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Sammanfattning 

I den här undersökningen har jag belyst hur elever som går sitt första år på gymnasiets 
tekniska program, har upplevt teknikundervisningen på högstadiet. Målet har varit att 
belysa teknikämnets relevans för tekniska studier på gymnasiet, dess inverkan på 
teknikintresset samt påverkan på valet av tekniskt program på gymnasiet. Andra frågor 
som jag har belyst är om eleverna i första hand väljer program eller skola, och hur viktig 
inriktningen på tekniskt program tycks vara för valet. Undersökningen bygger på 
intervjuer med fem elever som går första året på gymnasiets tekniska program. 
Intervjuerna har sedan analyserats med hjälp av den narrativa analysmetoden inom 
berättelseforskningen, och resultatet består av fem berättelser som skapats utifrån 
intervjuerna. Av resultatet framgår att valet till gymnasiet inte enbart handlar om val av 
program. Ungefär lika viktigt tycks valet av skola vara. Det tycks också vara så att valet 
av program styrs av vad som uppfattas som roligt, och att det är viktigare att ”få” en 
rolig kurs än att ”slippa” en tråkig kurs. Inriktningen av program tycks vara viktigare för 
de elever som väljer program mer förutsättningslöst, än för dem som bestämt sig för 
tekniskt program, då någon enstaka kurs kan ”fälla avgörandet” till fördel för tekniskt 
program. Trots att eleverna lämnade grundskolan mindre än ett halvår före 
intervjutillfället, så var elevernas minnen av teknikundervisningen i högstadiet över lag 
fragmentariska. Den generella uppfattningen var att teknikundervisningen varken hade 
någon koppling till, eller relevans för de tekniska studierna på gymnasiet, eller att den 
har påverkat deras intresse för teknik. De menar att teknikundervisningen i högstadiet 
inte har påverkat deras val, och att den ger en skev bild av tekniskt program. Deras egna 
förväntningar har dock infriats, och de var nöjda med att ha valt tekniskt program. 

Nyckelord 

Elever, val, gymnasieskolan, teknikämnet, teknikprogrammet, narrativ analys 

 

 



Förord 

Jag vill tacka min handledare Veronica Bjurulf som med sitt engagemang och snabba 
respons på mina frågor, har varit en ovärderlig hjälp i mitt arbete.  

Jag vill också tacka de intervjuade eleverna som med sin entusiasm bidrog till goda 
samtal, och deras skola som välvilligt bistod med lokal, skolverket-statistik som hjälpt 
mig att tolka utbildningsstatistisk årsbok, samt opponenter och examinator för 
konstruktiva synpunkter. 
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Inledning 

När jag började på gymnasiet hösten 1986, började jag på 4-årig teknisk linje tillsammans 
med cirka 12.9001 andra elever. På naturvetenskaplig linje började samma höst cirka 
7.2002 elever. Det gick alltså nästan 1,8 tekniker på varje naturvetare. 20 år senare var det 
ungefär lika många elever som började antingen tekniskt eller naturvetenskapligt program, 
men fördelningen var annorlunda. Cirka 14.6003 elever började hösten 2006 på 
naturvetenskaplig utbildning, medan endast 6.7004 började på teknisk utbildning. Det går 
nu nästan 2,2 naturvetare på varje tekniker. Jämförelsen med naturvetenskaplig gör jag 
därför att det, åtminstone när jag började på gymnasiet, var de linjerna som ansågs vara de 
mest krävande och jämbördiga avseende matematik och fysik och till del även kemi och 
biologi. 

Orsakerna till att intresset för teknisk gymnasieutbildning tycks ha dalat, går jag inte in på 
närmare. I detta arbete har jag istället valt att redovisa några personliga reflektioner. Ett 
skäl kan vara att 4-årig teknisk linje i och med det fjärde året var en avancerad 
yrkesutbildning som inte förutsatte fortsatta studier på högskola. Fram till den ekonomiska 
krisen i början av 90-talet var det också en utbildning med goda möjligheter till bra och 
avancerade jobb, och ”gymnasieingenjören” var eftertraktade på arbetsmarknaden som 
komplement till civilingenjören. I och med den ekonomiska krisen i början på 90-talet och 
efterföljande lågkonjunktur som innebar en förhållandevis hög arbetslöshet kunde 
arbetsgivare ställa högre krav på akademisk utbildning, vilket gjorde ”gymnasieingenjören” 
mindre eftertraktad. För att svara upp mot arbetsgivarnas önskemål om akademiskt 
utbildade ingenjörer, började högskolor och universitet på 90-talet att utbilda 
högskoleingenjörer som komplement till civilingenjörer. Då många som söker till den 
utbildningen inte kommer från tekniskt gymnasium, har enligt min mening högskolor och 
universitet övertagit rollen att utbilda ”gymnasieingenjörer”. Nuvarande tekniska program 
på gymnasiet har ett annat syfte än att utbilda ingenjörer: ”Gymnasiets nuvarande treåriga 
teknikprogram är i vissa avseenden en efterföljare till de tekniska linjerna, men innehållet 
är bredare; huvudsyftet är att stimulera elevernas intresse för teknik och teknikutveckling i 
vid mening och att förmedla grundläggande kunskaper i teknik.”.5 Jag menar att ett 
incitament till att välja tekniskt gymnasieprogram har försvunnit. 

Ett annat skäl kan vara att eleverna inte har ”hittat tillbaka” till tekniska program, efter att 
tekniskt program under ett antal år på 90-talet inte fanns alls. 1996 började cirka 21.3006 
elever på naturvetenskapligt program, och alltså ingen7 på tekniskt program. 

 
1 SCB, utbildningsstatistisk årsbok 2003 Tabeller 

2 SCB, utbildningsstatistisk årsbok 2003 Tabeller 

3 SCB, utbildningsstatistisk årsbok 2009 Tabeller 

4 SCB, utbildningsstatistisk årsbok 2009 Tabeller 

5 Hagberg & Hultén, 2004; s15 

6 SCB, utbildningsstatistisk årsbok 2003 Tabeller 
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I det här arbetet vill jag undersöka hur elever som valt tekniskt program ser på sitt val och 
på vad grundskolans teknikundervisning har för relevans för tekniska studier på gymnasiet. 

Syfte  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka om teknikundervisningen i högstadiet har 
påverkat elevers val av tekniskt program på gymnasiet, påverkat deras föreställningar om 
tekniskt gymnasieprogram samt teknikundervisningens relevans för tekniska studier på 
gymnasiet. 

Bakgrund 

Det finns många undersökningar om gymnasievalet, av vilka jag här redovisar studier som 
har relevans för denna studie. Frågeställningarna rör huruvida valet av program påverkas av 
exempelvis könstillhörighet, social bakgrund, vilka informationskanaler som varit viktiga 
eller andra yttre faktorer. Trots att det finns en hel del forskning angående valet till 
gymnasiet, så berör de mina frågeställningar endast delvis. 

Sandell har i sin avhandling ”Utbildningssegregation och självsortering”8, undersökt 
ungdomars resonemang kring valet av program på gymnasiet. Utgångspunkten var 
utbildningssegregation och att gymnasievalet är ett sätt att positionera sig. Hon menar att 
trots att eleverna anser sig ha valt program av egen fri vilja, så har valet ofta, särskilt för 
pojkar, styrts av deras sociala bakgrund, medan flickorna orienterade sig bort från 
traditionella kvinnoroller. 

Skolverket har i rapporten ”Attityder till skolan 2006” redovisat sin kvantitativa studie, 
med syfte att undersöka vilken betydelse olika informationsformer har haft för valet av 
gymnasieprogram, där studiebesök och praktik ansågs vara viktigast.9 Även Svenskt 
näringsliv har genomfört en studie, ”Vägvalet 2004”, om elevers gymnasieval.10 Förutom 
att liksom Skolverket utröna vilken betydelse olika informationsformer har haft för valet 
till gymnasiet, där de liksom Skolverket konstaterar att de mest värdefulla 
informationsformerna var de med någon form av personlig kontakt, så tycks syftet med 
undersökningen också vara att undersöka vilken sorts information som anses viktig, och i 
hur stor utsträckning ungdomarna påverkats av kompisarnas val och familjens synpunkter. 
Där framgår att information om vilka yrken olika utbildningar kan leda till anses viktigt. 

 
7 SCB, utbildningsstatistisk årsbok 2003 Tabeller 

8 Sandell, 2007 

9 Skolverket/Fritzes, 2007 

10 Svenskt näringsliv, 2004 
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Däremot tycks information om karriärmöjligheter, marknadens efterfrågan och lönenivåer 
vara mindre viktigt för valet. Kompisarnas val och föräldrarnas synpunkter tycks ha liten 
betydelse för deras val. 

Lindahl har i sin avhandling ”Lust att lära naturvetenskap och teknik?” undersökt hur 
ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik utvecklas, samt hur det tillsammans med 
bland annat kön och hemförhållanden, påverkat deras val till gymnasiet.11 Hon menar att 
eleverna i år 3 och 4 är positivt inställda till matematik, teknik och NO-ämnena (kemi, 
fysik och biologi), men att inställningen försämras under högstadiet. Hon menar att det 
beror på att NO-undervisningen i skolan hittills har präglats av den akademiska traditionen 
och betonat de rätta svaren och den vetenskapliga traditionen. Trots att flickor generellt 
presterar bättre än pojkar i NO-ämnena (kemi, fysik och biologi), är andelen flickor som 
fortsätter med tekniska studier lägre. 

Löwdahl har skrivit en 10 p-uppsats ”Valet av gymnasieprogram, med speciell inriktning 
på det Naturvetenskapliga programmet” 2002, som undersöker varför naturvetenskapligt 
program väljs eller inte väljs.12 Han baserar mycket av det han skriver på Verket för 
högskoleservice och Skolverkets gemensamma projekt NOT (Naturvetenskap Och Teknik), 
och dess rapport ”Mer formler än verklighet”.13 Den skrevs 1994, när tekniskt program inte 
fanns som eget program, och även om man kan anta att resultaten (till del i alla fall) även 
gäller för tekniskt program, så kastar den inget ljus över skillnaderna i valet mellan 
naturvetenskapligt program och tekniskt program. 

Bjurulfs doktorsavhandling ”Teknikämnets gestaltningar” syftar till att undersöka hur 
teknikämnet i grundskolans senare år kan gestaltas med avseende på hur lärare i år 7-9 
arbetar med ämnet.14 Något som studien visar, är att teknikämnet kan gestaltas på vitt 
skilda sätt i olika skolor. Bjurulf menar att eftersom kursplanens uppnåendemål är 
formulerade så att läraren har frihet att välja såväl innehåll som arbetsmetoder, och de 
valen påverkas av lärarens förståelse för teknikämnet, så påverkar det hur ämnet gestaltas. 
Enligt Bjurulf har lärarens egen utbildning, både vad gäller omfång och innehåll, en 
avgörande betydelse för att hon/han skall känna sig trygg när hon/han undervisar i ämnet 
och för att hon/han skall bli engagerad. Hon säger också att lärarens utbildning därigenom 
får konsekvenser för hur ämnet gestaltas och vad elever erbjuds att lära. 

I Hagberg & Hulténs rapport ”Skolans undervisning och elevers lärande i teknik”15 

redovisas en översikt över svensk forskning. Syftet är att behandla den svenska forskningen 
om undervisning och lärande i teknik, beskriva den och diskutera hur den kan utvecklas. I 
rapporten beskrivs även teknikämnets utveckling och dess svaga identitet:  

 
11 Lindahl, 2003 

12 Löwdahl, 2002 

13 Skolverket och Verket för Högskoleservice, 1994 

14 Bjurulf, 2008 

15 Hagberg & Hultén, 2005 
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Å ena sidan är teknik tillämpningar inom de naturvetenskapliga ämnena och skall behandlas inom 

dessa, å andra sidan är teknik en tillämpad yrkesinriktad praktik och skall behandlas i särskilda 

ämnen/varianter.16

Bland annat efterfrågas forskning som försöker fånga helheten i syfte att stärka 
teknikämnets identitet, och de menar att: ”Den som undervisar (i teknik) har ingen given, 
allmänt accepterad ämneskärna att bygga på.”17

Skolverkets publikation ”Kommentarer till kursplaner och betygskriterier”18 syftar till att 
vara ett stöd för skolorna i deras arbete med att utveckla undervisningen utifrån kursplaner 
och betygskriterier. Den omfattar alla ämnen, men avseende ämnet teknik, förklaras att 
kursplanen i teknik innehåller mera av exempel än kursplanerna i andra ämnen, med 
teknikämnets otydliga identitet. 

Summering 
Det finns undersökningar om valet av yrkesförberedande program kontra 
studieförberedande program, men trots att fördelningen av elever på naturvetenskapligt 
program och tekniskt program varierat kraftigt sedan 80-talet, har jag inte hittat någon 
undersökning som försöker belysa skälen till det. Jag har heller inte hittat någon 
undersökning som belyser hur viktigt programmet eller programmets inriktning är för valet 
av skola, eller hur viktigt programutbudet på näraliggande skola är för valet av program 
eller programmets inriktning. Jag har heller inte hittat någon forskning som undersöker 
elevernas syn på teknikundervisningen i grundskolan, eller huruvida teknikundervisningen 
har haft någon påverkan på elevernas syn på vidare tekniska studier och val av 
gymnasieprogram. Men, min uppfattning är att vitt skilda gestaltningar av teknikämnet, 
borde ge stora variationer i elevernas uppfattning om tekniskt gymnasieprogram. 

Frågeställningar

De frågeställningar som jag med den här undersökningen vill belysa är: 

• Väljer elever i år 9 skola eller gymnasieprogram vid vidare studier? 

• Varför väljs tekniskt program? 

• Hur relevant är teknikutbildningen i grundskolan för tekniska studier på gymnasiet? 

• Hur påverkade teknikutbildningen i grundskolan elevernas syn på vidare tekniska 
studier? 

 
16 Hagberg & Hultén, 2005; s13 

17 Hagberg & Hultén, 2005; s11 

18 Skolverket, 2000 
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Nedan följer en förklaring/ett förtydligande till respektive frågeställning som motiverar 
respektive fråga. 

Väljer elever i år 9 skola eller gymnasieprogram vid vidare studier? 

I och med det stora urvalet av gymnasieprogram, och gymnasieskolornas ökade 
ansträngning att utveckla program och framför allt inriktningar på program, tenderar 
valmöjligheterna att öka. Syftet är förstås att locka till sig fler elever på den numera 
”konkurrensutsatta” marknaden. Frågan utreder i vilken utsträckning program/inriktning 
påverkar elevernas gymnasieval. 

Varför väljs tekniskt program? 

Tekniskt program är idag ingen yrkesutbildning, utan kräver i princip fortsatta studier. För 
att studera på teknisk högskola är det ingen formell fördel att ha gått tekniskt program 
jämfört med naturvetenskapligt program. 

Vad jag med frågan vill veta är på vilka grunder elever väljer tekniskt program. Till 
exempel om valet av tekniskt program är ett val för att ”få vissa kurser” eller ett val för att 
”slippa vissa kurser”. Andra skäl kan vara att man har föräldrar som gått teknisk, att man är 
teknikintresserad, att det kan underlätta fortsatta tekniska studier, eller helt enkelt för att det 
verkar ”roligt” och för att vald inriktning innehåller någon enstaka kurs som andra program 
inte har. 

Hur relevant är teknikutbildningen i grundskolan för tekniska studier 
på gymnasiet? 

De flesta ämnen på gymnasiet fortsätter ungefär där grundskolan slutar. Till exempel är 
matematiken på gymnasiet en naturlig fortsättning på grundskolans matematik. Också 
språkämnena förutsätter kunskaper från grundskolan. Denna fråga undersöker om det finns 
någon naturlig fortsättning i gymnasiet på grundskolans teknikundervisning, om 
grundskolans teknikundervisning har någon bäring på tekniska studier på gymnasiet. 

Hur påverkade teknikutbildningen i grundskolan elevernas syn på 
vidare tekniska studier? 

I den nationella kursplanen för teknikämnet står bland annat att läsa att skolan i sin 
undervisning i teknik skall sträva efter att eleven utvecklar intresset för teknik.19 Det vore 
därför intressant att få veta elevernas syn på grundskolans teknikutbildning, och om den 
påverkat deras teknikintresse och gymnasieval. 

 
19 Skolverket, 2000 
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Narrativ analys 

Då undersökningen baseras på ett fåtal intervjuer med gymnasieelever, har den narrativa 
analysmetoden ansetts mest lämpad. Narrativ analys är en del av den forskningsansats som 
brukar kallas för berättelseforskning.20 Inom berättelseforskningen finns två inriktningar, 
som Polkinghorne enligt Bjurulf benämner analys av narrativer och narrativ analys.21

I analys av narrativer används berättelserna till att urskilja gemensamma begrepp och 
beskriva dessa.22 I narrativ analys görs tvärt om, då skapas en eller flera sammanhängande 
berättelser utifrån den information man har tillgång till, till exempel intervjuer, journaler 
och observationer.23

Narrativ analys är den metod som valts för den här undersökningen, och eftersom 
berättelserna är skapade av mig, ställer den narrativa analysen krav på redovisning av 
tillvägagångsätt.24 Underlaget för mina berättelser utgörs av de intervjuer som jag 
genomfört med eleverna. Intervjuerna har resulterat i fem berättelser vars syfte är att svara 
upp mot undersökningens syfte och frågeställningar. 

Berättelserna är indelade i intrig och teman så som Bjurulf definierat dem, där intrigen 
kopplar ihop olika data till en sammanhängande helhet, och där temana understryker och 
ger berättelsen mening.25

För att underlätta jämförelser mellan berättelserna, har varje berättelse gemensamma 
teman. Temana i berättelserna är: Gymnasievalet, Synen på tekniskt program och Synen på 
teknikundervisningen i högstadiet. 

Metod 

I den här undersökningen har jag använt mig utav intervjuer för att belysa mina 
frågeställningar. Ett tänkbart alternativ till att genomföra intervjuer var att göra en 
enkätundersökning. Kvale menar att intervjuer är särskilt lämpliga då man vill studera 
människors upplevelser, självuppfattning och klargöra deras perspektiv.26 Jag valde att 
genomföra intervjuer därför att jag var mer intresserad av elevernas upplevelser av och 

 
20 Bjurulf, 2008 

21 Bjurulf, 2008 

22 Bjurulf, 2008 

23 Bjurulf, 2008 

24 Bjurulf, 2008 

25 Bjurulf, 2008 

26 Kvale, 1997 
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uppfattning om grundskolans teknikundervisning och dess relevans för vidare tekniska 
studier, än att erhålla ett statistiskt underlag. Fem intervjupersoner har jag bedömt vara 
tillräckligt för mina frågeställningar, och en hanterbar mängd med tanke på tillgänglig tid. 

Urval av intervjupersoner 

Intervjupersonernas profil 

Eftersom undersökningen handlar om gymnasievalet och om teknikundervisningen i 
grundskolan, var det önskvärt att genomföra intervjuerna medan eleverna fortfarande har 
någorlunda klara minnen av det. De bör dock ha gått så pass länge på gymnasiet så att de 
har ”kommit in” i gymnasiestudierna. Det var därför naturligt att rikta sig till elever som 
går första terminen på gymnasiets tekniska program. 

Eftersom teknikundervisningen i olika skolor skiljer sig från varandra, är det önskvärt att 
intervjupersonerna inte har gått i samma grundskola. 

Skolor med tekniska program 

Eftersom jag ville intervjua gymnasielever som går första året på ett tekniskt program, så 
behövde jag först ta reda på vilka skolor som har tekniskt program. För att ta reda på det, 
besökte jag syokonsulenten på en grundskola (F-9) i Stockholm. Av praktiska skäl 
avgränsade jag mig till att enbart söka skolor i min hemort Stockholm. 

Av syokonsulenten fick jag en internetadress (www.gymnasieintagning.se), vilken enligt 
henne, är elevernas främsta informationskälla inför valet till gymnasiet. 

Bland de skolor som erbjuder tekniska program, besökte jag två gymnasieskolor, och 
förklarade mitt ärende. På båda skolor fick jag namn på lärare lämpliga att kontakta. 
Lärarna på den ena skolan var dock inte tillgängliga den dagen, så jag fick kontakta dem 
via e-post. De har dock inte svarat. På den andra skolan var en av lärarna på plats, så när 
hennes lektion var slut kunde jag prata med henne. Jag förklarade mitt ärende för henne, 
och bad om 10 minuter i början av någon lektion, för att presentera mig och mitt ärende för 
eleverna. Jag fick göra det i början på en datalektion. Jag förklarade att jag gör mitt 
examensarbete, vad det handlar om och att jag behöver deras hjälp. Jag förklarade att jag 
ville göra enskilda intervjuer med fem elever under nästkommande vecka, och att varje 
intervju skulle vara maximalt en timme. Jag frågade om det var något de undrade över, 
vilket ingen gjorde. Jag sa att de kan fundera på om de vill ställa upp, och att jag fanns kvar 
tills lektionen slutade. Lektionen de hade var av karaktären enskilt arbete, och de hade 
lärarens tillstånd att avvika för att anmäla intresse att bli intervjuad. 

Elevurval 

Jag hade studerat elevernas schema, så jag visste när skolan började och slutade för dem. 
Jag antog att de ville genomföra intervjuerna i anslutning till att skolan började eller 
slutade. Med det antagandet och det faktum att jag själv inte kunde på måndagen, fanns 
fem tider (två på tisdag, och en på varje resterande dag). 

Omkring sju elever visade sig intresserade att deltaga. Jag ”bokade” in dem i den ordning 
de kom fram. De fick föreslå dag och tid för intervjun, och när jag hade fem elever 
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inbokade var jag nöjd. Jag tog kontaktuppgifter till en sjätte elev som backup ifall någon av 
något skäl ändå inte kunde. Den sjunde eleven (och eventuellt efterkommande) insåg att 
”kvoten” var fylld, och anmälde sig aldrig. 

Gruppen av de fem eleverna bestod av fyra pojkar och en flicka, som gick första terminen 
på gymnasiets tekniska program. Alla intervjupersonerna hade gått i olika grundskolor. 

Genomförandet av intervjuerna 

Forskningsetiska principer 

Intervjuerna har genomförts med beaktande av de fyra huvudkraven i Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer.27 De fyra huvudkraven, dess regler och hur de har tillämpats 
beskrivs nedan: 

Informationskravet 

Regel 1 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 

projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att 

deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall 

omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras 

villighet att delta.28

I samband med ”rekryteringen” informerades eleverna om syftet och karaktären av 
intervjuerna, och i samband med genomförandet av respektive intervju informerades eleven 
igen. 

Samtyckeskravet 

Regel 2 

Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör 

samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är under 15 

år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär).29

I samband med ”rekryteringen” fick jag elevernas samtycke muntligt. Alla elever var 15 år 
eller äldre, och karaktären på undersökningen ansåg jag inte vara känslig, så inget samtycke 
från föräldrar inhämtades. 

Regel 3 

De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och 

på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför 

negativa följder för dem.30

 
27 Vetenskapsrådet, 2002 

28 Vetenskapsrådet, 2002; s7 

29 Vetenskapsrådet, 2002; s9 
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I samband med ”rekryteringen” informerades eleverna om detta, och i samband med 
genomförandet av respektive intervju informerades eleven igen. 

Regel 4 

I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas för 

otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan 

forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare.31

Ingen av intervjupersonerna visade någon vilja att avbryta intervjuerna. Ingen koppling 
fanns mellan mig och intervjupersonerna eller deras lärare, och något beroendeförhållande 
förelåg inte. 

Konfidentialitetskravet 

Regel 5 

All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om 

enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande 

sådana uppgifter.32

I uppsatsen har endast jag möjlighet att koppla intervjupersonernas uppgifter till personerna 
i fråga, i och med att endast jag har tillgång till ljudbanden där uppgifter som möjliggör 
identifiering finns. Inga uppgifter anses (av mig) heller vara etiskt känsliga. Jag betraktar 
mig dock som omfattande av tystnadsplikten avseende kopplingen av information till 
person. 

Regel 6 

Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant 

sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter 

som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för 

utomstående att komma åt uppgifterna.33

I alla intervjutranskriptioner och skapade berättelser har intervjupersonerna fingerade 
namn, som endast avslöjar könstillhörighet. Uppgifter om skolor och orter har gjorts 
generiska. 

Nyttjandekravet 

Regel 7 

Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.34

 
30 Vetenskapsrådet, 2002; s10 

31 Vetenskapsrådet, 2002; s10 

32 Vetenskapsrådet, 2002; s12 

33 Vetenskapsrådet, 2002; s12 

34 Vetenskapsrådet, 2002; s14 
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De enda källorna till information som kan kopplas till identifierbara personer, är 
ljudbanden som när det här arbetet avslutas, kommer att förstöras. 

Regel 8 

Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut eller åtgärder som 

direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) utom efter särskilt medgivande av den 

berörda.35

Det finns inga skäl att tro att insamlade uppgifter, även om de skulle ”läcka”, skulle kunna 
vara till grund för något myndighetsbeslut. 

Tid och plats för intervjuerna 

Alla intervjuer genomfördes under en vecka i oktober 2008 i elevernas skola. Jag hade 
under hela veckan fri tillgång till ett arbetsrum där intervjuerna genomfördes. Rummet låg 
avsides, i slutet av en korridor utan lektionssalar. Intervjuerna kunde genomföras utan yttre 
störningar, så som ”korridorspring” eller ”påknackningar”. Rummet hade förutom ett 
skrivbord även en liten soffgrupp, där intervjuerna genomfördes. 

Intervjupersonerna var informerade om att intervjuerna skulle ta maximalt en timme. 
Intervjuerna tog mellan 25 och 45 minuter, och det var således ingen tidspress, och de 
kunde genomföras i lugn och ro. 

Registrering av intervjuerna 

Intervjuerna registrerades med en diktafon med magnetband. Ljudinspelning ger 
intervjuaren möjlighet att koncentrera sig på ämnet, och att i efterhand lyssna på bandet 
upprepade gånger.36 Ljudbandet ger dock en avkontextualiserad version av intervjun, då 
det inte innehåller de visuella aspekterna, så som ansikts- och kroppsutryck.37 För det här 
syftet, där huvudintresset ligger i det som sägs, kan ljudinspelning anses fullt tillräckligt. 

Transkriptioner av de muntliga intervjuerna 
Två transkriptioner gjordes för varje intervju, en ordagran och en av mer formell 
skriftspråklig karaktär. Den senare är dock den som valts i det fortsatta arbetet. Valet av 
transkriptionsmetod beror snarare på forskningssyftet, än på skillnader i objektivitet, där 
den ordagranna transkriptionen bättre passar språklig analys och psykologisk tolkning.38 

Den skriftspråkliga transkriptionen underlättar att förmedla meningen i intervjupersonens 
berättelse.39 Trots att det inte finns någon standardiserad form eller kod för utskrift av 
forskningsintervjuer, så anger Kvale en lämplig riktlinje för skriftspråklig utskrift, vilken 

 
35 Vetenskapsrådet, 2002; s14 

36 Kvale, 1997; 

37 Kvale, 1997; 

38 Kvale, 1997 

39 Kvale, 1997 
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jag beaktat vid transkriptionsarbetet.40 Riktlinjen innebär ”att föreställa sig hur de 
(intervjupersonerna) själva skulle ha velat formulera sig i skrift”.41 Med det i beaktande 
finns förutsättning för att vid transkriptionen göra omformulering och koncentrering av 
intervjupersonernas uttalanden.42

Resultat 

Intervjuerna med eleverna resulterade i en berättelse för respektive elev, och syftet med 
berättelserna är att belysa den andemening som framkommit i intervjuerna, avseende 
undersökningens syfte och frågeställningar. I det här kapitlet redovisas de fem 
berättelserna. 

Berättelsen om Sofia 
Sofia går första året på gymnasiets tekniska program med inriktningen teknisk design och 
entreprenörskap. Sofia är intresserad av design och för henne var valet av tekniskt 
gymnasieprogram ingen självklarhet. Att det fanns en designinriktning var en förutsättning 
för Sofia att välja tekniskt program, som annars hade valt något estetiskt program. Hon 
tycks dock ha en teknisk fallenhet, och hon har alltid fått höra att hon är den tekniska i 
familjen, och upplever sig själv som en problemlösare. 

Sofia är mycket nöjd med sitt gymnasieval som tycks vara över förväntan. Hon tror att 
tekniskt program har en ”nördstämpel”, men upplever teknisterna som ”normala”. 

Tekniken i grundskolan uppfattade hon som ett praktiskt ”pysselämne” med låga krav. Hon 
tyckte om ämnet, men anser att det varken stimulerade till ökat teknikintresse (annat än 
möjligen marginellt) eller några nämnvärda kunskaper. 

Gymnasievalet 

Sofia vill arbeta med design, och innan hon gick på gymnasiemässan hade hon tänkt välja 
något estetiskt program på gymnasiet. Gymnasiemässan arrangeras av Stockholmsmässan i 
mitten av november. Det är en mässa som riktar sig till elever i år nio samt deras föräldrar. 
På mässan informerar olika skolor om sin skola och sina gymnasieprogram. För Sofia var 
gymnasiemässan en viktig informationskälla för valet av gymnasieprogram, där man kunde 
få sådan information som inte finns i vanliga kataloger, samt möjlighet att prata med elever 
från olika program och skolor. Där upptäckte hon inriktningen teknisk design och 
entreprenörskap på tekniskt program, en profil som hon trodde fanns på estetiska program 

 
40 Kvale, 1997 

41 Kvale, 1997; s156 

42 Kvale, 1997 
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eller hantverksprogram: Det lät ”otroligt häftigt” och roligt, och att det var en profil på 
tekniskt program med mycket matematik och fysik verkade roligt. 

En designinriktning var en förutsättning för Sofia att gå tekniskt program, och det var först 
på våren som hon slutligen bestämde sig. Sofia har alltid tänkt sig att studera vidare efter 
gymnasiet, helst på Konstfack som har en industridesignlinje, men kan nu också tänka sig 
att studera vidare på KTH. Det viktiga för henne är att skaffa sig ett bra arbete som hon 
trivs med. 

Inriktningen teknisk design och entreprenörskap erbjöds på flera gymnasieskolor, och valet 
stod i första hand mellan två skolor. Vissa skillnader mellan de skolor hon valde mellan 
finns, och vid jämförelse av skolorna, tyckte hon att upplägget på den ena skolan var bättre, 
samt att skolan verkade vara trevligare. Trots det valde hon den andra skolan i första hand, 
därför att hon helst vill gå i en skola inne i stan: ”Men, jag tyckte upplägget på mitt 
andrahandsval verkade bättre, och skolan verkade trevligare, men jag ville helst gå inne i 
stan.” Trots att hon inte kom in på sitt förstahandsval, är hon nu efterhand nöjd med det: 
”Jag har kompisar som går där, och jag har varit där och tittat, och nu är jag otroligt glad 
över att gå på den här skolan.” 

Teknikundervisningen i grundskolan har inte påverkat hennes gymnasieval. Sofia är osäker 
på vad hennes föräldrar gick på gymnasiet, men har hela livet fått höra från sin mamma att 
hon är den mest tekniska i familjen: ”Min bror blir bara sur när saker och ting inte 
fungerar, medan jag är mer av problemlösare.” Sofia tror att om det är något som har 
inverkat på hennes gymnasieval, så är det snarare att mamma påpekat att hon är teknisk än 
teknikundervisningen i grundskolan.  

Synen på tekniskt program 

Sofia tror att skolkamraterna anser att de som går på tekniskt program är ”nördiga”, men 
Sofia uppfattar sina klasskamrater som ”normala”. Sofia delar inte uppfattningen att 
teknister är ”nördiga”, och har aldrig gjort.: ”Jag har aldrig tyckt att det var nördigt, men 
jag tror att min omgivning tycker att det är nördigt.”  

Sofia är väldigt nöjd med att ha valt ett tekniskt program, faktiskt väldigt nöjd, och skulle 
göra om samma val idag. Hon anser att det här programmet passar henne perfekt, och hon 
är verkligen mycket nöjd med kurserna. ”Det är så härliga kurser”, säger hon. ”Till 
exempel i teknik-människa-samhälle som vi läser nu, diskuteras vad tekniken har för 
konsekvenser och så. Det är jättehärligt att fördjupa sig och få se saker ur olika synvinklar. 
Jag tycker om matten, CAD och allt! Jag tycker verkligen om kurserna! Jag tycker det är 
skithärligt.” 

Synen på teknikundervisningen i högstadiet 

Minnet av teknikundervisningen i grundskolan är fragmentariskt. Hon minns att de skulle 
välja ut en stadsdel och bygga en modell av det i kartong och frigolit. Hon uppfattar det 
inte som särskilt tekniskt, och tycker inte att det kan jämföras med vad de gör nu. Det finns 
inga direkta likheter mellan tekniken i grundskolan och gymnasiet, det var mycket ”pyssel” 
och mer likt slöjd än något annat. Trots att Sofia inte tyckte att tekniklektionerna var 
särskilt inspirerande, så tyckte hon om dem. 
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Det var lätt att få MVG utan ansträngning, och det betraktades av henne och hennes 
klasskamrater som ett ”billigt” ämne: ”Vi skulle skriva en liten rapport, och i princip fick 
man MVG om man lämnade in den i tid.” 

Sofia menar att folk inte brydde sig så mycket, de gick på lektionerna och sen åkte det ut 
genom andra örat. Därför tror Sofia att de som inte läser mer teknik efter grundskolan, inte 
har fått med sig särskilt mycket. Sofia tycker att tekniken borde ha varit lite mer teoretiskt 
och inte så ”billigt”, den borde ha innehållit mer diskussioner om teknikens konsekvenser 
och varför vissa saker har blivit som de har blivit. Sofia menar att det är jätteviktigt att 
diskutera sådant så tidigt som möjligt, så att man lär sig tänka i andra banor. 

Sofia betraktade ändå tekniken som ett ”riktigt” ämne, men tycker inte att hon har haft 
någon nytta av det på gymnasiet. Det är ingen kurs på gymnasiet som tar vid där 
grundskolan slutar. I grundskolan var det mest praktiskt, och på gymnasiet är det mer 
teoretiskt än så länge: ”På tekniken i grundskolan var det mycket mer praktiskt, sitta och 
pilla och så.” Sofia menar att på gymnasiet är det som att börja från början, vilket hon i och 
för sig tycker är skönt. Sofia tror inte att teknikundervisningen i grundskolan har påverkat 
hennes teknikintresse, möjligen undermedvetet, och i så fall snarast åt det positiva hållet. 

Berättelsen om Erik 
Erik går första året på gymnasiets tekniska program med inriktningen teknisk design och 
entreprenörskap. För Erik som alltid varit teknikintresserad och avser studera på KTH efter 
gymnasiet, var det närmast en självklarhet att välja tekniskt program, och valet bestod 
främst av inriktning. 

Erik är än så länge nöjd med sitt gymnasieval, som på det hela taget har infriat hans 
förväntningar. De teoretiska ämnena är roligare än han hade förväntat sig. Erik oroar sig 
dock för matematiken, då det är mer matematik än han hade förväntat sig. 

Tekniken i grundskolan uppfattade Erik som balanserad mellan praktik och teori. Han 
tycker även att den gav eleverna ett ”smakprov” på många olika teknikområden, inte så 
djupgående men tillräckligt för att väcka intresse. Erik tror dock att teknikundervisningen i 
grundskolan kan ge en bild av att tekniskt program är mer praktiska än vad de är. Erik 
tyckte att tekniken var rolig, men anser att han ännu inte har haft någon nytta av det i 
nuvarande studier. 

Gymnasievalet 

Erik har alltid varit intresserad av teknik, så för honom var det ganska självklart att välja 
tekniskt program. Han hade tänkt studera på KTH efter gymnasiet och vill bli antingen 
civilingenjör eller arkitekt. För Erik handlade valet snarare om inriktning/profil på tekniskt 
program än val av program. Medan klasskamraterna fick ”värsta gymnasienojjan”, tog Erik 
valet med ro: ”det rörde mig inte så mycket”. Erik pratade med elever från olika skolor på 
gymnasiemässan, och tyckte att inriktningen teknisk design och entreprenörskap verkade 
roligast. Eriks studievägledare tyckte att inriktningen skulle passa honom. Erik blev 
antagen till skolan som han valde i andrahand, och är ännu så länge nöjd med sitt val. 
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Synen på tekniskt program 

Teknikprogrammet har infriat Eriks förväntningar ganska väl. De teoretiska teknikämnena 
är roligare än vad han trodde att de skulle vara, däremot är det mer matematik än förväntat. 
Erik är osäker på om han orkar med all matematik, och om han måste byta program, så 
skulle han välja samhällsvetenskapligt program: ”det intresserar mig också”. 

Erik tror inte att det var så många skolkamrater som valde tekniskt program. Han menar att 
det är ganska ovanligt, ”Jag har inga kompisar som går tekniskt program”. Erik har ingen 
uppfattning om vad de som inte går tekniskt program tycker om tekniska program, men 
hans kompisar som inte gör det, reagerar i alla fall inte ”frånstötande”. 

Synen på teknikundervisningen i högstadiet 

Erik menar att de inte hade så mycket teknik i högstadiet, bara en gång i veckan och bara 
en termin i åttan och en i nian, och kommer inte ihåg så mycket av vad de gjorde: ”Vi 
byggde lite hus, vi skrev någon uppsats, något grupparbete om någon uppfinning, och så 
höll vi på med lite elteknik också.” 

Teknikundervisningen bedrevs i en tekniksal som var mer lik en träslöjdssal än ett vanligt 
klassrum: ”Varje bord hade egna verktyg, så man kunde jobba oberoende av de andra.” 
Erik tycker att teknikundervisningen var ganska bra, en bra blandning mellan teori och 
praktik. Den innehöll lite av varje, som ett ”smakprov”, tillräckligt för att väcka intresse. 
Men han menar också att de som inte läser mer teknik efter grundskolan, inte får med sig 
särskilt mycket mer än lite baskunskaper. Han tror också att de får en lite skev bild av 
teknikprogrammen, att de är mer praktiska, som hantverksprogrammen, ”fast vi har ju 
nästan bara teoretiska ämnen”. 

Erik tycker att tekniken i högstadiet var rolig, men tror inte att det påverkat hans 
teknikintresse, i så fall snarare ökat än minskat. Han menar att det inte har påverkat hans 
gymnasieval, men om tekniken i högstadiet hade varit tråkig, skulle det ha kunnat få 
honom att tänka om: ”Jag tror dock inte att jag hade valt något annat även om 
tekniklektionerna inte hade funnits, men om det hade varit tråkiga tekniklektioner hade jag 
kanske tänkt om.” 

Erik har än så länge på gymnasiet inte haft någon nytta av grundskolans 
teknikundervisning: ”det lilla teoretiska vi hade gör ingen större skillnad nu”. Erik kan 
tänka sig att en del praktiska moment, kan komma till nytta i Konstruktion, som de läser i 
tvåan. 

Berättelsen om Anders 
Anders går första året på gymnasiets tekniska program med inriktningen teknisk design och 
entreprenörskap. Anders har inte börjat fundera på vidare studier efter gymnasiet, men ville 
hålla den dörren öppen genom att välja ett högskoleförberedande program. För Anders var 
valet av skola viktigare än program. Han valde enbart av de program som erbjöds på det 
gymnasium som han ville gå på, och valet föll på teknikprogrammet därför att han tyckte 
att det verkade roligt med CAD. 
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Anders är nöjd med sitt val. Anders hade inga särskilda förväntningar på 
teknikprogrammet, utom just på CAD, vilket han tycker är roligare än förväntat. 

Anders anser att teknikprogrammen uppfattas som ett val för ”MVG-barnen”, och att det 
uppfattas som ett ”killprogram”. 

Tekniken i grundskolan uppfattade Anders som teoretisk och snarlikt fysiken. Trots att han 
upplevde tekniken som slapp och att den inte har stimulerat hans teknikintresse, tyckte han 
att den var rolig. Han tycker inte att han har haft, och tror inte att han kommer få någon 
nytta av det i nuvarande studier. 

Gymnasievalet 

För Anders var valet av skola det viktigaste: ”Jag ville inte gå i en jättedålig skola, där 
man känner att varje gång man ser en korridor, så vill man inte vara här.” Anders ansåg 
att valet av skola var viktigare än valet av program: ”Jag var ju inte så insatt i de olika 
kurserna, så för mig var valet av skola viktigare än program.”  Han tillägger: ”Jag tycker 
att miljön är väldigt viktigt, att man trivs.” 

På öppet-hus-dagar besökte Anders två skolor, och om den ena säger han: ”Jag tycker inte 
det var särskilt fräscht, det kändes gammalt och ruttet.”, och om den han sedan valde säger 
han: ”Här är det fint, renoverat över allt.” Anders äldre bror går också på samma 
gymnasium, och han har talat väl om skolan: ”Han sa att det var jättebra, det var jättebra 
mat tyckte han, kanske lite överskattat men det är fin mat.” 

Anders tog gymnasievalet med ro: ”Jag var inte en sån som gick och tittade på skolor en 
månad innan.” Anders menar att det var när sista ansökningsdag började närma sig, som 
han började fundera på valet: ”Det var när de började säga i skolan att snart måste alla 
papper vara inne som jag började titta.” 

Anders var ganska säker på att komma in på sitt förstahandsval, och valde tekniskt program 
därför att det lät roligt: ”Jag tyckte det lät kul med CAD och att designa.” 

Programmets profil/inriktning var inte så viktigt för Anders val: ”Det var CADen som jag 
fastnade för, så det var väl därför jag tog designprogrammet.” Valet av program var inte 
heller avgörande, och menar att om tekniskt program inte hade erbjudits på valt 
gymnasium, så hade han valt något annat program: ”Men, om tekniskt program inte hade 
funnits här, så hade jag nog ha valt naturvetenskapligt program.” Att välja 
samhällsvetenskapligt program, som hans bror går, var dock uteslutet: ”jag vill inte gå i 
precis samma fotspår som han.” 

Anders är nöjd med sitt val av både skola och program: ”Jag är definitivt nöjd med mitt val 
och skulle göra samma val idag. Det är en jättebra klass, bra skola, bra linje, bra lektioner 
och bra lärare.” Anders hade dock inga särskilda förväntningar på teknikprogrammet: ”Det 
var det här med CAD som jag undrade om det skulle vara bra eller dåligt, om det skulle 
vara lika kul som det lät, och det var det.” 

När Anders valde till gymnasiet hade han inga uttalade planer på att läsa vidare efter 
gymnasiet: ”Det var mer typ att få ett jobb och tjäna mycket pengar.” Anders har inte 
börjat fundera på vidare studier än, men avser välja en högskoleförberedande fortsättning i 
årskurs två: ”så man inte stänger alla dörrar i alla fall.” Han säger: ”Om jag vill läsa 
vidare, så gör jag det. Men jag vet inte vad, jag har inte börjat tänka på högskolor än.” 
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Synen på tekniskt program 

Anders menar att det bland klasskamraterna i högstadiet inte pratades så mycket om 
tekniskt program, men att det ansågs vara ett ”smartisprogram” för ”MVG-barnen”, om än i 
lägre grad än naturvetenskapligt program. Anders tror också att tekniskt program anses 
vara en ”killgrej”. ”Mina kompisar brukar fråga om det finns några tjejer där.” 

Synen på teknikundervisningen i högstadiet 

Anders har bara vaga minnen av vad de gjorde på tekniken i högstadiet: ”alla NO-ämnen 
bakades ihop lite grand”. Han uppfattade teknikämnet som mer teoretiskt än praktiskt, och 
snarlikt fysiken: ”man gjorde nästan samma sak”. Han minns att de läste om telefonen, och 
byggde en telegraf: ”det var väldigt kul och lärorikt”. Trots det anser han att det inte var så 
mycket som ”fastnade”. Han tror att: ”Om man hade haft någon användning av det i 
gymnasiet, så skulle det kanske sitta bättre.” Anders tycker att han hittills inte har haft 
någon nytta av det han lärde sig i grundskolan, och tror inte att han kommer att få det 
heller: ”Inget nuvarande ämne är en fortsättning på grundskolans teknik, förutom lite 
teknikhistoria.” 

Han tror inte att tekniken i grundskolan har påverkat hans teknikintresse: ”Det är nu på 
gymnasiet som jag tycker att det är kul, som mitt intresse börjar utvecklas.” 

Anders bild av teknikprogrammet nu är ungefär lika som den han hade i högstadiet, men 
han tror att de som inte läser teknik efter grundskolan kan ha en dålig bild av det: ”eftersom 
vi inte gjorde så mycket i grundskolan i just tekniken, och att det betraktades som ett slappt 
ämne”. 

Berättelsen om Peter 
Peter går första året på gymnasiets tekniska program med inriktningen teknisk design och 
entreprenörskap. Han bor väldigt nära sitt gymnasium, och för honom var det uteslutet att 
välja någon annan skola. Peter valde därför endast av de program som erbjuds där. Peter är 
teknikintresserad och anser att teknikintresset finns i släkten, och det var naturligt för 
honom att välja tekniskt program, när det nu fanns på den här skolan. Han är nöjd med sitt 
val, och skulle göra samma val idag. Trots att han känner sig skoltrött, upplever han 
studierna som mindre jobbiga än han hade förväntat sig. 

Peter tror att hans skolkamrater i högstadiet anser teknikprogrammet som smalt och 
”nördigt”. Peter delade uppfattningen att tekniskt program är ”nördigt”, men har delvis 
ändrat sig och tycker att i alla fall klasskamraterna på teknisk design och entreprenörskap 
är ”normala”. 

Tekniken i grundskolan upplevde Peter som lika mycket teoretisk som praktisk. Han 
upplevde dock tekniken som sammanfogad med fysiken, och hade svårt att se tekniken som 
ett eget ämne. Han upplevde tekniken som slapp och kravlös, och trots att han inte tycker 
att de lärde sig något, så tyckte han om det. Peter upplevde det dock inte som särskilt 
tekniskt, men menar att han ändå har haft viss nytta av delar av teknikundervisningen i 
nuvarande studier. 
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Gymnasievalet 

Peter bor väldigt nära sin skola, och har många vänner som går där. Framför allt närheten 
”det är ju rätt nära, eller det är väldigt nära”, gjorde att Peter inte hade några som helst 
tankar på att söka någon annan skola, utan valde av de program som erbjöds där. Om 
tekniskt program inte hade funnits på den skolan, så hade han valt något naturvetenskapligt 
program. Peter är dock väldigt teknikintresserad ”Det har jag ju hållit på med hela livet 
känns det som”. Peter anser att teknikintresset lite grand går i släkten: ”Även om pappa nu 
inte är så intresserad så gick han 4-årig teknisk linje, och min farfar var väldigt 
teknikintresserad.” 

I högstadiet kände sig Peter skoltrött, och ville gå ett program som var roligt och som han 
skulle kunna få ”hyggliga” betyg i. När Peter såg att tekniskt program med inriktningen 
teknisk design och entreprenörskap fanns på skolan, så var valet lätt: ”då visste jag direkt 
att det bara var att ta det, jag är ju väldigt teknikintresserad”. Huruvida han tänker läsa 
vidare efter gymnasiet är ännu osäkert: ”Det beror på hur tvåan och trean blir, om man 
orkar eller om man är skoltrött.” Tanken på att läsa vidare fanns dock inför valet till 
gymnasiet: ”Jag kollade ju vilka ämnen som man skulle ha för att få behörighet, så att jag 
kan plugga vidare om jag vill.” Han menar också att valet av tekniskt program nog 
förutsätter fortsatta studier: ”Om jag inte pluggar vidare, så var väl tekniskt program 
egentligen inget bra val. Det är ju rätt teoretiskt och det känns inte direkt som att man får 
så mycket jobb.” Han tillägger: ”Så, jag borde väl läsa vidare någon gång, även om jag tar 
ett sabbatsår. KTH vore roligt tror jag.” 

Profilen/inriktningen på tekniskt program var dock väldigt viktig för Peter: ”Om det bara 
skulle ha funnits flyg, så skulle jag inte ha valt tekniskt program.” Han tillägger: ”Jag är 
inte alls intresserad av flyg, så det skulle ha varit jättetråkigt.” 

Peter hade inte så mycket förväntningar på teknikprogrammet. Han trodde att det skulle 
vara jobbigare än det är hittills, men anar att det blir jobbigare framöver: ”När man ser på 
tvåornas schema så verkar det ju vara mycket jobbigare, än vad vi har.” 

Peter är nöjd med sitt val, och skulle göra samma val idag: ”Det kändes ju lättare än vad 
jag trodde, så det är ju bra.” Han är också nöjd med att det inte ingår språk ”det är jag 
jättedålig på”, och att alla ämnen är teknikinfluerade. 

Synen på tekniskt program 

Bland skolkamraterna i högstadiet ansågs tekniskt program vara ”nördigt” och smalt, och 
det var inte många som valde det: ”Det var naturvetenskapligt program eller 
samhällsvetenskapligt program som gällde.” Peter säger: ”De flesta tyckte att tekniskt var 
rätt nördigt, och väldigt inriktat. De flesta ville välja lite bredare.” Peter sammanfattar det 
så här: ”De som har bäst betyg valde naturvetenskapligt program och de som hade 
jättedåliga betyg valde samhällsvetenskapligt program, så var det i vår skola.” Han tror 
också att de flesta som inte valt tekniskt program, tror att ”vi bara sitter vid datorn och typ 
knackar kod hela dagarna”. 

Peter hade nog också uppfattningen att tekniskt program var för ”nördar”, en uppfattning 
som han nu har reviderat: ”Det känns ju som att de flesta är rätt normala, inte så 
jättenördiga, som man trodde först.” Han uppfattar dock flyginriktningen som mer 
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”nördig” än andra inriktningar: ”Det känns som att just i flyg, så är verkligen alla 
jätteintresserade av flyg, så det känns som att man inte har något gemensamt med dem.” 

Synen på teknikundervisningen i högstadiet 

Peter menar att teknikprogrammet skiljer sig mycket från teknikundervisningen i 
grundskolan: ”Nu får man ju lära sig saker, nu är det något nytt.” 

Tekniken i grundskolan menar Peter var dålig: ”Vi fick bara ett papper, det här ska ni göra, 
och sen gjorde vi det. Det var ingen lärare som stod framme och visade och förklarade hur 
man skulle göra. Jag kan inte säga att vi lärde oss någonting, det var bara saker som man 
redan kunde, inget nytt”. 

Peter tycker att det var lika delar teori som praktik, men att tekniken blandades ihop med 
fysiken: ”Det var samma lärare i både fysik och teknik, så det gick ju ihop rätt mycket, man 
visste ju inte riktigt när man hade teknik eller fysik, det var liksom inget eget ämne.” Peter 
menar att trots att tekniken inte togs särskilt seriöst, så var det uppskattat av honom och 
kamraterna: ”Men det var rätt skönt och jag tror att alla tyckte att det var rätt kul ändå. 
Man fick liksom relaxa och hålla på i sin egen takt.” Peter upplevde tekniken som enkel 
och ganska kravlös: ”Man fick kanske fem gånger på sig att göra en jättelätt sak, det var 
inte direkt några krav som ställdes på en. Det var rätt soft.” 

Peter har bara vaga minnen av vad de gjorde, men uppfattade det inte som särskilt tekniskt: 
”Jag tror vi gjorde en gummisnoddsbil av mjölkförpackningar, blompinnar och så. Det 
kändes inte som att det var riktig teknik.” Peter skrev också en uppsatts om en uppfinning i 
teknisk historia. Det är något som han även gör nu i kursen TMS (Teknik-Människa-
Samhälle), men det uppfattar han som det enda från grundskolans teknik som har haft 
någon bäring på nuvarande studier. 

Peter anser att tekniken i grundskolan varken har påverkat hans teknikintresse, val av 
program eller hans syn på tekniskt program: ”Jag antog bara att det är så här i 
grundskolan, att man inte får lära sig så mycket om just teknik.” Han är aningen besviken 
på tekniken i grundskolan: ”Jag tror inte att tekniken i grundskolan har skrämt bort någon 
från att välja tekniskt program, men den har ju inte heller visat att teknik kan vara kul. Det 
har liksom bara lattjats bort.” 

Berättelsen om Jörgen 
Jörgen går första året på gymnasiets tekniska program med flygteknisk inriktning. Jörgen 
har sedan länge haft glasklart för sig att han vill studera på KTH för att bli flygingenjör. 
För Jörgen handlade valet till gymnasiet om att välja bland de skolor som erbjöd tekniskt 
program med flyginriktning. Om den inriktningen inte hade funnits, är det inte säkert att 
han skulle ha valt tekniskt program över huvud taget, utan något annat som ger 
högskolebehörighet. 

Tekniskt program har levt upp till Jörgens förväntningar, även om han trodde att det skulle 
vara mer praktiskt. Han är nöjd med sitt val, och skulle göra samma val idag. 
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Jörgen tror att de med bra betyg i större utsträckning väljer naturvetenskapligt program än 
tekniskt program. Han tror att många har uppfattningen att naturvetenskapligt program är 
svårare än tekniskt program, Jörgen menar att det ät tekniskt program som är svårare. 

Tekniken i grundskolan uppfattade Jörgen lite som en pysselverkstad. Han menar att han 
inte har haft särskilt stor nytta av teknikundervisningen i grundskolan i nuvarande studier. 

Gymnasievalet 

Jörgen har sedan han var barn velat bli pilot: ”Min pappa är pilot och sedan jag var liten 
har jag drömt om att bli pilot.” Med tiden har Jörgen dock omvärderat sina mål: ”När jag 
blev äldre tyckte jag att det verkade för svårt att bli pilot, så flygingenjör verkade bättre, 
lättare att få jobb.” Jörgen är klar över att det är flygingenjör han vill bli, och tänker läsa 
till flygingenjör på KTH efter gymnasiet. 

Tekniskt program med flyginriktning fanns bland annat på den här skolan och en skola på 
annan ort. Den här skolan ligger bättre till för Jörgen, men han valde ändå skolan på annan 
ort i andra hand. För Jörgen var inriktningen viktig för valet av tekniskt program. Han 
menar att om flyginriktning inte alls hade funnits, så hade han lika gärna kunnat välja 
naturvetenskapligt program, eftersom det också ger behörighet till KTH, men menar att det 
troligen ändå hade blivit tekniskt program: ”När man börjat med grundläggande så blir det 
lättare sedan, så jag skulle nog ändå ha valt någon annan teknisk inriktning.” Han säger 
också: ”Därför var det typ naturligt att välja tekniskt program.” 

Jörgen tycker att tekniskt program är mer spännande än naturvetenskapligt program och 
samhällsvetenskapligt program: ”De har bara en massa teori, medan det är mer praktiska 
lektioner på tekniskt program.” Jörgen hade förväntat sig att det skulle vara mer praktiskt, 
men tycker att det ändå lever upp till hans förväntningar: ”Jag är absolut nöjd med mitt val, 
och skulle göra samma val idag.” 

Synen på tekniskt program 

Jörgen har ingen uppfattning om hur tekniskt program uppfattas av de som inte valt 
tekniskt program, men tror att de med bra betyg i högre grad väljer naturvetenskapligt 
program. Han tror också att många har uppfattningen att tekniskt program är lättare än 
naturvetenskapligt program: ”Många tror att naturvetenskapligt program är svårare, men 
det är tekniskt program som är svårare, tekniskt program har tuffare ämnen.” 

Synen på teknikundervisningen i högstadiet 

Jörgen menar att eftersom han så tidigt visste vad han ville, så har tekniken i grundskolan 
varken påverkat hans syn på tekniskt gymnasium eller hans val. Han menar också att han 
på gymnasiet inte har haft så mycket nytta av grundskolans teknikundervisning: ”På 
tekniken i åttan och nian gjorde vi inte så tuffa saker, byggde lite modeller och så, det var 
lite som en pysselverkstad, påminde lite om slöjden.” 

Summering 
De fem berättelserna ger en inblick i hur eleverna har upplevt teknikundervisningen i 
högstadiet, hur de upplever dess relevans för fortsatta tekniska studier, vad den har haft för 
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påverkan på valet till gymnasiet och deras teknikintresse. De ger också en inblick i hur 
viktigt de upplever att skola och programinriktning är för valet till gymnasiet. I 
diskussionskapitlet diskuteras elevernas upplevelser utifrån syfte och frågeställningar. 

Diskussion/analys 

I diskussionskapitlet förmedlas slutsatser baserat på de upplevelser som eleverna har haft, 
och som vi genom de fem berättelserna fått en inblick i, avseende undersökningens syfte 
och frågeställningar.  

Val av program eller skola 
De allra flesta valde tekniskt program därför att de hittade en inriktning som de tyckte 
verkade vara rolig. I många fall var det en enstaka kurs som fångade elevens intresse. Ingen 
har valt tekniskt program för att de inte blev antagna till något annat program. 

För några elever var valet av tekniskt program närmast självklart. Det var främst elever 
med ett mer eller mindre uttalat teknikintresse, och valet för dem handlade närmast om att 
välja inriktning. Kriteriet för val av inriktning tycks vara vad som verkade roligast. I något 
fall styrdes valet av en klar bild av fortsatta studier och yrkesval. För de elever som valde 
mer förutsättningslöst, föll valet på det program som verkade roligast därför att det innehöll 
någon/några specifika kurser. Att valet avgörs av elevens intresse är också en slutsats som 
dras i Svenskt näringslivs rapport ”Vägval 2004”.43 Ledstjärnan tycks vara att välja efter 
vad man ”får”, och inte vad man ”slipper”. 

Valet av program tycks vara helt och hållet elevens eget, och inte vara påverkade av 
förväntningar hemifrån, vilket stämmer väl överens med slutsatserna i Svenskt näringslivs 
rapport ”Vägval 2004”.44 Eleverna hade ingen riktigt klar bild av föräldrarnas utbildning, 
och ingen ansåg sig påverkade i någon riktning. 

En tydlig skillnad i elevernas val till gymnasiet, var hur viktig skolan respektive 
programmet ansågs vara. För några elever var valet av skola det viktigaste, antingen för att 
skolan helt enkelt låg bättre till geografiskt, eller för att skolmiljön/trivseln ansågs vara 
viktigare än något annat. Dessa elever valde därefter program enbart utifrån vad som 
erbjöds på önskad skola. För andra elever var valet av program eller till och med inriktning 
det primära. Eleverna valde sedan bland de skolor som erbjöd önskat program eller 
inriktning. I ett enstaka fall var inriktningen så pass viktig att eleven var beredd att studera 
på annan ort. 

I min undersökning kan jag inte finna stöd för att gymnasieskolornas ansträngningar att 
skapa intressanta programinriktningar är avgörande för att lyckas locka till sig elever. 

 
43 Svenskt näringsliv, 2004 

44 Svenskt näringsliv, 2004 
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Satsningar på skolmiljön kan möjligen vara ett lika starkt argument i rekryteringen av 
elever. Det finns förmodligen alltid elever som är ”rörliga”, men hur benägen är den stora 
massan att godta en längre resväg? 

Teknikundervisningen och dess relevans för 
tekniskt gymnasieprogram 
Något som slår mig är hur vaga minnen intervjupersonerna har av teknikämnet i högstadiet, 
trots att det bara är fyra-fem månader sedan de gick ut grundskolan. En orsak till det kan 
vara att teknikämnet har en svag identitet.45 Osäkerheten kring teknikämnets identitet anges 
i Skolverkets publikation ”Kommentarer till kursplaner och betygskriterier”, vara utbredd 
bland lärare och skolledare.46 Det är tänkbart att identitetsosäkerheten även ”smittar” av sig 
på elevernas uppfattning av ämnet. Eleverna har också påfallande ofta svårt att skilja 
teknikämnet från andra NO-ämnen. 

Det är stora skillnader i hur eleverna har upplevt teknikundervisningen i högstadiet, en del 
upplevde undervisningen som mestadels praktisk, medan andra upplevde den balanserad 
eller till och med mest teoretisk. Eleverna har även skilda uppfattningar om vilka andra 
ämnen som teknikämnet är närbesläktat med, slöjd, fysik och SO (samhällsorienterande 
ämnen) nämns. Att uppfattningarna skiftar så mycket kan förklaras av att den tidigare 
kopplingen till naturvetenskapen löstes upp i och med att teknikämnet fick en egen 
kursplan, vilken blev mer mångskiftande, med utblickar mot naturvetenskap såväl som 
historia och samhällskunskap.47 En del har även svårt att urskilja ämnet från de övriga 
ämnena i NO-blocket. De stora skillnaderna i hur teknikämnet upplevs, är troligen en 
konsekvens av att teknikundervisningen i grundskolan antar så vitt skilda gestaltningar 
avseende innehåll och den fysiska lärandemiljön, som Bjurulf visar i sin avhandling.48

Överlag upplevdes tekniklektionerna som ”inte särskilt tekniska” eller krävande. Trots, 
eller kanske tack vare att det uppfattas som ett kravlöst ämne, som man inte behöver ta så 
seröst, så tycks det ha varit ett uppskattat ämne, där de har fått arbeta i egen takt. Det 
rimmar i och för sig tämligen väl med grundtanken i argumentet som framfördes inför att 
ämnet teknik blev obligatoriskt i Lgr8049, nämligen att undervisningen behövde göras mer 
praktiskt inriktad för att motverka effekter som skoltrötthet. Det tycks vara en grundtanke 
som fortfarande lever kvar. 

De fem intervjuade eleverna uttrycker en liknande syn på att tekniken i grundskolan skiljer 
sig avsevärt från de tekniska studierna på gymnasiet, Peter uttrycker det så här: ”Det känns 
som ett stort hopp.” Upplevelsen av stora skillnader mellan tekniken i grundskolan och 
gymnasiet, uttrycks även i att de upplever att det på gymnasiet inte finns någon naturlig 

 
45 Hagberg & Hultén, 2005 

46 Skolverket, 2000 

47 Skolverket, 2000 

48 Bjurulf, 2008 

49 Elgström & Riis, 1990 
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fortsättning på teknikämnet i grundskolan. Inget av ämnena på gymnasiet ”tog vid” där 
grundskolans teknik slutade, utan att det är som Sofia uttrycker det: ”Här var det som att 
börja om från början.” Inget av de tekniska ämnena på gymnasiet tycks kräva några 
förkunskaper från tekniken i grundskolan, vilket kan förklaras med att 
teknikundervisningen i grundskolan antar så vitt skilda gestaltningar.50

En generell uppfattning tycks vara att grundskolans teknikundervisning inte ger några för 
gymnasiet nyttiga kunskaper, utom möjligen en marginell nytta i något delmoment. 
Eleverna upplever heller inte att teknikundervisningen i grundskolan har ökat deras intresse 
för teknik, möjligen marginellt. Den uppfattningen indikerar att skolan inte lyckas förmå 
eleven att utveckla sitt intresse för teknik, vilket är ett strävansmål i den nationella 
kursplanen.51 Ingen tror dock att tekniken i grundskolan har ”skrämt bort” någon från att 
välja tekniskt program, trots att de tror att den ger en något skev bild av tekniskt program, 
eller som Sofia uttrycker det: ”Det går kanske inte riktigt att jämföra med det vi gör nu.” 
Uppfattningen tycks också överlag vara så som Peter utrycker det: ”Den har ju inte heller 
visat att tekniken kan vara kul, utan den har bara lattjats bort liksom.” 

Summering 
Alla de intervjuade eleverna har mer eller mindre uttalade planer på att studera vidare efter 
gymnasiet, och överlag med teknisk inriktning. Fortsatta studier hade flertalet i åtanke vid 
valet av gymnasieprogram, och det var väsentligt att programmet är högskoleförberedande. 

Valet till gymnasiet handlar inte enbart om val av program. I min undersökning var det 
nästan hälften (2 av 5) som i första hand valde skola, och därefter ett program i den valda 
skolans utbud. Satsningar på skolmiljön kan möjligen vara ett lika starkt argument som att 
skapa intressanta programinriktningar i ”kampen” om eleverna. För både elever som väljer 
program på en specifik skola, och de som i första hand väljer program, tycks valet av 
program i stor utsträckning handla om att välja en inriktning som verkar roligt. För de 
elever med ett mer eller mindre uttalat teknikintresse, tycks valet enbart handla om 
inriktning av tekniskt program, och även för dem tycks det avgörande vara vad som verkar 
roligast. En enstaka kurs som fångar elevens intresse tycks kunna vara avgörande för om 
programmet/inriktningen verkar roligt. Inriktningen av program tycks vara viktigare för de 
elever som väljer program mer förutsättningslöst, än för dem som bestämt sig för tekniskt 
program, då någon enstaka kurs kan ”fälla avgörandet” till fördel för tekniskt program. 
Valet av program tycks vara helt och hållet elevens eget, och inte vara påverkade av 
förväntningar hemifrån. 

Skillnaderna mellan teknikundervisningen i grundskolan och gymnasiet tycks stora, och 
sakna koppling. Inget av de tekniska ämnena på gymnasiet tycks kräva några förkunskaper 
från tekniken i grundskolan, och en generell uppfattning tycks också vara att grundskolans 
teknikundervisning inte ger några för gymnasiet nyttiga kunskaper, utom möjligen en 
marginell nytta i något delmoment. Eleverna upplever inte att teknikundervisningen i 
grundskolan har ökat deras intresse för teknik, annat än möjligen marginellt. Ingen tror 

 
50 Bjurulf, 2008 

51 Skolverket, 2000 
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dock att tekniken i grundskolan har ”skrämt bort” någon från att välja tekniskt program, 
trots att de tror att den ger en något skev bild av tekniskt program. En del upplever att 
kamraterna i högstadiet anser att tekniskt program är ”nördigt”, smalt och en typiskt 
”killgrej”. Om det beror på den något ”skeva bild” av tekniskt program, som högstadiets 
teknikundervisnings anses ha givit, eller om det finns andra anledningar till det, låter jag 
vara osagt. Däremot tycks de intervjuade eleverna själva inte ha haft någon skev bild av 
tekniskt program, då det generellt tycks ha infriat alla förväntningar. 

Slutord 
Som jag tidigare nämnt finns det många undersökningar som berör elevers val till 
gymnasiet, och att de endast delvis berör mina frågeställningar. Med den utgångspunkten 
kan jag konstatera att det finns fler aspekter av elevernas gymnasieval och 
teknikundervisningen i högstadiet att forska vidare om, av vilka en del nämns i kapitlet 
Bakgrund. 
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