. 

3.3 Urval 

När ett arbete baserat på forskning och enkäter skrivs finns många etiska aspekter att 

överväga. Bland annat kan det vara valet av forskning, vem som skall besvara enkäterna samt 

hur de svarande skall behandlas. För att skapa reliabilitet har litteraturen som ligger till grund 

för detta arbete noga granskats för att säkerställa att de kommer från trovärdiga källor samt att 

dess forskning är kvalitativ. Bryman (2008) skriver om att trovärdigheten ökar om man 

använder sig av en systematisk litteraturgenomgång då den genom sitt tydliga 

tillvägagångssätt sållar agnarna från vetet och ger en rättvisare bild av helheten (Bryman, 

2008). I följande stycken kommer det att presenteras vilken litteratur som valts och hur, samt 

till vilka enkäten har skickats och i vilket syfte. 
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3.3.1 Litteratur 
Detta arbete grundar sig på böcker, artiklar, vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Dessa 

har valts ut utifrån denna avhandlings kärnfrågor och syften. För att få en tydlig bild av 

litteraturens relevans studerades deras abstract. I de flesta fall var det tydligt vad syfte och 

innehåll skulle behandla medan det i något enstaka fall behövdes ytterligare läsning. 

Böckernas rubriker studerades för att se vilka områden de behandlar samt hur relevant 

innehållet är mot detta arbetes syfte och frågeställningar. Tillsammans kommer dessa böcker 

och artiklar att tillföra olika perspektiv och aspekter på de två ämnen teknik och motivation 

som är huvudfokus för detta arbete.  

 

Fyra böcker och avhandlingar har valts ut för det teknikdidaktiska perspektivet. Teknikämnets 

gestaltningar – En studie av lärares arbete med skolämnet teknik (Bjurulf, 2008) av Veronica 

Bjurulf; en doktorsavhandling som studerar hur lärare arbetar med ämnet och hur de 

presenterar det för eleverna. Lust att lära naturvetenskap och teknik? – En longitudinell studie 

om vägen till gymnasiet (Lindahl, 2003) av Britt Lindahl; en avhandling som studerar elevers 

motivation till och intresse för naturvetenskap och teknik samt vilka faktorer som påverkar 

över tid. Från boken Lärarutbildningens skriftserie Ämnesdidaktiska utmaningar inom 

matematik, naturvetenskap och teknik valdes kapitlet Teknik i skolan – en utmaning från 

samhället (Nordlander & Grenholm, 2016) av Edvard Nordlander och Jan Grenholm ut som 

relevant, då kapitlet tar upp hur teknikundervisning bör bedrivas i skolan. Även tre kapitel ur 

boken Teknikutbildning för framtiden – perspektiv på teknikundervisning i grundskola och 

gymnasium (Adiels, 2011) (Isaksson Persson, 2011) (Krendel, 2011) av Sven Ove Hansson, 

Edvard Nordlander och Inga-Britt Skogh har använts i arbetet. Dessa kapitel berör begrepp, 

hur man kan undervisa i teknik på ett inspirerande sätt men också etiska aspekter kring 

undervisning i teknik. 

 

Fem artiklar har valts ut för motivationsperspektivet. Motivational strategies to enhance 

effective learning in teaching struggling students (Wery & Thomson, 2013) av Jessica Wery 

& Margareta Maria Thomson tittar på vad två av de stora perspektiven säger om elevers 

motivation. Conditions for collaborative learning and constructive competition in school 

(Williams & Sheridan, 2010) av Pia Williams & Sonja Sheridan belyser ämnet konstruktiv 

konkurrens och hur den kan motivera eleverna. Pupils’ experience of being motivated to learn 

in school: An empirical phenomenological study (Szklarski, 2011) av Andrzej Szklarski som 

visar på hur eleverna själva upplever motivation i skolan. Teacher structure as a predictor of 

students’ perceived competence and autonomous motivation: The moderating role of 

differentiated instruction (Guay, Roy & Valois, 2017) av Frédéric Guay, Amélie Roy & 

Pierre Valois tar upp ämnet struktur och hur det kan påverka den inre motivationen. Slutligen 

Adolescents’ perceptions of school and reasons for learning (Giota, 2001)av Joanna Giota; en 

avhandling med fokus på motiv och mål för att delta och prestera i undervisning i skolan. 

Valet av artiklar har gjorts för att få ett bra helhetsintryck i vad som motiverar elever samt hur 

det kan hjälpa lärare att skapa en undervisning som engagerar fler elever. 

 

3.3.2 Enkäter 
Då enkäten skulle utformas var målet att den skulle nå ut till så många som möjligt för att ge 

en bred men ändå trovärdig bild. Valet föll på att använda internet och en anonym 

onlineenkät. Denna enkät spreds med hjälp av en länk till personer som undervisar i teknik, 

för att utöka antalet svarsmöjligheter lades den även in i en sluten grupp för lärare på 

Facebook. I och med att den delades i gruppen på Facebook kan felprocenten öka något då det 

kan finnas andra än undervisande i ämnet teknik som kan svara.  
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Målgruppen för enkäten var tekniklärare undervisandes i årskurs 4-6. Detta för att få en god 

inblick i hur undervisningen bedrivs, hur resurserna ser ut, hur många av lärarna som är 

behöriga men också för att se hur bekväma de är att undervisa i ämnet oavsett behörighet. De 

deltagande i enkätundersökningen valdes ut genom en process som Bryman (2008) kallar för 

bekvämlighetsurval och syftar till att de personer som svarade på enkäten var behjälpliga vid 

det aktuella tillfället (Bryman, 2008).  

 

3.3 Analysmetoder 

För att få fram ett trovärdigt resultat är en analys av såväl litteratur som enkäter en viktig del i 

arbetet. Under kommande rubriker presenteras hur litteraturen och enkäten har analyserats för 

att få fram ett bra underlag för detta arbetes resultat. 

  

3.3.1 Litteraturanalys 
Vid litteraturanalysen har rapporter och artiklar noggrant lästs för att få en rik förståelse för 

området. Detta är något som Johansson och Svedner (2010) benämner som närläsning. Det 

innebär att man går på djupet för att urskilja vad textens syfte och problemområde är. 

Författarna beskriver även att läsarens objektivitet i detta skede är mycket viktig för att 

gestalta texten rättvist (Johansson & Svedner, 2010). Genom hela litteraturanalysen har 

arbetets syfte och frågeställning varit en central punkt i hur innehållet bearbetats. Bryman 

(2008) skriver om systematisk litteraturgenomgång som ett bra sätt att skapa evidens vid 

själva granskningen av litteraturen. Denna form minskar skeva tolkningar och antaganden 

genom sin tydliga koppling till syfte och eftertänksamt avgränsande kriterier för vald litteratur 

i kombination med sökord. Vidare skall varje studies huvudaspekter beskrivas. Dock bör bara 

forskning av hög kvalitet beaktas i granskningen och slutligen ska studiernas resultat 

sammanfattas med hjälp av en metaanalys (Bryman, 2008). Då flera texter har analyserats 

finns även en möjlighet att jämföra vilket gör att textanalysen även blir komparativ detta 

benämner Johansson och Svedner (2010) som positivt då det i och med detta kan urskiljas 

likheter och skillnader vilket medför att även ett historiskt utvecklingsperspektiv träder fram  

(Johansson & Svedner, 2010).  

 

3.3.2 Enkätanalys 
Efter att svarsperioden för enkäterna avslutats studerades alla svar noggrant (för alla 

sammanställda svar på enkäten se bilaga 3). Det digitala verktyget SurveyMonkey användes 

vid enkätundersökningen var det även möjligt att använda deras tjänster för att analysera 

svaren. På alla enskilda frågor visas såväl något form av diagram som procentsats på varje 

svarsalternativ. Möjligheten att sätta olika frågor i förhållande till varandra har också använts, 

och även där visas det tydligt med både diagram och procentsats hur resultatet ser ut. 

Johansson och Svedner (2010) skriver att det är viktigt redan i utformandet av enkäten att 

tänka på att formulera frågorna så att svaren kan bearbetas kvantitativt (Johansson & Svedner, 

2010). Detta togs hänsyn till när enkäten skapades för att få ett så tydliggt och korrekt resultat 

som möjligt. Antalet svarande på enkäten slutade på 31 personer. Dock representerar dessa en 

rad olika skolor. I analysen ger detta en bra bild av hur det kan se ut skolorna emellan när det 

kommer till frågorna i enkäten. 
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4 RESULTAT 
Under följande rubriker kommer det att presenteras vad både litteratur och enkätundersökning 

visar på för resultat i förhållande till detta arbetes frågeställningar: 

1. Vilka metoder används och bör användas i teknikundervisning? 

2. Hur motiveras eleverna till lärande? 

3. Hur påverkar behörigheten hos läraren i skolämnet teknik kvaliteten på 

undervisningen? 

4.1 Vilka metoder används i teknikundervisningen? 

Följande frågor kommer att besvaras under kommande rubriker; Hur bör teknikundervisning 

bedrivas? Vilka metoder använder sig lärarna av i den faktiska undervisningen? Vilka 

metoder har visat sig ge bäst resultat? Detta  

 

4.1.1 Vad säger litteraturen om teknikundervisningens didaktiska frågor; hur vad 

och varför? 
Då teknik har en kort tradition som skolämne har en faktor blivit dess avsaknad av 

ämneskärna. Det tillsammans med dess innehållsliga bredd beskriver Bjurulf (2008) som 

bidragande orsaker till svårigheterna att som lärare veta vad undervisningen skall fokusera på. 

Den breda kunskap som idag efterfrågas i samhället kräver att många olika delar och ämnen 

sammanvävs för att lyckas skapa detta. Lindahl (2003) menar att i detta förlopp är 

naturvetenskap och teknik minst lika viktiga som något annat ämne. Under årens lopp har 

många satsningar gjorts för att skapa intresse för teknik. En slutsats i försöket att locka flickor 

till teknikutbildningar visar på att problemet inte enbart är ett informationsproblem utan att 

det även är av pedagogisk karaktär. Undervisning i teknikämnet måste anpassas efter 

elevernas intressen och behov oavsett kön.  

 

När teknikämnet blev obligatoriskt i skolan beskriver Adiels (2011) att det hade en stark 

ämnesintegration med övriga skolämnen. Bjurulf (2008) menar även hon att införandet 

gjordes för att skapa balans mellan de teoretiska ämnena, som ansågs orsaka skoltrötthet, och 

de mer praktiska ämnena. Denna syn på teknikämnet gjorde att fokuset på innehåll i 

undervisningen styrdes från en teknisk utbildning till att fokusera på ett undersökande och 

praktiskt arbetssätt. Bjurulf (2008) belyser det faktum att det många gånger felaktigt skiljs på 

ämnen som teoretiska och praktiska medans de i själva verket är en kombination. Dock kan 

deras tonvikt vara mer teoretisk än praktisk eller vise versa. 

 

Bjurulf (2008) tar upp det faktum att forskning på lärande och undervisning i teknikämnet 

visar på att en funktionell undervisningsmetod med helhetsfokus gav bättre resultat än en 

strukturell som stegvis introducerar eleverna för uppgiften. Förutom detta har man även 

konstaterat att ett ämnesövergripande arbetssätt skapar djupare förståelse genom engagemang 

och stärkt problemlösningsförmåga. Likväl har ett arbetssätt som fokuserar på att designa utan 

att bygga setts skapa större utrymme för idéer om funktion, form och material utan de 

materiella begränsningar i tillgänglighet ett faktiskt bygge kan skapa. Även Isaksson Persson 

(2011) konstaterar att när flera ämnen samverkar skapas kunskaper och lösningar som är av 

godo för ett teknikutvecklande syfte. 

 

Vad lärarna väljer att ha med i sin undervisning i teknikämnet menar Krendel (2011) ofta 

avspeglar läromedlen då lärarna gärna använder dem som en pekpinne för vad som bör tas 

upp. En annan del i vad som tas upp i undervisningen, menar Bjurulf (2008), är förutom 

lärarens tolkning av läroplanen tillgången till lärosalar, utrustning och förbrukningsmaterial. 



16 

 

Andra parametrar som spelar roll är hur stor elevgruppen är. Trots att många av lärarna saknar 

material och har stora elevgrupper är Bjurulfs upplevelse att praktiskt arbete förekom hos alla 

lärare som deltog i hennes studie. 

 

4.1.2 Enkätundersökningen, teknikundervisning och dess metoder 
När de undervisnings- och metodrelaterade svaren på enkätfrågorna studerats kunde slutsatsen 

dras att över hälften av de svarande använder sig av lika delar teoretisk undervisning som 

laborativ undervisning. Även uppemot en tredje del uppger att undervisningen till största del 

är laborativ medans tio procent uppger att majoriteten eller all undervisning är teoretisk. Av 

de 18 lärare som uppgav att deras undervisning består till lika stor del av teoretisk som 

laborativ verksamhet, var 14 behöriga tekniklärare som undervisade i ämnet, tre behöriga 

tekniklärare som inte undervisar i ämnet och endast en obehörig lärare ansåg sin undervisning 

vara jämnt fördelad mellan teori och laborationer. 

 
Figur 1: Användningen av teoretiska kontra laborativa undervisningsmetoder i skolämnet teknik. 

Av de 31 svarande på enkäten kände alla utom en till NTA (Naturvetenskap och Teknik för 

alla). 20 av dem hade utbildning i lådorna och använde dem i sin undervisning. På frågan hur 

nöjda lärarna kände sig med det undervisningsmaterial de använde svarade 30 st. Av dessa 

kände endast sju att materialet var komplett och innehåller allt som krävs för att eleverna skall 

nå skolverkets kunskapskrav. Lika många upplever dock att deras material ofta behöver 

kompletteras. Hälften av de svarande var nöjda med materialet men saknade enstaka delar och 

endast en var totalt missnöjd. När svaren på hur stora resurser de har tillgång till i 

teknikundervisningen granskades, visade det sig att över hälften ansåg sig ha små eller inga 
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resurser och endast tre svarande av 31 ansåg sig ha allt de behöver. Endast en av 31 har 

tillgång till särskild tekniksal, ytterligare fem har ibland möjlighet att använda sig av slöjdsal 

eller dylikt. Över 80 procent bedriver teknikundervisning i det ordinarie klassrummet. 

4.2 Motivation hos eleverna och lärare 

För att sammanfatta vad de olika artiklarna om motivation belyser samt fastställa vad deras 

slutsats är i förhållande till de frågor och det syfte arbetet tar upp, presenteras här de olika 

studiernas resultat. 

 

4.2.1 Vad säger litteraturen om vad som motiverar eleverna 
Guay, Roy & Valois,(2017) studie syftade till att se om en differentierad undervisning i 

franska ökade den upplevda kompetensen hos eleverna och i och med det också motivationen. 

Studien genomfördes i Kanada på 422 elever i årskurs 4, 5 och 6. Där tittade man på 

motivation, upplevd kompetens, struktur och lärarens instruktionstrategier. Studiens resultat 

visar på att struktur hos lärarna hade en positiv effekt på den autonoma motivationen endast 

om differentierad undervisning används kontinuerligt. Studien visar även på negativ effekt av 

struktur bland lärarna i de fall där differentierad undervisning används i association till 

kontrollerad motivation. Faktum är att studien visar att strukturen hos lärare är mer sannolik 

att producera högre uppfattad kompetens och autonom motivation när differentierade 

instruktions strategier används ofta. I praktiska termer bör läraren vara uppmärksam på hur 

regler, förväntningar och vägledning i klassrummet presenteras men också att eleverna ges 

utmaningar som anpassas efter deras egen förmåga (Guay, Roy, & Valois, 2017).  

 

Utifrån Williams & Sheridans (2010) studie med mål att se ett mönster i hur deltagarna 

uttrycker sig verbalt angående sina känslor till hur, varför och när de tävlar, gjordes intervjuer 

med 30 elever från årskurserna 1, 5 och 9. Huvudsyftet med dessa intervjuer var att se vilka 

faktorer som motiverar eleverna, konkurrens i skolan, konstruktiv konkurrens som 

pedagogiskt fenomen, hur man lär sig i sammanhang där konstruktiv konkurrens förekommer 

och vilka aspekter som är viktiga för att utveckla lärandet i konstruktiv konkurrens. 

Utifrån svaren på intervjuerna analyserades det insamlade materialet och sattes i relation till 

teorier om lärande, samarbete och konkurrens för att få fram ett resultat. Resultatets tre 

huvudaspekter som anses viktiga för att utveckla konstruktiv konkurrens mellan elever är; 

attityd, lärmiljöns organisation och förståelse för meningen med lärandet (Williams & 

Sheridan, 2010).  

 

Resultatet av Giotas (2001) studie visar på att olika typer av inställning och motivation som 

eleverna har gentemot skola och utbildning ter sig olika i prestationssituationer beroende på 

ålder och kön.  De mest framgångsrika eleverna i både årskurs 6 och 8 var de som försöker 

uppfylla krav och förväntningar som andra ställer utan att känna rädsla för hur framtiden skall 

te sig. De näst mest framgångsrika eleverna är de som samtidigt försöker uppfylla externa och 

interna motiveringsskäl för att gå i skolan. Dessa motivationsgrupper visade sig bestå av fler 

tjejer än killar. Dessutom visar elever med framtidsfokus högre prestationer i skolan i 

allmänhet än elever som fokuserade på här och nu. Den typ av motivation som visar de största 

begreppsliga likheterna med inneboende motivation och inriktad målfokusering är negativt 

relaterad till prestation i årskurs 6 och 8. Elever med ett sådant fokus uppvisar de lägsta 

prestationerna över tid tillsammans med de elever som har en kritisk eller avvisande attityd 

till skola och utbildning. Dessa motivationsgrupper förefaller bestå av fler pojkar än flickor. 

Resultatet tyder på att det finns behov av att utveckla en omfattande teoretisk ram och 

betrakta elevmotivation som en mångdimensionell konstruktion som skall behandlas i ett 

samtida såväl som i ett framtida perspektiv (Giota, 2001). 
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Utifrån den fenomenologiska analysen av det empiriska materialet som Szklarski (2011) fick 

fram under sin studie hävdar han, som nämnts tidigare, att det finns två huvudsakliga 

komponenter som är nödvändiga för att elever ska känna sig motiverade; intresse och 

framsteg. Båda är lika viktiga men också styrda av en rad mindre beståndsdelar. Studiens 

huvudfokus var elevernas erfarenheter av motivation när de studerar vetenskapliga ämnen 

framförallt biologi och fysik, men även matematik. Eleverna uttryckte specifikt att det var 

ytterst viktigt för motivationen att de kände intresse samt att de fick förståelse för syfte och 

användningsområde för de nya kunskaperna. Läraren spelar en viktig roll för hur intressant, 

förståeligt och roligt ett ämne kan bli och kan även göra skillnaden för om en elevs motivation 

väcks för en vidare efterforskning (Szklarski, 2011). En uppfattning bland deltagarna i 

Williams & Sheridan (2010) studie är att samarbete uppmuntras av många lärare. Dock saknar 

de stöttning och verktyg i hur man får ett samarbete att fungera. Såväl lärare som elever 

behöver utveckla sina kunskaper kring grupprocesser för att ett konstruktivt lärmönster skall 

kunna breda ut sig. Så även i detta sammanhang är miljö och sociala aspekter av största vikt 

för att lyckas. Hur klassrumsundervisning och lärmiljö är organiserat av läraren är en av 

nycklarna till ifall konstruktiv konkurrens kommer att kunna utvecklas. Lyckas man skapa 

förhållanden som stimulerar detta kommer ett positivt mönster för såväl individ som grupp att 

synas. Resultatet visar även på att heterogena grupper har en starkare motivationskraft för att 

skapa konstruktiv konkurrens i jämförelse med homogena grupper (Williams & Sheridan, 

2010). 

 

Wery och Thompson (2013) menar att tidigare misslyckanden kan ligga till grund för dålig 

motivation då detta har skapat en föreställning om att eleven inte kan. Med hjälp av lärare 

som tror och har förhoppningar på sina elever kan dock motivationen vändas. Forskarna Wery 

och Thomson har utformat några konkreta tips. För att motivera även de ointresserade 

eleverna måste läraren möta dessa på deras egen nivå, ställa rimliga krav som utmanar eleven 

och skapar förståelse samt låta eleverna vara delaktiga i planeringsprocessen genom att 

samplanera momentens detaljerade upplägg och utförande utifrån de mål uppgiften syftar till. 

För att minska konkurrensen mellan eleverna bör läraren jobba utifrån en individuell 

självskattningsmodell där elevens individuella lärandemål är i fokus. Lärarna bör skapa 

uppgifter som möjliggör för eleven att se samband mellan skoluppgift och det ”verkliga” 

livet. Lärande ska vara roligt så var kreativ och hitta lösningar som tilltalar eleverna! Gör 

undervisningen till något glatt! När man ska bedöma prestationer är det viktigt att tänka på att 

det är konkret och tydligt kopplat till ett specifikt lärandemål. Dessa tips kan ses som verktyg 

för hur lärare kan arbeta för att öka motivationen hos eleverna (Wery & Thomson, 2013). 

 

 

4.2.2 Vad visade enkätunderökningen beträffande lärarnas egen motivation till 

ämnet och dess undervisning 
Utifrån enkätsvaren tyckte alla svarande att det var roligt eller jätteroligt att undervisa i 

teknik. Utav de 31 svarande på frågan svarade 12 att det var jätteroligt att undervisa i teknik. 

Alla dessa var behöriga tekniklärare som undervisar i ämnet. 
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Figur 2: Så roligt tycker de svarande lärarna på enkäten det är att undervisa i teknik 

Av de 31 svarande på enkäten upplever fyra lärare det som lite obekvämt att undervisa i 

teknik, sex har full kontroll på sin undervisning och 21 upplever det ganska bekvämt att 

undervisa i ämnet. Fem av de sex som upplever sig ha full kontroll på undervisningen är 

behörig i teknikämnet och undervisar i det likväl som 15 av de 21 som upplevde sig ganska 

bekväma i sin teknikundervisning. Tre av de lärare som upplevde det som lite obekvämt och 

en av de som upplevde det ganska bekvämt att undervisa i teknik är obehöriga i ämnet som 

ändå bedriver teknikundervisning. 

4.3 Läraren, behörighet och kunskap 

Vad utgör en bra lärare? Är behörigheten viktig? Hur motiverade är lärarna till att undervisa? 

Under följande rubriker kommer det att presentras vad forskningen säger samt hur det i 

enkätundersökningen ser ut med behörighet och bekvämlighet bland lärarna inför 

undervisning i teknikämnet. 

 

4.3.1 Vad säger litteraturen om vad som skapar kvalitet i undervisningen 
Bjurulf (2008) skriver om resultatet av en satsning som ursprungligen hade stora ambitioner i 

att fortbilda lärare i teknik men som i slutändan minskades ner till några få ambitioner. De 

lärare som fick ta del av satsningen arbetade kreativt med att förmedla teknik i sin 

undervisning medan övriga lärare fortsatte som innan. Hon belyser även det faktum att 

lärarens kompetens och engagemang är avgörande för kvaliteten på undervisningen.  

 

Grenholm och Nordlander (2016) menar att staten bär ett stort ansvar i vidareutbildandet av 

tekniklärare i landet. Bjurulf (2008) hävdar att då många lärare saknar utbildning i teknik blir 

undervisningen undermålig eller till och med bortprioriterad. Det faktum att läroplanen haft 

bristfälliga regler kring varje ämnes öronmärkta tid har gjort att detta kunnat ske utan större 

svårigheter. Hon belyser även sambandet mellan utbildning och fortbildning då de det skapar 

en märkbar skillnad på undervisningen i engagemang och innehåll. En meningsfull och 

verklighetsförankrad undervisning ökar kreativiteten hos eleverna. Något som även kan 

stärkas ytterligare med en framåtsyftande kritik från lärarna.   
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4.3.2 Vad visade enkätundersökningen beträffande behörighet för undervisande 

lärare i ämnet teknik? 
Av de 31 svarande på enkäten var endast fyra obehöriga för teknikämnet i årskurs 4-6. Tre var 

behöriga men undervisade inte i ämnet, två var under utbildning och ytterligare två var 

behöriga dock för andra årskurser. Den övervägande delen, hela 20 st, var behöriga och 

undervisade i ämnet i årskurserna 4-6. Utav dessa 20 var 14 även utbildade i NTA. Alla dessa 

20 ansåg sig ha full kontroll eller i alla fall vara ganska bekväma i sin undervisning. 19 av de 

behöriga undervisande lärarna i teknik anser också att undervisningen i ämnet fördelas mellan 

teori och laborationer, där till och med övervägande del kan vara laborativ. Av de fyra lärare 

som undervisar i teknik utan behörighet upplever sig tre som lite obekväma i undervisningen 

medans en känner sig ganska bekväm. Fördelningen mellan teori och laboration hos de 

obehöriga lärarna varierar. En anser sig ha mesta delen av undervisningen teoretisk med 

inslag av filmer och dylikt medans en annan ibland varvar med laborationer. De två andra 

anser att teori och laboration är jämnt fördelat eller till och med övervägande del 

laborativundervisning. 

 
Figur 3: Behörighets procent bland de svarande på enkäten 

5 DISKUSSION 
I följande avsnitt kommer det att diskuteras hur resultatet från enkätstudien kan ställas emot 

tidigare forskningsresultat samt om och hur dessa besvarar arbetets frågor och syfte.  Det 

kommer även diskuteras val av metod, tillförlitlighet och förslag på framtida forskning samt 

hur resultatet kan användas i praktiken. 

5.1 Sammanfattning 

Syftet med detta arbete har varit att granska lärare man arbetar med ämnet teknik i skolorna 

samt även att arbeta fram förslag hur dessa lärare på bästa sätt kan förbättra undervisningen i 

syfte att motivera och engagera elever i ämnet. Frågeställningarna har syftat till att skapa en 

bild av hur teknikundervisning bedrivs men också hur den på bästa sätt bör bedrivas för att 

motivera eleverna samt om lärarens behörighet i ämnet spelar någon roll för kvaliteten på 

undervisningen. 
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De resultat som denna litteratur- och enkätstudie pekar mot är att motivation är den drivkraft 

som får elever att prestera och sätta mål i skolan. För att motivera elever bör undervisning 

vara underhållande, förståelig men ändå utmana på rimlig nivå samt ge tydliga indikationer på 

framgång. Som lärare behöver du vara väl strukturerad, kontinuerligt använda anpassat 

material samt bygga goda relationer till eleverna för att inspirera och vägleda dem till 

framgång. Läraren har en viktig roll i insatsen för att motivera eleverna. Där hens egna driv 

och passion för yrket är en viktig del i om framgång nås. Att motivera elever i ämnet teknik 

kan många gånger upplevas som svårt. Detta då tydligheten i vad undervisningen skall 

fokusera på inte har en tydlig kärna. Lärare väljer ofta att vila sig mot ett läromedel. Just i 

teknik upplever många att dessa inte är tillräckliga utan behöver kompletteras. Material, 

utrustning och lärosalar är andra faktorer som spelar en avgörande roll i den undervisning som 

bedrivs. Dessa faktorer visades i denna studie på alla plan vara väldigt bristfälliga. Utifrån 

denna studie är teknik ett ämne som är roligt att undervisa i, dock kan man se en tendens att 

behörighet och laborativ undervisning går hand i hand. Så tro på dina elever och låt dem vara 

en del av undervisningen här och nu men med en tydlig bild av framtida mål både för dig 

själv som lärare och för eleverna!  

5.2 Resultatdiskussion  

5.2.1 Undervisning i teknik 
Bjurulf (2008) förklarar teknik som ett relativ nytt skolämne med stor bredd och avsaknad av 

ämneskärna. Detta kan vara en bidragande orsak till att ämnet många gånger upplevs av 

lärarna som svårt att bedriva undervisning i då det inte finns något tydligt direktiv om var 

fokuset i undervisningen skall ligga.  

 

När teknik infördes som obligatoriskt ämne i skolan menar Bjurulf (2008) att tanken var att få 

mer balans mellan de teoretiska och de praktiska ämnena genom att lägga tyngdpunkten vid 

just det praktiska. Man ska dock inte lura sig själv genom att tro att teknik är ett alltigenom 

praktiskt ämne då det bygger på en hel del teoretiska kunskaper varvat med praktiskt 

utförande. Bjurulf (2008) visade i sin studie på att en funktionell undervisningsmetod med 

helhetsfokus var att föredra då den engagerar, stärker problemlösningsförmågan, utvecklar en 

djupare förståelse samt skapar ett ämnesövergripande arbetsätt. Något som förespråkas i 

många studier och i vår läroplan. Detta arbetes enkätstudie visar på att bland de deltagande 

lärarna använder över hälften sig av lika stor del teoretisk som laborativ undervisning. En 

tredjedel av deltagarna ansåg att deras undervisning till övervägande del var laborativ och 

majoriteten av dessa lärare var behöriga i ämnet teknik. Detta är något som kan tyda på att 

utbildning och behörighet skapar en trygghet hos lärarna som i sin tur då vågar bedriva en mer 

laborativ undervisning. En annan aspekt på undervisningsinnehållet menar Krendell (2011) är 

att innehållet i läromedlen ofta ligger som grund till den undervisning läraren väljer att 

bedriva. I enkätstudien visade det sig att en fjärddel av de deltagande lärarna ansåg att det 

materiel de använder sig av i undervisningen var komplett medans en fjärdedel ansåg att 

materialet ofta behöver kompletteras. Är det då de olika material som används eller är det 

lärarens kompetens kring användandet av materialet som styr det innehållsliga i 

undervisningen? En likvärdig skola för alla är den paroll som vi lever under i det svenska 

utbildningsväsendet. Får alla samma chans till lärande? För att spinna vidare på likvärdighet 

så upplever över hälften av de svarande att de har små eller inga resurser att tillgå i 

teknikundervisningen och endast en har en särskild tekniksal att nyttja. Detta trots att 

forskning pekar på att, som Bjurulf (2008) hävdar, förutom lärarens tolkning av läroplanen är 
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det tillgång till material, utrustning och lärosalar samt storlek på elevgruppen som styr 

möjligheten till kvalitativ undervisning. 

   

5.2.2 Motiverande undervisning 
Att lyckas motivera en elev kan innebära stor skillnad för hur denne kommer att prestera i 

skolan såväl där och då som i framtiden. En uppgift som av många lärare anses som svår. 

Szklarski (2011) skriver att elevens egen motivation till lärande i förhållande till lärarens 

engagemang och vilja till att undervisa alltid kommer vara en het fråga i debatten om 

utbildning (Szklarski, 2011).  

 

Precis som syftet med detta arbete lyfter samtliga artiklar om motivation fram vikten av 

motivation som drivkraft för att prestera och utvecklas i skolan. Wery & Thomson (2013) 

menar att innan man förklarar inre och yttre motivation måste man förstå att dessa 

benämningar är en teoretisk klassificering och att människans motivation är för komplex för 

att enbart röra sig i ett av dessa fält. Inre motivation kan ses som en nyfikenhet, vilja att 

utforska samt ett driv att lära sig nya saker, medans den yttre motivationen beskrivs som 

uppmuntran eller belöningar från en person till en annan (Wery & Thomson, 2013). Szlarski 

(2011) hävdar att motivation är viktig för all mänsklig aktivitet och därför inte minst för 

lärandet i skolan (Szklarski, 2011). Motivation är det driv som får människan att vilja 

upptäcka nya saker, studera och utvecklas. Att som lärare veta vilka faktorer som påverkar 

motivationen underlättar för planering och genomförande av stimulerande undervisning.  

Hur gör vi då för att skapa en miljö som stimulerar elever till att bli eller fortsätta vara 

motiverade.   

 

Både Szlarski (2011) och Giota (2001) skriver i sina artiklar att viljan att lära är medfödd. 

Szlarski (2011) hävdar också att som lärare är det viktigt att skapa en god relation till eleverna 

samt vara tydlig med att påvisa elevernas framsteg. Williams & Sheridan (2010) belyser 

också vikten av att ge eleverna en tydlig målbild och möjlighet att samarbeta för att skapa 

konstruktiv konkurrens. Detta skulle kunna knytas samman med Giotas (2001) ståndpunkt där 

självstyre med egna val och positiv feedback är kärnan. Allt som allt kan man precis som 

Wery & Thomson (2013) säger ringa in kärnan till motivation genom att benämna tre 

nyckelord (se figur1 sid. 7 ). Dessa tre ord bildar tillsammans ett trehövdat kugghjul som ger 

möjlighet att skapa driv och motivation. De delar som ingår i detta kugghjul är din egen 

personliga uppfattning, omgivningen och ett socialt samspel. Dessa tre delar bildar 

tillsammans en god utgångspunkt att bygga från för att skapa en främjande lärmiljö där 

eleverna motiveras till utveckling.  

 

När resultatet från enkätstudien i detta arbete granskats är det glädjande att se att alla svarande 

upplever det som roligt eller jätteroligt att undervisa i teknik. Återigen kan en parallell dras 

till att behörighet skapar en trygghet som gör att man upplever det ännu roligare att undervisa 

i ämnet. Här ses detta genom att de 12 som ansåg att det var jätteroligt att undervisa i teknik 

var behöriga tekniklärare. Fem av sex som också ansåg sig ha full kontroll på undervisningen 

var även de behöriga tekniklärare. Utifrån upplevelsen att det var lite obekvämt att undervisa i 

teknik kan man även se att tre av de fyra svarande var obehöriga i ämnet. Med utgångspunkt i 

detta resultat är det ändå en möjlig faktor att utbildning skapar trygghet och förtrogenhet att 

driva undervisning. Det är många viktiga delar att tänka på när man ska skapa en stimulerande 

miljö som ger eleverna de rätta förutsättningarna till lärande. Efter att ha studerat litteraturen 

som ligger till grund för detta arbete är det min övertygelse att motivation skapas i nuet och 

utgångspunkten för lärande måste vara individuell likväl som målet. Att sedan jobba 

tillsammans med andra stimulerar och skapar motivation att nå detta mål. Som en sista länk 
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behöver läraren ha utbildning och hålla sig a jour i ämnet, vilket är viktigt för dennes egen 

motivation och förmåga att förmedla kunskap. 

 

5.2.3 Kvalitativ undervisning i teknik 
Teknikämnet har under åren varit föremål för flera satsningar; både på lärarkompetens och för 

att få fler elever att bli intresserade för ämnet. Bjurulf (2008) hänvisade till en satsning på att 

fortbilda lärare i teknik. Denna satsning på lärarkompetens inom ämnet hade från början 

ambitionen att nå ut till flertalet lärare, i slutändan resulterade dock satsningen endast i att 

några få fick kompetensutveckling. Detta kan ses som högst olyckligt då de som utbildades 

visade på nya kreativa sätt att förmedla teknik på i sin undervisning. Faktumet att lärarens 

kompetens och engagemang är avgörande för undervisningskvaliteten är något hon också 

belyser. När frågan om NTA besvarades i enkätundersökningen i detta arbete, hade alla utom 

en hört talas om materialet och två tredjedelar hade utbildning i att undervisa med hjälp av 

materialet. En tredjedel av dessa var obehöriga lärare som undervisar i teknik. Bjurulf (2008) 

hävdar också att innehåll och engagemang i undervisningen visar på stora skillnader när man 

jämför lärare som har utbildning och fortbildning i ämnet. Utifrån de svarande i föreliggande 

studie som hade utbildning i NTA var en tredjedel som nämndes obehöriga lärare. Detta kan 

vara ett sätt att öka kvaliteten även i de fall behöriga lärare saknas. Detta skall dock inte 

blandas ihop med en lärarbehörighet i ämnet som lärarutbildning i ämnet teknik ger. 

 

Bjurulf (2008) hävdar att många lärare saknar utbildning i teknik, något som gör att 

undervisningen blir bortprioriterad eller undermålig. I enkätstudien i detta arbete kunde det 

från resultatet utläsas att av de 31 svarande var över 60 procent behöriga lärare i teknik för 

årskurs 4-6. Utifrån detta kan frågan ställas om behöriga lärare i ämnet teknik ökar eller om 

de deltagande i undersökningen ger en missvisande positiv bild av läget. Att ha behöriga 

lärare med förtrogenhet i ämnet stärker kvaliteten. Detta var som tidigare nämnts även synligt 

i enkätundersökningen där de behöriga lärarna stod för den mest jämnt fördelade 

undervisningen mellan teori och laboration. De kände sig även mer bekväma i sin 

undervisning liksom hade den största glädjen. Faktorer som alla bidrar till att skapa bra 

undervisningsmöjligheter. 

5.3 Metoddiskussion  

För att undersöka ämnet teknikundervisning och motivation till skola och utbildning från ett 

lärarperspektiv, genomfördes sökningar i databaser med utvalda sökord. Det visade sig tydligt 

att vikten av väl valda sökord var stor, likaså hur dessa ord kombineras samt hur sökningarna 

skulle avgränsas. Upplevelsen är att träffbilden för de valda ämnena blev god och ett antal 

artiklar, avhandlingar och litteratur valdes ut. För att skapa trovärdighet avgränsades 

sökningarna av artiklarna i största möjliga mån till peer reviewed och fulltext. Detta för att 

säkerställa kvalitet och möjlighet att läsa artiklarna i sin helhet. Utifrån urval granskades 

artiklar, avhandlingar samt litteratur och valdes ut med kriteriet att inte göra rapporten alltför 

bred (i och med många vinklingar). De artiklar, avhandlingar och litteratur som valdes ut hade 

lite olika belysningspunkter men som alla i slutändan syftar till samma resultat om än med lite 

olika vinklingar. Litteratur granskades ingående samt den relevanta forskningen. Det resultat 

som presenterades användes som grund för detta arbete. 

 

För att ge lärarna en chans att presentera sina åsikter gjordes även en enkätundersökning som 

riktade sig till lärare undervisandes i skolämnet teknik i årskurserna 4-6. Enkäten spreds till 

tekniklärare i Gävleregionen genom kommunens NTA-samordnare samt genom egna 

kontakter och via en sluten grupp för lärare på Facebook. Svarsantalet blev något färre än vad 

förhoppningen var men då enkäten spreds till många skolor kan svarsbilden ändå ger en viss 
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spegling av hur lärare ser på teknikundervisning. För att få ett större antal svarande på enkäten 

kunde följebrevet till denna utformats mer omsorgsfullt. Brevet borde varit mer beskrivande 

och påvisat anonymiteten för deltagarna samt hur resultaten kommer att förvaras. En annan 

faktor som kan ge en missvisande bild av resultatet är att även de som svarade att de inte 

undervisade i teknik togs med då min tolkning var att de inte gjorde de just detta läsår.  

 

5.3.1 Tillförlitlighet 
För att skapa en bättre reliabilitet i enkätundersökningen skulle spridningen endast skett 

genom NTA-samordnaren och de egna kontakterna, då en Facebookgrupp, om än sluten, 

innebär att vem som helst som är medlem i gruppen kan svara. Önskvärt hade varit att kunna 

sprida enkäten till tekniklärare Sverige runt och få en rikstäckande bild av lärarnas syn på sin 

roll som tekniklärare. Enkätfrågornas utformande var korta och koncisa, för att få så många 

som möjligt att svara, något som Bryman (2008) förespråkar. Svarsalternativen var till största 

grad givna men med möjlighet till eget tyckande på några av dem. Valet av givna svar gjordes 

för att, som Johansson och Svedner (2010) benämner, göra det lättare att kunna jämföra och 

bedöma lärarnas åsikter och i och med detta skapa större reliabilitet. Även litteraturens 

reliabilitet hade kunnat ökas genom att bara använda peer reviewed och annan granskad 

forskning samt endast nyare litteratur. Dock är den valda litteraturen granskad och bör räknas 

som trovärdig om än något föråldrad. 

 

Validiteten i arbetet hade kunnat förbättras genom att försöka få en större svarsmängd på 

enkäten. Dock är flera skolor representerade även om den geografiska spridningen är i stort 

sett begränsad till Gävle. Då litteraturens och enkätens resultat går isär på vissa punkter får 

man ta den gjorda enkätundersökningen med en nypa salt, och även om den ger en viss bild 

av läget kan resultatet inte gälla som regel. Med dessa aspekter i åtanke kan ändå arbetets 

validitet anses som relativt god då det tagits i beaktning för det sammanvägda resultatet. 

5.4 Teoretisk tolkning 

Syftet med detta arbete har varit att granska hur lärare arbetar med ämnet teknik i skolorna 

samt även att arbeta fram förslag hur dessa lärare på bästa sätt kan förbättra undervisningen i 

syfte att motivera och engagera elever i ämnet. Utifrån frågeställningarna har resultatet knutits 

samman och teorier kommer att läggas fram utifrån dessa. 

 

5.4.1 Vilka metoder används och bör användas i teknikundervisning 
Utifrån enkätens resultat varierar det relativt mycket mellan olika skolor och olika lärare hur 

teknikundervisning bedrivs. De allra flesta har någon form av laborativ verksamhet medans 

ett fåtal fokuserar på teori. Lindhal (2003) påvisar vikten av att anpassa undervisningen efter 

elevernas intressen oavsett kön. Bjurulf (2008) visar även på att forskning i ämnet tyder på att 

en funktionell undervisningsmetod är ett vinnande konceptet i teknikundervisning. Även 

Isaksson Persson (2011) menar att när ämnen samverkar skapas kunskaper och lösningar som 

främjar ett teknikutvecklande syfte. Vilken undervisning som bedrivs menar Krendel (2011) 

avspeglas av det läromedel som används, då lärare ofta vilar mot detta i planeringen av ämnet. 

Då över hälften av de svarande lärarna hävdar att de kompletterar läromedlet skulle detta 

påstående kunna räknas som synonymt med att teknikundervisningen inte är likvärdig samt att 

det finns brister i lärarnas materiel. Den övervägande majoriteten av lärare i 

enkätundersökningen hävdar att de har små eller inga resurser och endast en av de svarande 

har tillgång till särskild tekniksal. Bjurulf (2008) upplevde dock i sin studie att det förekom 

praktiskt arbete hos alla trots att lärarna hade bristfälliga resurser. Så för att sammanfatta detta 

skulle det kunna hävdas att teknikundervisning bedrivs med små medel samt är varierande 
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beroende på skola och lärare. För att bedriva undervisning som tilltalar många och som 

främjar elevernas förståelse, engagemang och problemlösningsförmåga bör ett övergripande 

arbetssätt användas som ger eleverna förankring i det vardagliga livet.  

  

5.4.2 Hur motiveras elever till lärande? 
För att sammanfatta vad de olika artiklarna om motivation kom fram till, kan en röd tråd ses 

genom samtliga resultat samt att alla pekar mot att intresse, bekräftelse och struktur är en bas 

att utgå ifrån för att motivera elever. Guay, Roy & Valois (2017) slutsats pekar på att en 

anpassad undervisning måste tillämpas kontinuerligt för att fungera. Likväl är det viktigt hur 

man strukturerar undervisningen samt att den läggs på rätt nivå för den individuella 

prestationen. Även Williams & Sheridan (2010) pekar på det faktum att organisation, 

inställning och meningsfullhet är den rätta vägen att gå för att skapa motivation. Att göra 

undervisningen intressant och rolig samt att ge eleverna tydlig bekräftelse på framsteg är 

framgångsfaktorer som Szlarski (2011) hävdar vara viktiga. Giota (2001) menar även hon att 

tydliga mål för framtiden samt ett fokus i nuet är faktorer som stärker motivationen. Wery & 

Thomson (2013) menar att tidigare upplevelser kan ligga till grund för den motivation som 

upplevs i nuet. En lärare som visar eleven att hen tror på denne kan förändra eller förstärka 

den positiva motivationen. De konkreta tips som forskarna gav kan sammanvägas till ett råd 

där eleven och läraren möts och tillsammans formar individuella mål med rimliga krav. Detta 

kan tillämpas i elevens vardag samt bedömas på ett konstruktivt sätt mot konkreta mål, och 

allt detta på ett vis som gör undervisningen intressant och rolig. Rent konkret skulle svaret på 

frågan kunna sammanfattas med att läraren är den person som med hjälp av sin passion, 

glädje och kontinuerliga tydlighet i undervisningen kan öppna dörrar till lärande. Vidare kan 

läraren med hjälp av lagom utmanande uppgifter, som är tydliga och konkreta i förhållande 

till livet både i och utanför skolansvärld, väcka elevens egen nyfikenhet och lust till lärande. 

Det vill säga göra eleven motiverad. 

 

5.4.3 Hur påverkar behörigheten hos läraren i skolämnet teknik kvaliteten på 

undervisningen? 

 
Även om Bjurulf (2008) hävdar att det saknas många behöriga tekniklärare, vilket skapar en 

undermålig och ibland även bortprioriterad undervisning i ämnet, visar enkätstudien i detta 

arbete på att över 60 procent av de svarande var utbildade tekniklärare för årskurs 4-6. Bjurulf 

(2008) menar även att utbildning och fortbildning har en stark koppling till engagemang och 

innehåll i undervisningen. Av de svarande på enkäten var ungefär en tredjedel utbildade i 

NTA och av dessa var två tredjedelar behöriga lärare och resten obehöriga. Detta måste ses 

som ett sätt att stärka kvaliteten på teknikutbildning även utan en behörig lärare. Då teknik är 

ett ämne av både teoretisk och praktisk karaktär bör inte det ena utesluta det andra i 

undervisningen. Ändå kan resultatet av enkätstudien påvisa att detta starkt varierar. Behöriga 

lärare använder sig i större utsträckning av laborationer i undervisningen än obehöriga. Utan 

att dra alla obehöriga lärare över en kam, visar denna studies resultat på att kvaliteten på 

undervisningen stärks av en behörig lärare med utbildning i teknik. Detta då kunskap och 

förtrogenhet i ett ämne skapar engagemang och driv hos läraren som i sin tur bidrar till att 

undervisningens kvalitet stärks. 

 

5.4.4 Slutsats: motiverande teknik  
För att summera; syftet med arbetet har varit att se hur teknikundervisning bedrivs idag samt 

att se hur lärare kan arbeta för att motivera eleverna. Hur teknikundervisning bedrivs varierar 

stort skolor och lärare emellan. Vissa blandar teorisk och praktisk undervisning medan några 
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få i stort sett bara jobbar teoretiskt. I ett ämne som teknik är det viktigt att både teori och 

praktik får ta plats. Att jobba med en funktionell undervisningsmetod där många ämnen 

sammanlänkas och som även ger en förankring i vardagslivet är ett koncept som inte bara 

engagerar utan även motiverar eleverna till en djupare förståelse och kunskap i ämnet. För att 

skapa motivation är det också viktigt att anpassa undervisningen så att den tilltalar elevernas 

intressen och utmanar dem på en lagom nivå. Inte minst krävs det en engagerad och driven 

lärare för att motivera eleverna. Detta skapas genom utbildning och fortbildning av lärare 

vilket i sin tur skapar kvalitet på undervisningen som resulterar i vetgiriga elever som vill lära 

sig teknik. 

5.5 Förslag till praktisk tillämpning 

Om vi som lärare tar till oss av vad forskningen säger och det som framkommit i detta arbete 

kan vår väg mot att skapa teknikutbildning som främjar utveckling och lärande underlättas. 

Min ståndpunkt i denna fråga är att ansvaret för att skapa dessa miljöer inte bara bör ligga på 

den enskilde läraren. Den bör vara hela skolans ansats med tydliga direktiv och 

förhållningssätt från ledningen. Detta för att skapa en miljö i skolan som är bekant och vara 

främjande för eleverna oavsett vem läraren är eller vilket ämne den undervisar i. Som lärare är 

det också viktigt att komma ihåg att den egna passionen och drivet avspeglar sig på eleverna. 

Så kompetensutveckla dig så ofta du kan och var nyfiken! Hitta rimliga kunskapsnivåer och 

låt dem variera från elev till elev inom det område du ska lära ut! Hitta vägar som skapar 

intresse och nyfikenhet hos eleverna. Har vi kunskap om vad som motiverar och hur vi kan 

påverka denna motivation underlättar det både för elevernas lärande men också för det egna 

drivet. I förlängningen skapar detta möjligheter att undervisa med metoder som motiverar 

eleverna till lärande.  

5.6 Förslag till fortsatt forskning 

Då detta arbete innefattar en litteraturstudie som granskar tidigare existerande litteratur, 

artiklar och avhandlingar i ämnet samt en egen mindre enkätstudie, kan resultatet vara 

aningen vinklat av tidigare författare, min egen ståndpunkt i ämnet och det begränsade antalet 

svarande på enkäten. I framtiden skulle ämnet kunna undersökas ytterligare genom vidare 

studier utgående från de resultat som framkommit i denna rapport. Detta för att testa 

hållbarheten i dessa påståenden till exempel genom att göra en nationell studie av 

tekniklärares tankar på undervisning i ämnet. Vidare skulle en granskning av hur 

teknikundervisningen kommer att utvecklas när den reviderade läroplanen börjar gälla kunna 

vara intressant att studera. 
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Bilaga 1  

 

Informationsbrev till enkäten för lärare undervisandes i teknik 

 
Hej, 

mitt namn är Anna Granat och jag läser grundlärarprogrammet på högskolan i Gävle. Jag 

skriver examensarbete denna termin och mitt fokus kommer att vara på hur 

teknikundervisning bedrivs idag samt hur man i framtiden kan förbättra intresset och 

motivationen hos såväl elever som lärare. Jag hoppas ni kan ta er tid att svara på en kort enkät 

(10 frågor), vilket skulle göra mig oändligt tacksam, klicka bara på länken nedan. 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/F37365G 

Vänliga hälsningar 

 

Anna Granat 

 

 

  

https://sv.surveymonkey.com/r/F37365G
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Bilaga 2 

Enkätfrågor 

 
1. Är du behörig tekniklärare i årskurserna 4-6? 

- Ja, jag undervisar i det 

- Ja, men jag undervisar inte i det 

- Under utbildning 

- Nej, men behörig tekniklärare för andra årskurser 

- Nej, men undervisar ändå 

- Nej, undervisar inte i teknik 

 

2. Hur roligt tycker du det är att undervisa i teknik?  

- Tråkigt  

- Inte så roligt 

- Roligt 

- Jätteroligt 

 

3. Hur bekväm känner du dig att undervisa i teknik?   

- Obekväm 

- Lite obekväm 

- Ganska bekväm 

- Full kontroll 

 

4. När du undervisar i teknikämnet: 

- är all undervisning teoretisk 

- är mesta delen av undervisningen teoretiskt men vi tittar på bl.a filmer för att få ett 

annat perspektiv 

- är mesta delen av undervisningen teoretisk men ibland jobbar vi lite laborativt 

- är lika stor del av undervisningen teoretisk som laborativ 

- är övervägande del av undervisningen laborativ 

- annat 

 

5. Känner du till NTA? 

- Nej 

- Ja, jag har hört talas om det men jobbar inte med det 

- Ja, jag är utbildad i NTA och använder lådorna i min undervisning 

 

6. På en skala från 1-4 hur nöjd är du med det/de undervisningsmaterial ni använder? 

- Inte alls nöjd 

- Lite nöjd men upplever att det behövs kompletteras ofta 

- Nöjd men saknar enstaka delar 

- Nöjd, det har allt som krävs för min undervisning 

 

7. Hur mycket resurser (förbruknings material, laborativt material mm.) har du tillgång 

till i teknikundervisningen? 

- Inga 

- Lite 

- Ganska mycket 

- Allt jag behöver 
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8. Har teknik egen plats på schemat? 

- Ja 

- Nej 

Om Ja hur många timmar? 

 

9. Har ni en särskild tekniksal? 

-Nej 

-Nej, men ibland använder vi slöjdsal eller annan lokal 

- Ja 

- Annan 

 

10. Övriga synpunkter vad det gäller teknikämnet 

  



 

 

Bilaga 3 

Q1 Är du behörig tekniklärare i årskurserna 4-6? 
Svarade: 31 Hoppade över: 0 

 

 

 

Ja, jag undervisar i... 

 
 

Ja, men jag undervisar i... 

 
 

Under utbildning 

 
 

Nej, men behörig... 
 

 

Nej, men undervisar ändå 

 
 

Nej, undervisar i... 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

 

SVARSVAL SVAR 

Ja, jag undervisar i det 64,52% 20 

Ja, men jag undervisar inte i det 9,68% 3 

Under utbildning 6,45% 2 

Nej, men behörig tekniklärare för andra årskurser 6,45% 2 

Nej, men undervisar ändå 12,90% 4 

Nej, undervisar inte i teknik 0,00% 0 
 

  
31 TOTALT 



 

 

Q2 Hur roligt tycker du det är att undervisa i teknik? 
Svarade: 31 Hoppade över: 0 

 

 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 TRÅKIGT INTE SÅ ROLIGT ROLIGT JÄTTEROLIGT TOTALT VIKTAT GENOMSNITT 
 

S 0,00% 0,00% 61,29% 38,71% 31 4,39 
 0 0 19 12   



 

 

Q3 Hur bekväm känner du dig att undervisa i teknik? 
Svarade: 31 Hoppade över: 0 

 

 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 OBEKVÄM LITE OBEKVÄM GANSKA BEKVÄM FULL KONTROLL TOTALT VIKTAT GENOMSNITT 
 

S 0,00% 12,90% 67,74% 19,35% 31 3,26 
 0 4 21 6   



 

 

Q4 När du undervisar i teknik ämnet: 
Svarade: 31 Hoppade över: 0 

 

 

 är all undervisning teoretisk 

 

 är mesta delen av undervisningen  

teoretisk men……. 

 är mesta delen av undervisningen  

teoretisk men ibland 

 är lika stor del av undervisningen  

teoretisk som laborativ 

 är övervägande del av undervisningen 

laborativ 

         0%   10%   20%  30%    40%   50%   60%    70%    80%  90%  100% 

 

 

SVARSVAL SVAR 

är all undervisning teoretisk  0,00% 0 

är mesta delen av undervisningen teoretiskt men vi tittar på bl.a filmer för att få ett annat perspektiv 
 3,23% 1 

är mesta delen av undervisningen teoretisk men ibland jobbar vi lite laborativt 
 9,68% 3 

är lika stor del av undervisningen teoretisk som laborativ 
 58,06% 18 

är övervägande del av undervisningen laborativ 29,03% 9 
 

  
31 TOTALT 



 

 

Q5 Känner du till NTA? 
Svarade: 31 Hoppade över: 0 

 

 

Nej 

 

 

Ja, jag har hört talas o... 

 

 

Ja, jag är utbildad i N... 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

 

  
Nej 

 

Ja, jag har hört talas om det men jobbar inte med det 

 

Ja, jag är utbildad i NTA och använder lådorna i min undervisning 

3,23% 1 

 

32,26% 10 

 

64,52% 20 
 

  
31 TOTALT 

SVAR SVARSVAL 



 

 

Q6 På en skala från 1-4 hur nöjd är du med det/de undervisningsmaterial ni använder? 
Svarade: 30 Hoppade över: 1 

 

 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 INTE 

ALLS 
NÖJD 

LITE NÖJD MEN UPPLEVER ATT 

DET BEHÖVS KOMPLETTERAS 
OFTA 

NÖJD MEN 

SAKNAR 
ENSTAKA DELAR 

NÖJD, DET HAR ALLT SOM 

KRÄVS FÖR MIN 
UNDERVISNING 

TOTALT VIKTAT 

GENOMSNITT 

 

S 3,33% 23,33% 50,00% 23,33% 30 3,67 
 1 7 15 7   



 

 

Q7 Hur mycket resurser (förbruknings material, laborativt material mm.) har du tillgång till i teknik 

undervisningen? 
Svarade: 31 Hoppade över: 0 

 

 

 

 

 

        S 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 INGA LITE GANSKA MYCKET ALLA JAG BEHÖVER TOTALT VIKTAT GENOMSNITT 
 

S 6,45% 45,16% 38,71% 9,68% 31 3,00 
 2 14 12 3   

          

 

   

 



 

 

31 TOTALT 

Q8 Har teknik en egen plats på schemat? 
Svarade: 31 Hoppade över: 0 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

Nej 

 

  

                                         0%   10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

 

  
Ja 
 
 
 
 
Nej 

54,84% 17 

 

 

 

45,16% 14

SVAR SVARSVAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nej 

 

 

Nej men ibland använder 

vi... 

 

 

Ja 

Q9 Har ni en särskild tekniksal? 
Svarade: 31 Hoppade över: 0 

 
          

 

        

 
 
 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

 

SVARSVAL SVAR  

Nej 80,65% 25 

Nej men ibland använder vi slöjdsalen alt. annan lokal 16,13% 5 

Ja 3,23% 1 

TOTALT  31 



 

 

Q10 Övriga synpunkter vad det gäller teknikämnet 
Svarade: 12 Hoppade över: 19 

 Vill köpa in blue boths, egna 

 Gärna firtbildning 

 Jag tycker att teknikämnet, välförtjänt, har fått större betydelse i skolan idag jämfört med för 10år sedan. Kul! 

 Håller på få en bättre planering kring ämnet teknik. 

 Nej 

 Använder teknik dagligen, i både programmering, i No/so, eng och sv. I engelska och svenska är det att lära sig 

presentationsprogram och skrivprocesser etc. I No7so är det att använda sig av tekniska modeller och komplettera med 

verklighetsförankring tk ämnet. Har gått interaktionsdesign innan och arbetar med en fd produktutvecklare på skolan. Det blir 

roliga stunder när vi sätter i gång. 

 Jag tycker att jag har stor nytta av det hjälpmedel som skolverket ligger bakom, som exempelvis kommentarmaterialet till 

kursplanen och kunskapskraven. 

 Roligt och utmanande ämne. Teknik är ett stort ämne och som tur är får man välja ut godsakerna. =) 

 Roligt att undervisa i och oftast väldigt uppskattat 

 Ett mycket kul och lätt ämne att undervisa i och som engagerar och motiverar eleverna 

 Nej 

 Roligt att undervisa i, särskilt om man kan göra något kul för eleverna. Mina elever har fått bygga bilar, och skapa karosser. 

Det blev ett jättebra arbete. 

 

 


