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Förord

Föreliggande studie är utförd som examensarbete i företagsekonomi med
marknadsföringsinriktning vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla under hösten 2002 och
våren 2003.

Författarna har på uppdrag av teknik- och naturvetenskapscentret Innovatum utfört en
studie av första- års gymnasisters attityd till teknik. För att kartlägga påverkan som
Innovatum haft på gymnasisternas attityder i Trollhättan så har en jämförelse gjorts med
Eskilstuna.

Författarna vill tacka de personer som hjälpt till att göra denna uppsats möjlig, framförallt
vår handledare Ph. D. Jan E. Skaug och våra opponenter Katarina Welén och Marcus
Hagberg. Vi vill även tacka lärare och gymnasister på Nils Ericsonsgymnasiet i Trollhättan,
Rinmangymnasiet i Eskilstuna och Östrabogymnasiet i Uddevalla för trevligt bemötande.

Ett stort tack till vår uppdragsgivare Innovatum, vi önskar er lycka till i ert fortsatta arbete!

Uddevalla, mars 2003

Medina Dautovic               Sandra Olsson Linda Skarin
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Sammanfattning

I Trollhättan ligger Innovatum, ett så kallat ”science center”, eller som vi på svenska skulle
säga, ett teknik och naturvetenskapscentrum. Innovatum är en stiftelse med flera olika
funktioner, där den mest kända delen är museidelen. Museet är interaktivt och i centrum
står utställningar där det är tillåtet för besökare att interagera och experimentera. Syftet är
att väcka intresse och nyfikenhet hos besökarna. För att Sverige även i framtiden ska vara
ett välfärdsland är en fortsatt tillväxt nödvändig. Ska tillväxten fortsätta öka krävs en
välutbildad befolkning och då framförallt inom det tekniska området. De sista 5 åren har
antalet teknikstuderande i Trollhättan minskat. Anmärkningsvärd statistik med tanke på
Trollhättans starka position som teknik och industristad.

Studien hade som huvudsyfte att göra en jämförelse mellan Trollhättan och Eskilstuna med
avseende på första- års gymnasisters attityder till teknik och vilken inverkan Innovatum
haft på denna. Anledning till att Eskilstuna valdes som jämförelseort var dess likhet med
Trollhättan vad gäller storlek, struktur, industrier och högskola. En viktig skillnad var dock
att där inte fanns någon typ av ”science center”. Vidare var syftet att utreda vilka faktorer
som bidrog till val av gymnasieprogram.

De viktigaste resultaten  som författarna kommit fram till är att det inte finns någon tydlig
skillnad mellan Trollhättan och Eskilstuna med avseende på attityd till teknik. Majoriteten
av första- års gymnasisterna i båda städerna tycker att teknik är spännande. Cirka 25 % av
respondenterna i Trollhättan ansåg att Innovatum haft inverkan på deras teknikintresse.

En av slutsatserna som författarna dragit av studien är att ett långsiktigt och engagerat
arbete från Innovatums sida kan leda till en attitydförändring och därmed en
beteendeförändring d.v.s. ett ökat antal teknikstuderande i Trollhättan.

Nyckelord: Attityd, första- års gymnasister, gymnasieval, teknik.
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Abstract

Innovatum, a so- called science centre is located in the city of Trollhättan. Innovatum is a
foundation with several departments. For the public, the museum is the most well- known
part of the foundation. Innovatum is an interactive museum where different exhibitions
with different themes are presented. The visitors are allowed to take part in the exhibitions
and experiments. The purpose is to raise the visitors’ interest and curiosity. The future of
Sweden’s welfare depends on the economy’s continuos growth. A basic condition for the
economy’s continuos growth, is a well-educated population within the technical area. The
number of students choosing an education with a technical profile in Trollhättan has
declined the past 5 years. This is remarkable considering Trollhättans’ position as a
technical and industrial centre.

This study’s main purpose was to perform a comparison between the cities of Trollhättan
and Eskilstuna regarding attitudes toward technology. Another aspect of the purpose was to
determine the influence that Innovatum has had on the attitude. The target group was
students 16-17 years old taking part in technological studies at upper secondary school.
Eskilstuna was chosen as comparison to Trollhättan since the cities have similar size,
structure, industrial activity and university. One important difference was though that
Eskilstuna has no kind of “science centre”. Another purpose was to determine the factors
that influenced the students when they decided which educational program to choose.

The most important results are that there is no apparent difference between the cities of
Trollhättan and Eskilstuna regarding attitudes towards technology. A majority of the
students in upper secondary school find technology to be exciting. Approximately 25 % of
the participants in the study in Trollhättan consider Innovatum as an influence on their
interest for technology.

One of the conclusions drawn from the study is that a long-term involvement by Innovatum
probably will lead to a change in attitudes and also a change in behaviour i.e. an increase in
the number of technologystudents in Trollhättan.

Keywords: Attitudes, youths, upper secondary school choice, technology.
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1 Bakgrund

I föreliggande kapitel behandlas kort en introduktion till studien. Därefter följer kortfattat
hur tekniken har förändrat vårt samhälle och  våra livsvillkor, samt hur den tekniska
utvecklingen kommer påverka oss i framtiden. En beskrivning av NOT- projektet, drivet av
skolverket på uppdrag av regeringen avslutar kapitlet.

1.1 Introduktion
Författarna till denna studie valde att fokusera sig på första- års gymnasisters attityd till
teknik, eftersom uppdraget från Innovatum1 hade den inriktningen. Uppdraget gick ut på att
kartlägga första- års gymnasisters attityd till teknik och vilken betydelse och inverkan
Innovatum har i det sammanhanget. För att kunna dra relevanta slutsatser skulle en
jämförelse göras mellan Trollhättan där Innovatum ligger och Eskilstuna, som inte har ett
"science center"2.

”Under hela 1900-talet har tekniska landvinningar förändrat våra livsvillkor i en allt
snabbare takt. Inte minst de senaste 10-15 åren har ny teknik påtagligt kommit att påverka
nästan alla delar av vårt vardagsliv.”

Med de orden inleder Inga-Britt Skogh sin doktorsavhandling vid Lärarhögskolan i
Stockholm. Den snabba tekniska utvecklingen har medfört nya krav på tekniska
erfarenheter och kunskaper hos både barn och vuxna. Framtida satsningar inom det
tekniska ämnesområdet gäller inte bara yrkesverksamma ingenjörer, utan lika mycket
allmänheten och samhällsmedborgarna (Skogh, 2001). I dagens teknikinriktade samhälle,
där utvecklingen går framåt med oförändrad hastighet, är det viktigt att Sveriges kompetens
hålls på en hög nivå. Detta för att tillväxten ska öka och så att vi ska kunna hävda oss i den
internationella konkurrensen (Eklund, 2001). Eftersom det är våra ungdomar som utgör
framtidens arbetskraft, är det av största betydelse att ungdomars syn på och attityd till
teknik kartläggs. Om ungdomar inte är intresserade av teknik och inte lockas till
teknikinriktade utbildningar med senare jobb inom tekniksektorn, så kommer det att få
betydande konsekvenser för Sveriges ekonomi (Eklund, 2001).

Ungdomars teknikintresse är ett aktuellt ämne. Skolverket och Högskoleverket driver just
nu, på uppdrag av regeringen, ett femårigt NOT-projekt (Naturvetenskap och Teknik) som
syftar till att öka intresset för naturvetenskap och teknik. Den ena utgångspunkten för
projektet är att samhället har ett stort behov av personer med utbildning inom
naturvetenskapliga och tekniska områden. Den andra utgångspunkten är den plats som
naturvetenskap och teknik ska ta i ett allmänbildningsperspektiv.
                                                
1 Innovatum Kunskapens Hus är ett teknikcentrum med en inriktning på teknik, media, design och kreativitet.
2 ”Science center”, den engelska benämningen på ett naturvetenskap- och teknik centrum.
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NOT- projektet är dessutom uppdelat i två delar, en metoddel och en attityddel.
Metoddelen syftar till att utveckla undervisningen genom att ägna stor uppmärksamhet åt
didaktik3- och metodfrågor. Den andra delen, attityddelen, syftar till att bidra till en
bestående nyfikenhet inom teknik- och naturvetenskapliga områden. NOT- projektet syftar
också till att påverka attityder genom ett långsiktigt arbete (http://www.skolverket.se).

                                                
3 Läran om undervisning

http://www.skolverket.se)/


Attityd till teknik

10

2 Innovatum, en allmän beskrivning

I kapitlet presenterar författarna en kort bakgrund om stiftelsen Innovatum, samt dess
verksamheter, strategiska visioner och  långsiktiga mål.

2.1 Innovatum, en kort bakgrund
Stiftelsen Innovatum bildades den 14 juni 1998 och ska verka för nya idéer och
innovatörer. I samarbete med Högskolan Trollhättan/Uddevalla och Film i Väst, har en
mötesplats för utveckling av verkstads- och medieindustri skapats. Innovatum ägs av
kommunen, näringsliv och fackförbund (Volvo Aero, Saab Automobile, Västra
Götalandsregionen, Vattenfall, Metallavdelningen 112 och Skanska) i Trollhättans
kommun (http://www.innovatum.se).

2.2 Innovatum - Kunskapens Hus
Innovatum- Kunskapens Hus som ligger i Trollhättan är ett teknik- och
naturvetenskapscentrum med inriktning på teknik, media, kreativitet och design som främst
vänder sig till unga människor. Innovatum är en typ av interaktivt museum där utställningar
står i centrum. Det är tillåtet att  röra vid utställda föremål och utföra egna experiment för
att intresse och nyfikenhet ska väckas, samtidigt som en ökad förståelse nås. Kring
utställningarna skapas också pedagogiska aktiviteter som berör det som ställs ut, där
skolklasser är välkomna. Sådana kurser ordnas t.ex. inom multimedia. Inom Trollhättans-,
Grästorps- och Vänersborgs kommun har skolklasser fri entré. Innovatum skall vara en
mötesplats mellan historia och framtid, människa och teknik, teori och praktik
(http://www.innovatum.se).

2.3 Strategisk idé/vision
Visionen är att skapa ett innovationssystem inom design (virtuell formgivning och
konstruktion), produktion och audiovisuell produktion (gestaltad 3D-animation), genom
tillämpad kunskapsutveckling och FoU4 i industri, småföretag, högskola och samhälle.
Visionen är även att bli Skandinaviens ledande teknik- centrum med inriktning på teknik,
media, design och kreativitet.

                                                
4 Forskning och Uveckling

http://www.innovatum.se)/
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FIG 2.1. STIFTELSEN INNOVATUM AB
(http://www.innovatum.se).

Kompetens sprids genom arbetsintegrerat lärande och COOP-utbildning5. Forskning
bedrivs i samverkan mellan HTU6, VAC7, Saab och Film i Väst. En ökad breddning och
fördjupning kommer att ge befintlig verkstads- och mediaindustri ökad konkurrenskraft,
samt ny företagsverksamhet  (http://www.innovatum.se).

2.4 Innovatum- långsiktiga mål
• Att vara en arena för utveckling inom kunskapsområdena design, produktionsprocesser

och audiovisuell produktion för framtidens människor och företag.
• Att vara ledande i Sverige inom snabb produktionsförberedande konceptutveckling.
• Att vara Sveriges FoU-centrum för självreglerande  utvecklingar (processer) för

effektiv produktion vilande på en stark IT-integrerad verksamhet (modellering,
simulering och visualisering av flöde inom maskiner och processer) med speciellt fokus
på tillverkningsprocesserna termisk sprutning, svetsning, bearbetning, formning och
montering.

• Att vara ledande i Sverige inom upplevelsebaserad 3D-animation.
• Att vara ett ledande centrum i Sverige för att utveckla IT-baserade metoder för

simulering och visualisering.
• Att ha skapat effektiva utvecklingar som baseras på ledande tillämpad FoU inom

kunskapsområdena (http://www.innovatum.se).

                                                
5 Cooperative Education där programstudenter varvar studier med betalda arbetsperioder
6 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
7 Volvo Aero Corporation

http://www.innovatum.se)/
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3 Syfte och avgränsning

Kapitlet fastslår studiens huvudsyfte. Därefter följer en specificering av huvudsyftet i två
delsyften. Delsyftena kompletteras med övergripande frågeställningar. De avgränsningar
av studien som gjordes presenteras sist i kapitlet.

3.1 Syfte
Studiens huvudsyfte är att jämföra Trollhättan med Eskilstuna, två städer med liknande
struktur (högskola, industri, storlek, m.m.). Huvudsyftet delas in i två underliggande
delsyften.

Det första delsyftet är en kartläggning av första- års gymnasisters värderingar och attityder
gentemot teknik.

Det andra delsyftet är att lyfta fram de faktorer som inverkade då första- års gymnasisterna
valde gymnasieprogram.

Den fortsatta tillväxten är till stora delar beroende av en framtida teknisk kompetens. Att
öka intresset för teknik och teknikutbildningar är av största betydelse för hela svenska
samhällets välstånd. Dagens ungdomar utgör vår framtid. Deras intressen, värderingar och
attityder kommer att få betydelse för hur framtidens ekonomi utformas.

Genom att jämföra Trollhättan med Eskilstuna, en stad utan ett Innovatum, så ville
författarna kartlägga den inverkan på attityder till teknik som Innovatum har. För att kunna
påverka ungdomar vid gymnasievalet är det viktigt att man får kännedom om de faktorer
som ska tas hänsyn till då man önskar ”styra” ungdomar i en viss riktning.

Syftena utmynnar i följande övergripande frågor:

1. Har Innovatum haft någon inverkan på första- års gymnasisterna i Trollhättan med
avseende på deras attityd till teknik?

2. Vad betyder begreppet ”teknik” för första- års gymnasister, kan man se någon skillnad
mellan Trollhättan och Eskilstuna?

3. Vilka faktorer påverkade första- års gymnasisterna vid gymnasievalet, kan man se
någon skillnad mellan Trollhättan och Eskilstuna?
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3.2 Avgränsning
Studien hade blivit alltför omfattande om attityd till både teknik och naturvetenskap skulle
undersökas då båda begreppen är mycket vidsträckta. En avgränsning gjordes därför till
teknik. Detta innebar en förenkling av frågeställningen och därigenom kartlägga vilken
betydelse ordet teknik har. Genom att begränsa undersökningen från begreppet
naturvetenskap kommer kvalitén på undersökningen ökas.

3.2.1 Första- års gymnasister
Första- års gymnasister valdes ut som respondenter för att se vilken uppfattning de har om
teknik och vad som inverkade vid valet till gymnasiet. Anledningen till att dessa valdes, är
att de nyligen gjort sitt val till gymnasiet. En annan anledning är att de är representativa för
den grupp av ungdomar som studien är intresserad av, d.v.s. ungdomar som vuxit upp i ett
teknologiskt samhälle med självklar tillgång till datorer. Dessa ungdomar skiljer sig från
alla tidigare generationer och intressant är vilken uppfattning de har om teknik.

3.2.2 Teknikstuderande
En avgränsning gjordes från alla andra studenter än de som läser på teknikinriktade
program, d.v.s. undersökningen utfördes endast på program med teknisk inriktning.
Förhoppningen var att andelen genomtänkta och användbara svar skulle öka, genom att
enbart vända sig till teknikstuderande. Innovatums inverkan på studenters attityd och
gymnasieval hade troligtvis varit svår att kartlägga, om respondenterna inte läst på en
teknikinriktning, eftersom dessa redan i utgångsläget valt bort teknikområdet.
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4 Problemanalys

Följande kapitel inleds med en redogörelse av Sveriges behov av en välutbildad befolkning.
Sedan följer problematiseringen, som påbörjas med en beskrivning av samhällets tekniska
utveckling och den nya ekonomin. Därefter följer ett antal olika problemområden, en
sammanfattning avslutar kapitlet.

4.1 Inledning
En förutsättning för att Sverige i framtiden skall vara ett välfärdsland är en fortsatt tillväxt.
En fortsatt tillväxt är i sin tur beroende av en välutbildad befolkning. Som det ser ut i
nuläget halkar Sverige efter och om detta fortsätter så kommer Sverige att stå inför en
välståndskris. Som exempel kan nämnas att Sverige 1970 låg på fjärde plats på OECD:s8

lista över världens rikaste länder. Idag, 30 år senare befinner Sverige sig på 17:e plats. I
boken ”Växa snabbare” intervjuas över 40 stycken ledande företagsledare i Sverige, där
samtliga rankar en förstärkning av teknisk och naturvetenskaplig kompetens som det
viktigaste för Sveriges framtida tillväxt (Bohlin, Lenerius, Philipson, 2002).

4.2 Samhällets tekniska utveckling, ”den nya ekonomin” och
kunskapskapitalet

4.2.1 Den  tekniska utvecklingen
Under mer än 200 år har de stora teknologiska genombrotten i stor utsträckning styrt den
ekonomiska utvecklingen i Sverige. Genombrotten har varit av sådan karaktär att de har
påverkat hela samhället. Industrins förutsättningar förändrades helt av ångmaskinen under
den första industriella revolutionen och elektriciteten bidrog vidare till att förändra
industrin under den andra. Som en följd av dessa ”revolutioner” skedde en stor tillväxt och
nya tjänstesektorer utvecklades. Under den senaste, den tredje, tekniska revolutionen stod
elektroniken och informationstekniken i centrum. Konsekvensen blev att industrin hamnade
i kris och tjänstesektorer fick en allt större betydelse. Vad som kan noteras är att under alla
de tre tekniska revolutionerna har den ekonomiska utvecklingen sett likartad ut med
avseende på kriser, omvandlingar, perioder av hög tillväxt etc. Detta är viktig lärdom vid
diskussioner om det som idag kallas för ”den nya ekonomin” (http://www.itps.se).

4.2.2 ”Den nya ekonomin”
I samband med intåget av datorer och IT i vårt samhälle har man börjat tala om ”den nya
ekonomin”. På tre sätt kan man beskriva och förklara det som idag anses vara ”den nya
ekonomin”:
• För det första hävdas det att hög och stabil tillväxt kan samexistera med låg inflation.
                                                
8 Organisation for Economic Cooperation and Development

http://www.itps.se)/
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• För det andra så handlar det om en ökad liberalisering och avreglering.
• För det tredje så står kunskap med teknisk inriktning i fokus. Detta är grunden i det nya

tjänste- och nätverkssamhället där informations- och kommunikationstekniken är
central (http://www.itps.se).

Sammanfattningsvis kan det sägas att ”den nya ekonomin” till stor del handlar om kunskap
som utgörs av ett allomfattande teknologiskt genombrott och de ekonomiska aktiviteter
som baseras därpå (Braunerhjelm & Thulin, 2000).

4.2.3 Kunskapskapitalet
Kunskapskapital är ett flerdimensionellt begrepp som spänner över utbildning till
individers förmåga att tillgodogöra sig ny kunskap, satsningar på forskning och utveckling,
kvalitet på företagsledare, samt företags eller organisationers kompetens.
Kunskapskapitalets betydelse för tillväxt och välstånd är sedan länge känt. Den moderna
nationalekonomins fader, Alfred Marshall, hävdade redan i slutet av 1800-talet att
”kunskapen är den viktigaste drivkraften för tillväxt” (Braunerhjelm & Thulin, 2000). I den
s.k. ”nya ekonomin” har kunskapskapitalets roll förstärkts. Det har blivit allt viktigare för
regioner och nationer att kunna konkurrera med kunskap på de globala marknaderna. En
välutbildad arbetskraft med både experter och bredd är nödvändiga för att kunna överleva
och hävda sig på en internationell marknad. Det nya i ekonomin är att tillgången på
kompetens bestämmer tillväxten, inte tillgång på fysiskt kapital och arbetskraft.

4.2.3.1 Kunskapskapital och politik
Som nämnts ovan är kunskap en av grundpelarna i ”den nya ekonomin” och en absolut
förutsättning för tillväxt. Därför är det viktigt att politik utformas så att ”den nya
ekonomin” kan få fotfäste. Med det menas bl.a. att satsningar måste göras på utbildning.
Sverige har sedan flera år ett uttalat mål att höja landets kunskapsnivå och ligger i topp vad
gäller satsningar på FoU (Braunerhjelm & Thulin, 2000).

4.3 Begreppet teknik
Vad är teknik? Författarna uppfattar att många dagligen använder begreppet utan att
reflektera närmare över betydelsen. Först när detta vardagliga ord ska preciseras så
framkommer begreppets mångtydighet. Mattematik, engelska och svenska räknas som
teoretiska ämnen, medan teknik till stor del är ett praktiskt ämne. Författarna tror att det
kanske är därför som ämnesområdet teknik ofta uppfattas som otydligt jämfört med andra
ämnen. Teknik finns överallt i vår vardag. Att gå runt i vilket hem som helst är att möta en
mångfald tekniska lösningar som arkitektur, formgivning, datorer, tekniska apparater o.s.v.
Vad betyder ordet teknik? Teknik betyder ”konstfärdig”, ”hantverksmässig”, ”en
sammanfattande benämning på alla människans metoder att tillfredsställa sina önskningar
genom att använda fysiska föremål. Föreställningen att all teknik är tillämpad
naturvetenskap är missvisande” (http://www.ne.se).

http://www.itps.se)/
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Tomas Ginner, universitetslektor och föreståndare för Centrum för tekniken i skolan
(CETIS) definierar ordet teknik på följande sätt:

”Teknik är allt det som människan sätter mellan sig själv och sin omgivning för att uppfylla
olika behov samt de kunskaper och färdigheter hon utvecklar och förvaltar i denna
process.” (Svedin-Loch, 2002).

4.4 Framtidens teknik = IT och data?
Stora förändringar i människans levnadsvillkor och i samhällets uppbyggnad har skett
under det senaste århundradet. Två faktorer har påverkat i stor utsträckning, den ökande
internationalisering och IT:s genombrott (SOU 1994:118). Efterkrigstidens snabba
utveckling av automatisk databehandling (ADB) och telekommunikation har kommit att få
andra dimensioner till följd av den nya informationsteknologin (SOU 1992:110). IT
inkluderar datorer, nätverk, intranät, elektronisk handel o.s.v. Datorer representerar en stor
del av begreppet IT (Szymanski, Szymanski och Pulschen, 1995).

I ett försök att öka naturvetenskaps- och teknikintresset och förändra den traditionella
bilden av teknik så har regeringen, som tidigare nämnts, startat ett NOT- projekt. Vid en
översiktlig genomgång av olika hemsidor på Internet som författarna gjort och även vid en
granskning av olika projekt som pågår inom NOT- området, upptäcks en uppsjö av olika
data/IT-hemsidor och projekt som är riktade mot skola, lärare och elever. Datorer har
revolutionerat den moderna världen och de håller fortfarande på att integreras i skolan.
Frågan som författarna ställer sig, är om en totalsatsning och fokusering på datorer bidrar
till att teknik = IT/datorer och ingenting annat. Kanske är det så, att man gör sig en
”björntjänst” genom att göra den nuvarande uppfattningen av teknik till en enkelspårig
framtida uppfattning där teknik = datorer (http://www.skolverket.se).

I läroplanen, där teknikämnet har en egen kursplan står det noggrant beskrivet hur teknik
ska arbetas med utifrån ett undersökande arbetssätt. Det poängteras att teknik inte självklart
ska kopplas ihop med tillämpad naturkunskap eller slöjd utan att ämnet har en egen
kunskapsbas (http://www.skolverket.se).

4.5 Teknikämnet på grundskolan idag
För enskilda individer och för samhället som helhet är det viktigt att grundskolans
teknikundervisning bidrar till attityder och förhållningssätt som leder fram till att tekniken
”öppnas upp” för samtliga grundskoleelever. Samhällets visioner när det gäller
teknikundervisning formuleras i de styrdokument som reglerar, d.v.s. kursplanen i teknik.
Idag finns teknikämnet på alla stadier på grundskolan. En utgångspunkt för introduceringen
av teknik på alla stadier i grundskolan, var ambitionen att öka möjligheter till ett praktiskt
arbetssätt i skolan. Teknikämnet, med sin vardagsanknytning och sitt ”laborativa”
arbetssätt sågs som en modell för hur undervisning också i de övriga ämnena skulle kunna
inriktas mot ett mer ”elevaktivt” arbetssätt. Utöver önskemålen när det gäller arbetssätt
anger kursplanen att undervisningen i teknik ska uppmärksamma grundskoleelever på

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se)/
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kopplingen mellan teknik och samhällets utveckling, och ge dem tillfälle att praktiskt öva,
observera och konstruera. Undervisningen ska också väcka och stimulera intresset för
teknik hos alla grundskoleelever, oavsett kön och inte minst, ge dem grundläggande
tekniska kunskaper. Vad som menas med grundläggande tekniska kunskaper är ej helt
klarlagt. Teknik som kunskapsområde innefattar flera områden och vad som menas med
teknisk kompetens besvaras på olika sätt beroende på vem man frågar (Skogh, 2001).

Teknikämnets innehåll är på många sätt otydligt och bristen på undervisningstraditioner när
det gäller den tidiga tekniska undervisningen har präglat ämnet teknik sedan det
introducerades i grundskolan som ett obligatoriskt skolämne i början på 80-talet. Då fanns i
stort sett inga anvisningar om vilka teknikområden som undervisningen skulle utgå ifrån.
Följden blev att många lärare utformade teknikundervisningen själva eller med hjälp av de
få läromedel som fanns tillgängliga. I kursplanen som kom 1994 definieras teknik som
kunskapsområde utifrån ett antal centrala perspektiv och frågeställningar, men vilka
specifika teknikområden och moment som ska ingå i undervisningen anges däremot inte,
vilket ger utrymme för egna tolkningar (Skogh, 2001).

Teknik har traditionellt betraktats som ett manligt, smutsigt, mekaniskt och tungt ämne.
Författarna anser att den stora betydelse som teknik kommer att ha i framtiden inte
återspeglar sig i den tid och de resurser som ämnet idag får på grundskolan. Det pratas
mycket om hur viktig tekniken är, men det märks ännu inte i undervisningen. Författarna
tror att det krävs en målmedveten satsning på teknik för att ändra dagens uppfattning.

4.6 Flickor på grundskolan och teknik
Tidigare studier visar att flickor på grundskolan inte intresserar sig för processer vilkas
resultat inte går att koppla till mänskliga värden eller som har konkret betydelse för dem
själva. Inlärningsstilar hos flickor och pojkar är också annorlunda. Flickor läser
instruktioner och följer anvisningar, medan pojkar prövar sig fram. Först när pojkarna på
grundskolan upptäcker att de kört fast använder de sig av instruktioner (Svedin-Loch,
2002). Om en allsidig utveckling ska nås anser författarna att det är viktigt att fler
flickor/kvinnor lockas till yrken inom tekniska områden. Det är väsentligt att ett kvinnligt
tänkande utvecklas i dagens och framtidens teknik, eftersom andelen kvinnor som lever
ensamma och utan inrådan av en man, tar beslut om inköp av en mängd olika tekniska
saker som bilar, TV-apparater, datorer, telefoner o.s.v.

Pojkar på grundskolan gillar fysik, teknik och att experimentera. De accepterar okritiskt
krångliga saker eftersom det är ”manligt” och eftersom de ”vet” att de ska gilla teknik.
Flickor reagerar däremot på ett annat sätt. De ”vet” troligtvis att naturvetenskap och teknik
är ”svårt” och att de inte borde gilla det. Mer än pojkar behöver flickor se nytta, helhet och
mening med det de gör för att bli intresserade (Johannesson & Stenberg, 2001). Författarna
menar att grundskolan måste bli bättre på integrera teknikämnet över ämnesgränserna, så
att eleverna kan se en tydlig nytta och mening med teknikundervisningen.
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I Else-Marie Stabergs (1992) avhandling redovisas att enligt tidigare studier så tar flickor
och pojkar på grundskolan med sig föreställningar om kvinnligt och manligt till
klassrummet och för över dessa på skolämnena. Skolämnena blir då associerade till
kvinnligt eller manligt. T ex. fysik och kemi maskuliniseras i denna process. I flickornas
föreställning om vad som passar sig för dem, ingår inte intresse för teknik och därför tar de
avstånd. Grupptrycket bland flickor på grundskolan förstärker denna tendens.
Uppfattningen att teknik är ett maskulint ämne fortsätter även på universitetsnivå.
Författarna är av åsikten att det kommer ta lång tid innan de grundläggande uppfattningarna
om vad som är kvinnligt och manligt förändras.

4.7 Brist på förebilder
Intressanta och spännande förebilder vad gäller personer, yrken och prylar påverkar
kvinnliga och mannliga intressen. Författarna anser att ett problemområde är att det saknas
positiva förebilder inom teknik för både unga kvinnor och män. Det som på 60- och 70-
talen ansågs vara världsfrälsande, d.v.s. en professor i vit rock, har idag ersatts av
mediapersonligheter och yrken som grundskoleelever ser på TV. Dessutom är dagens
”coola” tekniker en avhoppad student som tjänar miljoner på något som de uppfunnit
hemma i källaren (Johannesson & Stenberg, 2001).

4.8 Teknikstuderande i Trollhättan
Antalet gymnasister på olika tekniska program minskar i Trollhättan år från år. Författarna
är av åsikten att en stad som Trollhättan som erbjuder en mängd olika yrken och
möjligheter inom tekniksektorn, borde bidra till att attrahera ungdomar till tekniska
utbildningar. Trots att Trollhättan har en lång industritradition med etablerade företag som
t.ex. Saab och Volvo Aero, så visar trenden att antalet gymnasister på teknikinriktade
program minskar. Även om Trollhättans kommun investerat för att bibehålla ett tekniskt
intresse och kunnande, genom att bl.a. vara delägare i ”science centret” Innovatum, så
uppvisar statistiken (se fig 4.1. nedan) ett sjunkande antal teknikstuderande på gymnasiet i
Trollhättan (http://www.kub.trollhattan.se). Vidare kan frågan ställas hur teknikintresset i
regionen kommer påverkas då t.ex. Saab i dagsläget är drabbat av stora varsel. Författarna
tror att trenden med minskat antal sökande kommer att fortsätta inte minst på grund av det
nuvarande läget på arbetsmarknaden. Elever på grundskolan får uppleva föräldrars,
släktingars och vänners arbetslöshet vilket troligtvis inverkar på antalet sökande till
teknikutbildningar i negativ riktning.
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FIG 4.1. ANTAL ANTAGNA ELEVER TILL NATURVETENSKAPSPROGRAMMET, VOLVO AEROPROGRAMMET SAMT
TEKNIKPROGRAMMET UNDER ÅREN 1999-2002 I TROLLHÄTTAN

(egen figur)

4.9 Valet till gymnasiet
Dagens ungdomar lever i ett samhälle som ingen tidigare generation upplevt.
Valmöjligheterna är obegränsade vilket författarna tror kan leda till svår beslutsvånda t.ex.
vid gymnasievalet. Ett problem vid gymnasievalet kan vara att det sker mitt i brytpunkten
mellan barndom och vuxenliv. För många är det troligen det första stora beslut de fattar om
sitt eget liv. Många faktorer skall tas hänsyn till, dels det egna intresset, föräldrar, vänner,
framtid, etc. Att nå fram till ungdomar i det mediabrus som de är utsatta för är en utmaning.
Vilka faktorer anser de själva vara viktiga vid gymnasievalet?

I en tidigare studie utförd 1996 av Universum Institutet hävdar ungdomar att valet av
gymnasieprogram i första hand är deras eget och att det i huvudsak är beroende av den egna
personligheten samt intresset för olika ämnesområden. Valet upplevs som livsavgörande
varför ungdomar tar stort intryck av föräldrars och syskons råd och synpunkter, dessutom
känns det viktigt att gymnasieutbildningen är så bred som möjligt. Lärare inspirerar eller
avskräcker och påverkar därmed inställning till olika ämnen. Rykten om olika program
påverkar ungdomars val, liksom fördomar och vänners erfarenheter. SYO- konsulenten och
media påverkar också, samt förutsättningar att få arbete, oberoende av inriktning. Studien
visade också att valet av praoplats i åttonde klass väcker funderingar kring yrkesval.
Dessförinnan rör sig tankarna mest kring ”drömjobb” som egentligen saknar relevans. I
samband med val av praoplats tar dock eleverna sig en funderare över vad de egentligen
vill göra i framtiden (Ungdomars attityder till teknik, Nothäfte 9/1997).
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4.10 Arbetsmarknaden
Den konjunktur som idag råder på marknaden har lett till att sysselsättningen har stagnerat.
Indikatorer, såsom varsel, tyder på att en ytterligare försvagning är att vänta.
Sysselsättningen bedöms därför falla under 2003 och börja öka först 2004.
(http://www.konj.se).

Tidigare undersökningar har visat att ungdomar vid utbildningsval påverkas av
arbetsmarknadens utseende. D.v.s. finns det många attraktiva och välbetalda jobb inom en
sektor, bidrar det till att intresset för utbildningar inom den sektorn ökar. Här kan en
parallell dras till ”IT-boomen” som bidrog till att antalet datastuderande ökade drastiskt.
Författarna anser dock att det är svårt att förutsäga hur arbetsmarknaden i stort kommer
påverka ungdomars utbildningsval, inte minst eftersom det är svårt att veta exakt hur
framtiden kommer se ut. Prognoser (se fig. 4.2) förutsäger dock att behovet av
högskoleutbildad arbetskraft med teknisk inriktning kommer att öka.

FIG 4.2. PROGNOS ÖVER FRAMTIDA BEHOV AV ARBETSKRAFT

(http://www.scb.se)

4.11 Sammanfattning av problemanalys
Teknik kan indelas i en mängd olika problemområden. En del handlar om den tekniska
utvecklingen och hur den påverkar samhället vi lever i. Ett stort problem för Sverige är att
den tekniska kompetensen måste utökas, om vår position som välfärdsland ska kunna
bibehållas. Ska attityden till teknik undersökas är det viktigt kartlägga teknikbegreppets
innebörd. Oftast används ordet utan närmare reflektion. En problemdel är att teknik betyder
olika för olika människor. Om teknikintresset ska öka är det viktigt att grundskolans
teknikundervisning ”öppnas upp” och görs tillgänglig för samtliga grundskoleelever,
oberoende av kön. I grundskolans kursplan anges att grundläggande tekniska kunskaper ska
förmedlas, vad som menas med tekniska kunskaper är dock ej klarlagt. Denna otydlighet
har lett till att teknikämnet till stor del har styrts av den lärare som lett undervisningen.

http://www.konj.se/
http://www.scb.se/
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Trollhättans kommun har investerat för att bibehålla ett tekniskt intresse genom ”science
centret” Innovatum. Trots denna investering och trots Trollhättans långa industritradition
med etablerade företag som Saab och Volvo Aero, så har antalet gymnasister på stadens
tekniska program minskat år från år.
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5 Teoridiskussion

 I föreliggande kapitel presenteras och beskrivs de teorier studien stödjer sig på. Först
beskrivs attityder och dess beståndsdelar, därefter behov och motiv. Kapitlet avslutas med
den tysta revolutionen och en sammanfattning.

5.1 Attityd
Attityder hänger ihop med våra grundläggande värderingar, vilka vi är, vad vi tycker och
hur vi ser på andra. Speciellt i ungdomstiden är detta frågor som får oss att fundera och vars
svar hjälper till att identifiera oss som individer. Vissa attityder och värderingar är mer
centrala för oss och hänger ihop med våra grundläggande värderingar. Tidigt utvecklas
attityder vad gäller religiösa, politiska, nationella och könsmässiga frågor. Andra attityder
är mer perifera, t.ex. ändras klädstil och frisyr efter hur modet ser ut. Under mer än femtio
år har begreppet attityd studerats och analyserats. Syftet har varit att försöka förstå den
påverkan som attityder har på det mänskliga psyket. Sedan länge har det varit känt att
attityder har flera och ibland sinsemellan motstridiga komponenter (Tamm, 2002).

En attityd består av tre olika delkomponenter:
• Den kognitiva/kunskaps delen är kopplat till vad respondenten tror, samt medvetenhet

och kunskap om ett objekt eller en situation.
• Den affektiva/känslo delen är kopplad till respondentens känslor som refererar till vad

respondenten gillar eller föredrar.
• Beteende delen, d.v.s. hur respondenten agerar utifrån de två ovanstående delarna.

Bevis på respondentens tidigare beteende används ofta för att förutsäga framtida
beteende.

Dessa komponenter påverkar våra tankar, känslor och vår vilja (Tamm, 2002).

5.1.1 Länk mellan attityd och handling
Om en attityd kommer leda till en viss handling eller tvärtom, att en viss handling kommer
leda till en attitydförändring, har varit en grundläggande fråga inom forskningen. Vad
forskare försökt utröna är om det finns ett samband mellan komponenterna i en attityd,
d.v.s. de kognitiva, de affektiva och de handlingsinriktade. Det har kunnat påvisas att
samband finns ”åt båda håll”, d.v.s. attityder påverkar individers handlingar och handlingar
påverkar individers attityder. Ett exempel på att en attityd påverkar en handling är en
individ som upplever att hon delar ett partis värderingar också röstar på detsamma. Att
handlingar påverkar individers attityder är t.ex. införandet av bilbälteslagen som i början
upplevdes som ”frihetsberövande”. Idag tycker de flesta att bilbälten är en bra
säkerhetsanordning (Tamm, 2002).

5.1.2 Påverkan av attityder
För att kunna ändra ett beteende måste man känna till individernas attityd. Förändring av
ett beteende sker således genom påverkan och förändring av en etablerad kunskap om ett
fenomen och/eller att man påverkar eller förändrar individers känsla inför något. Genom
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påverkan av dessa två delar fås förhoppningsvis en förändring av beteendet. Att det finns
en relation mellan attityd och beteende är som nämndes ovan ett generellt antagande, men
det är inte enkelt eller okomplicerat, människan är en irrationell och komplex varelse
(Kinnear & Taylor, 1996). Det är svårt att förändra en attityd eftersom den består av en
mängd olika faktorer som personlighet, kunskap, erfarenhet och känslor. Då en attityd ska
förändras måste man förändra en eller flera av dessa faktorer. Det är lättare att förändra och
anpassa en produkt eller en tjänst till individers attityder än tvärtom (Wärneryd, K-E,
1986).

5.1.3 Motivation, attityder och agerande
Då uppgiften vid tekniska problem är att lösa dem, kommer resultatet av ansträngningarna
att framgå på ett konkret och tydligt sätt – det blir uppenbart om man har lyckats eller inte.
Det är därför inte förvånande att teknik ofta väcker känslor hos både barn och vuxna.
Frågan om vilken betydelse attityder och förhållningssätt har för hur individer hanterar
(och lyckas) med uppgifter de ställs inför har genom åren intresserat både pedagoger och
filosofer. Georg Henrik von Wright (1983) menar att en viktig förutsättning för att vi ska
vilja ge oss i kast med en uppgift av något slag är att vi gör en bedömning om utsikterna att
klara av uppgiften. Är utsikterna att lyckas mycket små, menar von Wright att det är troligt
att vi kommer att avstå ifrån att ens försöka (Skogh, 2001).

5.2 Behov och motiv
Människor har många olika behov och många olika motiv för att tillfredsställa dem. Vissa
behov är biologiska och nödvändiga för vår överlevnad såsom hunger, törst och sömn.
Andra behov är mer psykologiska och handlar om att tillfredsställa en önskning (Tamm,
2002).

5.2.1 Maslow
Den humanistiske psykologen Abraham Maslow har ingående studerat människan utifrån
hennes behov och motiv. Ett grundläggande antagande i Maslows teori är att människor
ständigt strävar efter något och att denna strävan drivs framåt av olika behov och motiv. Så
fort ett behov är uppfyllt så uppstår andra önskningar och i denna strävan utvecklas
människan mot ett allt större självförverkligande. Just självförvekligande är det centrala i
Maslows teori. Han menar att människor måste ta vara på sina speciella talanger att bli
”någon”. Denna strävan efter att bli ”någon” är en unik mänsklig egenskap som är central i
alla människors liv. Maslow påpekar  att självförverkligande är centralt, men trots detta är
det få förunnat att bli det man vill eller önskar. Många hinder ligger i vägen innan man
kommit dit, t.ex. betygskrav hindrar från att välja en viss sorts utbildning, arbetsmarknaden
ser ut på ett visst sätt eller de talanger som vi har blir förbisedda (Tamm, 2002).

5.2.1.1 Maslows behovspyramid
Maslow ordnade människans behov i fem nivåer: 1) fysiologiska behov, 2) trygghetsbehov,
3) gemenskaps- och tillgivenhetsbehov, 4) behov av uppskattning och 5) behov av
självförverkligande. Dessa systematiserade han i en behovstrappa/pyramid, där han
ordnade behoven utifrån hur väsentliga de är för individens överlevnad. Det första steget i
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trappan/pyramiden är de primära behoven vilket innebär hunger, törst, sömn o.s.v., vilka
alla är grundläggande för människors överlevnad. Därefter placerade han de psykologiska
behoven, trygghet, kärlek, gemenskap, respekt, självförverkligande och kallade dessa för
sekundära. Maslow antog att först när behoven på en lägre nivå har tillfredsställts, blir
behoven på nästa nivå viktiga. Förutom dessa grundläggande behov finns också ett antal
metabehov, exempel på dessa är behov av kunskap, kreativt skapande, skönhet och
ordning. De människor som är självförverkligade har även ett antal metabehov. De är
filosofiska i sin karaktär och inte inbördes rangordnade. Maslow menade att alla behov är
bristbehov, förutom behovet av självförverkligande och metabehov som är
utvecklingsbehov. Bristbehov ”krymper” människan, medan utvecklingsbehoven endast
kan utveckla människan. Maslow menade dock att metabehoven är mycket viktiga för en
självförverkligad individ och kan om de inte blir tillfredsställda leda till ångest och apati
(Tamm, 2002).

                      FIG 5.1. MASLOWS BEHOVSPYRAMID

             (Tamm, 2002)

5.3 ”Den tysta revolutionen”
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synsätt, prioriteringar och värderingar tar över i unga generationer. Inglehart menar att
varje generation blir mer flexibel och frihetssökande än den föregående och samhället
förskjuts därmed i en postmaterialistisk riktning. Samtidigt som detta sker, lever det gamla
kvar och leder till krockar inom generationer, mellan unga och gamla. På samhällsnivå sker
dock denna förändring långsamt och odramatiskt. En sådan förändring är en kopplad
process, när samhället förändras så skapas nya livsvillkor vilka i sin tur leder till nya
värderingar och attityder som omskapar samhället. En konsekvens av detta resonemang är
att samhället värderingsmässigt främst förändras genom att nya generationer kommer till
och gamla försvinner (Jegers & Lindgren, 1996).

5.3.1 Andra perspektiv på den tysta revolutionen
Inglehart menar att värderingsförändringarna är ett skifte i fokus, bort från materiella
trygghetsvärden mot immateriella frihetsvärden. I boken ”Det osynliga kontraktet”
beskriver Hans Zetterberg (1984) samma förändring med begreppen yttervärldsvärderingar
och inresvärldsvärderingar. Enligt Zetterberg sker ett skifte av fokus från den yttre världen
till den inre världen, d.v.s. från den yttre där materiellt välstånd gynnas till en inre där
livskvalitet prioriteras. I vårt moderna välfärdssamhället arbetar allt färre med ren
produktion. Arbetet är inte längre ett instrument för överlevnad utan får ett värde i sig, det
blir ett medel för självförverkligande (Jegers & Lindgren, 1996).

5.4 Sammanfattning av teoriavsnitten
Om ett beteende ska förändras är det viktigt att känna till individens attityd, eftersom en
beteendeförändring sker genom påverkan och förändring av känslan eller kunskapen inför
något. En grundläggande del i studien är således den del som handlar om attityder, eftersom
en kartläggning av attityden till teknik är nödvändig om teknikintresset ska öka. Människor
har många olika behov. Vissa är biologiska och nödvändiga för vår överlevnad, andra är
psykologiska och handlar om att tillfredställa en önskan. Denna teori stöttar vår diskussion
om gymnasievalet som ett självförverkligande. Ytterligare en teori som presenteras är ”den
tysta revolutionen”. Teorin går ut på att samhället förändras värderingsmässigt genom att
nya generationer tillkommer och gamla försvinner. Författarna har utifrån denna teori
diskuterat om teknikbegreppet och hur dess betydelse kommer uppdateras med tiden.
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6 Metod

Föreliggande kapitel beskriver rapportens metodologiska upplägg. Studien har genomförts
med både kvalitativ och kvantitativ metod. Motiveringar till val av metod redovisas.
Därefter följer genomgång av urval, informationsinsamling, bortfallsanalys, tillförlitlighet
och undersökningens tillvägagångssätt.

6.1 Undersökningens uppläggning

6.1.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod
Det finns två olika metoder man skiljer på, nämligen kvalitativa och kvantitativa metoder.
Det som skiljer dessa åt är användandet av siffror och statistik. En likhet mellan metoderna
är att de har gemensamma syften. De vill båda ge en förståelse av samhället vi lever i. En
kvantitativ metod bygger på att omvandla information till siffror och mängder. Den har som
avsikt att beskriva och förklara det fenomen som studeras och utifrån urvalet säga något om
den grupp som urvalet gäller. Fokus ligger på det gemensamma, det genomsnittliga eller
representativa. Motivet till val av kvantitativ metod är att det är intressant att beskriva och
förklara det gemensamma, det genomsnittliga och representativa. En enkätundersökning
genomfördes då det gav en möjlighet att nå ut till många första- års gymnasister. En
kvalitativ metod bygger istället på tolkning eller uppfattning om den information som
samlas in, t.ex. tolkning av referensramar, motiv, sociala processer och sammanhang.
Forskaren har för avsikt att beskriva och förstå det fenomen hon/han studerar och
intresserar sig för det unika och säregna. Allt detta har som gemensamt att de inte kan och
inte heller bör omvandlas till siffror (Holme & Solvang, 1997). Det kvalitativa inslaget
består av tolkning och förståelse av svaren på djupintervjuernas öppna frågeställningar.

Kombination av den kvalitativa och kvantitativa metoden kan genomföras på flera sätt:
1. Kvalitativa undersökningar kan vara en förberedelse till kvantitativ.
2. Kvalitativa undersökningar blir en uppföljning av kvantitativa undersökningar.
3. Användning av kvalitativa och kvantitativa metoder både under insamling av data och
    analysen av informationen.
4. Kvalitativ information som sedan kvantifieras under analysens gång.
(Holme & Solvang, 1997).
I föreliggande studie har den tredje kombinationen använts, d.v.s. att använda båda
metoderna samtidigt för att stärka varandra och ge en bättre förståelse.

6.1.1.1 Pilotstudie
För att sätta sig in i ämnet och lättare kunna konstruera frågor till enkätundersökningen och
djupintervjuerna genomfördes två stycken pilotstudier vid Östrabogymnasiet i Uddevalla.
Den första pilotstudien bestod av en djupintervju med en datalärare, Inger Jarnkvist-
Schalander (se bilaga 1). Kontakt togs efter en artikel i tidningen Bohusläningen där Inger
intervjuades med anledning av sitt engagemang för tjejer och teknik. Författarna träffade
Inger för ett möte och höll en informell och semistrukturerad intervju. D.v.s. författarna
hade ett antal frågor som Inger ombads att diskutera kring. Den andra pilotstudien var en
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gruppdiskussion och idén till den föddes under mötet med Inger. Syftet med
gruppdiskussionen var att få ta del av gymnasisters tankar kring teknik och gymnasieval
och även detta möte hade en semistrukturerad karaktär. Till gruppdiskussionen valdes tre
kvinnor och tre män från gymnasiet, två stycken från varje årskurs d.v.s. sex respondenter
totalt. Dessa valdes ut av Inger på grundval av att de var öppna och hade lätt för att prata
och uttrycka sig, som inte var ”rädda” för att uttrycka sig.

6.1.2 Vetenskapligt synsätt
Då undersökningen innefattar både kvalitativa och kvantitativa metoder kan det i viss mån
sägas att både ett ”positivistiskt” och ett ”hermeneutiskt” förhållningssätt har tillämpats.
Dessa är två viktiga vetenskapliga förhållningssätt som brukar beskrivas som varandras
motsatser. Hermeneutik bygger på tolkning av uppfattningar och värderingar, där dialog är
en viktig del. Hermeneutik innebär också att bilden tolkas och utvecklas allteftersom
förståelsen för problemet växer (Patel & Davidson, 1994). Djupintervjuerna i studien stod
för det hermeneutiska inslaget. Positivism är ett synsätt som bygger på säkerställd kunskap.
Det positivistiska synsättet innebär att experiment, kvantitativ mätning och logiska
resonemang används (Holme & Solvang, 1997). Det positivistiska inslaget i studien visar
sig då en kvantitativ enkätundersökning för insamling av information har använts. Detta för
att ge en så tillförlitlig kunskap som möjligt.

6.2 Urval

6.2.1 Urval vid kvantitativ ansats
I Trollhättan och Eskilstuna finns tre stycken gymnasieskolor på vardera ort. En
kartläggning av vilka program som fanns på respektive skola gjordes. Därefter valdes Nils
Ericsonsgymnasiet i Trollhättan, eftersom det gymnasiet hade lämpliga och passande
utbildningar för studien, som t.ex. teknikprogrammet. Utifrån detta valdes den
gymnasieskola i Eskilstuna som mest påminde om Nils Ericsonsgymnasiet, d.v.s. den med
liknande utbildningar. Valet föll på Rinmangymnasiet. Ett annat initialt steg var att ta reda
på hur många första- års gymnasister som fanns på varje skola. Baserat på antal första- års
gymnasister bestämdes det att enkätundersökningen skulle gå ut till sex stycken klasser, tre
i Eskilstuna och tre i Trollhättan.

De naturliga kluster som finns i en skola användes, d.v.s. klasserna. Fördelarna med att
använda klasser som kluster är att det är enkelt att få kontakt med klasser via deras mentor
eller klassföreståndare och det är enkelt att uppsöka klasser vid utdelning av frågeformulär.
Att använda klasser som kluster torde också innebära en hög svarsfrekvens om enkäterna
lämnas ut personligen. I nedanstående figurer redovisas valda skolor och klasser i
Trollhättan respektive Eskilstuna. (SAAB = Saabprogrammet, TE = Teknikprogrammet,
VA = Volvo Aeroprogrammet, SMIP = Specialutformat program med industriell teknisk
inriktning, IP = Industri-programmet)
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FIG 6.1. URVAL I TROLLHÄTTAN

(egen figur)

FIG 6.2. URVAL I ESKILSTUNA
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6.2.2 Urval vid kvalitativ ansats
För kvalitativ forskning gäller att ”urvalet görs systematiskt utifrån vissa medvetet
formulerade kriterier som är teoretiskt och strategiskt definierade” (Holme & Solvang,
1997).
Tre kriterier att göra urval från:
1. Få ett så stort informationsinnehåll som möjligt genom att välja personer som är så

olika som möjligt.
2. De personer som är medvetna om ämnet bör väljas av författarna. En fara är dock att

dessa personer kan försköna/förbättra verkligheten.
3. Intervjupersoners vilja och förmåga att uttrycka sig är viktiga (Holme & Solvang,

1997).

För djupintervjuerna valdes respondenter från de kluster/klasser som redan valts. Från
dessa kluster/klasser indelades kvinnliga och manliga första- års gymnasister i varsinn
grupp. I dessa grupper valdes sedan slumpmässigt en kvinnlig och en manlig gymnasist,
d.v.s. två respondenter från varje kluster/klass. Sammanlagt utfördes 6 stycken
djupintervjuer på varje gymnasieskola. I den kvalitativa undersökningen, d.v.s.
djupintervjuerna användes öppna frågeställningar (se bilaga 5). Respondenterna gavs
möjlighet att med egna ord fritt beskriva sina attityder.

6.3 Informationsinsamling

6.3.1 Primär- och sekundärdata
Data kan delas in i två typer, primär- och sekundärdata. Primärdata är data som forskaren
själv samlar in till ett bestämt ändamål (Halvorsen, 1992). Sekundärdata är data som redan
finns insamlad, till exempel historisk information. När information hämtas ur en
sekundärkälla innebär det att redan befintlig information tolkas, som till exempel böcker,
databaser och/eller tidningar (Bell, 1995). I denna studie har både primär- och
sekundärdata använts. Sekundärdata som användes i denna undersökning består av
litteratur och utredningar. Dessutom har en hel del information hämtats från Internet.
Primärdata består av data som man själv samlar in för ett bestämt ändamål. Den primärdata
som i denna studie samlats in består av en enkätundersökning och personliga intervjuer.

6.4 Bortfallsanalys
Innan bearbetning av materialet påbörjas bör en bortfallsanalys utföras, såvida inte en
mycket hög svarsfrekvens uppnåtts. Idag kan man räkna med en svarsfrekvens på mellan ca
50 och 75 procent på många enkätundersökningar. När det gäller intervjuundersökningar är
svarsfrekvensen ofta något högre, ca 75-85 procent. Om undersökningen gäller speciella
grupper eller kategorier kan man komma upp i något högre svarsfrekvenser på både enkäter
och intervjuer (Trost, 1994).
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Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) bör resultat av undersökningar med en svarsprocent
under 60-70 procent betraktas med skepsis. Orsaker till bortfall kan vara att det inte går att
få kontakt med respondenten, vägran, språksvårigheter, sjukdom eller svårigheter med att
tyda frågeformuläret p.g.a. att det är ofullständigt eller slarvigt ifyllt. Den viktigaste
åtgärden för att begränsa bortfallet i enkätundersökningar är att ha ett klart och inte alltför
omfattande frågeformulär. För att öka svarsfrekvensen i denna studie har författarna på
förhand talat om att en undersökning kommer utföras. Bortfall som framkom under denna
studies gång berodde på att gymnasisterna inte kom på lektionerna eller på grund av
sjukdom. Tabell 6.1 visar studiens bortfall. Svarsfrekvensen var 88 % i Trollhättan och 75
% i Eskilstuna.

Trollhättan Eskilstuna
Utvalda, antal 49 57
Närvarande, antal 43 43
Borfall i % 12 25

TAB 6.1. Bortfall i Trollhättan och Eskilstuna

Författarna anser att bortfallet inte påverkade studiens resultat bortfallet i Trollhättan var 12
% och i Eskilstuna 25 %, vilket ligger inom ramen för acceptabelt bortfall.

6.5 Tillförlitlighet

6.5.1 Reliabilitet och validitet
En studies tillförlitlighet respektive giltighet bestäms av dess reliabilitet och validitet
(Kinnear & Taylor, 1996). Reliabilitet eller tillförlitlighet har att göra med studiens
förmåga att motstå slumpinflytande (Lekvall & Wahlbin, 2001). Reliabilitet är således ett
mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen
under lika omständigheter (Holme & Solvang, 1997). Validitet eller giltighet är ett mått på
om en fråga mäter eller beskriver det den skall mäta eller beskriva. För att få hög
tillförlitlighet gäller det att vara medveten om och försöka minimera den påverkan som
intervjuaren kan ha på respondenten. Det finns alltid en risk att intervjuarens egna åsikter
och attityder kan påverka respondenten (Holme & Solvang, 1997). I en intervjusituation
gäller det således att försöka vara objektiv, vilket författarna hade åtanke. Stor vikt har
även lagts vid frågekonstruktionen för att de inte skulle vara ledande.

6.6 Undersökningens tillvägagångssätt
I uppstarten av studien utfördes två pilotstudier för att på ett bättre sätt kunna formulera
frågor till enkätundersökning och djupintervjuer. Fortlöpande under studiens gång
inhämtades också mycket information från litteratur och från olika webbsidor. Insamling av
information från primärkällor skedde via frågeformulär och djupintervjuer, vilka
genomfördes på Nils Ericsonsgymnasiet i Trollhättan och Rinmangymnasiet i Eskilstuna.
Vid konstruktion av frågeformulär togs hänsyn till att en dator skulle användas vid



Attityd till teknik

31

bearbetning av materialet, detta så att informationen lättare kunde kodas och
sammanställas. I djupintervjuerna valde författarna att arbeta med öppna frågor för att ge
respondenterna möjlighet att med egna ord beskriva sina attityder till teknik. Den
insamlade informationen sammanfattades i resultatet med hjälp av bl.a. diagram för att
lättare kunna dra slutsatser.
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7 Resultat

Kapitlet inleds med en beskrivning av de resultat författarna fått fram. Resultaten
presenteras därefter  i två delar, de viktigaste resultaten och resultat kopplat till studiens
syfte.

7.1 Inledning
Resultaten som presenteras har framförallt grund i enkätundersökningen som utfördes, men
stärks också av djupintervjuerna (se bilaga 6).

7.2 Sammanställning av de viktigaste resultaten
• Ingen tydlig skillnad mellan Eskilstuna och Trollhättan.
• Ungefär 80 % av första- års gymnasisterna tycker att teknik är spännande.
• Ca 65 % av gymnasisterna i båda städerna ser ingen ”röd tråd” mellan teknik i

grundskolan och gymnasiet.
• Ca. 25 % av gymnasisterna i Trollhättan anser att Innovatum har bidragit till deras

teknikintresse.
• Ca. 10 % anser att Innovatum bidragit till val av gymnasieprogram.

7.3 Resultat kopplat till studiens syfte

7.3.1 Övergripande frågor
Följande övergripande frågor ställdes i syftet, svaren presenteras här i samband med
respektive fråga:

1. Har Innovatum haft någon inverkan på första- års gymnasisterna i Trollhättan med
avseende på deras attityd till teknik?
Vid  jämförelse med Eskilstuna kan ingen skillnad på attityder urskiljas. I båda 
städerna framkommer en positiv attityd till teknik.

2. Vad betyder begreppet ”teknik” för första- års gymnasister, kan man se någon skillnad
mellan Trollhättan och Eskilstuna?
Majoriteten av första- års gymnasisterna anser att teknik är detsamma som mekanik, i
stort sett kan ingen skillnad urskiljas mellan städerna.

3. Vilka faktorer påverkade första- års gymnasisterna vid gymnasievalet, kan man se
någon skillnad mellan Trollhättan och Eskilstuna?
Teknikintresset, d.v.s. de ämnen som programmet erbjöd samt framtidsplaner var de
huvudsakliga faktorer som påverkade gymnasievalet.
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7.3.2 Stapeldiagram
För att tydliggöra resultaten avseende attityddelarna affektion/känsla och
kognition/kunskap så presenteras de i stapeldiagram. Utgångspunkt har tagits i
attitydbegreppets beståndsdelar.

7.3.2.1 Attityd
Affektion/känsla:

FIG 7.1. TROLLHÄTTAN          FIG 7.2. ESKILSTUNA

• Diagrammen visar att majoriteten i både Trollhättan och Eskilstuna anser att teknik är
spännande.

Kognition/kunskap:

FIG 7.3. TROLLHÄTTAN           FIG 7.4. ESKILSTUNA
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• Knappt 40 % av gymnasisterna i båda städerna förknippar teknik med mekanik. I
Eskilstuna anser respondenterna i nästan lika stor utsträckning att teknik = datorer.

Beteende:
De faktorer som mest påverkade valet av gymnasieprogram var:
• Det egna intresset, d.v.s. utifrån de ämnen som fanns på det aktuella gymnasie-

programmet.
• Framtida yrkesplaner.
I både Trollhättan och Eskilstuna angav ca 90 % av respondenterna att båda dessa faktorer
påverkade gymnasievalet.

7.3.2.2 Innovatums påverkan på gymnasievalet

FIG 7.5. TROLLHÄTTAN

• 65 % håller inte med om att Innovatum bidragit till deras val av gymnasieprogram.
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8 Empirisk teoretisk analys

I  kapitlet diskuteras resultatet och kopplingar görs till teorin. Först behandlas attityder,
sedan begreppet teknik och avslutningsvis val av gymnasieprogram.

8.1 Attityd- empirisk teoretisk analys
Ingen tydlig attitydskillnad kunde upptäckas mellan gymnasister på tekniska program i
Eskilstuna och Trollhättan. Den positiva attityd som gymnasisterna visade sig ha till teknik
var ungefär den samma i de båda städerna. Hela 80 % av samtliga gymnasister tycker att
teknik är spännande. Att gymnasisterna har en positiv attityd till teknik framkom också i de
djupintervjuer som utfördes. De intervjuade visade på stor entusiasm, motivation och hade
stor framtidstro.

En attityd består, som i teoriavsnittet beskrevs, av tre delar. En affektiv/känslo-, en
kognitiv/kunskap- och en beteendedel. För att ha en attityd gentemot någonting så måste
man ha en viss kunskap om och känsla inför ett begrepp. Författarna anser inte att den
positiva attityd som framkom i studien, kan härledas till den teknikundervisning som
respondenterna hade på grundskolan. Cirka 65 % av samtliga i studien såg inte någon ”röd
tråd” mellan teknikundervisningen på grundskolan och den på gymnasiet. Gymnasisterna
uttryckte att tekniken på gymnasiet hade dålig anknytning till aktiviteten på grundskolans
tekniktimmar. Det framkom i djupintervjuerna i båda städerna att teknikundervisningen på
grundskolan ”varit ett kapitel för sig”. Detta leder till att elever på grundskolan står inför att
välja ett program på gymnasiet där de inte vet vad begreppet teknik egentligen innebär. Då
sambandet mellan grundskolans teknikundervisning och gymnasisternas attityd till teknik
kan ifrågasättas, kan frågan ställas vilka faktorer det är som gör att individer/gymnasister
har en viss attityd till teknik? I fallet med denna studie framkom en positiv attityd, men
varför det? Vad kommer det sig att gymnasisterna har en positiv attityd, om inte
grundskolan är en av orsakerna? Enligt denna studie beror den positiva attityden på ett eget
intresse t.ex. data och i flera fall på att respondenterna hade föräldrar som arbetar inom ett
teknikområde.

8.2 Begreppet teknik- empirisk teoretisk analys
Studien visar att för de flesta är teknik fortfarande av den klassiska betydelsen, mekanik. I
Eskilstuna förknippar gymnasisterna i högre grad än det som framkom i Trollhättan att
datorer = teknik. Denna uppdaterade uppfattning om tekniks betydelse, kan enligt
författarna vara ett bevis på att en ”ny generation” börjat spira (se nedan). Denna skillnad
är en av få som framkom i jämförelsen mellan de två städerna. Författarna var av
uppfattningen att en positiv attityd skulle följa en modernare inställning till begreppet
teknik, d.v.s. i större utsträckning förknippa teknik med datorer, design, form, arkitektur
etc. Begrepp som syns och hörs i dagens samhälle, inte minst via media och TV.
Författarnas uppfattning visade sig dock ej vara helt korrekt.
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8.3 Val av gymnasieprogram- empirisk teoretisk analys
Som studien visar har de flesta gymnasister på teknikinriktade program gjort ett aktivt och
medvetet val av gymnasieprogram. De har utgått från sig själva, vilka ämnen som
intresserade dem och vilka framtidsplaner de hade. Detta stöds av Maslows
behovspyramid, som förklarar människans olika behov. Många unga människor i Sverige
idag, har fått sina grundläggande behov tillgodosedda och har kommit till stadiet av
självförverkligande. Ett stadium där individen upptäcker sig själv och de egna intressena
blir alltmer centrala. Till detta stadium kan gymnasievalet knytas, om det sker utifrån egna
intressen och framtidsplaner, eftersom det då blir en del av ett självförverkligande.
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9 Slutsatser och Rekommendationer

Kapitlet presenterar de slutsatser författarna dragit utifrån studien. Kapitlet innehåller
också rekommendationer till vidare forskning.

9.1 Slutsatser
Som nämndes i resultatet kunde ingen tydlig skillnad märkas mellan Eskilstuna och
Trollhättan. Med tanke på det likriktade samhälle vi idag befinner oss i där alla i stort sett
går i samma skola, tar del av samma information och ser samma TV-program så anser
författarna att resultatet är förväntat. Likheterna mellan gymnasisterna i Eskilstuna och
Trollhättan är helt enkelt större än olikheterna.

Den olikhet som denna studie ville undersöka, d.v.s. tillgången till ett ”science center” är
inte tillräckligt betydelsefull för att i stor utsträckning påverka gymnasisternas attityd. Man
måste dock ha i åtanke att Innovatum endast funnits sedan 1998. Vid första anblick verkar
det som om Innovatums påverkan på gymnasieval och attityder är försumbar. Men med
tanke på Innovatums korta historia, är det positivt att nästan 90 % av alla respondenter i
Trollhättan känner till Innovatum och av dessa har ca 90 % varit på besök. Tittar man på
studiens siffror över Innovatums påverkan på gymnasievalet så anger ca 10 % att
Innovatum bidrog till deras val av gymnasieprogram och cirka 25 % av respondenterna i
Trollhättan uppgav att Innovatum haft inverkan på deras teknikintresse. Däremot ansåg
ingen av respondenterna i djupintervjuerna att Innovatum haft någon inverkan. Således
finns utrymme för Innovatum att påverka ungdomar, deras attityder och val. Ett långsiktigt
och engagerat arbete från Innovatums sida skulle kunna leda till att ungdomars kunskaper
och känslor med avseende på teknik förändras. Författarna anser att ett långsiktigt arbete
kan leda till en attitydförändring och därmed en beteendeförändring. Denna förändring
skulle t.ex. kunna märkas i form av ett ökat antal teknikstuderande.

En övervägande majoritet av respondenterna i båda städerna ansåg att teknik var
spännande. En anledning till detta kan vara att författarna redan i utgångsläget valt att
avgränsa studien från alla andra än teknikstuderande. Att siffran blev så hög som 80 %
visar dessutom på att gymnasisterna faktiskt är intresserade av det som de studerar och
därmed borde chanserna vara goda att de fortsätter läsa teknisk inriktning på
högskola/universitet, förutsatt att de läser vidare.

Respondenterna i undersökningen uttryckte att de inte såg någon ”röd tråd” mellan
teknikundervisningen på grundskolan och den på gymnasiet. En bakomliggande faktor är
att det inte finns någon samverkan mellan de olika stadierna. Som en elev uttryckte det är
”tekniken på grundskolan ett kapitel för sig”. Detta skulle kunna åtgärdas genom ett utökat
samarbete mellan grundskolan och gymnasiet. Vad som också kan ligga bakom avsaknaden
av ”den röda tråden” är att teknikämnet på grundskolan fortfarande är otydligt. I mångt och
mycket styrs det fortfarande av läraren och dennes intressen.
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Den snabba tekniska utveckling som vårt samhälle har genomgått de sista 10 åren och det
stora intresse för form och design som vuxit fram, har ännu inte lyckats förändra den
klassiska uppfattningen om vad teknik är, inte ens hos dagens första- års gymnasister. I
både Trollhättan och Eskilstuna förknippade de flesta gymnasisterna teknik med mekanik.
Författarna tror, med stöd av teorin från ”den tysta revolutionen”, att betydelsen av
begreppet teknik kommer uppdateras med tiden. Inte minst p.g.a. de satsningar som utförs
t.ex. i form av det pågående NOT-projektet, men också för att nya generationer föds, gamla
försvinner och bidrar till en förnyad uppfattning om vad teknik är.

9.2 Rekommendationer Innovatum
• Att Innovatum ska förnya den fasta utställningen oftare så att ungdomar lockas dit mer

regelbundet. Ett annat sätt att få ungdomar att intressera sig för Innovatum och dess
aktiviteter kan vara att anordna tävlingar av olika slag.

• Att Innovatum i högre grad ska bedriva uppsökande verksamhet och besöka skolor och
medverka på lektioner.

9.2.1 Övriga rekommendationer
• Ett förbättrat samarbete mellan grundskola och gymnasium, detta för att komma bort

ifrån den dissonans som råder vad gäller teknik och dess undervisning.
• Mer tid till teknik på grundskolan. Eftersom tekniktimmar ofta baserar sig på projekt,

som är tidskrävande, så krävs mera tid för att kunna vidga begreppet teknik.
• Som studien tydliggjort är teknik något som väljs efter intresse. För att kunna locka fler

till tekniken krävs därför att de projekt man jobbar med på grundskolan väljs efter eget
intresse, t.ex. bygga eller inreda ”hus”, bygga motorer, broar, slussar o.s.v.

9.3 Förslag till vidare forskning
• En undersökning av attityder till teknik hos gymnasister som inte läser på

teknikinriktade program.
• En undersökning av begreppet naturvetenskap och attityder till detsamma.
• Om några år upprepa samma undersökning för att se om Innovatums påverkan ökat

över tiden.
• Att Innovatum undersöker hur de på bästa möjliga sätt ska nå ut till sina målgrupper.
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Inger Jarnkvist-Schalander arbetar som datalärare på Östrabogymnasiet i Uddevalla.
Författarna tog kontakt med henne efter en artikel i tidningen Bohusläningen som
berättade om Ingers engagemang med tjejer och teknik på gymnasiet. Intervjun hade en
diskussionsartad karaktär utan specifika frågor. Diskussionen skedde istället runt vissa i
förväg uppställda områden. Intervjun utfördes i uppstarten av studien och syftet var att
sätta in författarna i ämnet samt att få en inblick i hur en lärare på ett tekniskt gymnasium
resonerade.

Teknik på Östrabogymnasiet
På Östrabogymnasiet i Uddevalla fanns en mycket populär och eftersökt datalinje med
riksintagning. Då utbildningen startades, 1994 fanns den på gymnasiet, idag finns den i
Komvux regi. Det blev tydligt att de killar som sökte till datautbildningen gjorde det på
grund av ett djupt data och teknikintresse. De tjejer som sökte gjorde det då de tyckte det
var ett tillfälle och en möjlighet att få ett bra jobb. Trots att det var uttalat att datalinjen
skulle vara på en nybörjar nivå, visade det sig att tjejerna kom på efterkälken. Med Inger i
spetsen började skolan söka orsaken till de skillnader som uppstod mellan de olika könen.
Ett första steg var att samla tjejerna på datalinjen för att prata. Detta var början på det som
utvecklades till ett nätverk för tjejer. Ett forum för tjejers åsikter och inte minst ett ställe där
någon lyssnar och där bekräftelse finns att få. De studenter som var med i den första
diskussionsgruppen kommer fortfarande tillbaka till Östrabogymnasiet för att genom
föreläsningar berätta om sina erfarenheter. De har en mycket viktig funktion som förebilder
och är mycket viktiga för dagens unga tjejer.

År 2000 gjordes en studieresa till Stockholm, gruppen bestod av teknikstuderande tjejer
från Östraboskolan och Inger. Studiebesök gjordes bl.a. hos IBM och Microsoft, men de
var även på Bosön och höll föredrag för ett hundratal personer från Telia. I föredraget
berättade tjejerna om ”nätverket” som finns på Östrabogymnasiet för att stödja dem i deras
studier. Presentationen blev mycket lyckad och senare blev Inger uppringd och ombads att
komma till Bryssel och EU för att göra en likadan presentation där. Tillsammans med några
tjejer från gymnasiet åkte hon dit. De olika föredragen ledde fram till ett EU-projekt som
Inger nu driver.

Hur kan ungdomar påverkas så de blir intresserade av teknik?
Ska ungdomar intresseras för teknik så anser Inger att det är för sent att sätta in insatser i
årskurs 9. Att påverka ungdomar är ett arbete som måste fortgå under hela
grundskoleperioden. En förändring av grundskolan måste ske och inte minst dess
teknikutbildning, tyckte Inger.
Hon sa även att de vattentäta skott som idag finns mellan grundskola, gymnasiet och
högskola måste bort. Det måste finnas ett samarbete så att alla jobbar mot samma mål.
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Hur har programmen förändrats?
Innan år 2000 så gick alla på Östrabogymnasiet med teknisk inriktning på det
Naturvetenskapliga programmet. Första året var ett basår gemensamt för alla och inriktning
valdes år 2. Efter år 2000 ändrades namnet på utbildningen från Naturvetenskapligt till
Tekniskt program. I och med denna namnändring så försvann de flesta tjejer från denna
utbildning, eftersom själva namnet teknik blev ”skrämmande”.

Vad är teknik?
Ordet teknik betyder konst, exempel är design, formgivning, funktion data etc. Teknik idag
är inte detsamma som det var förr. Idag har vi teknik överallt runt omkring oss. Det räcker
med att gå runt i sitt eget hem och titta i kök eller badrum. Man kan säga att gårdagens
betydelse av teknik mer förknippas med buller, sladdar och smuts. Idag handlar det mer om
t.ex. design, arkitektur.
I dagens samhälle finns många ensamstående kvinnor som själva driver sitt hushåll. Det är
dags att släppa gammaldags attityder att det endast är män som klarar att byta proppar, byta
däck, koppla in datorer, ställa in videoapparater o.s.v.

Hur förändras attityden till teknik?
Inger ansåg att flera faktorer kan påverka attityden till teknik:
• Marknadsföring
• Långsiktigt arbete
• Samarbete mellan grundskolan och gymnasiet
• Förändra undervisningsmetoder
• Skolan måste lära ut genom att först konkretisera och därefter teoretisera. Här har

Innovatum en naturlig roll.
• Ge konkreta exempel på teknik
• Praoa som gymnasieelev, d.v.s. under tiden på grundskolan få följa med en student på

gymnasiet för att se t.ex. vad ett tekniskt program innebär.

Vilka faktorer påverkar gymnasievalet?
Inger ansåg att nedanstående punkter påverkar vid gymnasievalet.
• Intresse (t.ex. dataintresse)
• Studievägledare (kan ge information, men osäkert om de kunde påverka)
• Kompisar
• Öppet hus på gymnasieskolor
• Samhället, media
• ”Något som verkar lätt”
• ”Mun-till-mun” metoden
• Föräldrar (inte i lika stor utsträckning längre)

Innovatum
”Ett tekniskt centrum som är guld värt.”, var Ingers reaktion när vi frågade om Innovatums
verksamhet. Östrabogymnasiet har besökt Innovatum flera gånger och det har varit  en rolig
upplevelse. Vid konkretisering i teknikundervisningen är Innovatum mycket bra. Låta
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eleverna känna att det är en värld som de kan referera till. Inger ansåg att det är viktigt att
inte bara ha exempel om bilar, cement o.s.v. som ingår i vår typiskt manliga värld. Det
traditionellt manliga håller dock på att förändras, könsroller håller på att utjämnas. Det är
inte längre självklart att män ska kunna meka med bilar. Alla förändringar inom
teknikundervisningen kommer därför att gynna alla.
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Bilaga 2 - Gruppintervju vid Östrabogymnasiet i Uddevalla

En gruppdiskussion utfördes i uppstarten på denna studie. Diskussionen tog plats på
Östrabogymnasiet i Uddevalla och deltagande var 6 elever från teknikprogrammet, en tjej
och en kille från varje årskurs. Syftet med gruppdiskussionen var att författarna skulle få en
idé om vad gymnasisterna associerar med teknik, deras tankar, vad teknik betyder för dem,
hur teknikintresset kan ökas, vad det var som påverkade deras gymnasieval samt vad de har
för uppfattning om Innovatum i Trollhättan. Gruppdiskussionen låg också till grund för
frågeformulär som senare skapades.

Teknik – associationer och betydelse
De deltagande i gruppdiskussionen anser att begreppet teknik tidigare var mer
”teknikinriktat” d.v.s. handlade om att ”pilla i bilar”, mekanik och en praktisk teknik. Idag
anser de att begreppet har moderniserats och mer handlar om datorer. Att teknik bara
handlar om datorer håller dock inte alla med om.

Känslan inför ordet teknik
Gymnasisterna anser sig vara teknikintresserade men det framkommer en skiftande bild av
känslan inför teknik. En elev säger att det är kul, en annan tycker att det blir tråkigare för
var dag. En tredje säger att det blir roligare andra läsåret. Eleverna tycker att den tekniska
utbildningen är mycket bra men svår och krävande. Innan de började på gymnasiet trodde
de att teknikprogrammet skulle vara enkelt, men så var inte fallet.

Påverkan teknikintresse
För att påverka fler ungdomar i riktning mot teknik kan man ha fler ”öppet hus” dagar på
gymnasiet och få ungdomar att prova på olika ämnen. T.ex. skulle man kunna ha en
”prova-på” vecka då elever från olika grundskolor får komma till gymnasiet och vara med
på de lektioner de är intresserade av. Tydligen är ett projekt på gång där grundskoleelever
får följa med en gymnasiestudent under någon/några dagar. Ett annat förslag är att
grundskolan borde strukturera lektionerna mer som det är på gymnasiet och dessutom ha
mer grundläggande och praktisk teknik. Någon föreslår att man skulle ha lite yngre och
moderna tekniklärare eller kanske ändra ”uppfattningen” på de äldre. Dessutom behövs mer
dataundervisning på grundskolan. Det är viktigt att få en allmän kunskap om datorer och
lära sig hur program fungerar. För att öka teknikintresset och locka ungdomar till
teknikprogrammet kan man t.ex. ha sommarkurser med intressanta teman. Eleverna tror
även att själva skolan påverkar valet. En fräsch och attraktiv skola kan bidra till att fler
väljer program med teknisk inriktning.

Teknik på grundskolan och gymnasiet
Den teknik de arbetar med på gymnasiet är framförallt teoretisk. I grundskolan hade de i
större utsträckning en praktisk teknik. De fick t.ex. arbeta med el, bygga broar, bygga
legobilar med motorer och bygga små hus som de fick inreda. Eftersom det tekniska ämnet
på grundskolan inte motsvarar det man gör på gymnasiet vill någon döpa om ämnet teknik
på grundskolan, någon annan vill istället döpa om det tekniska programmet på gymnasiet.
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Namnet  på teknikprogrammet är inte riktigt bra, eftersom det inte helt överensstämmer
med vad det är. Ett förslag är att teknikprogrammet kanske skulle heta datorteknik istället.

Varför valde dessa elever teknikprogrammet?
De flesta i gruppen tycker att valet till gymnasiet kändes avgörande för framtiden och att
det var stort steg. En gemensam nämnare för deltagarna i gruppen är att de till största del
valde det program de var intresserade av och ”kände för”. Det fanns dock fler faktorer som
påverkade, några uppger att kompisar till viss del påverkade. Alla håller dock inte med,
eftersom det är den egna framtiden det gäller och inte kompisens.En annan anser att det
avgörande var att teknik ger en grundläggande utbildning med möjligheter till jobb direkt
efter gymnasiet. En av deltagarna i diskussionsgruppen valde teknikprogrammet för att
kunna läsa vidare på Chalmers och ytterligare en annan för att det är roligt med datorer! Att
de hade tillfälle att komma till gymnasiet på öppet hus hjälpte också till att bestämma sig.
Några hade syskon som gått på skolan och tyckte det var bra där, vilket bidrog till valet. En
av eleverna berättade att dennes mamma varit en påverkande faktor när det gällde valet av
gymnasieprogram. Sammanfattningsvis var det en mängd olika faktorer som påverkade vid
gymnasievalet.

Innovatum
Deltagarna i diskussionsgruppen har alla varit på Innovatum flera gånger under tiden på
högstadiet/gymnasiet. Men de är osäkra på om Innovatum påverkar teknikintresset. ”Det
kändes inte som om det hade så mycket med skolan att göra eftersom man mest gick
omkring och gjorde fräcka saker”.
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Bilaga 3 - Frågeformulär

Bakgrund

1. Är du

1   Kille

2   Tjej

2. På vilken ort studerar du?

1   Eskilstuna

2   Trollhättan

3. Vilket program läser du på?

1   Industriprogrammet

2   Saabprogrammet

3   Specialutformat program med industriell teknisk inriktning

4   Teknikprogrammet

5   Volvo Aeroprogrammet

Enkäten som du ska fylla i syftar till att ta reda på första- års gymnasisters attityd till
teknik. Resultatet kommer att användas i en c-uppsats som skrivs vid Högskolan i
Trollhättan/Uddevalla.
Vänligen svara på alla frågor enligt anvisningar. Ditt svar kommer att behandlas
anonymt.
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Attitydfrågor

4. Vilken betydelse har ordet teknik för dig?
         Vänligen rangordna från 1-6, där 1 är det alternativ som du mest förknippar med
         teknik, 2 det du näst mest förknippar o.s.v.

1   Arkitektur

2   Bilar, båtar, flygplan

3   Datorer

4   Design

5   Mekanik

6   Motorer

5. Vilken känsla har du inför ordet teknik?

1   Mycket spännande

2   Ganska spännande

3   Vet ej

4   Ganska trist

5   Mycket trist

6. För mig är teknik på grundskolan det samma som teknik på gymnasiet.

1   Stämmer helt

2   Stämmer delvis

3  Vet ej

4   Stämmer inte

5   Stämmer inte alls
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 7.    Teknikundervisningen på gymnasiet idag är praktiskt användbart i t.ex. framtida
        jobb.

1   Stämmer helt

2   Stämmer delvis

3  Vet ej

4   Stämmer inte

5   Stämmer inte alls

8.    Vilket ämne på grundskolan anser du var viktigast för din fortsatta skolgång på
        gymnasiet? Vänligen rangordna från 1-5, där 1 är det alternativ som du tycker var
        viktigast, 2 det du tycker var näst  viktigast o.s.v.

1   Fysik

2   Kemi

3  Mattematik

4   Språk

5   Teknik

Faktorer som påverkade ditt gymnasieval

9. Stämmer
helt

Stämmer
delvis

Vet ej Stämmer
inte

Stämmer
inte alls

9.1
Teknikämnena har alltid
varit intressanta och
roliga på grundskolan

1 2 3 4 5

9.2
Lärarna på grundskolan
bidrog genom sitt
engagemang till mitt val
av gymnasieprogram

1 2 3 4 5

Stämmer Stämmer Vet ej Stämmer Stämmer
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helt delvis inte inte alls
9.3
Möjligheten till bra
gymnasiebetyg styrde
mitt val av gymnasie-
program

1 2 3 4 5

9.4
Informationen om olika
gymnasieprogram som vi
fick hjälpte mig att välja
program

1 2 3 4 5

9.5
De ämnen som finns på
mitt program var de som
intresserade mig mest

1 2 3 4 5

9.6
Min nuvarande
utbildning/mitt
nuvarande program
valde jag på grund av
framtida yrkesplaner

1 2 3 4 5

9.7
Nuvarande situation på
arbetsmarknaden
påverkade mitt
gymnasieval

1 2 3 4 5

9.8
Mitt dataintresse
påverkade mitt
gymnasieval

1 2 3 4 5

9.9
Mina äldre syskon
påverkade mitt
gymnasieval

1 2 3 4 5

Stämmer
helt

Stämmer
delvis

Vet ej Stämmer
inte

Stämmer
inte alls
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9.10
Mina föräldrar påverkade
mitt gymnasieval 1 2 3 4 5

9.11
Mina kompisar
påverkade mitt
gymnasieval

1 2 3 4 5

Innovatum

10. Känner du till Innovatum?

1   Ja

2   Nej

11. Hur många gånger har du besökt Innovatum?

1   0 gånger

2   1 gång

3   2 gånger

4   3 eller fler gånger

12. Stämmer
helt

Stämmer
delvis

Vet ej Stämmer
inte

Stämmer
inte alls

12.1
Innovatums olika
aktiviteter har bidragit till
mitt teknikintresse

1 2 3 4 5

12.2
Innovatums verksamhet
bidrog till mitt val av
gymnasieprogram

1 2 3 4 5

Tack för din medverkan!
Bilaga 4 - Enkätundersökning

Fråga 4. Vilken betydelse har ordet teknik för dig?
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Diagrammet till vänster visar hur första- årsgymnasisterna i Trollhättan främst förknippar
teknik med mekanik . Hela 37 % a v dem valde det alternativet i första hand.
I Eskilstuna valde 35 % av eleverna mekanik i  första hand, tätt följt av datorer på 33 %.

Fråga 5. Vilken känsla har du inför ordet teknik?

Studien visar att 86 % av första- årsgymnasisterna i Trollhättan anser att teknik är mycket
eller ganska spännande. Diagrammet till höger visar ett liknande resultat i Eskilstuna där 82
% av första- årsgymnasisterna tycker att teknik är mycket eller ganska spännande.
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Fråga 6. För mig  är teknik på grundskolan det samma som teknik på gymnasiet

När frågan ställdes  om det fanns någon koppling mellan teknikundervisningen på
grundskolan och gymnasiet, d.v.s. någon röd tråd, svarade 65 % av första-
årsgymnasisterna i Trollhättan att de inte ser någon röd tråd. I Eskilstuna visade studien
nästan samma sak.

Fråga 7. Teknikundervisningen på gymnasiet idag  är användbart i t.ex. framtida jobb

95 % av första- årsgymnasisterna i Trollhättan (diagrammet till vänster) tycker att
teknikundervisningen är praktiskt tillämpbar i ett framtida jobb. I Eskilstuna (diagrammet
till höger) tycker 91 % av första- årsgymnasisterna samma sak.
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Fråga 8. Vilket ämne på grundskolan anser du var  viktigast för den fortsatta skolgång?

Diagrammen visar att 67 % både i Trollhättan och i Eskilstuna ansåg att mattematik var det
viktigaste ämnet för fortsatt skolgång.

9. Faktorer som påverkade ditt gymnasieval
                                                            Trollhättan                                Eskilstuna

Håller
med

Håller
inte med

Vet ej Håller
med

Håller
inte med

Vet ej

9.1 Teknikämnena har alltid
varit roliga och intressanta
på grundskolan

74 % 23 % 3 % 58 % 21 % 21 %

9.2 Lärarna på grundskolan
bidrog genom sitt
engagemang till mitt val av
gymnasieprogram

28 % 51 % 21 % 28 % 65 % 7 %

9.3 Möjligheten till bra
gymnasiebetyg styrde mitt
val av gymnasieprogram

63 % 23 % 14 % 35 % 42 % 23 %

9.4 Informationen om olika
gymnasieprogram som vi
fick hjälpte mig att välja
program

77 % 19 % 4 % 79 % 14 % 7 %
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Håller
med

Håller
inte med

Vet ej Håller
med

Håller
inte med

Vet ej

9.5 De ämnen som finns på
mitt program var de som
intresserade mig mest

95 % 0 % 5 % 88 % 7 % 5 %

9.6 Min nuvarande
utbildning/mitt nuvarande
program valde jag på grund
av framtida yrkesplaner

91 % 5 % 4 % 88 % 5 % 7 %

9.7 Nuvarande situationen
på arbetsmarknaden
påverkade mitt gymnasieval

42 % 44 % 14 % 49 % 26 % 25 %

9.8 Mitt dataintresse
påverkade mitt gymnasieval

42 % 51 % 7 % 49 % 47 % 4 %

9.9 Mina äldre syskon
påverkade mitt gymnasieval

9 % 88 % 3 % 14 % 79 % 7 %

9.10 Mina föräldrar
påverkade mitt gymnasieval

30 % 56 % 14 % 37 % 58 % 5 %

9.11 Mina kompisar
påverkade mitt gymnasieval

9 % 86 % 5 % 21 % 65 % 14 %

Fråga 10. Känner du till Innovatum?
88 % av första- årsgymnasisterna i Trollhättan känner till Innovatum.

Fråga 11. Hur många gånger har du besökt Innovatum?
Av de 88 % som känner till Innovatum har 92 % varit där.



Attityd till teknik

55

Fråga 12.1 Innovatums olika aktiviteter har bidragit till mitt teknikintresse

23 % av första- årsgymnasisterna i Trollhätta n anser att Innovatum har bidragit till deras
teknikintresse, medan 49 % anser att så inte är fallet.

Fråga 12.2 Innovatums verksamhet bidrog till mitt val av gymnasieprogram

Diagrammet visar att 9 % av första- årsgymnasisterna i Trollhättan anser att Innovatum
bidragit till deras val av gymnasieprogram, medan 65 % inte håller med.
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Bilaga 5 - Frågeguide inför djupintervju

1. Bakgrundsfrågor
1.1 Kön?
1.2 Vilket program läser du på/vilken klass går du i?

2. Attitydfrågor
2.1 Känsla
2.1.1 Vad betyder ordet teknik för dig?
2.1.2 Vad är roligt med teknik?
2.1.3 Vad är tråkigt med teknik?
2.2 Kunskap
2.2.1 Hur yttrar sig ditt teknikintresse?
2.2.2 Har du någon ”teknisk förebild”, någon som fått dig intresserad av teknik?

3. Röd tråd, högstadiet - gymnasiet
3.1 Hur såg teknikundervisningen ut på grundskolan?
3.2 Hur ser den ut idag?
3.3 Hur skulle du göra om du var tekniklärare?
3.4 Vad hade du för föreställningar om ditt program innan du började?
3.5 Stämmer det överens med hur det verkligen är nu?
3.6 Finns det något du tycker bör ändras?
3.7 Tycker du att teknik i grundskolan och på gymnasiet är samma sak?
3.8 Kan man se den röda tråden?

4. Påverkan till gymnasieval
4.1 Vad var det som gjorde att du valde ditt program? Vilka faktorer spelade in?
4.2 Kändes valet avgörande för framtiden?
4.3 På vilket sätt i så fall?

5. Innovatum
5.1 Känner du till Innovatum/dess verksamhet?
5.2 Har du varit där?
5.3 Hur gick besöken till?
5.4 Hur ofta var ni där med skolan, i samband med vilka lektioner?
5.5 Hur ofta har du varit där själv?
5.6 Har de påverkat dig? På vilket sätt i så fall?
5.7 Var besöket lärande?
5.8 Förändrades ditt sätt att se på teknik?
5.9 Vad tycker du att de skulle göra för att öka teknikintresset?
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Bilaga 6 - Intervjuer

Trollhättan

1. Bakgrundsfrågor

1.1 Kön?
- Man

1.2 Vilket program läser du på?
- VA1A

2. Attitydfrågor

2.1 Känsla
2.1.1 Vad betyder ordet teknik för dig?
- Teknik är liksom; bilar det finns ny teknik där, datorer olika processorer, att utveckla nya
grejer.

2.1.2 Vad är roligt med teknik?
- Det är ganska intressant att komma på ny teknik, nya grejer, ny dator, ny bil osv. Det är
också intressant att hålla på med elen där man kopplar olika grejer.

2.1.3 Vad är tråkigt med teknik?
- Tråkigt är att anteckna, teorin.

2.2 Kunskap
2.2.1 Hur yttrar sig ditt teknikintresse?
- Jag är en ganska praktisk människa gillar att svetsa, göra grejer själv, dessutom gillar jag
datorspel.

2.2.2 Har du någon “teknisk förebild”, någon som fått dig intresserad av teknik?
1- Nej.

3. Röd tråd, högstadiet -gymnasiet

3.1 Hur såg teknikundervisningen ut på grundskolan?
- Vi gjorde batteritester, det var ganska kul, men det var inte tillräckligt. Borde ha haft mer.

3.2 Hur ser den ut idag?
- Idag är det mycket mer avancerad mer omfattande. Omfattar grund i nästan allting.

3.3 Hur skulle du göra om du var tekniklärare?

3.4 Vad hade du för föreställning om ditt program innan du började?
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- Visste inte att det skulle vara så tufft. Det var mest det att tidigare var det garanterad jobb
och nu är det inte så säkert längre, men jag tror att det blir garanterad jobb senare också,
eftersom det är ju tre år kvar. Då kanske krisen har gått över.

3.5 Stämmer det överens med hur det verkligen är nu?
- Ja det stämmer, det är ganska skönt varvat med praktik och teori, det är annars svårt att
plugga in allting.

3.6 Finns det något du tycker bör ändras?
- Jag är ganska nöjd med programmet som det är.

3.7 Tycker du att teknik I grundskolan och på gymnasiet är samma sak?
- Det är lite liknande. På gymnasiet får man det förklarat det man gör, och på grundskolan
blir det mer gör si och så, så blir det så. Nu får man förstå hur det går till och sådant, man
går in lite djupare, får mer teori.

3.8 Kan man se den röda tråden?
- Man kan definitivt se en röd tråd, som sagt man ser lite djupare i grundskolan. Man är inte
riktigt medveten om vad teknik är för något förrän i gymnasiet.

4. Påverkan till gymnasieval

4.1 Vad var det som gjorde att du valde ditt program? Vilka faktorer spelade in?
- Att det är en bra utbildning, man kommer in på vilken högskola som helst och man har
alla kurserna. Man får garanterad sommarjobb och tidigare garanterad jobb.

4.2 Kändes valet avgörande för framtiden?
- Man har stor valmöjlighet efteråt, mycket praktik och läser lika mycket som
Naturvetenskapsprogrammet (samma kurser som de). Om man har ett jobb efteråt så är det
ganska avgörande.

4.3 På vilket sätt I så fall?

5. Innovatum

5.1 Känner du till Innovatum/dess verksamhet?
- Känner till Innovatum, men har inte varit där.

1. Bakgrundsfrågor

1.1 Kön?
- Kvinna.

1.2 Vilket program läser du på?
- SAAB1P
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2. Attitydfrågor

2.1 Känsla
2.1.1 Vad betyder ordet teknik för dig?
- Det är någonting som har med mattematik att göra och man kan bygga det, att man kan
räkna sig fram till och göra det i verkligheten.

2.1.2 Vad är roligt med teknik?
- Att man kan komma någonstans med det. Man kan få gjort någonting av det, skapa
någonting, eller så.

2.1.3 Vad är tråkigt med teknik?
- Mattematik är tråkigt, vi gör teknik i sig men inte bara teknik för då är det
teknikprogrammet. Vi gör teknik i bilar.

2.2 Kunskap
2.2.1 Hur yttrar sig ditt teknikintresse?
- Internet med datorer inget annat, är inte intresserad av bilar så mycket.

2.2.2 Har du någon “teknisk förebild”, någon som fått dig intresserad av teknik?
- Nej.

3. Röd tråd, högstadiet -gymnasiet

3.1 Hur såg teknikundervisningen ut på grundskolan?
- Då hade vi teknik, vi byggde broar.

3.2 Hur ser den ut idag?
- Inte riktigt likadant, nu ligger det lite mer i ord man gör inte så mycket. Praktik på sätt
och viss men inte teknikpraktik. Teknikämnen på gymnasiet är teknisk mattematik bok då
man mäter cirklar. Elläran.

3.3 Hur skulle du göra om du var tekniklärare?
- Mer datorer på högstadiet.

3.4 Vad hade du för föreställningar om ditt program innan du började
- Visste inte riktig så mycket om programmet. Många föll för att man får jobb efteråt, det
blir billigare med körkort. Valde mycket på grund av mattematik för att man läste inte mer
än till C- nivå. Mattematik är inte min starka sida men det har blivit bättre nu. Ville välja
Naturvetenskapsprogrammet först, men min syster har hoppa av det för att det var så svårt.

3.5 Stämmer det överens med hur det verkligen är nu?
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- Nej. Tänkte inte på att det skulle vara så mycket el, kul på sätt och viss men rörigt då man
blandar in mattematik. Visste inte att praktiken skulle vara som det var, tempot var hög och
man blev trött i benen. Fick göra samma som de som jobbar där.

3.6 Finns det något du tycker bör ändras?
- Få tillbaka jobbgaranti.

3.7 Tycker du att teknik på grundskolan och på gymnasiet är samma sak?
- Nej. Det är inte riktigt samma sak, grejar med olika grejer, teknik på grundskola teknik i
bredden på gymnasiet är det mer djup, inriktar sig på en sak.

3.8 Kan man se den röda tråden?
- Nej. De snackade så mycket om flygplan men inte om bilar och då förknippar man det
inte med teknik.

4. Påverkan till gymnasieval

4.1 Vad var det som gjorde att du valde ditt program? Vilka faktorer spelade in?
- Kände inte så många som skulle gå på programmet, ville bort från gamla kamrater. Ville
börja om på nytt. Jobbgaranti var en fördel då det är svårt att få jobb idag.

4.2 Kändes valet avgörande för framtiden?
På sätt och viss men på sätt och viss inte, ville bli tandsköterska från början, men ville ha
blandat med teknik och få jobb, vill fortsätta läsa sedan.

5. Innovatom

5.1 Känner du till Innovatum/dess verksamhet?
- Ja, har varit där flera gånger i grundskolan.

5.2 Har du varit där?
- Varit massa gånger där själv på Internet med kompisar.

5.3 Hur gick besöken till?
- Man visades runt, har inte så mycket förändring där och därför har jag inte lust att gå dit.

5.4 Hur ofta var ni där med skolan, I samband med vilka lektioner?
- Man gick dit med inte teknik i alla fall, men kommer inte ihåg vilket ämne.

5.5 Hur ofta har du varit där själv?
- Flera gånger.

5.6 Har de påverkat dig? På vilket sätt I så fall?
- Nej. Det är mer intressant på Liseberg, eldorado.
5.7 Var besöket lärande?
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- Det var lärande, men frågan är om man tar in det. Man har inte lust att stå och läsa när
man kan göra grejer själv. Man lär sig om krafter, försöka dra upp sig själv. Blåsa
tvålbubblor, det var roligt.

5.8 Förändrades ditt sätt att se på teknik?
- Nej, det har det nog inte.

5.9 Vad tycker du att de skulle göra för att öka teknikintresse?
- Ligger inte centralt, om folk orkar palla sig dit. Det ligger avsides, skulle inte gå dit om
det inte hade varit med skolan. Design, försöka förknippa det med teknik för att locka folk,
att man ser mer hur det går till när elektriciteten skapas. Mer demonstration.

1. Bakgrundsfrågor

1.1 Kön?
- Tjej

1.2 Vilket program läser du på/vilken klass går du i?
- VA1A

2. Attitydfrågor

2.1 Känsla
2.1.1 Vad betyder ordet teknik för dig?
- Mest på motorer och mekaniska saker, men även datorer, hur man gör dem och kopplar

dem.

2.1.2 Vad är roligt med teknik?
- Det är en utmaning, jag har inte sysslat med det förut.

2.1.3 Vad är tråkigt med teknik?
- Teorin är kanske inte lika rolig som det praktiska.

2.2 Kunskap
2.2.1 Hur yttrar sig ditt teknikintresse?
- Inget specifikt, men det är trevligt att veta hur allt fungerar.

2.2.2 Har du någon ”teknisk förebild”, någon som fått dig intresserad av teknik?
- Nej, ingen direkt. Jag tycker att det är intressant, men kanske också uppfinnare man läser
om.

3. Röd tråd, högstadiet - gymnasiet

3.1 Hur såg teknikundervisningen ut på grundskolan?
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- Den var inte speciellt bra, vi hade en gammal dam. Vi fick löda i kretskort, göra någon
stad som skulle försörjas med el.

3.2 Hur ser den ut idag?
- Sitter ock kopplar olika saker, pneumatisk (läran om gasers jämvikt). Teori och praktik är
sammanvävt. Vi sitter först och kopplar lite och sedan går vi in i en teorisal.

3.3 Hur skulle du göra om du var tekniklärare?
- Jag kan inte komma på något alternativt sätt, det är rätt bra som det är nu.

3.4 Vad hade du för föreställningar om ditt program innan du började?
- Min kusin sa att det var rätt mycket prov, ungefär som Naturvetenskapsprogrammet men
lite mer praktik och det är roligare.

3.5 Stämmer det överens med hur det verkligen är nu?
- Mina teknikuppfattning har inte förändrats sedan jag kom till detta program.

3.6 Finns det något du tycker bör ändras?

3.7 Tycker du att teknik i grundskolan och på gymnasiet är samma sak?
- Vi hade inte så mycket teknik på grundskolan så det är väldigt mycket mer vi får göra nu.
Vi går in lite mer djupare nu i de olika delarna. Vissa saker rörde vi inte alls på
grundskolan. En gång i årskurs åtta hade vi en tekniklärare som inte var behörig och då
målade vi bara.

3.8 Kan man se den röda tråden?
- Ja, en liten i alla fall. Vissa elektriska saker göra man på båda ställena.

4. Påverkan till gymnasieval

4.1 Vad var det som gjorde att du valde ditt program? Vilka faktorer spelade in?
- Främst informationen vi fick från Volvo med vidareutbildning och sådant. Volvo hade en
mässa och där fick de massa information och det lät intressant. Det är ett bra program om
man vill plugga vidare. Jag tänker kanske bli civilingenjör och då är det bra att ha denna
utbildning.

4.2 Kändes valet avgörande för framtiden?
- Ja, det gjorde det. Hade jag valt t.ex. Samhällsprogrammet så hade jag fått läsa in allt på
KOMVUX.

5. Innovatum

5.1 Känner du till Innovatum/dess verksamhet?
- Ja.
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5.2 Har du varit där?
- Ja.

5.3 Hur gick besöken till?
- Ibland gick vi runt och bara tittade, och någon gång satt vi vid datorerna där. Vi hade
även en guide med ibland.

5.4 Hur ofta var ni där med skolan, i samband med vilka lektioner?
- Någon gång per år.

5.5 Hur ofta har du varit där själv?
- Någon gång med någon kompis

5.6 Har de påverkat dig? På vilket sätt i så fall?
- Nej, jag tänkte inte att tekniken där var samma som på skolan.

5.7 Var besöket lärande?
- Ja lite grann. Man fick se hur saker fungerade.

5.8 Förändrades ditt sätt att se på teknik?

5.9 Vad tycker du att de skulle göra för att öka teknikintresset?
- Vet inte riktigt

1. Bakgrundsfrågor

1.1 Kön?
- Kille

1.2 Vilket program läser du på/vilken klass går du i?
- TE1A

2. Attitydfrågor

2.1 Känsla
2.1.1 Vad betyder ordet teknik för dig?
- Först och främst mekanik och motorer, men även det andra som finns med i frågeformulär
(se frågeformulär).

2.1.2 Vad är roligt med teknik?
- Det mesta är roligt med teknik, t ex datorer, men även att räkna ut t ex krafter. I stort sett
allt vi gör på teknikprogrammet. Teori är lika roligt som det själva praktiska arbetet.
2.1.3 Vad är tråkigt med teknik?
- Att vi måste läsa så mycket, lära sig olika formler utantill.
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2.2 Kunskap
2.2.1 Hur yttrar sig ditt teknikintresse?
- Att sitta och programmera vid datorn.

2.2.2 Har du någon ”teknisk förebild”, någon som fått dig intresserad av teknik?
- Många i släkten är ingenjörer så de har nog påverkat lite, men även mitt eget intresse för
datorer.

3. Röd tråd, högstadiet - gymnasiet

3.1 Hur såg teknikundervisningen ut på grundskolan?
- Det berodde lite på vilken lärare vi hade. Det var mycket praktiskt och lite teori. Vi
kopplade bl a ström och sådant, gjorde ljusstakar. Det var mycket att vi skulle bygga efter
modeller som fanns, färdiga byggsatser. Vi hade en vikarie ett tag och då var det inte så
bra. Då fick vi också jobba med byggsatser och hade mycket teori.

3.2 Hur ser den ut idag?
- Det är mest teori nu, teknikhistoria och räkna ut krafter. Vi har i stort sett inget praktiskt
arbete nu. Det enda praktiska arbetet vi har för tillfället är ritteknik. Vi lär os mer
grunderna i första året för att sedan gå över till mer praktiskt arbete.

3.3 Hur skulle du göra om du var tekniklärare?
- Ändra på teorin så att den blev lite lättare, det är rätt tungt det vi håller på att läsa nu. Lite
mer praktiskt arbete också.

3.4 Vad hade du för föreställningar om ditt program innan du började?
- Jag hade varit där på studiebesök så det jag visste var om de ämnena som jag besökte. Jag
trodde att det skulle vara ett svårt program, men det är lättare än vad jag trodde. Det har
mycket med vilken skola man kommer från. Det märks i klassen att eleverna är från olika
skolor och har olika bakgrund. Det märks på betygen och motivationen också.

3.5 Stämmer det överens med hur det verkligen är nu?

3.6 Finns det något du tycker bör ändras?
- Bara att göra lite enklare teori.

3.7 Tycker du att teknik i grundskolan och på gymnasiet är samma sak?
- Det är mer avancerat nu och roligare.

3.8 Kan man se den röda tråden?
- Det är lite olika saker men det finns även likheter, men nu går man in mer i detalj. Det
beror också på vad man anser att teknik är.

4. Påverkan till gymnasieval
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4.1 Vad var det som gjorde att du valde ditt program? Vilka faktorer spelade in?
- Släktingar, men jag är även intresserad av de flesta av ämnena.

4.2 Kändes valet avgörande för framtiden?
- Ja, det kändes rätt avgörande för mig även om man alltid kan läsa på KOMVUX sedan.
För några månader sedan så var det flera som hoppade av så det är nog inte avgörande för
alla.

5. Innovatum

5.1 Känner du till Innovatum/dess verksamhet?
- Ja, jag känner även folk som arbetar där.

5.2 Har du varit där?
- Ja.

5.3 Hur gick besöken till?
- Vi gick runt och visades olika saker de hade där och hur de fungerade, sedan fick vi även
gå runt själva.

5.4 Hur ofta var ni där med skolan, i samband med vilka lektioner?
- Några gånger

5.5 Hur ofta har du varit där själv?
- Några gånger

5.6 Har de påverkat dig? På vilket sätt i så fall?
- Det var allmännyttigt, vi fick lära sig bassaker.

5.7 Var besöket lärande?
- Ja.

5.8 Förändrades ditt sätt att se på teknik?
- Nej.

5.9 Vad tycker du att de skulle göra för att öka teknikintresset?
- Vet inte riktigt

1. Bakgrundsfrågor
1.1 Kön?
- Tjej.

1.2 Vilket program läser du på/vilken klass går du i?
- Teknisk Trollhättan.
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2. Attitydfrågor

2.1 Känsla
2.1.1 Vad betyder ordet teknik för dig?
- Det handlar om logik, att saker och ting har en förklaring och att man kan utnyttja det, hur
saker och ting hänger samman. Men även motorer och hur man bygger saker.

2.1.2 Vad är roligt med teknik?
- Att man kan utveckla det, att det inte tar slut. Man kan alltid komma fram till olika saker.

2.1.3 Vad är tråkigt med teknik?
- Nu i skolan är det inte allt som är roligt. Det är jobbigt med allt som man måste lära sig,
det är svårt att få perspektiv och att se helheten så här i början. Vissa saker är svårt att se
vad man ska använda till och andra inte.

2.2 Kunskap
2.2.1 Hur yttrar sig ditt teknikintresse?
- Nej, jag har inget tekniskt intresse på min fritid.

2.2.2 Har du någon “teknisk förebild”, någon som fått dig intresserad av teknik?
- Nej, jag vet inte, kanske mer samhället i stort.

3. Röd tråd, högstadiet - gymnasiet

3.1 Hur såg teknikundervisning ut på grundskolan?
- Jag kommer bara i håg att vi hade det i 9:an. Vi hade mycket arkitektiska inslag, vi fick
bygga torn av spaghetti. Mycket kreativt där man fick göra själv och tänka själv.

3.2 Hur ser den ut idag?
- Vi håller på med mycket teori, alla lagar man måste kunna och teknikhistoria.

3.3 Hur skulle du göra om du var tekniklärare?
- Vår lärare på grundskolan var väldigt bra och gjorde det bra med ett projekt. Helt enkelt
göra något praktiskt och kreativt.

3.4 Vad hade du för föreställningar om ditt program innan du började?
- Väldigt svårt att tänka sig hur det ska bli eftersom man tittar i katalogen och ser ämnen
som man inte vet vad det är för något. Som t.ex. programmeringen så tänkte jag att det blir
nog praktiskt men det blev det inte.

3.5 Stämmer det överens med hur det verkligen är nu?
- Jag hade mer tänkt att vi skulle jobba med maskiner och jobba praktiskt, men det var
mycket mer teori än praktik.

3.6 Finns det något som du tycker bör ändras?
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- Svårt att säga, eftersom det är så mycket teoretiskt som man måste kunna. Även om det är
tungt så är det nödvändigt och bra.

3.7 Tycker du att teknik i grundskolan och på gymnasiet är samma sak?
- Nej, det är det verkligen inte. Men det kan ha att göra med att vi nästan inte läste teknik
på grundskolan så det är lite svårt att få en uppfattning om vad det egentligen är för något.

3.8 Kan man se den röda tråden?
- Nej, det tycker jag inte.

4. Påverkan av gymnasieval

4.1 Vad var det som gjorde att du valde ditt program? Vilka faktorer spelade in?
- Jag tyckte att NO-ämnena var roliga på grundskolan och var nyfiken på hur saker och ting
fungerade. Sen spelade mitt miljöintresse roll också. Jag vill vara med och utveckla
tekniken så att den blir mer miljövänlig. T.ex. göra så att motorer drar mindre bensin o.s.v.

4.2 Kändes valet avgörande för framtiden?
- Absolut, annars så får man ju gå på KOMVUX och det gör man ju helst inte.

5. Innovatum

5.1 Känner du till Innovatum/dess verksamhet?
- Ja.

5.2 Har du varit där?
- Ja.

5.3 Hur gick besöken till?
- Jag har bara varit där med skolan och då går det till så att man har en guide som visar vad
som finns och hur saker fungerar. Därefter får man gå och pröva själv. Dessutom har vi fått
vara i datarummet, det har varit jättebra.

5.4 Hur ofta var ni där med skolan, i samband med vilka lektioner?
- På grundskolan kanske 2 gånger och på gymnasiet så har vi varit där 1 gång. I samband
med NO-ämnena.

5.5 Hur ofta har du varit där själv?
- Endast en gång och det var i samband med en självförsvarskurs.

5.6 Har de påverkat dig? På vilket sätt i så fall?
- Kanske lite undermedvetet, men jag vet inte något direkt som det har påverkat. Men man
blir ju alltid lite nyfiken.

5.7 Var besöket lärande?
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- Ja det tycker jag.

5.8 Förändrades ditt sätt att se på teknik?
- Ja, det tycker jag nog, för innan det så visste jag inte så mycket och teknik var bara
motorer för mig.

5.9 Vad tycker du att de skulle göra för att öka teknikintresset?
- Kanske anordna tävlingar och sådant. Men jag tycker att de har gjort det jättebra så som
de har gjort hitintills med utställningar och sådant.

1. Bakgrundsfrågor

1.1 Kön?
- Kille

1.2 Vilket program läser du på/vilken klass gå du i?
- SAAB1P.

2. Attitydfrågor

2.1 Känsla
2.1.1 Vad betyder ordet teknik för dig?
- Teknik är ju nästan allting, men mest är det väl datorer som man tänker på. Allt går ju så
himla snabbt framåt.

2.1.2 Vad är roligt med teknik?
- Man kan göra så mycket med tekniken. T.ex. vad det gäller datorer.

2.1.3 Vad är tråkigt med teknik?
- Inte något direkt, kanske att det är lite dyrt att köpa grejer.

2.2 Kunskap
2.2.1 Hur yttrar sig ditt teknikintresse?
- Framförallt datorer och Internet.

2.2.2 Har du någon “teknisk förebild”, någon som fått dig intresserad av teknik?
- Nej, jag har alltid varit tekniskt intresserad av mig själv.

3. Röd tråd, högstadiet - gymnasiet

3.1 Hur såg teknikundervisning ut på grundskolan?
- Det var inte mycket, litegrann på högstadiet men det gav inte så mycket. Vi fick löda lite
men vi lärde oss inte så mycket. Det borde ha varit mer.

3.2 Hur ser den ut idag?
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- Allt vi gör är teknik, både teoretisk och praktisk. Först så läser vi teorin och sen så prövar
vi i praktiken.

3.3 Hur skulle du göra om du var tekniklärare?
- Göra roliga och praktiska saker, knyta teorin och praktiken. Framförallt ha mera timmar.

3.4 Vad hade du för föreställning om ditt program innan du började?
- Att vi skulle hålla på med bilar och att det fanns anknytning till SAAB.

3.5 Stämmer det överens med hur det verkligen är nu?
- Ja, det tycker jag, det är precis som jag trodde.

3.6 Finns det något som du tycker bör ändras?
- Nej, det är verkligen jättebra.

3.7 Tycker du att teknik i grundskolan och på gymnasiet är samma sak?
- Nej, här lär man sig mer grundligt.

3.8 Kan man se den röda tråden?
- Nej inte direkt.

4. Påverkan av gymnasieval

4.1 Vad var det som gjorde att du valde ditt program? Vilka faktorer spelade in?
- Märket SAAB har alltid intresserat mig. Jag är bilintresserad. Min pappa jobbar på
SAAB, på den tekniska avdelningen.

4.2 Kändes valet avgörande för framtiden?
- Nej, inte så avgörande, det går ju att läsa något annat sen på högskolan.

5. Innovatum

5.1 Känner du till Innovatum/dess verksamhet?
- Ja

5.2 Har du varit där?
- Ja

5.3 Hur gick besöken till ?
- Vi fick gå runt och prova olika saker.

5.4 Hur ofta var ni där med skolan, i samband med vilka lektioner?
- En gång har jag varit där i samband med fysiken.

5.5 Hur ofta har du varit där själv?
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- Ja, några gånger och tittat på utställningar.

5.6 Har de påverkat dig? På vilket sätt i så fall?
- Nej, jag tyckte inte att jag blev påverkad.

5.7 Var besöket lärande?
- Nej, jag tyckte redan att jag kunde det som vi lärde oss där.

5.8 Förändrades ditt sätt att se på teknik?
- Nej

5.9 Vad tycker du att de skulle göra för att öka teknikintresset?
- Jag vet inte, men jag tycker att det är ett bra ställe ändå.

Eskilstuna

1. Bakgrundsfrågor

1.1 Kön?
- Tjej.

1.2 Vilket program läser du på/vilken klass går du i?
- SMIP1

2. Attitydfrågor

2.1 Känsla
2.1.1 Vad betyder ordet teknik för dig?
- Maskiner, att man ska få saker att fungera i samhället.

2.1.2 Vad är roligt med teknik?
- Att få se hur saker och ting fungerar.

2.1.3 Vad är tråkigt med teknik?
- Teknik är opersonligt.

2.2 Kunskap
2.2.1 Hur yttrar sig ditt teknikintresse?
- Har inte så stort teknikintresse.

2.2.2 Har du någon “teknisk förebild”, någon som fått dig intresserad av teknik?
- Pappa som teknisk förebild, har gått fyra år teknik utbildning.

3. Röd tråd, högstadiet - gymnasiet
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3.1 Hur såg teknikundervisningen ut på grundskolan?
- Gjorde nästan ingenting, vi hade ungefär en halv termin teknik undervisning. Sågade till
en liten bit järn så att det såg ut som en julbock. Och sedan gjorde vi ritningar.

3.2 Hur ser den ut idag?
- Har inte haft något ämne som vi kallar teknik, men har något som heter mekanik. Gör
saker, el också, svets. Data undervisning.

3.3 Hur skulle du göra om du var tekniklärare?
- Höra med eleverna om vad de vill göra, vad man tycker är roligt. Att man t ex åker tåg,
bil, buss och inte tänker på det att det är tillverkat någonstans. Hur saker och ting fungerar.

3.4 Vad hade du för föreställning om ditt program innan du började?
- Jag tänkte att vi skulle läsa ganska mycket teoretisk och det gör vi också matte, fysik, men
sen att vi läser sådana som mekanik och Cnc, dataprogrammering. Cnc -operatör kan lätt få
jobb om man har sköt sig och varit ute på praktik.

3.5 Stämmer det överens med hur det verkligen är nu?
- Det var ungefär som man tänkt sig, saknar lite biologi, det är ju teknisk program, men
ändå tycker jag att det är för lite sådana lektioner att man inte får se naturen.

3.6 Finns det något du tycker bör ändras?
- Skulle vara kul om man kunde välja biologi, psykologi som individuellt val.

3.7 Tycker du att teknik I grundskolan och på gymnasiet är samma sak?
- Nej, vi hade ju ganska lite teknik på grundskolan så det är ganska svårt att jämföra.

3.8 Kan man se den röda tråden?
- På gymnasiet var det lite mer slöjd att man skulle göra allting för hand, men nu är det mer
att man ska klara av maskiner.
4. Påverkan till gymnasieval

4.1 Vad var det som gjorde att du valde ditt program? Vilka faktorer spelade in?
- Att man kunde få en både praktisk och teoretisk utbildning och att jag kunde söka till
högskolan och jobba. Ganska bred utbildning med kurser.

4.2 Kändes valet avgörande för framtiden?
- Känns mer nu efteråt då man är inne på ett spår. Om man ångrar sig så kan man ju läsa
någonting annat.

1. Bakgrundsfrågor

1.1 Kön?
- Kille.
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1.2 Vilket program läser du på/vilken klass går du i?
- IP1A.

2. Attitydfrågor

2.1 Känsla
2.1.1 Vad betyder ordet teknik för dig?
- Lite blandat. Förknippar det mest med datorer.

2.1.2 Vad är roligt med teknik?
- Att hålla på med praktiskt.

2.1.3 Vad är tråkigt med teknik?
- Ingeting är tråkigt.

2.2 Kunskap
2.2.1 Hur yttrar sig ditt teknikintresse?
- Håller på med att meka bilar, ibland data spel.

2.2.2 Har du någon “teknisk förebild”, någon som fått dig intresserad av teknik?
1- Ingen teknisk förebild.

3. Röd tråd, högstadiet - gymnasiet

3.1 Hur såg teknikundervisningen ut på grundskolan?
- Ingen teknik på grund skolan.

3.2 Hur ser den ut idag?
- Ser bra ut nu. Cnc, data.
3.3 Hur skulle du göra om du var tekniklärare?
- Det vet jag inte.

3.4 Vad hade du för föreställning om ditt program innan du började?
- Vet inte. Tänkte på framtida jobb vill bli cnc- operatör.

3.5 Stämmer det överens med hur det verkligen är nu?
- Ja, det stämmer.

3.6 Finns det något som du tycker bör ändras?
- Tiden bör ändras, att man inte börjar så tidigt på morgonen.

3.7 Tycker du att teknik I grundskolan och på gymnasiet är samma sak?
- Nej, man lär sig mer på gymnasiet.

3.8 Kan man se den röda tråden?
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- Nästan.

4. Påverkan till gymnasievalet

4.1 Vad var det som gjorde att du valde ditt program? Vilka faktorer spelade in?
- Jag vill bli Cnc- operatör.

4.2 Kändes valet avgörande för framtiden?
- Nej.

4.3 På vilket sätt I så fall?

1. Bakgrundsfrågor

1.1 Kön?
- Tjej

1.2 Vilket program läser du på/vilken klass går du i?
- IP1A

2. Attitydfrågor

2.1 Känsla
2.1.1 Vad betyder ordet teknik för dig?
- Vet inte riktigt, tekniken på grundskolan var inte så kul, vi fick inte göra så mycket grejer,
det var mer teori. Nu associerar jag det mer med maskiner.

2.1.2 Vad är roligt med teknik?
- Att stå vid maskinerna. Vid de manuella fick man stå och fräsa och svarva, och vid de
datorstyrda (CNC-maskiner) får man trycka på en massa knappar.

2.1.3 Vad är tråkigt med teknik?
- Nej inget av det vi håller på med nu.

2.2 Kunskap
2.2.1 Hur yttrar sig ditt teknikintresse?
- Vet inte riktigt. Jag sommarjobbade på en industri och tyckte det var roligt.

2.2.2 Har du någon ”teknisk förebild”, någon som fått dig intresserad av teknik?
- Min pappa som är verktygsmakare.

3. Röd tråd, högstadiet - gymnasiet

3.1 Hur såg teknikundervisningen ut på grundskolan?
- Jag fick göra någon elektrisk sak, löda lite och få en lampa att lysa.
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3.2 Hur ser den ut idag?
- Idag står vi vid maskiner och svarvar och fräser.

3.3 Hur skulle du göra om du var tekniklärare?
- Det är rätt bra som det är just nu. Lite mindre teori kanske och lite mer praktiskt.

3.4 Vad hade du för föreställningar om ditt program innan du började?
- Vet inte riktigt. Det mesta jag funderade på var om det skulle komma någon mer tjej.
Även om jag är ensam tjej i min klass så går det bra. Det är svårt att få tjejer till
utbildningen, de tror att det är skitigt och smutsigt, men det är ju inte riktigt så idag, det är
rätt rent på industrier.

3.5 Stämmer det överens med hur det verkligen är nu?

3.6 Finns det något du tycker bör ändras?
- Det är rätt bra som det är.

3.7 Tycker du att teknik i grundskolan och på gymnasiet är samma sak?
- Det vi håller på med nu är inte detsamma.

3.8 Kan man se den röda tråden?

4. Påverkan till gymnasieval

4.1 Vad var det som gjorde att du valde ditt program? Vilka faktorer spelade in?
- Jag sommarjobbade på en industri och tyckte det var roligt. Min pappa är verktygsmakare
och jag har nog fått intresset från honom.

4.2 Kändes valet avgörande för framtiden?
- Det var rätt avgörande.

1. Bakgrundsfrågor

1.1 Kön?
- Kille.

1.2 Vilket program läser du på/vilken klass går du i?
- SMIP1

2. Attitydfrågor

2.1 Känsla
2.1.1 Vad betyder ordet teknik för dig?
- Hur framtiden kommer att se ut, datorer, datorteknik.
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2.1.2 Vad är roligt med teknik?
- Teknik är roligt, men jag vet inte riktigt varför. Vi jobbar lite med datorer, det är roligt. Vi
är i verkstaden och fräser, svarvar, svetsar och lär sig olika datorprogram fungerar.

2.1.3 Vad är tråkigt med teknik?
- Inget, som jag kommer på

2.2 Kunskap
2.2.1 Hur yttrar sig ditt teknikintresse?
- Bilar, datorer, motorer

2.2.2 Har du någon ”teknisk förebild”, någon som fått dig intresserad av teknik?
- Ja, en äldre kompis. Jag tror inte att lärare kan påverka så mycket i en viss riktning utan
att det är kompisar som gäller. Media kan påverka, lite kanske.

3. Röd tråd, högstadiet - gymnasiet

3.1 Hur såg teknikundervisningen ut på grundskolan?
- Hade lite teknik på grundskolan, inte speciellt mycket. Den var inte speciellt bra. Vi
gjorde någon slags julbock i stål som vi skulle ha ljus i. Det var det enda vi gjorde.

3.2 Hur ser den ut idag?
- Det är större än på högstadiet, vi håller på med mer. Fräser i olika stålmaterial, gör olika
former, lära sig att svetsa ihop olika delar.
3.3 Hur skulle du göra om du var tekniklärare?
- Nej, det tror han inte???

3.4 Vad hade du för föreställningar om ditt program innan du började?
- Ja, det kom folk från SMIP till vår skola och berättade lite om vad man fick göra, att man
kunde plugga vidare eller börja jobba direkt efter utbildningen. Jag trodde varken att det
skulle vara ett lätt eller ett svårt program utan något mitt emellan. Jag tänkte på möjligheten
att få framtida jobb också.

3.5 Stämmer det överens med hur det verkligen är nu?

3.6 Finns det något du tycker bör ändras?
- Med tanke på att vi bara har läst i ett halvår så tycker jag att allt är bra. Det har gått bra
hittills.

3.7 Tycker du att teknik i grundskolan och på gymnasiet är samma sak?
- Det är lite samma sak, även om det finns mycket som skiljer, men det finns en koppling.
Sakerna utvidgas mer nu.

3.8 Kan man se den röda tråden?
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- Det finns en liten röd tråd, fast inte mycket.

4. Påverkan till gymnasieval

4.1 Vad var det som gjorde att du valde ditt program? Vilka faktorer spelade in?
- En kompis påverkade, och att man kunde plugga vidare efter. Jag vill jobba 1-2 år efter
gymnasiet och sedan plugga vidare. Man får garanterat sommarjobb, jobba på Volvo.
Blanketterna som skolan hade delat ut var bra.

4.2 Kändes valet avgörande för framtiden?
- Ja.

1. Bakgrundsfrågor

1.1 Kön?
- Kille.

1.2 Vilket program läser du på/vilken klass går du i?
- TE1B.

2. Attitydfrågor

2.1 Känsla
2.1.1 Vad betyder ordet teknik för dig?
- Alla tekniska lösningar som finns, datorer, TV apparater, osv.

2.1.2 Vad är roligt med teknik?
- Testa grejer, se hur det funkar, plocka isär datorer. Plockade isär en dator igår tillsammans
med en kompis. Det funkade bra och det var roligt. Håller även på en del med motorer
tillsammans med pappa. Är generellt mycket tekniskt intresserad.

2.1.3 Vad är tråkigt med teknik?
- Inte något särskilt, det mesta är kul.

2.2 Kunskap
2.2.1 Hur yttrar sig ditt teknikintresse?
- Mest handlar det om datorer. Plockar isär dem och kollar hur de funkar, surfar en del,
spelar inte så mycket. Hinner inte spela, skolan tar för mycket tid, eftersom jag har valt att
satsa hårt på skolan.

2.2.2 Har du någon “teknisk förebild”, någon som fått dig intresserad av teknik?
- Från början var det pappa, det var han som köpte dator först, vilket gjorde att jag blev
intresserad av datorer. Pappan var en av dem som köpte dator tidigt och vi har haft dator
mycket länge. Genom åren har vi haft många olika typer av datorer.
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Sen var jag även ute och praoade på Volvo IT i nian och hade där en handledare som kunde
allt om datorer. Efter att ha träffat honom så ville jag försöka bli som min handledare.

3. Röd tråd, högstadiet - gymnasiet

3.1 Hur såg teknikundervisning ut på grundskolan?
- Inte så mycket, bara någon timma i veckan. Vi fick hålla på att löda lite med hjälp av en
robot och så hade vi datakunskap, men det låg inte under teknikundervisningen utan som
ett eget ämne.

3.2 Hur ser den ut idag?
- Ännu har vi inte börjat så mycket, det är mest förberedande som matte och sådant. Nästa
år blir det mer med datanätverk och konstruktion. Ett individuellt val kommer att göras
innan dess då inriktning väljs.

3.3 Hur skulle du göra om du var tekniklärare?
- Börja från början eftersom vissa kan lite och vissa kan mycket. Därefter får man se och
anpassa undervisningen så att de som är duktigare kan läsa svårare grejer och de som inte
är så duktiga får läsa lite enklare grejer. Göra undervisningen mer intresse orienterad.

3.4 Vad hade du för föreställning om ditt program innan du började?
- Jag hade tänkt mig att de skulle vara ungefär som det är, men inte riktigt så stressigt. Det
är mycket på en gång och allt ska vara klart samtidigt. Men ämnena stämmer helt överens
med hur jag hade tänkt mig.
3.5 Stämmer det överens med hur det verkligen är nu?

3.6 Finns det något som du tycker bör ändras?
- Få lite svårare datakunskap. Eftersom de som väljer teknisk redan har ett dataintresse så är
det lite för simpelt. Annars är det bra.

3.7 Tycker du att teknik på grundskolan och på gymnasiet är samma sak?
- Nej, det är mer avancerat på gymnasiet.

3.8 Kan man se den röda tråden?

4. Påverkan till gymnasieval

4.1 Vad var det som gjorde att du valde ditt program? Vilka faktorer spelade in?
- Framtiden, vad jag vill göra senare i livet, jag har långtgående planer och ser långt in i
framtiden. Hade det bara varit intresset som avgjorde så hade jag valt ett program som heter
SMIT, d.v.s. ett specialutformat IT-program, men eftersom jag ville han en bredare
utbildning så blev det teknisk istället.

4.2 Kändes valet avgörande?
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- Ja, det var svårt ett tag, det tog ett tag att komma fram till det som kändes rätt. Om man
väljer fel så måste man göra om de åren och då tar det ännu längre tid innan man får
komma ut och jobba. De åren har man helt enkelt inte lust att tappa bort i onödan.

1. Bakgrundsfrågor

1.1 Kön?
- Tjej

1.2 Vilket program läser du på/vilken klass går du i?
- TE1B

2. Attitydfrågor

2.1 Känsla
2.1.1 Vad betyder ordet teknik för dig?
- Mycket rita, att bli arkitekt. Ingenjör, någonting. Men jag tänker inte på datorer och
sådant. Jag valde teknikprogrammet för att jag ville bli arkitekt, men det vill jag inte längre,
jag har ändrat mig. Det ändrar sig visserligen från vecka till vecka, så vi får se.

2.1.2 Vad är roligt med teknik?
- Det är roligt att ta isär saker och att rita. Vi har saker som vi får rita av, än så länge håller
vi på för hand men vi kommer att få göra det med datorer senare.

2.1.3 Vad är tråkigt med teknik?
- Helt klart fysiken, det är nämligen svårt och det gör det tråkigt. Det som är enkelt är roligt
och det som är svårt är tråkigt.

2.2 Kunskap
2.2.1 Hur yttrar sig ditt teknikintresse?
- Jag sitter hemma och ritar. Jag brukar även tillsammans med kompisar ta isär
radioapparater och datorer för att se hur de fungerar.

2.2.2 Har du någon “teknisk förebild”, någon som fått dig intresserad av teknik?
- Mest har det varit för att visa pappa att jag kan. Pappa jobbar med teknik och att rita och
så har jag velat visa honom att jag kan.

3. Röd tråd, högstadiet - gymnasiet

3.1 Hur såg teknikundervisningen ut på grundskolan?
- Satt och ritade hus. Därefter fick vi göra ett fritt arbete där man kunde välja vad man ville
och då valde jag tillsammans med en kompis att beställa en byggsats där man skulle bygga
ihop ett hus. Det var det som gjorde att jag blev intresserad av arkitektur och var bl.a. det
som gjorde att jag valde teknisk inriktning.
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3.2 Hur ser den ut idag?
- Mycket matte och räkna. På teknikundervisningen ritar vi.

3.3 Hur skulle du göra om du var tekniklärare?
- Kanske ställa fram något som är plockat isär. Sedan ger man som uppgift att eleverna ska
sätta ihop den inom ett visst antal veckor. Inte bara sitta och rita, jag skulle ha velat ha fått
ut mer av min teknikundervisning än bara ritande.

3.4 Vad hade du för föreställning om ditt program innan du började?
- Visste att det skulle vara en svår linje så jag förberedde mig på det värsta. Jag engagerade
mig lite extra i matematiken för att förbereda mig. Kemin och fysiken kom som en chock
och kommer att ta kontakt med någon inom studieteknik för att få hjälp.

3.5 Stämmer det överens med hur det verkligen är nu?

3.6 Finns det något som du tycker bör ändras?
- Allt är jättebra.

3.7 Tycker du att teknik i grundskolan och på gymnasiet är samma sak?
- Nej, eller jo jag vet inte.

3.8 Kan man se den röda tråden?
- Ja, det kan jag väl.
4. Påverkan av gymnasieval

4.1 Vad var det som gjorde att du valde ditt program? Vilka faktorer spelade in?
- Pappa, han ville att jag skulle rita. Pappa jobbar med ritningar och med datorer.

4.2 Kändes valet avgörande för framtiden?
- Ja, men hade jag fått välja helt själv så hade jag valt Samhällsprogramet eller Bild och
Form.


