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Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka vilka elever som gynnas respektive 

missgynnas av teknikundervisningen i skolans tidigare år, vad det är som påverkar motivation 

och intresse för teknik under dessa år samt vilken sorts undervisning eleverna möter i 

klassrummet idag. Studien syftar också till att undersöka huruvida det finns någon könsskillnad 

gällande teknikintresse hos de yngre eleverna. 

Grounded Theory användes som analysmetod för studien, som utmynnade i en teoretisk 

modell. 

 

Resultatet av studien visar att majoriteten av eleverna i förskoleklass ännu inte fått en bild av 

teknikbegreppet. Den undervisning eleverna mött i teknik har antingen varit integrerad i övrig 

undervisning eller ytterst begränsad. Elevernas upplevelser har inte alltid kopplats samman med 

begreppen. Lärarna upplever en otrygghet med att undervisa i teknik. 

Någon könsskillnad menade varken elever eller lärare att det skulle finnas gällande 

teknikintresset, men studien visar att de drömyrken samt fritidsintressen eleverna redovisat 

tenderar att vara könsstereotypa. 
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1 INLEDNING 

Denna undersökning grundar sig i en syn på att teknikundervisningen i den svenska skolan i 

dagsläget visar en snedfördelning gällande vilka elevgrupper som blir motiverade till fortsatt 

lärande inom teknikämnet och vilka som missgynnas och därmed tappar motivation och 

intresse.  

Jag är själv uppvuxen i en familj där teknik både utövas som yrken och intressen, både med 

entreprenörer och civilingenjörer. I min barndom lärde jag mig teknik genom att själv få 

prova mig fram, där de vuxna fanns som stöd, där också tekniken blev något naturligt och inte 

svårare än det behövdes. Vid mötet med teknikundervisningen i skolan ändrades bilden av 

teknik. Det blev istället något krångligt och svårtillgängligt. Lärarnas inställning till 

teknikundervisningen var ansträngd. Det var inte ett ämne som de var bekväma med. Denna 

inställning gjorde att jag med flera andra tappade intresset för teknikundervisningen i skolan. 

Teknikintresset hemma stannade kvar till viss del, men det var inget jag reflekterade över att 

det var teknik, eftersom det inte överensstämde med den teknik vi mötte i skolan. 

Att just teknikämnet är något som lärare ibland fruktar har jag också fått bekräftat de perioder 

jag under lärarutbildningen haft verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt vikarierat. Utan 

färdigt material att plocka fram tycker många lärare att det är svårt att veta vad de ska göra 

under sin teknikundervisning. Jag har flertalet gånger hört att det är viktigt att inte genomföra 

något som är ”svårt” eller ”krångligt” för eleverna att förstå, vilket jag också tror hänger ihop 

med vad läraren själv tycker är svårt eller krångligt att ta till sig och därmed ”smittar av sig” 

med den inställningen till eleverna. 

För att veta vad det är som har störst betydelse för elevernas intresse och motivation 

undersöker denna studie just detta. Genom att också jämföra faktorerna med vilken 

undervisning de får och vad läroplanen säger att undervisningen ska innehålla får vi fram en 

riktlinje för lärare att följa i framtiden. Detta för att öka motivationen till ett livslångt lärande 

även inom teknikområdet, som enligt läroplanen (Skolverket, 2018) ska gälla alla ämnen i 

skolans verksamhet. 

Genom samtal med eleverna skapas en tydlig bild av vilka hinder och möjligheter som finns 

ur deras synvinkel. När sedan analysen kopplas samman med lärarnas syn på undervisningen 

kan vi se samband mellan skolans och lärarens roll för teknikintresset hos eleverna. 

1.1 Bakgrund 

Enligt det huvudsakliga syftet i den svenska grundskolan ska undervisningen främja ett 

livslångt lärande för eleverna (Skolverket, 2018). Undervisning i teknik ska enligt läroplanen 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, som hädanefter definieras som LGR11, 

hjälpa eleverna att själva kunna förstå, använda sig av och utveckla tekniska hjälpmedel i 

samhället. Genom att både förstå historien bakom tekniken och hur tekniken skapas och 

utvecklas för att möta nutida behov inom olika vetenskaper och konstarter. 

Följande citat hittas i kursplanen för teknikundervisning i grundskolan: 

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för 

samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en 

strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre 
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krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens 

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

teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger 

oss göras synlig och begriplig. (Skolverket, 2018, s.292) 

Teknikundervisningen ska alltså bidra till en kunskap om hur tekniken kan lösa problem och 

hjälpa oss människor i vardagen, detta för att kunna följa med i det som händer i samhället 

och för att samhället ska kunna fortsätta utvecklas (Skolverket, 2018). 

Tekniken är en viktig del av undervisningen i grundskolan. Detta syns tydligt när man tittar på 

de övriga kursplaner som grundskolan styrs av. Vi kan hitta inslag av teknik i, bland annat, 

bild, slöjd, geogafi, kemi, musik och matematik. I dessa sammanhang används teknik för att 

utveckla varierade förmågor hos eleverna i de olika ämnena (Skolverket, 2018). I till exempel 

bildundervisningen ska eleverna lära sig hantera och förstå olika tekniker både digitalt och 

hantverksmässigt. I ämnet geografi ska eleven kunna tillämpa teknik för att bland annat kunna 

navigera. 

1.2 Litteraturgenomgång 

Nedan följer redovisning av avhandlingar, rapporter och artiklar som behandlar ämnen som 

teknikintresse, teknikundervisning och teknik i genusperspektiv.  

1.2.1 Vad är teknik? 

I dagens samhälle förväntas det av befolkningen att man ska förstå teknologi, vilket betyder 

att det är ytterst viktigt att barnen i förskola och skola får möta och testa varierad teknik, 

presenterar Elvstrand, Hallström och Hellberg, (2012). 

Även Klasander (2010) argumenterar i sin avhandling Talet om tekniska system – 

förväntningar, traditioner, och skolverkligheter för att tekniken är något som bygger upp 

samhället idag. Han påstår att vi lever med tekniken och förlitar oss helt på den.   

För att definiera vad tekniska system är presenterar Klasander (2010) att vi kan se det som två 

komponenter som hänger samman och därmed skapar ett system tillsammans. Det är också 

dessa tekniska system som lärare förväntas ha med i sin undervisning. 

Synen på teknik har alltmer ändrats till att handla om design och nya uppfinningar, från att 

tidigare varit mer inriktad mot allmänbildning och kunskap i att kunna göra saker själv. 

Tekniken kopplas dessutom alltmer till specialstudier (Klasander, 2010). 

Klasander (2010) presenterar två synsätt på teknikundervisningen, dels att den är en del av 

NO:n och dels att den ska leda till att elever ska bli mer inriktade på att studera vidare inom 

naturvetenskapen. Inget av dessa synsätt är speciellt gynnsamt i en undervisningssituation, 

eftersom eleverna då inte får en tydlig bild av teknikens betydelse. Han menar också att 

tekniken egentligen har helt andra syften än NO-undervisningen, vilket blir ytterligare en 

krock. 

Genom att gränserna mellan teknik och NO blir alltmer otydligt formas eleverna mer till 

framtida ingenjörer än till ”vanliga” teknikanvändande medborgare (Klasander, 2010). 
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Ur ett läroplansperspektiv har teknikämnet däremot tagit sig allt längre ifrån NO-ämnena i 

skola, presenterar Klasander (2010). Inför läroplanen år 1980 hade man märkt att intresset för 

NO hade sjunkit. Detta ville man då åtgärda och en undersökning gjordes. Undersökningen 

visade att genom integrering av teknik i undervisningen för NO ökade intresset, därmed fick 

teknikundervisningen anpassa sig efter de NO-ämnenas långa, historiska innehåll. Detta ledde 

till att tekniken fick ta lite plats och rikta in sig mot NO. Teknikämnet fick med läroplanen år 

1994 större utrymme genom att erkännas som eget ämne och fick därmed också en egen 

kursplan. Utvecklingen har sedan fortsatt under kommande utgåvor av läroplaner för 

grundskolan. 

1.2.2 Teknikintresse – hur grundas det? 

Intresset för NO och teknik påverkar vilka val eleverna kommer göra inför framtida studier 

och yrken, förklarar Jidesjö (2012).  

Lindahl (2003) skriver i sin avhandling Lust att lära naturvetenskap och teknik? – En 

longitudinell studie om vägen till gymnasiet att ungdomar över hela världen redan i årskurs 5 

menar att valet av framtida yrke främst är påverkat av deras intresse. De elever som valt 

gymnasieprogram med naturorienterad inriktning och teknikinriktning, som Lindahl (2003) 

undersökt, har även visat sig ha välutbildade föräldrar och ett gott stöd hemifrån. 

Resultatet i Grenholms (2016) studie visar att lärarna har stor betydelse för att eleverna ska se 

teknik som intressant och för att elevresultaten ska påverkas positivt. Lärarnas roll verkar 

däremot inte ha någon större betydelse vid elevernas val av gymnasieprogram. 

När man undersökt vilka personer i elevernas närhet som haft störst inverkan på deras 

teknikintresse, åtminstone när de är i högstadieåldern, har pappan haft den största betydelsen 

för flickor. Andra än familjemedlemmar har påverkat pojkarna mest (Grenholm, 2016). Även 

Jidesjö (2012) har undersökt föräldrars roll för deras barns NO- och teknikintresse. Det visade 

sig att mamman hade störst inverkan. Pappan hade också inflytande på intresset, men mer på 

det som sker på fritiden och inte det som undervisas i skolan. 

Det finns forskning som tyder på att eleverna tappar sitt intresse för teknik när de börjar i 

skolan på grund av att de inte längre får upptäcka på ett naturligt sätt, aktiviteterna i skolan är 

mycket styrda, menar Axell (2013). De erfarenheter eleverna har med sig från tiden innan 

skolan blir då inte längre värda något. 

Flera forskare i den översikt som Axell (2013) presenterar menar att teknik kan främja barns 

fantasi och kreativitet. De menar också att tekniken kan råda bot på den kreativitet som 

sjunker hos elever i nioårsåldern.  

1.2.3 Genusfrågan inom teknik 

Statistik visar att pojkar i högre grad väljer tekniska utbildningar på gymnasiet (teknik-, 

industri-, bygg- och elprogram) än flickor (Grenholm, 2016). 

Elvstrand et al. (2012) skriver i artikeln Technology and Gender in Early Childhood 

Education: How Girls and Boys Explore and Learn Technology in Free Play in Swedish 

Preschools att skillnader i teknikintresse mellan pojkar och flickor syns redan vid tre års 

ålder. Det är då könsrollerna börjar ta form hos barnen. Vid konstruktionslekar ser pojkarna 
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själva byggandet som leken, medan flickorna bygger för att kunna använda i andra 

leksammanhang. Samtidigt har flickor en bredare bild av vad teknik är än pojkar. Det har 

också visat sig att pojkarna hade ett mer avancerat tekniskt ordförråd än flickorna när de lekte. 

Studien som Elvstrand et al. (2012) gjort visade att pojkar hade större intresse och 

självförtroende för teknik än flickor. Pedagogerna menade att könsskillnaderna var mindre när 

barnen lekte utomhus i till exempel sandlådan. Författarna anser dock denna studie vara 

begränsad och att mer forskning inom området skulle krävas för att säkert veta om resultatet 

stämmer överens med verkligheten. 

Axell (2013) redovisar för en studie där man frågade barn vad de ansåg att teknik innebar. I 

denna studie var det endast ett barn, i detta fall en pojke, som definierade teknik som att 

bygga eller konstruera. Man märkte också att det var svårare för flickorna att definiera teknik 

än pojkarna. 

Axells (2013) översikt visar att pojkar tenderar att vilja arbeta med teknik i högre grad än 

flickor när de befinner sig i förskoleåldern. Den visar även att de barn som har föräldrar med 

tekniska yrken såsom snickare, rörmockare, elektiker och så vidare, tenderar att vara mer 

medvetna om tekniska processer. Ibland har barnen mer kunskap inom teknik än sina 

pedagoger och lärare. 

Elvstrand et al. (2012) anser att det är viktigt att pedagoger är medvetna om genusaspekten 

när de undervisar och stöttar barn i teknik. Studien har visat att lärarens roll för att styra 

barnens intresse och engagemang för teknik är betydande för vad barnen tar sig an. Genom att 

uppmuntra barnen till att delta i tekniska aktiviteter som inte är kopplade till något speciellt 

kön minskas också övrig skillnad på lekar där teknik ingår, menar författarna. 

Studier visar att flickor har sämre självförtroende när det gäller teknik, de har också mindre 

erfarenhet av konstruktioner än pojkar. Trots detta är lärare och pedagoger övertygade om att 

de behandlar och undervisar pojkar och flickor likadant (Axell, 2013). 

Flickor har generellt sett sämre självförtroende gällande NO och teknik, menar Jidesjö (2012). 

Det är vanligare att pojkar ser en framtid som naturvetare än flickor. Denna attitydskillnad 

märks på barnen redan i tidig ålder. Detta är inget nytt fenomen och heller inget som bara 

gäller Sverige, det har funnits under hela 1900-talet och över hela världen. 

Att teknikintresset främst ligger hos pojkar menar Klasander (2010) är något som hänger kvar 

från den tid då eleverna fick välja inriktningar på sin utbildning. När inriktningarna försvann 

med läroplanen år 1969 fick också tekniken en mycket mindre roll i skolan, vilket förstärkte 

att teknik var något som endast var till för pojkar. 

1.2.4 Teknikundervisning 

Syftet med utvecklingen av teknikämnet har varit att bli alltmer inriktad mot tekniska system. 

Dessa tekniska system handlar om samband mellan komponenter, menar Klasander (2010). 

Ett problem med detta har dock varit att tekniska system, på grund av den artefaktbaserade 

undervisningen som tar mycket undervisningstid, hamnat i skymundan. Att arbeta med 

tekniska system kräver tid och didaktisk kompetens, menar han. 
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Elvstrand, Hallström och Hellberg (2018) redovisar i sin artikel Vad är teknik? Pedagogers 

uppfattningar om och erfarenheter av teknik och teknikundervisning i förskolan att det idag är 

få lärare för de yngre årskurserna som har behörighet eller ens tillräckliga kunskaper för att 

kunna undervisa i teknik. För att lärare ska kunna genomföra teknikundervisning krävs att de 

har självförtroende och tillräcklig kunskap, och för detta krävs fortbildning för befintliga 

pedagoger på förskolor och skolor. Det märktes i deras studie att tekniken får olika stor plats 

beroende på hur många pedagoger som är engagerade i teknikundervisningen på en förskola 

eller skola. Forskningen har visat att det är viktigt att barn får möta teknik tidigt i livet för att 

väcka intresset och öka självförtroende, men det är svårt att uppnå när pedagogerna inte har 

tillräcklig kunskap och kompetens, menar de. 

Trots negativa minnen av teknikundervisning under sin egna skolgång, upplever pedagoger att 

teknik är ett intressant och roligt ämne när de undervisar idag, då de upptäcker tekniken 

tillsammans med barnen (Elvstrand et.al., 2018). 

Resultatet i Elvstrands et.al. (2018) artikel visar att det blir mer och mer aktuellt med teknik i 

förskolan och intresset från både pedagoger, förskolor och kommuner ökar för 

kompetensutveckling inom området. De pedagoger som gått fortbildningar är mycket 

positiva. Ett möjligt problem med dessa fortbildningar kan dock vara att de är alltför 

grundläggande och inte tillräckligt djup, menar författarna. 

De pedagoger som ingick i Elvstrands et al. (2018) artikel ansåg att teknik främst handlade 

om konstruktioner och att lösa problem. De ansåg också att kunskapsinhämtningen skulle ske 

genom att barnen själva får testa och upptäcka, där pedagogen blir medupptäckare istället för 

någon som styr. 

Axell (2013) beskriver i sin översikt på forskning om teknikundervisning 

Teknikundervisningen i förskolan att forskare visar en tydlig samstämmighet gällande att det 

krävs mer kompetensutveckling hos pedagoger och lärare som ska undervisa yngre elever i 

teknikämnet. Detta för att kunna möta alla barnens behov av relevant teknikundervisning i 

både förskola och skola. Forskningen är idag inte speciellt omfattande, menar hon, men de 

allra flesta forskarna pekar på att teknikundervisning är viktigt redan från när barnen är små 

för att intresse ska byggas. 

Föräldrar väljer ofta förskola utifrån vilket teknikutbud som finns. För det mesta nöjer de sig 

med att eleverna tar hem något de skapat på förskolan och lägger nästan ingen vikt vid vilka 

kunskaper som pedagogerna besitter (Axell, 2013). 

Axell (2013) menar att den nyfikenhet barn har för att testa sig fram och upptäcka nya saker 

utnyttjas för lite av lärare och pedagoger. Hon menar att det ofta är för mycket fokus på den 

fria leken och att det istället skulle finnas mer möjligheter för barnen att få upptäcka. 

Även lärarens syn på teknik påverkar den syn eleverna får på teknik. Resultatet av att många 

lärare anser att teknik handlar om artefakter, är att även eleverna uppfattar tekniken på det 

sättet (Axell, 2013). 

I forskningsartikeln En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik 

i skola och samhälle – Innehåll, medierna och utbildningens funktion skriven av Jidesjö 

(2012) beskrivs att elevers intresse för NO och teknik ofta kolliderar med den undervisning 
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som ges i skolan. Intresset hänger ihop och utvecklas parallellt med samhällsutvecklingen 

medan skolans undervisning ligger efter. 

Jidesjö (2012) beskriver också att det idag finns för lite forskning om vilken sorts 

undervisning som elever föredrar. Med sådan forskning skulle elevernas behov och 

förutsättningar tillgodoses på ett bättre sätt i undervisningen. Under 1970-talet var det mer 

vanligt med forskning kring elevers intresse för NO och teknik, men forskarnas intresse för att 

undersöka detta minskade under 1980- till 1990-talen. 

Många elever upplever att de inte får en meningsfull undervisning eftersom den för det mesta 

handlar om att de ska lyssna och skriva. Undervisningen ska istället involvera eleverna mer, 

där de får påverka och testa det som ska läras in. Att ha en inbjudande klassrumsmiljö är 

något som kan påverka elevernas intresse och engagemang för NO och teknik. Det kan också 

vara en bra idé att besöka olika platser som kan kopplas till innehållet i undervisningen 

(Jidesjö, 2012). Ett annat vanligt problem när teknikundervisningen genomförs mer teoretiskt 

än praktiskt är att eleverna upplever det svårt att koppla det de läst teoretiskt med det 

praktiska användningsområdet (Klasander, 2010). 

Behovet av mer allmänbildning inom No och teknik ökar, vilket kan ses ibland annat 

utvecklingen av läroplanerna under de senaste 20 åren (Jidesjö, 2012). 

Vid användning av olika arbetssätt i undervisningen för att lära ut teknik är det viktigt att 

ställa sig flertalet didaktiska frågor, menar Klasander (2010). Däribland frågor som behandlar 

huruvida eleverna förstår syftet med uppgifterna och om eleverna verkligen lär sig de tekniska 

systemen. Dessa frågor är viktiga för att få en effektiv och meningsfull undervisning, menar 

han. Jidesjö (2012) anser att mer kompetensutveckling för lärare krävs för att de ska kunna 

genomföra en meningsfull undervisning inom teknikämnet. 

Klasander (2010) tycker inte att lärare i teknik ska förlita sig endast på läromedel, trots att han 

funnit forskning som tyder på annat. Han menar att läromedlen inte behandlar tekniken i 

tillräcklig utsträckning för att ge både lärare och elever varierad och välutvecklad 

undervisning. En undervisningssituation ska dessutom kopplas till praktiskt arbete med 

tekniska system samt vara didaktiskt upplagd, vilket en helt läromedelsbaserad undervisning 

begränsar. En god teknikundervisning handlar alltså inte om huruvida läromedel används eller 

inte. För att det ska ha någon betydelse gäller det för läromedelsproducenterna att utveckla 

och förnya sig rejält, påtalar han. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Detta är ett ämnesdidaktiskt examensarbete, vilket betyder att frågorna VAD? VARFÖR? och 

HUR? har en central roll vid undersökningen. När man talar om ämnesdidaktik har även 

frågan VEM? en viktig betydelse. Frågan VEM? utvärderar vilka elever som gynnas, 

respektive missgynnas, av den undervisning som genomförs i klassrummet (Lindahl, 2003). 

Denna studie är inriktad på att just ta reda på vilka elever som gynnas av undervisningen i 

teknik. Den syftar till att undersöka om det finns skillnader på detta under elevernas inledande 

skolår. 

Det finns idag forskning på elevernas motivation och intresse för teknikämnet, men 

huvuddelen av forskningen fokuserar på antingen äldre eller yngre barn än i grundskolans 



 

 

7 

förskoleklass till årskurs 3. Några exempel på detta är Lindahl (2003) som presenterar 

forskning på elever från årskurs 5 till årskurs 9, Jan Grenholm (2016) som presenterar elever 

från årskurs 9 och uppåt och Helene Elvstrand, Jonas Hallström och Kristina Hellberg (2018) 

som studerat pedagoger i förskolan. 

Därför är syftet med denna studie att undersöka vad som påverkar motivationen och intresset 

för teknikundervisning i grundskolans förskoleklass till årskurs 3. Studien syftar till att se 

vilka faktorer som är betydelsefulla för elevernas intresse för teknikämnet, samt hur detta 

bemöts av lärarna i klassrummet och tvärtom.  

Lindahl (2003) presenterar i sin avhandling att vissa elever som är intresserad av NO och 

teknik inte är intresserade av NO-undervisningen och teknikundervisningen som ges i skolan. 

Det är bland annat detta som denna rapport syftar till att undersöka bland de yngre eleverna; 

om deras intresse för teknik blir tillfredsställt i den dagliga undervisningen. 

De frågor som studien syftar till att besvara är: 

• Är vissa elever mer intresserade av teknik än andra? 

• Vilken sorts undervisning i teknik möter eleverna i klassrummet idag? 

• Finns det någon könsskillnad i intresset av teknik i grundskolans tidigare år? 

2 METOD 

Thornberg och Forslund Frykedal (2009) rekommenderar att använda kvalitativa 

insamlingsmetoder för att kunna upptäcka många dimensioner av ett skeende. De menar att 

det är viktigt att försöka förstå vad som egentligen händer för att säkerställa att analysen görs 

på bästa sätt. Samtidigt menar de att den kvalitativa insamlingsmetoden i en undersökning 

inte behöver utesluta att även en kvantitativ insamlingsmetod används. Denna studie har 

huvudsakligen baserats på kvalitativa insamlingsmetoder, det vill säga intervjuer. 

Frågeformuläret som användes har dock både inslag av kvalitativa och kvantitativa frågor. 

När vi ser den avhandling Lindahl (2003) skrivit, förklarar hon att observationer varit viktiga i 

arbetet för att helt förstå det eleverna menar när de pratar om undervisning och lärande. Att 

själv inte vara läraren i klassrummet, utan att istället observera vad som händer på avstånd, 

skapade tillfälle för Lindahl att se undervisningen från andra perspektiv och dessutom få 

tillfälle att se hur elever agerade beroende på vilken lärare som undervisade dem och vilka 

lektioner de hade. Detta har tagits i beaktande vid valet av datainsamlingsmetoder, därför 

valdes både fokusgruppsintervjuer med elever och frågeformulär till lärare. 

2.1 Urval 

I denna undersökning ingår tolv elever i förskoleklass, uppdelat i tre grupper på två skolor. 

Dessa elever deltog i fokusgruppintervjuer med fyra elever i varje fokusgrupp. Elevernas lärare 

besvarade ett frågeformulär, för jämförelse med elevernas intervjusvar. 

För att hitta elever och lärare att delta i undersökningen skickades ett mejl (se bilaga 1) ut till 

samtliga rektorer med ansvar för elever i förskoleklass till och med årskurs 3 inom två 

kommuner i västra Sverige, totalt 28 skolor. Kommunerna valdes utifrån det geografiska läget. 
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Mejlet skickades ut både till kommunala skolor och friskolor. Vid utskicket skedde en del 

bortfall på grund av inaktiva mailadresser eller liknande. Ytterligare bortfall skedde vid antalet 

svar från rektorerna, där endast fem svarade, varav två skolor tackade ja. Därefter förlorades 

kontakten med en av skolorna som tackat ja. Detta ledde till att undersökningen i första skedet 

endast genomfördes i två fokusgrupper på en skola. 

För att samla in ytterligare data togs sedan kontakt med en annan intilliggande kommun, där 

lågstadieskolan tackade ja till att medverka. Därav fylldes studien upp med ytterligare en 

elevgrupp samt ansvarig klasslärare från en förskoleklass. 

Totalt intervjuades sju flickor och fem pojkar. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

De undersökningsmetoder som används i denna undersökning är fokusgruppsintervjuer för 

elevintervjuer samt frågeformulär för lärare. 

2.2.1 Fokusgruppsintervjuer 

För att besvara frågeställningarna ”Varför är vissa elever mer intresserade av teknikämnet än 

andra?” samt ”Finns det någon könsskillnad i intresset av teknik i grundskolans tidigare år?” 

användes fokusgruppsintervjuer. Detta för att insamla data från elever i grundskolans tidigare 

år. Fokusgruppsintervjuer är en typ av gruppintervju där moderatorn är den som väljer 

samtalsämne, men avser inte att styra samtalet genom ledande frågor (Wibeck, 2010).   

Fokusgruppsintervjuer började användas redan på 1920-talet då man ville hitta ett sätt att 

intervjua grupper med människor utan att de skulle styras av några ledande frågor. Från 

början var fokusgruppsintervjuerna menade för marknadsundersökningar, men har sedan 

1980-talet börjat användas inom allt fler områden (Wibeck, 2010). 

Fokusgruppsintervjuer kan användas både för att studera det innehåll som deltagarna pratar 

om, men också de interaktioner de har mellan varandra, menar Wibeck (2010). I denna studie 

ligger fokus på det innehåll som visar sig i intervjuerna, det vill säga vilka tankar, idéer och 

åsikter eleverna har. 

Syftet med användning av fokusgruppsintervjuer är att deltagarna själva får möjligheten att 

ställa frågor till varandra och skapa diskussioner som leder dem framåt i sina tankegångar, 

menar Wibeck (2010).  

För att säkerställa att eleverna styrdes in på valt ämne användes en intervjuguide i denna 

studie, där syftet var att inte påverka elevernas tankegångar och samtalsämnen alltför mycket. 

Detta är också något som Wibeck (2010) förespråkar. Hon menar att det kan vara av fördel att 

göra på detta sätt, att försöka få deltagarna att samtala med varandra istället för med 

moderatorn. Intervjuguiden innehöll bland annat frågor om vilka intressen deltagarna samt 

deras föräldrar och syskon hade, för att genom det se om teknikintresset kunde kopplas till 

deltagarnas familjer. Den innehöll även frågor om den undervisning som getts i skolan och 

hur de upplevt den (för komplett intervjuguide; se bilaga 3). 

Vid genomförandet av fokusgruppsintervjuerna var en förutsättning att de skulle ske på en 

plats där eleverna kände sig trygga. Detta eftersom det är en stor fördel för att få fram relevant 
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och användbara data, menar Wibeck (2010). Därför genomfördes samtliga intervjuer på 

elevernas egna skolor, i grupprum där de kände sig trygga. 

Den metod som Lindahl (2003) ansåg vara mest värdefull i sin avhandling var just intervjuer 

med eleverna. Genom intervjuerna kunde eleverna uttrycka precis vad de tyckte och tänkte 

som i ett samtal, då de kände sig trygga och bekväma med situationen. Eftersom moderatorn 

varken kritiserade eller ifrågasatte elevernas synpunkter, uppskattade eleverna intervjuerna.  

Vid användning av fokusgruppsintervjuer som metod är det viktigt att moderatorn ser över det 

bemötande deltagarna har mot varandra, skriver Wibeck (2010). Detta för att det kan påverka 

deltagarna antingen positivt eller negativt. I vissa fall krävs det för moderatorn att fördela 

ordet i gruppen för att alla deltagarna ska få komma till tals. 

Wibeck (2010) nämner också att det är viktigt för moderatorn att vara medveten om att alla 

deltagarna tar med sig egna förväntningar inför intervjun, vilket också kan påverka resultatet. 

Dessutom finns interpersonella faktorer som spelar in, det vill säga de förväntningar som 

varje deltagare har på sig från de övriga deltagarna. Om det finns vissa personer som tillskrivs 

högre status än andra bör moderatorn ingripa för att alla ska få komma till tals, genom att till 

exempel fråga varje deltagare eller fråga de tysta deltagarna specifikt.  

För bästa resultat i en fokusgruppsintervju föredras små rum framför stora, detta för att 

interaktionen blir mer intensiv i ett mindre rum. Deltagarna upplever det också lättare att dela 

med sig av sina åsikter i ett litet rum, presenterar Wibeck (2010). För att optimera samtalet 

ytterligare ska man se till att deltagarna inte sitter för trångt, och helst i en cirkel så alla ser 

varandra. 

Turtagning i en grupp kan ske på olika sätt, där deltagarna antingen tar sin egen tur, tar en fri 

tur eller att de stjäl turen från någon annan. Det optimala i en fokusgruppsintervju är att 

eleverna tar sin egen tur, istället för att hela tiden ta den fria turen eller stjäla den från de 

andra. Också detta är något moderatorn måste vara medveten om och motverka (Wibeck, 

2010). 

Enligt den rekommendation som Wibeck (2010) ger om att det bör vara fyra till sex deltagare 

i en grupp för att alla ska få sin röst hörd, samt att det finns möjlighet till ett bra gruppsamtal, 

var fokusgrupperna i denna studie sammansatta av fyra elever vardera. 

Att endast använda sig av ljudinspelning under fokusgruppsintervjuer fungerar bra eftersom 

en diktafon inte stör så mycket, menar Wibeck (2010). En videoinspelning kan också fungera, 

men det kan störa deltagarna för mycket, trots att det är lättare att få med den non-verbala 

interaktionen mellan deltagarna. Med det i beaktande användes endast diktafon för 

dokumentation av den data som samlades in.  

Samtliga fokusgruppsintervjuer som spelades in via diktafon transkriberades via dator. 

Wibeck (2010) menar dock att det sällan är nödvändigt med en noggrann transkribering av 

denna typ av intervjuer för att kunna analysera resultatet, det vill säga där pauser och 

hummanden finns med. 
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2.2.2 Frågeformulär 

Grenholm (2016) menar att läraren har en stor inverkan på elevernas intresse för teknik 

genom sitt engagemang, intresse och ämneskunskap. Därför har elevernas klasslärare fått 

besvara frågor om sin undervisning via ett frågeformulär (se bilaga 4).  

Frågeformuläret som användes i studien syftade till att besvara frågeställningen: ”Vilken sorts 

undervisning i teknik möter eleverna i klassrummet idag?”. Formuläret syftade också till att 

undersöka huruvida elevernas svar stämde överens med lärarens bild av sin undervisning. 

Formuläret baserades på öppna frågor, med några inslag av slutna frågor. Frågorna handlade 

framförallt om hur läraren undervisar teknik i klassrummet, vilka möjligheter eller hinder 

denne upplever med sin undervisning och vilken uppfattning de tror eleverna har om teknik. 

2.3 Procedur 

Den inledande kontakten med skolorna skedde via mejl till ansvariga rektorer för 

grundskolans F-3 inom två kommuner i Västsverige. Mejlet skickades den 25 februari 2019, 

med information om studien samt en fråga om att få komma ut till skolorna, med ett sista 

svarsdatum inom två veckor, den 8 mars 2019. För mejlet i sin helhet – se bilaga 1. 

Vid positivt besked från skolor skickades informationsbrev till lärare och vårdnadshavare ut 

via mail (se bilaga 2). Detta informationsbrev förklarade vilket syfte studien hade och hur 

intervjuerna skulle gå till. I brevet fanns också samtyckesblankett för barnens båda 

vårdnadshavare att skriva under, där de godkänner att barnen får delta i studien samt att de när 

som helst har möjlighet att avbryta sitt deltagande. Dessa underskrifter förvarades i speciell 

mapp på skyddat ställe. 

Gruppintervjuerna genomfördes i ett grupprum på den skola eleverna var hemmahörande, vid 

ett runt bord med fem stolar. I rummet för fokusgrupp 1 och 2 fanns material att konstruera 

saker med, såsom klossar och plastverktyg, men det var inget som användes under 

intervjuerna. För fokusgrupp 3 fanns material att skapa och måla med, men användes heller 

inte under intervjun. Intervjuerna spelades in med diktafon, där diktafonen lades mitt i 

gruppen av deltagare för att fånga upp alla röster. Ljudfilerna sparades sedan till en mapp på 

datorn, där obehöriga ej kunde nå dem. Därefter transkriberades intervjuerna via dator och 

dokumentet sparades på samma sätt som ljudfilerna. 

Det frågeformulär som användes i studien var i pappersform och gavs direkt till ansvarig 

lärare. Formuläret i sin helhet finnes i bilaga 4. Detta besvarades under samma tillfälle som 

fokusgruppsintervjuerna ägde rum och förvarades sedan i samma mapp som 

vårdnadshavarnas samtyckesblanketter. 

All insamlade data för denna studie arkiverades sedan på Högskolan i Gävles administrativa 

centrum. 

2.4 Analysmetoder 

Analysen av resultatet i studien gjordes genom användning av grundad teori (hädanefter 

betecknad som GT). Denna metod innebär att det är de sociala händelserna och 
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interaktionerna som ligger i fokus (Robert Thornberg & Karin Forslund Frykedal, 2009). GT 

kan ses som ett verktyg, men kan också leda fram till en egen teoretisk modell. 

2.4.1 Grundad teori 

GT grundades av två forskare, Barney Glaser och Anselm Strauss, som var verksamma under 

1900-talets andra hälft. Deras tanke med modellen var att komma fram till en egen teoretisk 

modell utifrån studiernas data, till skillnad mot analysmodeller som utgår från redan befintliga 

teoretiska modeller. De menade att man genom denna analysmetod kunde undvika att det 

insamlade materialet skulle bli manipulerat för att passa in i andra modeller (Thornberg & 

Forslund Frykedal, 2009). 

Thornberg och Forslund Frykedal (2009) menar att fokuset inom GT ligger just på att 

undersöka lek, undervisning och relationsskapande processer utifrån de undersökta 

personernas egna perspektiv. De påpekar dock att det är viktigt att vara flexibel vid 

datainsamlingen då insamling och analys av data tätt hänger samman och sker parallellt i 

denna metod. Den data som samlas in är hela tiden en vägledning för hur den fortsatta 

datainsamlingen kommer se ut. Därför har anteckningar förts under processen, och 

intervjuguide för intervjuerna användes. 

Thornberg och Forslund Frykedal (2009) vill förmedla att det är viktigt att försöka vara så 

objektiv som möjligt vid analys och kodning av data när man använder sig av GT. Detta för 

att förförståelsen inte ska påverka resultatet alltför mycket. Detta kallas också för en analytisk 

distans.  

Det är viktigt att aldrig komma för långt ifrån den data som insamlats när den teoretiska 

modellen ska arbetas fram, menar Thornberg och Forslund Frykedal (2009). För att dessutom 

få ett bra underlag att analysera förespråkar de att flera metoder används i studien, därav är 

denna studie uppbyggd på både fokusgruppsintervjuer med elever och frågeformulär för 

lärare. Inom GT är det också viktigt att inte bara förlita sig på tidigare forskning, även den ska 

man ha ett kritiskt öga på. En fördel är dock om man har kunskap om olika teorier och 

arbetssätt. 

Det är efter de genomförda observationerna och/eller intervjuerna som kodningen startar, då 

genom att dela in det insamlade materialet i kategorier och begrepp (Thornberg & Forslund 

Frykedal, 2009). Denna kodning utmynnar därefter i kategorier för att sedan skapa en egen 

teoretisk modell. 

2.4.2 Svagheter med vald metod 

Eftersom antalet deltagare i fokusgrupperna varit lågt kan inte resultatet ses som 

generaliserbart. Det är däremot ett exempel på hur fenomenen som undersökts kan se ut. När 

GT används för analys av resultaten och för att skapa en teoretisk modell, gäller även detta 

som exempel och kan alltså inte anses som generaliserbart. 

Det kan finnas påverkansfaktorer på de svar som eleverna gett i intervjuerna eftersom de 

genomfördes i grupper. Detta för att klasskamraternas attityder till ett ämne kan ha en stor 

inverkan på varje enskild elev. Denna inverkan är ibland ännu större än lärarens, menar 

Grenholm (2016). Med anledning av detta får man ha detta i åtanke när det gäller det resultat 

som redovisas i studien. 
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Lindahl (2003) presenterar ett problem med de öppna intervjuformerna, där hon menar att 

informationen kan bli selektiv. Eleverna kan tolka ämnet på olika sätt, där en elev ibland kan 

prata om helt andra saker än de andra eleverna. Det hon däremot presenterar som positivt med 

de öppna intervjuformerna är att eleverna får uttrycka allt de känner, istället för att svaren blir 

korta och precisa vid bestämda frågor. 

2.4.3 Etiska överväganden 

En god forskningssed är viktig för att visa ansvar över en studie (Vetenskapsrådet, 2017). Det 

är genom den forskaren visar respekt och ansvar för deltagarna i studien, samt att den ger en 

kvalitetsstämpel på forskningen. Forskningsseden visar att studien gjorts utan yttre påverkan. 

För att uppfylla god forskningssed är det viktigt att tala sanning om den forskning som gjorts 

och vara öppen med innehållet genom att tydligt visa vilka metoder som använts och vilket 

resultat dessa gav (Vetenskapsrådet, 2017). Forskningen ska dessutom vara den egna, ej tagen 

från någon annan. All data ska dokumenteras och arkiveras, som forskare ska man hålla sig 

kritisk till andras forskning samt se till så varken människor, djur eller miljö skadas av 

studien. 

För att bibehålla en god forskningssed fick de deltagande eleverna och deras vårdnadshavare 

innan påbörjad intervju och undersökning information och underlag för samtycke. Detta för 

att vårdnadshavarnas godkännande krävs för studier som innefattar barn under 15 år enligt 

lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Konfidentialitet 

utlovades för både skolan och deltagarna. Informationen som samlats in kan inte spåras till de 

personer eller skolor som deltagit. Det är dock svårt att utlova total anonymitet, menar 

Wibeck (2010), eftersom den information som samlas in från deltagarna i intervjuerna kan 

spåras till dem. Informationen kommer dock förvaras noggrant och sedan arkiveras på 

kansliet för Akademin för teknik och miljö på Högskolan i Gävle. 

För att säkerställa elevernas anonymitet ytterligare har eleverna, i denna rapport, givits fiktiva 

namn. 

Wibeck (2010) menar att genom användning av öppna intervjuer, däribland också 

fokusgrupper, får alla deltagare chansen att utrycka sina egna åsikter och tankar utan att 

moderatorn behöver använda styrande frågor. Det är dock viktigt att göra deltagarna 

medvetna om att de inte får sprida ordet vidare från rummet där intervjun genomförs, för allas 

trygghet, menar hon. 

3 RESULTAT 

För att besvara frågeställningarna Varför är vissa elever mer intresserade av teknikämnet än 

andra?, Vilken sorts undervisning i teknik möter eleverna i klassrummet idag? samt Finns det 

någon könsskillnad i intresset av teknik i grundskolans tidigare år? genomfördes 

fokusgruppsintervjuerna med dessa valda ämnen. Även frågorna som elevernas klasslärare 

fick besvara var kopplade till dessa. 

Samtliga elever i undersökningen hade svårt att svara på om deras intressen för teknik blev 

tillfredsställda i den dagliga undervisningen, då begreppet teknik inte var något etablerat hos 

alla. Vid frågan om de kände igen något med teknik i undervisningen kunde fokusgrupp 1 och 
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2 ge ett fåtal exempel, men menade att de inte hade undervisats i ämnet teknik. Fokusgrupp 3 

menade att de fått undervisning i teknik, men kunde endast ange ett fåtal exempel på innehåll. 

Detta stämmer överens med det lärarna svarat i frågeformuläret, där mer kompetensutveckling 

önskas för att komma igång med teknikundervisningen. 

Redan när de deltagande eleverna klev in i rummet för intervjun märktes det om det fanns 

någon hierarki mellan eleverna. Några elever tog mer plats än andra. I både fokusgrupp 1 och 

fokusgrupp 2 var det den elev som tog mest plats som satte sig mitt emot moderatorn. I 

fokusgrupp 3 märktes ingen tydlig hiearki. 

Innan intervjuerna ägde rum fick klassläraren i uppgift att sätta ihop grupper som var trygga 

med att prata inför och med varandra. 

3.1 Fokusgrupp 1 

Gruppen bestod av två flickor och två pojkar i förskoleklass. Gruppen kändes från början 

spänd inför vad de skulle vara med om. Hierarkin i gruppen visade sig så fort eleverna gick in 

och satte sig vid bordet där intervjun skulle äga rum, där en av flickorna var den som de andra 

såg upp till. Denna flicka var också den som verkade mest trygg med situationen. Samtalet 

blev aldrig helt naturligt, då eleverna både kände sig osäkra på frågeställningarna och var 

nervösa. 

Anna: Framåt tjej som de andra verkade se upp till. Valde direkt att sätta sig mitt emot 

moderatorn för intervjun. Väldigt aktiv på fritiden med ordnade fritidsaktiviteter som ridning, 

sång och instrumentspel. Drömmer om att jobba med djur, kanske på hunddagis. Föräldrarna 

arbetar med media. Hon har en lillasyster. Hon tror att föräldrarna gillar teknik. Anna tog 

gärna ordet, vilket gjorde att ordet fick fördelas mellan deltagarna genom att ge riktade frågor. 

Erik: Blyg kille som gärna lät de andra ta ordet före honom. Hade först svårt att definiera 

något fritidsintresse, men gillade att leka utomhus. Vid närmre eftertanke kommer han fram 

till att han också gillar att leka med lego. Han vill i framtiden jobba med att laga bilar. Pappan 

arbetar idag med att laga bilmotorer. Han har fyra syskon, varav en bror som är äldre än 

honom. Brodern är nio år, Erik kan inte definiera något fridisintresse hos honom, men de 

brukar leka ihop. Han trodde inte att hans föräldrar gillade teknik, men vid närmare förklaring 

av vad teknik kan vara ändrade han sig något. 

Elsa: En försiktig tjej som gärna inte tar så mycket plats i gruppen. Hon gillar att gunga med 

sin kompis och leka med lego på fritiden. Vill jobba på sjukhus när hon blir äldre. Mamman 

har tidigare arbetat på äldreboende, men arbetar nu på sjukhus. Elsa har en lillasyster. 

Henry: En självsäker kille som vet vad han vill. Han gillar att leka med sin lillasyster, till 

exempel att bygga kojor på sängarna och låtsas att de är båtar. Vill jobba på mataffär i 

framtiden, så han får mycket pengar för att kunna köpa en Ferrari. Mamman jobbar på sjukhus 

och pappan jobbar på kommunen. Han har både en lillebror och en lillasyster. Henry nämner 

att han brukar konstruera saker och använda verktyg. Han anser att teknik är viktigt. 
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3.1.1 Sammanfattning av gruppintervjun med fokusgrupp 1 

Eleverna hade ingen aning om vad teknik handlade om, vilket innebar att moderatorn fick ta 

över för att försöka förklara och få med deltagarna. Deltagarna menade att det inte fanns 

någon könsskillnad på intresset för teknik, men anger könsstereotypa intressen i intervjun. De 

yrken flera av barnen drömmer om att få arbeta med i framtiden hänger tätt samman med de 

yrken föräldrarna utövar. Eleverna menade att ingen specifik teknikundervisning skett i 

skolan, men små inslag har funnits när eleverna haft intresse för det. 

3.2 Fokusgrupp 2 

Denna grupp bestod av tre flickor och en pojke från förskoleklass. Denna grupp kändes 

mindre nervösa inför uppgiften och pratade mer fritt. De kom dock bort från ämnet några 

gånger, och fick dirigeras tillbaka av moderatorn. I denna grupp var det en av flickorna som 

var tryggast med situationen och som gruppen följde. 

Nora: Tar varken mycket eller lite plats i gruppen. Hon gillar att rita, leka och titta på datorn 

på sin fritid och drömmer om att jobba på hunddagis. Mamman jobbar på flera ställen, menar 

Nora, och pappan är för närvarande arbetssökande. Hon har en storebror, som är åtta år och 

gillar att spela tevespel. Hon är osäker om föräldrarna gillar teknik eller inte. 

Linn: En självsäker tjej som tar mest plats och styr i gruppen, de andra följer gärna henne. 

Hon gillar att pyssla och klättra i träd, hon gillar också matematik. I framtiden vill hon arbeta 

som lärare i engelska, matte eller bild, eller som skollärare. Hon är medveten om de företag 

föräldrarna arbetar på, men förklarar endast att de ibland är på möten och att de skriver på 

dator. Hon menar att teknik är när man använder händerna. Hon har en lillasyster som går på 

en förskola i närheten. Hon tror att pojkar och flickor gillar teknik lika mycket, men påpekar 

att alla tycker olika. Hon tror att föräldrarna gillar teknik, speciellt mamman. 

Agnes: Ganska blyg och tillbakadragen tjej som gärna pratar lite tyst i bakgrunden när de 

andra pratar. Har inte så mycket svar eller invändningar på det som sägs under intervjun. Hon 

gillar att leka med barbie på fritiden och skulle vilja bli doktor när hon blir stor. Hennes pappa 

är militär och hennes mamma är för närvarande mammaledig, vad hon arbetar med annars är 

Agnes osäker på. Hon har en lillasyster och hon tror att hennes föräldrar gillar teknik. 

Liam: Framåt kille som gärna pratar om allt han kommer på, ibland parallellt med de andra 

deltagarna. Han gillar att leka i sin koja och att klättra i träd. Han skulle vilja arbeta som 

Gamer när han blir stor. Pappan arbetar med motorer och mamman arbetar som nattpatrull. 

Hans storebror har som intresse att spela tevespel, leka i kojan med Liam och hålla på med 

parkour. Liam menar att hans mamma inte gillar teknik, medan hans pappa ofta sitter vid 

telefonen och teven. 

3.2.1 Sammanfattning av gruppintervjun med fokusgrupp 2 

Deltagarna i denna grupp vågade mer än fokusgrupp 1, men kom också mer utanför ämnet. 

Det visade sig att inget av dessa barn hade yrkesdrömmar som var tätt sammankopplade till 

föräldrarnas yrken. Förförståelsen för teknik i denna grupp var att man kunde använda 

händerna för att utföra den, vilket visade sig på de svar de gav. Även dessa elever menade att 

teknik inte hade undervisats i klassrummet och kunde inte utan hjälp komma på någon 

situation då de använt teknik i skolan. 
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3.3 Fokusgrupp 3 

Denna fokusgrupp befann sig på en annan skola. Även deltagarna i denna grupp gick i 

förskoleklass och bestod av fyra elever; två flickor och två pojkar. Dessa elever hade en jämn 

hiearki, där alla fick ta lika stor plats. Samtliga elever var utåtriktade och hade tydliga svar på 

alla frågor, vilket innebar att samtalet gick snabbt.  

Även denna grupp intervjuades i ett grupprum intill klassrummet med ett runt bord. På denna 

plats kände eleverna sig trygga och fick prata utan störningar. 

Sanna: En tävlingsinriktad tjej som gärna vill prata snabbare, högre och närmre mikrofonen 

än de andra. När hennes röst inte blir hörd tappar hon lätt tålamodet och pratar om något 

annat. Hon nämner att hon gillar att spela, men inte riktigt vad. Däremot talar hon längre in i 

samtalet om att hon gillar att spela Roblox, vilket är en spelplattform där man själv kan skapa 

spel. Hon drömmer om att bli delfinskötare eller frisör. Hennes mamma arbetar med 

översättning och hennes pappa är civilingenjör. Hon har en storasyster som är 11 år, som 

Sanna inte tror gillar teknik. Storasystern sysslar dock med teknik på den skolan hon går på. 

Sanna menar först att flickor gillar teknik mer än pojkar, men ändrar sig snabbt när hon hör att 

de övriga deltagarna tycker att intresset är likadant. Mitt inne i samtalet blir Sanna osäker på 

vad intervjun/samtalet egentligen går ut på. 

Arvid: En kille som hamnar lite i bakgrunden då han gärna pratar lite tystare än de andra. 

Han har tydliga svar, men de försvinner lätt bakom de andras röster. Vill inte gärna berätta för 

mycket, utan svarar gärna lite kort och vill hellre upptäcka vad som finns i rummet. Gillar att 

spela dator-/tevespel och fotboll. Drömmer om att arbeta med fotboll, som polis eller som 

snickare. Han vet att hans mamma arbetar på förskola, men han är osäker på vad hans pappa 

arbetar med. Han har också två syskon, men vill inte berätta mer om dem. Det Arvid tycker är 

roligast med tekniken i skolan är att få bygga med kaplastavar. Det som är jobbigast eller 

tråkigast med teknikundervisningen menar han är att vänta på sin tur. 

Alice: En aktiv tjej som gillar gymnastik, och menar att detta är något från skolan som 

inspirerat henne. Hon drömmer om att bli frisör i framtiden. Hennes mamma arbetar på en 

kommun och hennes pappa jobbar på ett elbolag. Alice menar att hennes mamma absolut 

gillar teknik eftersom hon gillar att göra ritningar. Hon har en lillasyster. Det Alice tycker är 

roligast med teknik är att bygga hästhinder, och förklarar gärna hur det går till. När hon hör 

ordet teknik tänker hon på att bygga grejer. Hon menar att teknik intresserar flickor och 

pojkar lika mycket. 

Casper: En kille med tydliga svar. Gillar att titta på videos på Youtube, spela teve-/datorspel 

och spela fotboll. Han berättar först att han ännu inte har något drömyrke, men kommer på att 

han skulle tycka fotboll vore roligt när han hör Arvid ta upp det. Han nämner också 

ordningsvakt en stund efteråt. Hans mamma arbetar på sjukhus och hans pappa arbetar med 

livsmedelstillverkning. Casper har två yngre syskon. Han menar att teknikundervisningen i 

skolan oftast involverar lekar. Det han gillar mest med tekniken i skolan är att bygga med 

lego, och det han tycker är tråkigast med den är att behöva vänta på sin tur. När Casper hör 

ordet teknik tänker han på att det är något man får in i minnet. När Casper hör att det som sägs 

i intervjun ska transkriberas och komma med i ett arbete blir han lite osäker på varför han är 

med, då han menar att han hellre skulle gjort något annat. 
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3.3.1 Sammanfattning av gruppintervjun 

Samtalet gick mycket snabbare än de tidigare samtalen. Svaren var också mycket tydligare, då 

eleverna hade tydliga bilder av vad teknik handlar om. Tekniken ansågs av dessa deltagare 

handla om konstruktioner. Inget av deltagarnas drömyrken liknar deras föräldrars yrken. Det 

visade sig att dessa elever haft teknikundervisning i skolan där de fått konstruera saker. Detta 

medförde att förförståelsen var annan och eleverna kunde berätta vad de gillade respektive 

ogillade med teknik. 

3.4 Frågeformulär 

I det frågeformulär som ansvariga klasslärare besvarade framkommer det att bara den ena har 

behörighet att undervisa i teknik. Den lärare med behörighet arbetar i klassen där deltagarna 

från fokusgrupp 1 och 2 ingår, medan den obehöriga läraren arbetar med eleverna i 

fokusgrupp 3. Den obehöriga läraren är ändå den som ska undervisa eleverna i teknik, vilket 

upplevs som svårt, då varken intresset för eller kunskapen om teknik finns. 

Lärarna upplever att tillgången till material för teknikundervisning är god, men klassläraren 

för deltagarna i fokusgrupp 3 var osäker på vilket material som fanns tillgängligt. De menar 

också att det är svårt komma igång med undervisningen.  

Lärarna menar att intresset för teknik inte skiljer sig mellan pojkar och flickor. De menar att 

det handlar om att läraren ger samma förutsättningar till alla elever. 

När lärarna skulle beskriva sin teknikundervisning var det bara en av dem som angav att det 

funnits riktad teknikundervisning i klassrummet. Den undervisning som då hade getts var att 

konsturera byggnader med olika material, på ett lekfullt sätt, men det hade sedan inte arbetats 

vidare med eller getts mer utrymme i undervisningen. Den lärare som haft 

teknikundervisningen var den obehöriga läraren för teknik i fokusgrupp 3. 

Vid frågan om vad lärarna trodde eleverna hade för uppfattning av teknik svarade de att de 

förmodligen skulle säga att det handlade om hur apparater fungerar, eller att det skulle handla 

om bilar, datorer, internet med mera. 

Läraren för fokusgrupp 1 och 2 menar att hen själv är intresserad av teknik via bland annat 

målning, medan läraren för fokusgrupp 3 inte är intresserad av teknik alls. 

4 KODNING 

GT som metod ska leda fram till en egen teoretisk modell. För att skapa modellen krävs 

kodning av den data som samlats in i studien. I detta kapitel presenteras den kodning som 

gjorts samt den teoretiska modellen. 

4.1 Substantiv kodning 

Det första steget i GT-modellen är enligt det Thornberg och Forslund Frykedal (2009) den 

substantiva kodningen, där koderna får arbetsnamn och riktas in på kärnkategorin i 

undersökningen. Detta är det inledande steget, innan den teoretiska modellen skapas. 
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De återkommande teman som uppmärksammats vid kodningen har varit: 

1. Genusaspekten 

2. Teknikbegreppet 

3. Förebilder 

4.1.1 Genusaspekten 

Vid presentation av vilka intressen och drömmar som deltagarna har syns ingen koppling till 

vad de förväntas tycka om beroende på deras biologiska kön. I detta ser vi exempel som att 

både flickor och pojkar anger att de gillar könsneutrala lekar och aktiviteter, såsom att leka 

utomhus. Det förekommer dock också könsstereotypa intressen, där flickorna är mer kreativa 

medan pojkarna gärna arbetar med kroppen. 

Följande hittar vi i intervjun med fokusgrupp 1: 

Marina: Har ni… kanske… byggt saker? Eller hållit på med datorer?… eller …använt verktyg, eller sånt? 

Erik: Nä. 

Paus 

Henry: Jag har använt min pappas yxa för att bygga en trädkoja. 

I fokusgrupp 2 ser vi både den kreativa sidan hos flickorna och det praktiska, mer fysiska 

intresset hos pojken. Flickorna anger att de gillar att rita, pyssla och leka med barbie, medan 

pojken anger att han gärna leker i sin koja med sina grannar: 

Nora: Nora, och jag tycker det är roligt att rita på fritids. 

Marina: Rita! Mm. 

[…] 

Linn: Jag heter Linn och jag gillar att… måla och pärla…och jag gillar matte. 

Marina: Mm! 

Agnes: Jag heter Agnes och jag gillar att leka med barbie. 

Marina: Med barbie? 

Agnes: *nickar* 

Marina: Mm. 

Liam: Jag heter Liam och jag gillar att leka med mina grannar, och komma in hos dom och leka under…i min 

koja under…ehm.. under ett tak. 

Marina: Mhmm! 
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Inte heller i fokusgrupp 3 märktes några tendenser till endast könsnormativa intressen.  

Marina: Härligt. Vad tycker ni om att göra på fritiden? När ni är hemma, när ni inte är i skolan? 

Casper: Det… 

Arvid: Spela Minecraft och spela Fifa. 

Sanna: Jag älskar att spela… 

Alice: Gympa. 

Casper: Öh, jag tycker bara det är bäst att titta på youtube. 

Alice: Det tycker jag med. 

Det märks dock att det andra deltagare svarar påverkar de svar som de övriga deltagarna ger, 

när ett exempel tas upp följer de andra gärna med i resonemanget: 

Marina: Finns det någon teknik som ni tycker är extra roligt? 

Linn: Ja! 

Liam: Ja! Det är att klättra i träd! 

Linn: Jag har flera stycken. Klättra i träd, leka med kompisar. Öh..och när jag leker med kompisar brukar jag 

klättra i träd. Och jag älskar att klättra i träd, för det är världens bästa grej.  

Marina: Mm. 

Linn: Och klättra. Och det är det bästa jag vet. 

När eleverna presenterar sina drömyrken är de sammankopplade till kvinno- samt 

mansdominerade yrkeskategorier. Flickorna vill bli lärare, djurskötare, frisörer eller arbeta på 

sjukhus, medan pojkarna vill arbeta med bland annat bilar, fotboll och tevespel. Den som har 

ett drömyrke som dock inte följer könsnormerna är Henry, som helst vill arbeta i matbutik. 

Dock för att kunna finansiera ett mer mansdominerat intresse: 

Henry: Jag tänker jobba hos Coop…så att ja.. 

Marina: På Coop? 

Henry: Så att jag får extra mycket pengar, så att jag kan köpa en Ferarri! 

När deltagarna får frågan om de tror det är någon skillnad på teknikintresset mellan flickor 

och pojkar svarar samtliga att det inte finns någon skillnad på detta. De menar att man kan ha 

olika intressen och tycka olika, men att det inte hänger ihop med om man är flicka eller pojke. 

Det är dock en av eleverna som från början menar att flickor är mer intresserad av teknik, men 

ändrade sig snabbt när de andra eleverna tyckte att det inte var någon skillnad. 

Marina: Tror ni att tjejer gillar mer teknik eller tror ni att killar gillar mer teknik? 

Sanna: (Nära mikrofonen) Tjejer! 
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Casper, Arvid och Alice: Alla, alla, alla, alla 

Sanna: Alla! 

Marina: Alla likadant? 

Alla barnen i kör: Ja! 

Inte heller lärarna menar att det finns någon skillnad. De menar att om eleverna får samma 

förutsättningar skapas inga könsskillnader i intresset. 

4.1.2 Teknikbegreppet 

Det som märks vid intervjuerna med fokusgrupp 1 och 2 är att eleverna inte riktigt har koll på 

vad teknik innebär. Vid frågan om de haft undervisning i teknik svarar fokusgrupp 1 att så 

inte varit fallet, medan fokusgrupp 2 menar att de fått pyssla. De menar att de inte haft 

tillgång till datorer, men eventuellt använt surfplattor vid något enstaka tillfälle. 

Eleverna i fokusgrupp 3 har mer erfarenhet av teknik och menar att de haft en del 

undervisning i ämnet. De menar att undervisningen till stor del handlat om lekar, men också 

om att konstruera saker med olika material.  

Enligt det frågeformulär som ansvariga klasslärare svarat på anger läraren för fokusgrupp 1 

och 2 att teknikundervisningen inte tagit någon större plats. Den teknikundervisning som 

genomförts i klassrummet har endast handlat om att prata om den under andra pågående 

projekt eller processer. Klassläraren för eleverna i fokusgrupp 3 svarar att denne inte haft så 

mycket undervisning i teknik och menar att de endast arbetat med att konstruera byggnader 

tidigare. 

Klassläraren för fokusgrupp 1 och 2 tror att eleverna har uppfattningen av att teknik innebär 

hur apparater fungerar. Detta stämmer dock inte överens med de svar som eleverna ger i 

intervjuerna. Läraren med ansvaret för fokusgrupp 3 tror att eleverna tänker på lite olika sätt, 

men att det handlar om bilar, datorer, internet eller liknande, vilket inte heller riktigt stämmer 

överens med de svar eleverna gav. 

I fokusgrupp 1 ser vi bland annat detta: 

Marina: När ni tänker på teknik, vad tänker ni då då? 

Paus 

Anna: Vad är kni..nik? 

Marina: Ja, vad är teknik för något?  

Paus 

Marina: Vad kan det vara? 

Anna: Vilka grejer man tycker om att göra? 

Marina: Aa, man kan tycka om att hålla på med teknik. 
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Paus 

Marina: Har ni hört teknik förut? 

Anna: nä.. 

Marina: Inte riktigt? 

Elsa: (viskar) Nä, int… 

Marina: Har ni… kanske… byggt saker? Eller hållit på med datorer?… eller …använt verktyg, eller sånt? 

Erik: Nä. 

I fokusgrupp 3 gick samtalet om vad de ansåg teknik innebar såhär: 

Marina: Vad är det första ni tänker på när ni hör ordet teknik? Vad tänker ni då? 

Alice: Öhm, det är att man bygger grejer. 

Marina: Att man? 

Alice: Bygger grejer. 

Casper: (i bakgrunden) Man får in det i minnet. 

Sanna: (i bakgrunden) Det är roligt. 

Arvid: (i bakgrunden) Åh, jag luktar chips. 

Marina: Vad tyckte du? (syftar på Casper) 

Casper: Att man får in det i minnet. 

Marina: In det i minnet? Aa. 

Arvid: Minecraft! Roblox! Minecraft! Roblox! 

Sanna: Öhm, roblox. 

Vid frågan om deltagarna i fokusgrupp 2 vet vad teknik är får vi fram att de anser att det 

handlar om att använda händerna. De menar också att föräldrarna arbetar med teknik, 

eftersom de skriver på datorer. Liam menar också att hans storebror använder sig av teknik 

när han spelar dator- och tevespel. 

Marina: Vet ni vad teknik är för någonting?  

Paus 

Marina: Vad är teknik? 

Linn: Teknik är när man gör saker med sina händer och så. 

Marina: Mm… Tänker ni att teknik är någonting mer? 
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Paus 

Marina: Tror ni att era föräldrar jobbar med teknik? 

Agnes: Jajaja 

Linn: Jaa. 

Marina: Mm. På vilket sätt? 

Paus 

Linn: För att de skriver ju på dator. 

Marina: Skriver på dator, mm. 

Agnes: *viskar* Skriver.. 

Paus 

Marina: Kan… 

Liam: Min storebrorsa jobbar. 

Marina: Jobbar han? 

Liam: Ja, han jobbar åt…på Fortnite 

Marina: Mhm! 

Nora: *fniss* 

Linn: Vad är det? 

Marina: Är det teknik då? 

Liam: Mm. För han spelar. 

Nora: Ja…och styr ju med fingrarna… 

När eleverna för samtalet mellan varandra kommer de på fler saker som handlar om teknik, 

men det märks tydligt att eleverna innan samtalet inte haft förkunskaper inom teknikämnet. Ju 

längre eleverna kom in i samtalen, desto mer kunde de berätta om de eller andra gillar teknik 

eller ej. Eleverna har vissa erfarenheter av teknik hemifrån, vilket också visar sig i det övriga 

intresset, i det här fallet Henry som fått möjlighet att prova verktyg hemma som sedan också 

bestämt sig för att försöka konstruera något nytt. 

Henry: Jag har använt min pappas yxa för att bygga en trädkoja. 

[…] 

Marina: Har du något som är teknik som du tycker är roligt hemma? 
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Henry: Jag tänker faktiskt bygga en maskin en gång…typ med lampor och såhär hjul och… och den har också 

fasta diamanter i som gör att lyktorna fanns…för jag har diamanter! 

Marina: Mhm! 

Henry: Jag har 15 stycken. 

I slutet av samtalet med fokusgrupp 1 pratar deltagarna om varför det kan vara viktigt med 

teknik. Deltagarna kommer då fram till att det kan vara viktigt att kunna många olika saker 

och att man hela tiden lär sig nya saker. Samtliga deltagare i fokusgruppen var eniga om att 

teknik är viktigt. 

4.1.3 Förebilder 

En av frågeställningar inför denna studie handlade om vad det är som påverkar elevernas 

intresse för teknik, vilket denna rubrik syftar till att undersöka. Det går i gruppintervjuerna att 

se tendenser till att föräldrar och syskon har en inverkan på vilka framtidsdrömmar eleverna 

har. Det går också att urskilja tendenser till att de intresse klassläraren har speglar av sig en 

del på eleverna. Men det finns också drömmar och tankar som inte stämmer överens med 

varken familjens eller lärarens intressen. 

Samtliga deltagare i undersökningen hade någon form av drömyrke, om än en av eleverna 

som först kände att det är svårt att definiera något. Detta yrke kunde ibland sammankopplas 

till föräldrarnas karriärer, men det verkar också finnas andra faktorer inblandade. 

När deltagarna i fokusgrupp 1 anger vilka yrken de skulle kunna tänka sig i framtiden syns ett 

tydligt mönster mellan yrkesdrömmen och föräldrarnas yrken hos hälften av deltagarna. 

Deltagarna i fokusgrupp 2 anger dock endast yrken som inte har någon koppling till de yrken 

föräldrarna har. I detta fall verkar syskon och kompisar haft mer inverkan. I fokusgrupp 3 

syns heller inga kopplingar till föräldrarnas yrken. 

Nedan följer samtalet om vad eleverna i fokusgrupp 2 har för yrkesdrömmar, samt vad deras 

föräldrar arbetar med idag. 

Marina: Om ni skulle tänka vad ni vill jobba med när ni blir stor, vad skulle ni säga att ni skulle vilja jobba med 

då? 

Nora: Jag skulle vilja jobba med lärare på ett hunddagis. 

Marina: Mhm! Vad spännande. 

Linn: Jag skulle kunna vilja bli som… bildlärare, mattelärare, engelskalärare eller skollärare. 

Agnes: Jag…jag skulle vilja jobba som doktor. 

Marina: Som doktor? Mm! 

Liam: Jag skulle vilja jobba som… eller Gamer 

Marina: Gamer!? Okej! 

Linn: Vad är det? 
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Liam: Det är när man bara spelar tevespel och sen…sen…sen spelar man i… 

Linn: Aha! Som när man gör tevespel? 

Liam: Ja 

Linn: Mhm. Som Fortnite och sådant 

Paus 

Marina: Har ni någon aning om vad era föräldrar jobbar med? 

Paus 

Marina: Aa. (syftar på Linn) 

Linn: Min mamma och pappa jobbar på ---, och sen jobbar min pa…eller min mamma jobbar på --- och min 

pappa jobbar på ---. 

Marina: Vad gör de då då? 

Paus 

Linn: Ibland är de på möte…*suck*…reser på möte. 

Marina: Mhm! 

Liam: Öhm…Min pappa jobbar på…. Öhm…öhm, på ---- och då gör man (Linn viskar: bilar) motorer. Och min 

mamma jobbar på nattpatrullen och hjälper några, på natten. 

Marina: Mhm! 

Nora: Min mamma jobbar på lite olika ställen, överallt. Och min pappa jobbar på kyrkogården, men inte nu 

längre. 

Marina: Okej! 

Linn: Så han har inget jobb? 

Nora: Inte just nu, han ska få ett, något, jobb. 

Linn: Hm. 

Agnes: Min pappa jobbar som militär, fast jag vet inte vad min mamma jobbar med. Nu gör hon inte det, för hon 

ska ta hand om min lillasyster. 

Marina: Okej! Så hon då är hemma och är ledig nu? 

Linn: Man kan säga att man vabbar eller… 

Agnes: Vabba… 

Liam menar också att även hans storebror jobbar, då med datorspelet Fortnite.  

Liam: Min storebrorsa jobbar. 
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Marina: Jobbar han? 

Liam: Ja, han jobbar åt…på Fortnite 

Ansvarig klasslärare för fokusgrupp 1 och 2 anger att denne har intresse för målning, slöjd 

och teknik. Målningen är något som kan speglas hos några av eleverna, men varken slöjden 

eller tekniken är något som framkommer i intervjuerna. 

Linn: Jag heter Linn och jag gillar att… måla och pärla…och jag gillar matte. 

Klassläraren för eleverna i fokusgrupp 3 anger att denne själv inte har något intresse för 

teknik, vilket inte är något som märks på elevernas intresse. De ger flera exempel på vad de 

tycker är roligt med teknik. Det enda de menar är tråkigt med teknik är att behöva vänta på sin 

tur. 

Marina: Är det någonting som är extra roligt med teknik i skolan då? 

Casper: Det är att bygga med lego tycker jag. 

Arvid: Bygga med kapla 

Sanna: Nej, jag tycker inte att något… 

Alice: Hoppa med hästhinder, för att när man bygger dem. För när man bygger dem, när man bygger såhär kryss, 

då blir det ganska svårt. Då måste man göra två…man måste ha två hinder så, och så ett hinder såhär. Så att det i 

mitten blir… 

Sanna: (Samtidigt som Alice) Ja, det är roligt. När man ska göra i mitten. 

Marina: Är det någonting som ni tycker är tråkigt med teknik? Eller jobbigt med teknik?  

Arvid: Nej 

Casper: Öhm, det är att vänta. 

Arvid: Ja, det är att vänta. 

Alice: Ja. 

Att Liams mamma inte gillar teknik verkar inte vara något som speglats över på honom, han 

tycker det är lite lustigt att hon tycker det är svårt. 

Liam: Min mamma gillar inte teknik hemma. 

Marina: Gillar mamma inte teknik? 

Liam: Inte hemma. 

Marina: Nehe 

Linn: Min mamma älskar teknik. 

Nora: Jag vet inte om mina föräldrar gillar… 
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Liam: Då brukar hon svära istället. 

Marina: Svär hon då? När hon inte förstår? Eller? 

Paus 

Linn: Varför är det (något otydligt) att svär… 

Marina: Vem får hjälpa henne med tekniken då? 

[…] 

Liam: Min pappa, det enda han gör är att sitta framför telefonen och typ… framför teven. Det är det enda han 

gör. Inte laga mat. 

Deltagarna i fokusgrupp 1 har svårt att avgöra om deras föräldrar gillar teknik eller inte, men 

kommer ändå fram till att de förmodligen gör det ändå. Fokusgrupp 2 var mer säkra på att 

föräldrarna både arbetade med och gillade teknik, förutom Liams mamma då. Deltagarna i 

fokusgrupp 3 har delade meningar om föräldrarna gillar teknik eller inte, men övervägande 

delen av föräldrarna menade de gillade teknik. 

Detta är utdrag från samtalet med fokusgrupp 3: 

Marina: Tror ni att era föräldrar gillar teknik? 

Sanna: Nää 

Alice: Jo 

Arvid: Jo 

Casper: Min pappa, han gillar teknik. 

Marina: Mhm. 

Sanna: Eller jo, det gör de. 

Alice: Min mamma gillar teknik, får hon…hon…hon brukar rita. Då när hon såhär… typ när hon ska rita en bur, 

då ritar hon såhär bakgrunden också. 

4.2 Teoretisk kodning/modell 

Efter den substantiva kodningen påbörjas nästa steg, att skapa en teoretisk modell. De 

kategorier som skapats utifrån det som framtagits inom den substantiva kodningen är begrepp, 

upplevelse och intresse. Modellen är skapad utifrån den data som samlats in via 

fokusgruppsintervjuer och frågeformulär i denna studie, och kan därför ses som ett exempel. 

Eftersom den data som är insamlad ej är representativ för hela landet, ska modellen inte 

betraktas som generell. 
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4.2.1 Begrepp och upplevelser skapar intresse 

I samtalen med fokusgrupp 1 och 2 framkommer det att eleverna inte har koll på vad teknik 

som begrepp betyder. När de sedan får mer vetskap om vad teknik handlar om kan de genast 

koppla det till tidigare erfarenheter och upplevelser. 

I samtalet med fokusgrupp 3 kan de genast koppla teknikbegreppet till tidigare erfarenheter. 

Eleverna i samtalet hade haft undervisning inriktad på endast teknik, vilket gjorde att de fått 

kunskap om vad teknikbegreppet och tekniska processer innebär. Genom den kunskapen har 

de sedan kunnat koppla tidigare erfarenheter till begreppet och kan ange egna och andras 

intressen för teknik. 

Barnen behöver alltså förståelse för begreppet för att kunna koppla till sina upplevelser, 

därefter kan de definiera om teknik är något som intresserar dem eller ej. Begreppet behövs 

inte för att få tekniska upplevelser, men för att skapa intresse behövs båda. Modellen nedan 

visar hur detta samband ser ut. Begrepp och upplevelse är grunden för att skapa intresse, men 

i vilken ordning de tas spelar mindre roll. När begrepp och upplevelse skapat ett intresse kan 

också intresset skapa förutsättningar för att lära in nya begrepp och därmed också nya 

upplevelser. 

 
Figur 1: Modell över hur intresse för teknik skapas hos eleverna 

För att ge eleverna begrepp är det också viktigt att utgå från deras intressen. Det kan med 

enkelhet användas under övrig verksamhet, precis som de arbetat i den klass som fokusgrupp 

1 och 2 tillhör. Det krävs dock att läraren i detta fall hjälper eleverna att skapa begrepp, för att 

förstå det de gör. När teknik används kan det tas upp för diskussion med eleverna och därmed 

skapa förutsättningar för ytterligare, fördjupat lärande. 

För att utveckla intresset och begreppen är det också viktigt att eleverna får uppleva nya 

saker. Det arbetssätt som använts i klassen där eleverna i fokusgrupp 3, där undervisningen 

endast behandlat en del av det som ska ingå i teknikundervisningen, medför att elevernas 

teknikbegrepp blir begränsat. Genom att då skapa nya upplevelser för eleverna kan de koppla 
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dessa till sina tidigare erfarenheter och begrepp, och som dessutom främjar intresset för 

teknik. 

5 DISKUSSION 

5.1 Sammanfattning 

Resultatet i denna studie visar att det är svårt för elever att definiera ett intresse utan den 

grundläggande begreppsliga förkunskapen. Vid närmare förklaring och eftertanke kan 

eleverna ge svar på om de tycker teknik är intressant eller ej. Resultatet visar att ingen av de 

undersökta deltagarna är ointresserad av teknik.  

Både elever och lärare menar att teknik är något som intresserar både flickor och pojkar och 

att synen på detta handlar mer om individer än om könstillhörighet. 

5.2 Tillförlitlighet 

5.2.1 Urval 

Eftersom studien riktade sig åt samtliga skolor inom valt geografiskt område var 

utgångspunkten för urvalet i studien god. Ingen skola uteslöts och studien tvingade ingen 

skola att delta utan deras godkännande och intresse. 

De grupper som intervjuades var endast elever från förskoleklass, vilket innebär att övriga 

årskurser som studien syftade till att undersöka ej finns representerade i resultatet. 

Det låga antalet svar som gavs på mejlutskicket till skolorna gav ett urval som ej är 

representativt för alla elevgrupper eller lärare över landet. Dessutom är den geografiska 

spridningen ytterst begränsad. Det resultat som presenteras i studien är därför bara ett 

exempel och en riktlinje, och kan användas som utgångspunkt vid framtida undersökningar. 

5.2.2 Fokusgruppsintervjuer och frågeformulär 

Eftersom de deltagande barnen i fokusgruppsintervjuerna inte var säkra på teknikbegreppet 

blev intervjuguiden svår för dem att tolka. Detta kan ha medfört att de svarat på ett annat sätt 

än om den varit utformad efter den utgångspunkten. 

På grund av att teknikbergeppet inte var befäst hos eleverna fick moderatorn för 

fokusgruppsintervjuerna ta större plats i gruppen än vad som egentligen är syftet. Detta 

medförde att intervjuerna även styrdes av ledande frågor och förklaringar då och då. 

I samtliga fokusgrupper fanns deltagare som tog för sig mer än de andra. Dessa elever, precis 

såsom Wibeck (2010) beskriver det, ”stal ordet” eller ”tog den fria turen”. Detta medförde att 

jag som moderator fick fördela turen mellan deltagarna för att alla skulle få sin röst hörd. 

Osäkerheten i de olika fokusgrupperna medförde att det blev rätt mycket tystnad som skapade 

en sorts oro för eleverna. Upplevelsen var att eleverna trodde det fanns svar som var rätt eller 

fel, vilket gjorde att de inte alltid vågade uttrycka sig. Detta löstes när de fick några riktade 

frågor att besvara. 
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För att få fram ett ännu tydligare resultat från fokusgruppsintervjuerna hade frågan om 

varifrån de fått idéerna om sina drömyrken varit en fördel att ha med i intervjuerna. Detta 

hade då kunnat skapa en tydligare bild av varifrån deras intressen ursprungligen kommer. 

Det frågeformulär som användes i studien fungerade väl och kompletterade intervjusvaren 

från eleverna på ett sådant sätt så de kunde jämföras med varandra. Genom svaren från 

frågefomulären fick vi inblick i hur teknikundervisningen sett ut i klassrummet och därmed 

kunde vi jämföra detta med vad eleverna upplevt. 

De svar eleverna uppgett kan vara tolkade genom perspektivet teknik då det både innan och i 

intervjuerna varit tydligt att fokuset för studien är just teknikintresse. Eleverna kan då tolkat 

frågorna på ett sätt där de ska svara ur ett tekniskt perspektiv, eller kanske besvara 

förväntningarna från både kamrater och moderator. 

5.2.3 GT som metod 

Denna studie har analyserats med hjälp av GT-metoden, vilket skapat en teoretisk modell. 

Gennom denna metod ligger resultatet och analysen nära det empiriska materialet, och är 

därför tillförlitligt. Syftet har hela tiden varit att få fram det eleverna menar och deras 

huvudfrågor och inte influeras för mycket av utomstående studier eller data. 

Resultatet och modellen som skapats är dock endast ett exempel på grund av det låga antalet 

representerade elever och lärare, och är alltså inte representativt för elever, lärare och skolor 

över hela landet.  

5.3 Teoretisk tolkning 

Det är en utmaning att få ett samtal under ett valt tema med sexåringar att flyta på av sig 

självt, utan att fokus tappas. Därför fick syftet med fokusgruppsintervjuer kompromissas med, 

trots att de ska främja ett samtal mellan deltagarna i gruppen oberoende av moderatorn. 

5.3.1 Är vissa elever mer intresserade av teknik än andra? 

Frågeställningen Är vissa elever mer intresserade av teknik än andra? är i denna studie svår 

att besvara. Deltagarna i studien hade inga klara svar på detta, vilket kan bero på att de inte 

haft någon bild av vad teknikämnet inneburit innan intervjuerna startade. Att eleverna hade 

svårt att tyda teknikbegreppet kanske också berodde på att de ännu var för unga. Kanske kan 

detta också ha en koppling till att de inte hunnit haft ordentlig teknikundervisning i skolan, 

där de annars hade kunnat skapa sig en bild om de är intresserade eller inte. Deltagarna 

menade nämligen att de inte haft någon teknikundervisning, vilket försvårade situationen 

ytterligare. 

Klasslärarens intresse för teknik verkar spegla några av elevernas intressen, såsom målning, 

men det är svårt att säga om just detta intresse är påverkat av just läraren eller andra faktorer. 

En anledning till att eleverna kommer fram till alltfler grejer som har med teknik att göra 

under samtalen kan vara de ledande frågor som gavs.  

Det är lite oklart varför Liam menar att hans bror arbetar med datorspelet Fortnite. Det skulle 

kunna vara för att förklara varför han har som drömyrke att bli ”gamer” (tjäna pengar på att 
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spela spel), eller för att samtalet vid den tidpunkten handlade om föräldrar som arbetar med 

teknik och att det då tagits upp att arbeta vid dator kan handla om teknik.  

Det är svårt att säga om det Lindah (2003) presenterar, att det främst är elevernas intressen 

som styr yrkesvalet, då dessa tendenser inte syns i elevernas svar. Kanske kan detta bero på 

att eleverna ännu är unga. Kanske kan det också bero på att intresset ännu inte är helt 

sammankopplat med begrepp och upplevelser hos eleverna (se teoretiska modellen), vilket 

innebär att drömmarna skulle ändras när detta utvecklas hos dem. 

Trots att Grenholm (2016) redovisar att pappans yrkesval ofta påverkar elevernas yrkesval, 

finns inga tydliga tendenser till det i denna studie. Eleverna har ofta andra yrkesdrömmar än 

vad föräldrarna arbetar med i dagsläget. 

Det visade sig att teknikundervisningen som fokusgrupp 3 varit med om hade främjat 

kreativiteten hos barnen, precis som forskarna i Axells (2013) översikt förespråkar. Genom att 

främja detta hade också intresset för fortsatt lärande ökat. Genom att få arbeta med att skapa 

byggnader med hjälp av olika material skapades ytterligare intresse för konstruktioner, vilket 

visade sig genom det Alice berättar om hästhindren i samtalet med fokusgrupp 3. 

5.3.2 Vilken sorts undervisning i teknik möter eleverna i klassrummet idag? 

Tekniken ska enligt LGR11 göras synlig och begriplig (Skolverket, 2018), detta har inte 

uppnåtts i de deltagande klasserna i studien visar resultatet. Både elever och lärare anser 

teknikbegreppet vara svårtolkat. Detta är också något som den teoretiska modellen tyder på, 

där det är viktigt att få med alla delar för att synliggöra tekniken och göra den begriplig för 

alla elever. 

Det har i denna studie visat sig att teknikundervisningen inte tilldelas speciellt mycket tid för 

eleverna i förskoleklass. Klasslärarna svarade att de försökt integrera teknikundervisning i 

övrig undervisning, men det har medfört att eleverna blivit omedvetna om vad teknik handlar 

om. Att eleverna inte fått tillräcklig undervisning i teknikämnet i skolan kan vara en 

bidragande effekt till att de inte skapat sig någon bild av vad teknik är. 

Deltagarna i fokusgrupperna  har inte riktigt en samsyn på om de haft teknikundervisning i 

skolan. Detta kan kopplas till den förkunskap de har. Vi ser att de i fokusgrupp 2 har en bild 

av att teknik handlar om att arbeta med händerna, vilket inte deltagarna i fokusgrupp 1 har, 

vilket tyder på att man inte klarlagt begreppet i klassrummet. 

Det har alltså visat sig att man i skolan endast skapat upplevelser för barnen, men glömt ge 

dem begreppen som behövs. Detta medför då att eleverna får svårt att skapa och bibehålla ett 

intresse för teknik. 

Precis som den forskningsöversikt som Axell (2013) visar, krävs mer kompetensutveckling 

för lärare. Detta märks tydligt på det svar som en av klasslärarna gett på frågan om det är 

något som är svårt eller jobbigt med teknikundervisning, där det anges att de har svårt att 

komma igång med undervisningen i teknik.  

Det har i studien visat sig att inte alla elever fått förutsättningar för att förstå, använda sig av 

och utveckla tekniska hjälpmedel i samhället som LGR11 förespråkar (Skolverket, 2018). I 
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fokusgrupp 3 har detta tillgodosetts och eleverna är medvetna om att de utvecklat dessa 

kunskaper, medan eleverna i fokusgrupp 1 och 2 inte alls fått samma förutsättningar. 

Lärarna anger inte många ämnen där de integrerat teknik, vilket känns lite oroande då det på 

flertalet ställen i läroplanen nämns att tekniken ska involveras i de flesta ämnen (Skolverket, 

2018). En anledning till detta kan dock vara att de studien endast inkluderat lärare och elever i 

förskoleklass, som ska fungera som en slags övergång mellan förskola och skola och där inte 

alltid alla ämnen läses för sig. 

Det har via frågeformuläret visat sig att lärarna känner sig osäkra på att undervisa i teknik, 

vilket även Elvstrand et al. (2018) visat i sin studie. För att en lärare ska kunna ge eleverna en 

bra teknikundervisning krävs det att denne känner sig säker på ämnet. De visade också att 

behörigheten att undervisa i teknik saknas hos många lärare, vilket bekräftas genom att en av 

klasslärarna i studien får undervisa eleverna i teknik trots att denne är obehörig. Detta 

bekräftar att mer kompetensutveckling och fortbildning krävs i den svenska skolan idag, som 

både Elvstrand et al. (2018), Axell (2013) och Jidesjö (2012) påpekat. 

5.3.3 Finns det någon könsskillnad i intresset av teknik i grundskolans tidigare 

år? 

Varken de deltagande eleverna eller lärarna menar att det finns någon könsskillnad i intresset 

av teknik. Samtidigt visar resultatet att de yrkesdrömmar och intresse eleverna har speglar en 

könsskillnad. Det är dock svårt att dra några slutsatser eftersom deltagarantalet varit mycket 

litet samt att frågorna varit riktade mot teknik.  

I det frågeformulär som klasslärarna fick besvara handlade en av frågorna om fördelningen av 

teknikintresset mellan pojkar och flickor, men var formulerad på ett annat sätt för att på något 

sätt försöka provocera tankarna hos dem. Frågan löd: ”Anser du att pojkar har lättare för 

teknik än flickor?”. Svaret från lärarna var att de inte tyckte det stämde, men det gavs inga 

konkreta exempel på varför de tyckte så. 

Dessa svar stämmer väl överens med den forskningsöversikt av Axell (2013) som 

presenterades i literaturgenomgången. Där presenteras att lärare ofta är övertygade om att de 

undervisar pojkar och flickor likadant, trots att de egentligen kanske inte gör det i 

verkligheten. 

Denna undersökning tyder alltså på att elever i grundskolans första år inte påverkats av att 

något kön gillar teknik mer än något annat. Kanske kan det vara så att det inte är förrän 

eleverna börjar mellan- eller högstadiet som detta börjar definieras, eftersom både Grenholm 

(2016) och Lindahl (2003) redovisat detta i sina studier. Detta tyder på att eleverna 

fortfarande är formbara under de första åren i grundskolan, och det kanske då är där som 

fokuset borde ligga på kompetensutveckling för lärare, för att eleverna ska formas så jämt 

som möjligt. 

Att valet av tekniska utbildningar, och därmed framtida tekniska yrken, i större utsträckning 

skulle föredras av pojkar är inget denna studie tyder på. Dessa tendenser syns varken på de 

svar eleverna ger i fokusgruppsintervjuerna eller de svar som lärarna ger i frågeformuläret. 

Det är svårt att via denna studie undersöka om det som Elvstrand et al. (2012) skriver om 

teknikintresse hos små barn är sant. Att skillnader i hur teknikintresset ter sig hos de olika 



 

 

31 

könen redan när barnen är mycket små är svårt att undersöka via intervjuer då eleverna inte 

alltid själva är medvetna om detta. Dessutom saknades frågor som undersökte fenomenet både 

i fokusgruppsintervjuerna och i frågeformulären. 

Att det, liksom Axell (2013) redovisar, skulle vara enklare för pojkar än flickor att definiera 

teknik är inget resultatet i denna undersökning tyder på. Inte heller att flickor skulle ha sämre 

självförtroende gällande teknik än pojkar. 

6 Slutsatser 

Analysmetoden (GT) utmynnade i en teoretisk modell med tre komponenter: begrepp, 

upplevelse och intresse. Samtliga av dessa komponenter krävs i någon form för att se 

tendenser till teknikintresse hos barn. Ett barn som saknar någon av komponenterna har svårt 

att definiera sitt intresse, eller ointresse, för teknik. Lärare inom teknik behöver planera sin 

undervisning utifrån de tre komponenterna för att eleverna ska klara måluppfyllelserna inom 

teknikämnet i framtiden. 

 

Det visade sig att många av de intervjuade eleverna i denna studie saknade någon eller några 

av komponenterna i den teoretiska modellen, vilket gjorde det svårt att besvara 

frågeställningen om det finns skillnader i elevernas intresse för teknikämnet. Detta försvårade 

även svaren på frågeställningen om vilken teknikundervisning eleverna mötte i skolan, 

eftersom de svar lärarna gav inte alltid stämde överens med elevernas uppfattning av den 

teknikundervisning de fått.  

 

En möjlig orsak till att komponenter av den teoretiska modellen saknas i skolorna kan vara 

den otrygghet lärarna känner för att undervisa i teknikämnet. Där krävs mer 

kompetensutveckling av lärare. 

 

Studien visar att det finns en enig bild om att teknik intresserar både flickor och pojkar, 

utifrån de svar som gavs av både elever och lärare. Trots detta är flera av elevernas drömyrken 

och intressen könsstereotypa. Även detta kopplas in i den teoretiska modellen, som tyder på 

att kopplingen mellan de olika komponenterna i det hänseendet inte är fullständig. 

Förmodligen hade svaren varit annorlunda om begreppet varit starkare kopplat till intresset, 

då deltagarna hade sett tydligare samband mellan könsroller och intressen. 

7 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie är inte representativ på grund av det låga antalet deltagande elever och lärare, 

däremot kan den ge goda exempel på hur teknikundervisningen och intresset för teknik ter sig 

ute i skolorna. Därför föreslås fortsatta studier på ämnet, i högre utsträckning samt med större 

geografisk spridning. 

För att få en tydligare bild av hur barnen valt sina drömyrken föreslås att detta undersöks 

vidare inom kommande studier. Detta kan då ge en tydligare bild av vad som påverkar 

eleverna mest, och därmed kunna anpassa undervisning på ett sätt som gynnar alla elever. 

En observation av barnens sätt att leka och utöva sina intressen skulle kunna visa huruvida 

sättet kunnat kopplas till könsstereotypa beteenden, till exempel enligt det Elvstrand et al. 

(2012) redovisar i sin artikel. Där redovisas att pojkars intresse visade sig ligga i att endast 

konstruera saker medan flickorna konstruerade för att använda konstruktionen till något mer. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Mejl till skolor och lärare 

 

 

Hej! 

Mitt namn är Marina Larsson och jag går mitt sista år på grundlärarutbildningen för F-3 på 

Högskolan i Gävle och är just nu igång med att skriva mitt examensarbete. 

Mitt arbete syftar till att undersöka vad som påverkar barns intresse för teknikämnet. För att ta 

reda på detta har jag valt att använda mig av fokusgruppsintervjuer med elever i årskurserna 

F-3. Det är också därför jag tar kontakt med just er. 

Jag undrar om du/ni skulle kunna förmedla detta till klasslärare i årskurserna F-3, och att de 

sedan tar kontakt med mig om det finns möjlighet för mig att komma och göra intervjuer i 

deras klass. 

Informationsmaterial lämnas givetvis till lärare, vårdnadshavare och elever innan. 

Intervjuerna genomförs endast med vårdnadshavarnas godkännande, vilket kontrolleras 

genom att de får skriva under att de tagit del av informationen och att deras barn får medverka 

i undersökningen. 

Jag önskar svar från er (rektor och/eller klasslärare) senast den 8/3, oavsett om ni har 

möjlighet att medverka eller ej. 

Med Vänliga Hälsningar, 

Marina Larsson 

ofk15mlr@student.hig.se 

0705940473 

 

mailto:ofk15mlr@student.hig.se
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Bilaga 2: Informationsbrev och samtyckesblankett till lärare och vårdnadshavare 

 

Hej! 

Mitt namn är Marina och jag studerar grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass 

och grundskolans årskurs 1-3 på Högskolan i Gävle. Just nu skriver jag mitt avslutande 

examensarbete, vilket innebär att jag ska ut i skolorna och genomföra en undersökning. 

Min undersökning handlar om elevers intresse för teknikämnet i grundskolans tidigare år. Jag 

kommer då titta på vilken undervisningsstil eleverna föredrar, om deras fritidsintressen har 

någon betydelse för teknikintresset samt andra faktorer som kan påverka deras inställning till 

teknikämnet. 

Intervjutypen som kommer användas är fokusgruppsintervjuer, vilket innebär att eleverna 

sitter i små grupper och pratar rätt fritt kring valt ämne. Jag som intervjuar eleverna kommer 

alltså inte ställa några speciella frågor, utan bara styra in dem på det önskade ämnet och se till 

så att alla får säga sitt. 

Intervjuerna kommer spelas in, men kommer förvaras på säkert ställe under arbetsprocessen. 

Inga obehöriga kommer ta del av materialet. Endast de med koppling till arbetet och 

eventuellt andra forskare kan ta del av materialet. Efter examensarbetets genomförande 

arkiveras allt arbetsmaterial på Högskolan i Gävle. 

Konfidentialitet garanteras – det vill säga att allas identiteter skyddas och kommer inte kunna 

identifieras i slutrapporten. 

Deltagande i projektet är frivilligt och man kan när som helst avbryta, utan särskild förklaring. 

Vid frågor, kontakta mig via mail eller telefon: ofk15mlr@student.hig.se, 070-5940473. 

 

När barn under 15 år deltar i forskning ska båda vårdnadshavare ge informerat samtycke, 

därför krävs underskrift av båda vårdnadshavarna på nästkommande blad. 

Tack på förhand! 

Med Vänliga Hälsningar,  

Marina Larsson, grundlärarstudent (med inriktning för F-3) på Högskolan i Gävle 

  

mailto:ofk15mlr@student.hig.se
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Samtyckesblankett för deltagande elev i studie om elevers intresse för 

teknikämnet i grundskolans tidigare år 

Jag/vi ger härmed mitt samtycke till att mitt barn deltar som forskningsperson i Marina 

Larssons undersökning om elevers intresse för teknikämnet i grundskolans tidigare år, som 

ingår i hennes examensarbete inom Grundlärarutbildningen med inriktning förskoleklass och 

grundskolans årskurs 1-3 via Högskolan i Gävle. 

Deltagandet innebär att medverka under en inspelad fokusgruppsintervju. 

Jag/vi är införstådda med att deltagandet är frivilligt och att deltagandet när som helst kan 

avbrytas. Om deltagandet avbryts kommer också materialet som deltagaren bidragit med tas 

bort som underlag för undersökningen. 

 

Barnets namn 

 

 

Vårdnadshavare 1 

Datum: __________ 

Underskrift: __________________________________ 

Namnförtydligande: ___________________________ 

 

 

Vårdnadshavare 2  

Datum: ____________ 

Underskrift: _________________________________ 

Namnförtydligande: ___________________________ 

 

 

Samtyckesblanketten lämnas till klasslärare senast den _____ 

 

Tack på förhand! //Marina 
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Bilaga 3: Intervjuguide  

Intervjuguide 

 

Inledande frågor: 

Berätta vad du heter och vad du tycker om att göra på fritiden. 

 

Introduktionsfrågor: 

Är det något i skolan som gjort att du blivit intresserad av det du gör på fritiden? 

Vad skulle du vilja jobba med när du blir äldre? 

Vad jobbar dina föräldrar/vårdnadshavare med? 

Gillar dina föräldrar teknik? Är de ”tekniska”? 

Har ni några syskon? Isåfall, hur gamla är de och vad gör de? Vad tror ni de tycker om 

teknik? 

 

Kärnfrågor: 

Vad brukar ni göra på tekniklektionerna? 

Finns det något ni tycker är extra roligt med tekniklektionerna? 

Finns det något ni tycker är extra tråkigt med tekniklektionerna? 

Tycker tjejer mer om teknik än killar, eller tvärtom? 

 

Avslutande frågor: 

Är det något mer som vi inte hunnit prata om som ni vill berätta om teknik? 
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Bilaga 4: Enkät till klasslärare  

 

Enkätundersökning till klasslärare 

1. Hur gammal är du och hur länge har du arbetat som lärare? 

________________________________________________ 

 

2. Är du behörig för undervisning i teknikämnet? 

Ja 

Nej 

3. Anser du att pojkar har lättare för teknik än flickor? 

Ja 

Nej 

Varför/varför inte, tror du? _______________________________________________ 

             _____________________________________________________________________ 

4. Vilken tillgång finns på teknikmaterial på din skola? Finns det några begränsningar? 

 

 

5. Beskriv kortfattat hur undervisningen i teknik ser ut i ditt klassrum. 

 

 

 

6. Tycker du något är svårt eller jobbigt med undervisningen i teknik? 

Ja 

Nej 

Om ja, kan du beskriva något som känns svårt eller jobbigt med undervisningen? 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7. Vilken uppfattning tror du dina elever har av vad teknik innebär? 

 

 

8. Är du själv intresserad av teknik?  

Ja 

Nej 

Om ja, har du något exempel? ____________________________________________ 


