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Sammanfattning 

Denna studie har genomförts för att ta reda på vad som har påverkat studenter i deras val av 

teknisk universitetsutbildning. Undersökningen är baserad på åtta intervjuer med studenter 

som läser vid olika tekniska utbildningar på Uppsala universitet. I intervjuerna har 

studenternas uppfattningar och upplevelser av undervisningen i grundskolans årskurser fyra, 

fem och sex undersökts och studenterna har även fått beskriva sitt tekniska intresse och 

reflektera över ursprunget till detta. Resultaten ställs mot den forskning som finns om vikten 

av NO och teknik i de tidiga åren på grundskolan, lärarens roll och föräldrarnas utbildning 

och yrke. De åtta studenterna som har intervjuats i detta arbete har alla minst en förälder med 

en universitetsutbildning på tre år. Resultaten visar att studenternas undervisning under år 4-6 

i grundskolan endast har spelat en liten roll för deras universitetsval. Det är föräldrarna eller 

någon annan familjemedlem som har varit den största bidragande faktorn till deras 

teknikintresse och val av utbildning.    

Nyckelord: Intervju, NO/teknik undervisning, socioekonomisk bakgrund, teknik, 

utbildningsval.  



4 

 

Inledning 

Teknik handlar om att hitta nya lösningar på problem, att uppfinna och skapa, att förbättra och 

underlätta. Ett ämne för alla som innebär lika mycket praktiskt som teoretiskt och där av 

passar både den kreativa eleven och den teoretiska. Teknikämnet är tyvärr ett ämne med stora 

brister i dagens grundskola, för få lärare som utbildar sig i ämnet och utbildningar på 

universitetet läggs ner. Redan så tidigt som 1994 fick teknik en egen kursplan men eftersom 

antalet schematimmar fritt fick fördelas mellan de fyra ämnena biologi, kemi, fysik och teknik 

så kunde skolorna komma undan med få undervisningstimmar i teknik. De nya kursplanerna i 

teknik som kom 2011 har blivit tydligare och ett nationellt prov genomförs nu varje år i 

årskurs fem i något av de fyra ämnena. Under mina VFU-perioder på olika skolor har jag trots 

detta märkt att teknikundervisningen är bristfällig. Jag vill med detta arbete undersöka vad 

som har påverkat studenter på tekniska universitetsutbildningar i deras val av utbildning och 

se om skolan har haft någon påverkan.  

Bakgrund 

Teknik är ett ämne som har en lång tradition tillbaka i människans liv. Redan innan de 

naturorienterade ämnena började användas fanns teknik i vår värld. Människan har alltid sökt 

efter lösningar som kan underlätta vår vardag, i början var det för överlevnad och i dagens 

samhälle söker vi fortfarande efter verktyg som kan underlätta och förbättra våra liv (Sjøberg, 

2010, s. 86-87). En vanligt förekommande bild av teknik som finns hos barn idag är att det 

handlar om att meka med motorer eller andra typer av maskiner (Lindahl, 2003, s. 108). Om 

fokus istället låg på att hitta nya lösningar på problem och att få eleverna att inse att det mesta 

som finns i våra hem är tekniska prylar med en uppfinningsrikedom bakom sig. Kanske att ett 

teknikintresse kunde skapas i den kreativitet som barn har när det kommer till att uppfinna 

och finna nya lösningar på problem.  

Att lärarens utbildning och engagemang för ämnet teknik är relevant för elevernas intresse 

framkommer i forskningen. Mattsson (2005, s. 111) ser i sin avhandling är att intresset hos 

eleverna är större då de undervisas av en utbildad lärare. Lindahl (2003, s. 231-233) styrker 

detta och framhåller även vikten av en lärare med ett sinne för humor som kan skapa en 

lärosituation som är rolig och lustfylld.  

Teknikföretagen genomförde 2005 en undersökning om teknikundervisningen i grundskolan, 

hur lärare och rektorer upplever denna undervisning, hur bra de kan kursplanen i teknik, samt 
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vad de anser om ämnet med mera. Undersökningen genomfördes i form av enkäter som 

besvarades av 769 rektorer och 354 lärare runt om i landet. Hälften av lärarna svarade att de 

hade ganska dåliga eller dåliga kunskaper om kursplanen i teknik och 29 procent kände sig 

missnöjda med hur skolan arbetade med ämnet teknik. Det framkommer även av rapporten att 

de lärare som undervisar i de lägre åldrarna på grundskolan är de som i störst utsträckning 

känner sig missnöjda och osäkra med den undervisning i teknik som de bedriver 

(Teknikföretagen, 2005, s. 13-18).  

Enligt Teknikföretagen (2012, s.6) ska ämnena biologi, kemi, fysik och teknik ha sammanlagt 

800 timmar på skolschemat mellan år ett och nio i grundskolan men det är upp till varje skola 

att fördela dessa timmar på de fyra ämnena. Teknikföretagen (2012, s. 9) har fått fram ett 

resultat som säger att mindre än varannan lärare har teknik som ett separat ämne på schemat 

och bedriver ren teknikundervisning. De skriver tillsammans med CETIS (Centrum för 

tekniken i skolan) om ett förslag som innebär att de vill höja statusen för ämnet teknik. Detta 

genom att varje skola ska ha en behörig lärare i ämnet och genom en tydligare fördelning 

mellan timmarna så att teknikämnet får sina 200 timmar (Teknikföretagen, 2012, s. 4).  

I en rapport som tagits fram vid Karlstad universitet visas det hur viktigt det är med en positiv 

inställning till naturvetenskap och teknik tidigt (Almasri, Gonäs, Holth, Mc Ewen & 

Rosenberg 2009, s. 63-64). Denna inställning är viktig eftersom en negativ syn på 

naturvetenskap och teknik leder till ett minskat intresse som följer med eleverna i livet 

(Almasri et al. 2009, s.63-64). Vikten av en god undervisning i teknik i grundskolans tidigare 

år understryks av de här två rapporterna.  

Varför de naturvetenskapliga och tekniska ämnena i skolan viktiga, är något som Svein 

Sjøberg (2010, s. 211-212) menar att vi måste kunna motivera för att det ska ha en plats i 

skolan idag. En skola för alla ska ha ämnen som alla elever behöver läsa. Inte enbart de som 

vill bli biologer måste läsa biologi och inte är fysik bara för fysiker eller de som tänker plugga 

vidare till civilingenjörer. Naturvetenskapen och tekniken i skolan måste vara allmänbildande 

så att varje individ kan klara tekniken i samhället och ta ställning till olika politiska beslut 

inom det tekniska och naturvetenskapliga området. Sjøberg (2010, s. 219) skriver om fyra 

argument för de naturvetenskapliga och tekniska ämnena i skolan, ekonomiargumentet, 

nyttoargumentet, demokratiargumentet och kulturargumentet.  

Ekonomiargumentet innebär att det är fördelaktigt både för en person och för samhället om 

elever i skolan blir utbildade i NO och teknik. En person med kunskap inom NO och teknik 
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har lättare i ett framtida yrke då mycket innefattas av till exempel teknik och för samhället är 

det viktigt med NO och teknik utbildade personer som senare kan arbeta inom vetenskap och 

teknik (Sjøberg, 2010, s. 220). Teknik och vetenskap finns överallt i dagens samhälle och 

nyttoargumentet går ut på att alla behöver en viss kunskap inom NO och teknik för att klara 

detta samhälle (Sjøberg, 2010, s. 223). 

Demokratiargumentet handlar om att människor ska ha kunskap om NO och teknik för att 

kunna göra självständiga val och kunna sätta sig in i politiska beslut (Sjøberg, 2010, s 228). 

Det sista argumentet för att läsa NO och teknik är kulturargumentet som säger att kunskap om 

NO och teknik är en del av vårt kulturella arv och att den vetenskapliga kulturen är en del av 

varje människas allmänbildning (Sjøberg, 2010, s. 235).  

Högskoleverket (2012, s. 16) har i en årsrapport från 2012 kartlagt högskolenybörjares 

socioekonomiska bakgrund baserat på föräldrars utbildning. De har fått fram siffror som säger 

att 34 procent av de som började en utbildning på ett universitet eller en högskola har minst en 

högutbildad förälder, vilket innebär en högskoleutbildning om minst tre år. Andelen med 

lågutbildade föräldrar var 28 procent, vilket innebär en gymnasieutbildning som är två år eller 

kortare. Detta jämförs med siffror för hela befolkningen där 23 procent har högutbildade 

föräldrar och 43 procent har lågutbildade, baserat på personer i åldern 19 till 34 år. De menar 

med dessa siffror att en snedrekrytering till universitet och högskolor fortfarande sker då 

andelen med högutbildade föräldrar är överrepresenterad jämfört med deras procent i hela 

befolkningen. Utjämningarna mellan klasser har även varit väldigt liten de senaste tio åren 

(Högskoleverket, 2012, s. 16). Om man ser till de program där studenter kommer att få ut en 

civilingenjörsexamen är andelen med minst en högre utbildad förälder 54 procent och där 

studenterna kommer att få ut en högskoleingenjörsexamen är andelen med en högutbildad 

förälder 31 procent. Det är tydligt att en snedrekrytering sker till de tekniska 

civilingenjörsprogrammen som även ses som en utbildning med högre status än de tekniska 

högskoleingenjörsprogrammen. Det är oklart om det även sker en snedrekrytering till 

högskoleingenjörsprogrammen (Högskoleverket, 2012, s. 16).   

I denna studie kommer jag att växla mellan begreppen NO/teknik, naturvetenskap och teknik. 

I den didaktiska forskningen förekommer det att de båda begreppen används, vissa studier 

handlar enbart om teknik och vissa om NO/teknik eller naturvetenskap. I de intervjuer jag 

genomförde var det oundvikligt att ta upp både NO och teknik då det i skolan är vanligt 
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förekommande att teknik finns på schemat tillsammans med de tre ämnena biologi, kemi och 

fysik under namnet NO som står för naturorienterade ämnen.  

Jag vill med denna uppsats se vad som har påverkat studenter i deras val av teknisk utbildning 

på universitetet med betoning på klass och erfarenheter från år fyra till sex i grundskolan.   
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Syfte och frågeställningar 

Syfte: 

Syftet är att undersöka vad studenter upplever har påverkat deras val av teknisk 

universitetsutbildning med särskild betoning på klass och deras erfarenheter från 

grundskolans årskurser fyra, fem och sex.  

Frågeställningar: 

- Hur beskriver de intervjuade studenterna den naturorienterade och tekniska 

undervisningen i årskurs 4 till 6?  

- Finns det några samband mellan studenternas universitetsval och deras 

socioekonomiska bakgrund? Om så är fallet vilket/vilka samband? 
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Studier om elevers uppfattning om naturvetenskap och teknik 

Blomdahl (2007, s. 19-20) skriver i sin avhandling om teknikämnet och dess plats i skolan 

under den tid då Lpo94 var verksam. I och med denna läroplan skrevs teknikämnet fram som 

ett eget ämne med en egen kursplan. Tidigare hade teknik samlats med de andra NO ämnena 

(Blomdahl, 2007, s. 19-20). I skolorna är det olika hur ämnet separeras från de andra NO-

ämnena biologi, kemi och fysik, även om ämnet teknik i Lpo 94 har en egen ämnesstatus så är 

det vanligt förekommande att teknikundervisningen är samlad på schemat under NO 

(Blomdahl, 2007, s. 25).  

Lindahl (2003, s. 81) har i sin avhandling följt elever från årskurs fem till årskurs nio för att 

kartlägga deras intresse för NO och teknik och se vad för linje de sedan väljer på gymnasiet. 

Genom denna studie får hon fram en tydlig bild av elevers attityder till de naturorienterade 

ämnena och teknik och hur deras attityder förändras genom åren. Bland annat framkommer 

det av hennes avhandling att det elever i årskurs fem inte vill lära sig mera om är växter och 

djur i deras närområde, hur de lever och vad de behöver för att växa (Lindahl, 2003, s. 110). 

Detta sammanfattar Lindahl (2003, s. 112) med att den NO som eleverna har fått tillgång till 

fram till årskurs fem är grön biologi. En uppfattning som även framkommer är att eleverna 

upplever att undervisningen i kemi, fysik och teknik hade varit lättare om de fått bekanta sig 

mera med den tidigare i lågstadiet då ämnena upplevs som svåra direkt när de börjar med dem 

mera ordentligt i årskurs sex. Lindahl (2003, s. 115) jämför med engelska som även det 

upplevs som ett svårare ämne men som har införts tidigare i skolan och på ett mera lekfullt 

sätt och därför har svårigheterna inte blivit lika påtagliga som i till exempel kemi som upplevs 

som svårt (Lindahl, 2003, s. 115). Lindahl ser både till kön och till klass i sin avhandling som 

aspekter som påverkar eleverna i deras val av gymnasieutbildning. De som väljer natur eller 

teknik som gymnasieprogram kommer från akademikerhem men anger inte föräldrarna som 

ett skäl till deras val. I hela avhandlingen är kön en viktig aspekt och skillnader och likheter 

mellan könen lyfts fram i flera kapitel (Lindahl, 2003, s. 236).  

Mattsson (2005, s. 109) har i sin avhandling använt sig av en empiri bestående av enkäter från 

elever i årskurserna fem till nio, lärare både med teknikutbildning och utan och även studenter 

som nästan var färdigutbildade tekniklärare. Det som framkommer i avhandlingen är att 

många elever i de tidiga åren i grundskolan inte vet särskilt mycket om ämnet teknik, det 
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känns diffust och otydligt. Eleverna beskriver en undervisning som består av experiment som 

visserligen är roliga och lustfyllda inslag men som inte är tydligt förankrade med fakta och 

begrepp. Experimenten som utförs förklaras sällan och få elever vet att det är teknik som de 

håller på med (Mattsson, 2005, s. 110). I avhandlingen framkommer det att många av de 

elever som medverkade hade ett intresse för teknik och detta intresse sågs öka med mycket 

undervisning i ämnet av en teknikutbildad lärare. Av de medverkade lärarna i avhandlingen 

genomfördes även intervjuer där det framkom att de utbildade lärarna hade en kunskap om 

läroplan, mål för ämnet teknik och de upplevde att teknik var ett fristående ämne som inte 

behövde kopplas samman med de andra NO-ämnena. De outbildade lärarna hade inte 

kunskaper om kursplanerna och de elever som undervisades av dessa lärare beskrev 

teknikundervisningen som tråkig och en förlängning av ämnet fysik (Mattsson, 2005, s. 112-

113).  

Varför NO och teknik? 

Lindahl (2003, s. 116) argumenterar att NO och teknik måste fungera allmänbildande och att 

eleverna behöver en förståelse för varför dessa ämnen är viktiga för deras framtida liv. 

Argumentet att klara prov och få betyg som räcker till för högskolan är inte ett hållbart 

argument för alla elever. Eleverna efterfrågar att få veta mera om varför saker fungerar som 

de gör. Experiment upplevs som roliga men enbart om eleverna får kunskaper och förståelse 

för varför något fungerar som det gör (Lindahl, 2003, s. 116-117).  

Lindahl (2003, s. 241) visar även att elever så tidigt som i skolår fem har tankar om vad de 

ska välja för program på gymnasiet och en del har redan kopplat tankar mellan gymnasiet och 

vidare studier. I många fall stämmer även dessa tankar om gymnasieval i årskurs fem med vad 

de sedan väljer för program. Hon poängterar vikten av att se till att eleverna långt tidigare har 

en positiv bild av NO och teknik och att de får utveckla detta intresse (Lindahl, 2003, s. 241). 

Detta kan även kopplas samman med det som Collin, Osborne & Simons (2003, s. 27) skriver 

om hur en positiv bild av NO och teknik leder till ett fortsatt intresse för ämnena.  

Driver, Osborne & Simon (1998, s. 29) skriver att intresset för NO och teknik är som högst i 

elvaårsåldern eller även lite tidigare och sjunker därefter kraftigt. Utbildningen i dessa ämnen 

under grundskolans tidigare år är då av stor vikt för att fånga detta intresse då det senare i 

livet är svårare att väcka till liv.  
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Faktorer som påverkar elevers teknikintresse 

Collins et.al (2003, s. 6-7) skriver om olika faktorer som kan ha en inverkan på elevers 

attityder till naturvetenskap och teknik, några av dessa är elevers uppfattning om läraren, 

föräldrars attityder, kompisars attityder och olika uppfattningar av ämnet så som svårt, 

obegripligt eller lustfyllt. Det är viktigt att komma i kontakt med dessa ämnen tidigt, Collins 

et.al skriver även att: 

“Research clearly shows that early childhood experiences serve as a major influence on academic interest. 

Feelings of enjoyment and interest in science combined with success in junior science courses are likely to lead 

to a positive commitment toward science which is enduring.” (Collin et.al, 2003, s. 27).  

Det som framkommer är att elevers attityder till de naturvetenskapliga och tekniska ämnena är 

goda om de har en lärare som är välutbildad och med ett brinnande intresse för ämnet i fråga 

(Collins et.al, 2003, s. 22).  

Intresset för teknik ses öka med en lärare som är utbildad och leder även till ett fortsatt 

intresse som i sin tur kan leda till ett tekniskt val av gymnasium. Mattsson (2005, s. 111) ser i 

sin undersökning att intresset för teknik ökar i klasserna med 50 procent då läraren har en 

teknikutbildning och eleverna i dessa klasser är även mera positiva till ett tekniskt 

gymnasieprogram jämfört med elever i klasser utan teknikutbildade lärare.  

En lärare som tar sig tid både i och utanför klassrummet för att prata om ämnena och ge stöd 

och förståelse för ämnets svårigheter ökar den positiva attityden till ämnet (Collins et.al, 

2003, s. 22). Lindahl (2003, s. 233) skriver också om vikten av en kunnig lärare med ett driv 

för ämnet. Det är även viktigt med en glädje i sitt undervisande och en humor något som 

saknas hos lärarna i NO.   

Lindahl (2003, s. 231) skriver att elevernas intresse ökar då de får ta mycket eget ansvar och 

ha inflytande på lektionerna, både när det gäller arbetsformer och innehåll. Den typ av 

lektioner som leder till ett minskat intresse är de lektioner då läraren är auktoritär och bedriver 

en ”så här är det” undervisning där eleverna skriver av vad läraren skriver på tavlan. Att få 

variation i lektionerna är viktigt för eleverna och även inslagen av att få förståelse och utföra 

experiment ses som positiva inslag i undervisningen som gör den lustfylld och lärorik 

(Lindahl, 2003, s. 231-232).  
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Teknik i relation till kön 

Det är tydligt att den kontakt med teknik som barn har i tidiga år ser olika ut för de olika 

könen. Almasri et.al (2009, s. 71) beskriver hur männen pratar om tekniken som de upplevt 

när de var barn i nära relation med manliga förebilder som en pappa, en farbror, en morfar 

eller en bror. Männen i deras studie kände en gemenskap runt ämnet teknik vilket de kopplade 

samman med de lyckokänslor som de kände inför sin barndom vilket de även upplevde att de 

vill föra vidare till sina barn. Kvinnorna i studien talade om att den praktiska tekniken redan 

fanns hos männen när de var små, i skolan när de skulle titta på motorer så kunde de flesta 

killarna redan allt (Almasri et.al, 2009, s. 71). Vidare beskriver de intervjuade kvinnorna och 

männen att männen hade ett tekniskt språk som kvinnorna saknade. De båda könen kopplade 

detta till kvinnornas avsaknad av praktisk teknisk kunskap som männen hade utvecklat redan 

under tidiga år (Almasri et.al, 2009, s. 76).  

I den tidigare forskningen finns det avhandlingar om lärarens kompetens och vikten av 

utbildning i ämnet teknik. Om olika faktorer som påverkar elever i deras val av 

gymnasieutbildning. Det finns forskning där lärare har intervjuats och där elever i 

grundskolan har intervjuats. Det fokuseras mycket på kön och genus när det kommer till 

ämnet teknik men det finns även ett visst fokus på klass. Jag har inte hittat någon forskning 

som fokuserat på studenter som läser vid olika tekniska utbildningar och med frågor om 

varför de har gjort sitt val. Klassfrågan anser jag inte heller är lika väl framlyft som genus och 

kön. Jag vill med detta arbete bidra till den forskning som finns med en mindre kartläggning 

av vad som har påverkat studenter i deras val av teknisk utbildning. Jag kommer att fokusera 

på aspekter som undervisningen i de tidiga åren på grundskolan såväl som klass och då med 

fokus på föräldrarnas utbildningsnivå och position på arbetsmarkanden.  

Teoretiskt perspektiv 

De val som vi gör är inte fria val utan vi påverkas alltid av det vi har med oss. Det kan vara ett 

historiskt, socialt eller kulturellt kapital som ger oss individer budskap om vad som är möjligt 

för oss. Det kan handla om vilket kön vi har, vilken etnicitet vi har eller vilken klass vi hör 

till. I denna studie väljer jag att använda mig av ett klassperspektiv då jag anser att det finns 

för få studier inom mitt område med detta perspektiv.  

En definition av klass är i Sverige den socioekonomiska indelningen, SEI, som det skrivs om 

på Statistiska centralbyrån.  
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”Grundläggande för SEI och de flesta andra liknande indelningar är personernas position på arbetsmarknaden, 

vilket antas ha en avgörande betydelse för välfärdsfördelning och livschanser.” (Statistiska centralbyrån, 2013). 

Citatet är taget från SCB hemsida och definitionen stämmer överens med det perspektiv på 

klass som jag kommer att lägga på detta arbete, mera specifikt på föräldrars utbildning som 

har lagt grunden till deras position på arbetsmarknaden.  

Den socioekonomiska indelningen består i sin fullständiga form av 18 grupper men den 

vanligaste är den aggregerade formen med tolv grupper som är indelade i tre undergrupper: 

arbetare, tjänstemän och företagare.  

Giddens (2006, s. 259) skriver om klass där människor i de olika klasserna innehar och delar 

samma ekonomiska villkor och yrkesposition. Klasstillhörighet kan ärvas men även förvärvas 

genom klassbyte med hjälp av till exempel utbildning. För att det ska finnas en klasskillnad 

att diskutera måste det finnas olikheter och orättvisor mellan människor i olika klasser. En 

tydlig skillnad är arbetsvillkor och löner som finns mellan en högre utbildad klass och en 

klass med lägre utbildning. Dessa skillnader leder till olika ekonomiska förutsättningar, även 

om en högutbildad person inte alltid tjänar mer än en lågutbildad (Giddens, 2006, s. 259).  

De stora skillnader som ändå finns mellan en person med en högre utbildning och en med en 

lägre är att den högutbildade personen har andra fördelar som till exempel arbetsvillkor. Vilka 

arbetstider en person har, andelen timmar som arbetas varje vecka, arbetstidsförkortningar och 

arbetsmiljö är även aspekter att ta hänsyn till då klasskillnader ska tydliggöras. Den 

ekonomiska aspekten går alltså inte att fokusera på för att se de klasskillnader som finns i 

dagens samhälle (Giddens, 2006, s. 259). En annan skillnad som separerar olika klasser är den 

status som finns inom klasserna. Denna status baseras på bland annat en persons yrke, bostad, 

tillgångar och sätt att uttrycka sig (Giddens, 2006, s. 262).  

Giddens (2006, s. 264) menar att klassbegreppet tolkas på många olika sätt beroende av 

vilken teoretiker en forskare följer och därför är det ett svårt begrepp att hitta en enkel 

definition för. Det är ändå vanligt hos de flesta klassindelningarna att de utgår från anställning 

och yrke då detta i många fall kan kopplas samman med en persons livsmöjligheter och 

levnadsstandard. I dagens samhälle stämmer inte detta alltid då det är mera komplicerat än så, 

SCB använder sig av en klassindelning där olika yrken tilldelas olika koder beroende av 

vilken utbildning som krävs för yrket, inom vilken sektor yrket bedrivs, vilken företagstyp 

yrket tillhör samt organisationstillhörighet (Giddens, 2006, s. 264).  
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Ambjörnsson (2004, s. 34) använder sig av begreppen facklärd eller ej facklärd arbetarklass 

och lägre eller högre medelklass. Inom den facklärda eller ej facklärda arbetarklassen hör de 

som arbetar som fabriksarbetare, affärsbiträden, busschaufförer eller de som arbetar inom 

vården. De som hör till lägre eller högre medelklassen arbetar till exempel som 

sjuksköterskor, lärare, ekonomer. De som är gemensamt för denna grupp är att de har någon 

form av eftergymnasial utbildning (Ambjörnsson, 2004, s. 34).  

I Sverige talas det om social snedrekrytering till högre studier vilket innebär att personer med 

olika socialt ursprung söker sig till en högre utbildning i olika utsträckning. Om högre studier 

är oberoende av en persons sociala ursprung kommer ingen social snedrekrytering att ske 

(Erikson & Jonsson, 1993, s. 35).  

Erikson och Jonsson (2007, s. 213) skriver om olika orsaker som gör att klasskillnader i val av 

högre utbildning består. En av dessa orsaker är personens bedömning av sannolikheten att 

lyckas, forskningen visar att elever med samma betyg från gymnasiet ändå inte väljer 

utbildning med samma förutsättningar utan den sociala klass som eleverna kommer ifrån 

påverkar. Erikson och Jonsson (1993, s. 303) menar att människor från olika samhällsklasser 

sitter på olika resurser och att de med högre utbildning sitter på mera kunskap. Resurser i 

form av kunskap består dels av kännedom av högre studier som de själva bedrivit vilket ger 

dem kunskapen om utbildningsvärlden och hur den fungerar. En förälder med högre 

utbildning har kunskaper i form av ämneskunskaper och även studietekniker som de kan 

förmedla till sina barn, något som en förälder från ett arbetarhem kan sakna (Erikson & 

Jonsson, 1993, s. 303). Föräldrar som har en högre utbildning är införstådda med vilka krav 

som ställs på en universitetsutbildning och är medvetna om att kraven inte är högre än vad 

deras barn klarar av (Erikson & Jonsson, 2007, s. 213).  

En anledning till att arbeta för en minskad social snedrekrytering är det som Erikson och 

Jonsson (1993, s. 30) kallar för effektivitetsskälet. Om inte all den begåvning som finns tas till 

vara fungerar inte samhället. Redan i 1927 års skolreform slogs det fast att den begåvning 

som unga individer besatt var den största tillgången för folket, detta skulle gälla oavsett social 

bakgrund vilket inte var självklart under denna tid. Denna begåvningsreserv som finns i 

Sverige ses idag som självklar att den ska användas på bästa sätt för att landet ska ha en 

fortsatt stark konkurrens mot andra länder gällande forskning och industri (Erikson & 

Jonsson, 1993, s. 30-31).  
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Den sociala snedrekryteringen i Sverige har minskat sedan andra världskriget och klyftorna 

försvinner allt mer då det är vanligare med högutbildade människor i Sverige nu än vad det 

var då (Erikson & Jonsson, 2007, s. 215). Erikson och Jonsson (2007, s. 215) tror ändå inte att 

den sociala snedrekryteringen kommer att försvinna helt i Sverige då interaktionen mellan 

föräldrar och barn kommer att fortsätta att se olika ut i olika hem och den påverkan som 

föräldrarna bidrar med är stark. Forskningen visar på att föräldrarnas utbildning och sociala 

klass är den viktigaste bakomliggande faktorn som påverkar barnens utbildning (Erikson & 

Jansson, 1993, s. 133).   
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Metod 

Metod för datainsamling 

Frågeställningar som ger svar som är beskrivande, berättande samt förklarande medför att 

metoden blir intervjuer då det är den form av datainsamling som ger informanterna 

möjligheter att uttrycka sig på detta vis.  

Intervjuer eller frågeundersökningar har en lång samhällsvetenskaplig tradition men det är 

inte så enkelt att dela upp de olika typerna av intervjuer och frågor. Esaiasson (2012, s. 227) 

använder två olika huvudtyper för att lättare hålla isär de olika begreppen, 

informantundersökningar och respondentundersökningar. I en informantundersökning är de 

intervjuade personerna, informanterna, de som sitter inne med sanningen om något och 

intervjuaren vill i sin tur få informationen som de sitter inne med. Denna studie används för 

att intervjuaren ska kunna på bästa sätt beskriva ett händelseförlopp, en situation eller hur 

något går till (Esaiasson, 2012, s. 227).  

Vid en respondentundersökning är det respondenterna, de intervjuade, som är av intresse för 

studien, frågorna ställs på så vis att respondenterna kan sväva ut i sina svar, beskriva känslor, 

upplevelser samt uppfattningar och intervjuaren kan ställa följdfrågor beroende på 

respondentens svar. Frågorna blir i stort sätt samma till alla respondenter och det är sedan 

intervjuaren som analyserar svaren och försöker se samband som är kopplade till syfte och 

frågeställningar (Esaiasson, 2012, s. 228).  

En uppdelning som finns bland respondentundersökning är huruvida det är en 

samtalsintervjuundersökning eller en frågeundersökning. Frågeundersökningarna utgår från 

fasta frågor med förbestämda svarsalternativ och en samtalsintervjuundersökning har några 

fasta frågor men beroende på respondentens svar så uppstår följdfrågor och de får möjlighet 

att utveckla sina svar. Vart gränsen finns mellan dessa två typer av respondentundersökningar 

är oklar då även en frågeundersökning kan arbeta med rörliga svar. Det finns dock ett par 

väsentliga skillnader mellan de två undersökningarna där den ena är vilka svar som eftersöks, 

i frågeundersökningen är det fokus på vanligt förekommande svar inom en population och i 

samtalsintervjuundersökningen är det snarare fokus på människors känslor och upplevelser. 

Samtalsintervjuundersökningen går djupare och blir därigenom mera kvalitativ än 

frågeundersökningen. Den andra väsentliga skillnaden är urvalet av respondenter då 

frågeundersökningen ser till en hel population och där av kräver ett representativt urval så att 

undersökningen sedan kan säga något om hela populationen. I samtalsintervjuundersökningen 
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är det respondenternas uppfattningar som ska kartläggas och det blir viktigt att intervjua 

personer med olika uppfattningar. (Esaiasson, 2012, s. 227-229).  

För att uppfylla syftet med denna studie har jag använt mig av en respondentundersökning 

och med hjälp av samtalsintervjuer för att kartlägga respondenternas upplevelser och känslor 

kring ämnet NO och teknik. En analys av dessa svar kommer sedan att leda vidare till ett 

resultat som kan ge en inblick i vad som påverkat respondenternas universitetsval och om 

undervisningen på mellanstadiet har haft någon påverkan på detta val. 

Urval 

Jag har intervjuat åtta personer som läser en teknisk universitetsutbildning vid Uppsala 

universitet. När urvalet skedde hade jag som krav att personerna skulle läsa vid en teknisk 

utbildning på Uppsala Universitet, vilken nivå det var på utbildningen var ej relevant. Jag 

ansåg även att det var viktigt att ha med personer av båda könen för att få en könsfördelning 

som motsvarade den som finns på de tekniska utbildningarna. Jag tog kontakt med några 

personer från min egen gymnasietid och fick sedan via dem kontakt med andra studenter. Det 

var även viktigt att de intervjuade studenterna var ganska jämna i ålder och hade gått på 

mellanstadiet under den tiden då Lpo94 var verksam.  

Valet av intervjupersoner baseras på det Esaiasson (2012, s. 259) skriver om tre allmänna råd 

där fokus för denna rapport ligger till de två första råden: välj främlingar och intervjua ett litet 

antal personer. Det första rådet uppfylls genom att de utvalda intervjuade personerna är 

personer som jag är avlägset bekant med eller inte känner alls och de uppfyller kravet att läsa 

på en teknisk universitetsutbildning. Esaiasson (2012, s.259) skriver som ett huvudsakligt skäl 

till att välja en person som är främmande för intervjuaren är att samtalet inte ska anta en 

vardaglig karaktär och för att respondenten ska känna sig bekväm med att sväva ut i sina svar 

och öppna upp sig utan att behöva stå till svars för dessa svar i en senare relation. 

Det andra rådet är att inte välja ut ett för stort antal personer och då detta är en 

respondentundersökning så är kravet att utföra intervjuer tills en teoretisk mättnad uppstår, 

vilket innebär att inga nya frågor väcks och svaren på de valda frågorna besvaras på samma 

sätt. Det är attityder och upplevelser som efterfrågas i denna studie och om flertalet 

respondenter har avgivit liknande svar så uppstår den teoretiska mättnaden för ämnet 

(Esaiasson 2012, s. 259).  



18 

 

Genomförande 

Jag utformade en intervjuguide som är indelad i olika huvudteman för att få en bra struktur 

över intervjun och för att lättare kunna sammanställa intervjuerna i analysdelen senare i 

arbetet (se bilaga 1). Det huvudtemat som kommer först i min intervjuguide är det som 

Esaiasson (2012, s. 265) kallar för uppvärmningsfrågor, här har jag valt att fråga 

respondenterna om deras skola under mellanstadiet, var de bodde och storlek och utformning 

på den klass som de gick i. Detta för att komma igång med intervjun på ett avslappnat sätt och 

med frågor som lätt går att leda vidare in på deras upplevelser och intryck från undervisningen 

i no och teknik under mellanstadietiden. De kommande huvudteman är de tematiska frågorna 

som är själva kärnan i hela intervjun. Det är de tematiska frågorna som ska ge svar på arbetets 

frågeställningar, med hjälp av de kommande uppföljningsfrågorna. De tematiska frågorna och 

uppföljningsfrågorna ska besvaras av respondenten med så lite inverkan av intervjuaren som 

möjligt. Väl ställda frågor bör leda till långa och utförliga svar från respondenten (Esaiasson, 

2012, s. 264-265).  

Huvudteman som behandlas är no och teknik i skolan, familjesituation och studentens val. 

Huvudtemat NO och teknik i skolan behandlar frågor om hur undervisningen har sett ut och 

med detta huvudtema önskar jag få information om respondenternas upplevelser, minnen, 

känslor och åsikter de kan ha om den tekniska och naturvetenskapliga undervisningen under 

mellanstadiet. Följdfrågor kan ge respondenterna verktyg för att själva gå djupare ner i sina 

svar och reflektera över minnen som de inte själva visste om att de hade. Jag vill ha en bred 

bild som ger mig en möjlighet att i analysen lyfta fram aspekter som kan ha påverkat 

studenterna. 

Nästa huvudtema i intervjuguiden är familjesituation och med detta tema vill jag främst ta 

reda på om något i respondenternas hemförhållande har påverkat valet av utbildning med 

fokus på föräldrarna och deras yrken. Detta är också en viktig del till analysen då attityder 

hemifrån och föräldrars yrke spelar en stor roll i valet av universitetsutbildning (Eriksson & 

Jansson, 1993, s. 133). Denna påverkan kan respondenten antingen vara medveten eller 

omedveten om. 

Det sista huvudtemat är studentens val och här får respondenten frågor rörande deras 

universitetsutbildning och anledningen bakom detta val. Dessa frågor ska ge respondenterna 

en möjlighet att reflektera över sitt universitetsval och se kopplingar till tidigare erfarenheter. 

Den här delen av intervjun blir intressant att analysera både i relation till de tidigare 
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huvudtemana och i jämförelse med de olika intervjuerna. En del kopplingar kommer 

respondenterna själva att göra och en del kopplingar kommer jag att se som respondenterna 

själva inte märker.  

Intervjuerna genomfördes på Blåsenhus i grupprum för att få bästa ljudkvalitet på 

inspelningarna. Att göra en ljudupptagning från intervjun var viktigt för att få med alla små 

detaljer i samtalet och för att jag som intervjuare skulle ha en möjlighet att tänka ut 

följdfrågor och inte behöva fokusera på att hinna skriva ner alla svar. Alla respondenter gav 

sitt medgivande till att intervjun spelades in. Esaiasson (2012, s. 268) rekommenderar att 

spela in samtalet då det kan bli en naturligare intervjusituation men att det även kan vara bra 

att anteckna lite lätt för att inte gå för fort fram med intervjuguiden. Jag har under intervjuerna 

antecknat lite för att inte tappa bort följdfrågor som uppkommit under tiden som 

respondenterna svarat på en fråga.  

Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna som spelats in har varierat i längd från allt mellan tio minuter till trettio minuter, 

anledningen till detta är att vissa respondenter haft mycket att säga och gärna pratat på medan 

andra har varit bekväma med att svara på en fråga och sedan sitta tysta. Jag har valt att 

transkribera intervjuerna ordagrant men utan att skriva ner pauser eller liknande. Detta val har 

jag gjort då jag inte vill begränsa mig genom att plocka ut det som vid en transkribering 

verkar intressant. Vilka delar som jag väljer att ta med i min analys är under 

transkriberingsstadiet oklart och jag anser då att viktig information kan gå förlorad om jag 

redan innan väljer att transkribera enbart vissa delar. Transkriberingar har skett löpande med 

intervjuerna vilket innebär att alla intervjuer inte varit utförda under transkriberingen något 

som även har påverkat mitt val att transkribera ordagrant. Ny information kan uppkomma som 

kan göra att något i en tidigare intervju blir intressant men som jag under ett tidigare stadium 

ansett vara ointressant.  

Esaiasson (2012, s. 275) skriver om teoretisk mättnad vilket innebär att de tankar och 

upplevelser som finns om det berörda ämnet är kartlagt. Respondenternas svar ska kunna 

fungera som en allmän åsikt för en större mängd människor, på en mera detaljerad svarsnivå 

är det svårt att se om en mättnad är uppnådd men mera generellt går det att se om nya tankar 

uppkommer eller ej. För att kunna se om en teoretisk mättnad är uppnådd bör alla frågor som 

ställs till respondenterna vara de samma och ställas på samma sätt.  
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Det finns olika sätt att bearbeta det insamlade materialet. Den första delen av min analys sker 

redan då intervjuerna transkriberas då en viss del av egen tolkning och analys alltid 

förekommer. Jag har som ett andra analyssteg använt mig av idealtypsmetoden som innebär 

att plocka ut olika idealtyper i materialet och för dessa olika typer redogöra vad som är 

karakteristiskt för just denna idealtyp (Esaiasson, 2012, s. 272-273). Det som är ett krav då 

denna typ av metod används är att alla de olika idealtyperna som uppkommer under 

intervjuerna ska finnas redovisade och alla respondenterna ska passa in under en eller flera 

idealtyper. Idealtyperna blir troligtvis färre än antalet respondenter och kopplat till den 

teoretiska mättnaden så uppstår den när inga nya idealtyper uppkommer. I det andra 

analyssteget är det respondenternas egna uttalade svar som de själva upplever har påverkat 

deras val som leder fram till en indelning av studenterna i olika idealtyper. Det tredje 

analyssteget har inneburit att jag har sökt igenom datamaterialet en till gång och tagit 

analysen ett ytterligare steg och då fått fram ett annat svar till varför de valt en teknisk 

utbildning (Esaiasson, 2012, s. 272-273). Jag har slutligen analyserat det insamlade materialet 

en sista gång för att se om jag kunde hitta flera teman. Detta är mitt fjärde analyssteg där jag 

lyfter fram mängden undervisning i skolan, innehållet av den, lärarens roll och föräldrars 

yrken. Jag lägger ett raster av klass på den senare delen av denna analys då respondenternas 

socioekonomiska bakgrund framstår som en faktor som har haft stor påverkan vid val av 

universitetsutbildning.   

Etiska överväganden 

Det finns fyra regler eller krav att hålla sig till då forskningsverksamhet bedrivs, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De fyra 

krav som finns är alla aktuella för min studie eftersom jag har använt intervjuer som 

datainsamlingsmetod (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). 

Informationskravet säger att den som blir intervjuad ska få veta syftet med studien och även få 

veta att det är frivilligt att delta i undersökningen. Enligt detta krav har jag inlett mina 

intervjuer med att deltagarna har fått veta syftet och även att det är frivilligt och att de när som 

helst under intervjun kan avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). 

Samtyckeskravet innebär att den intervjuade självständigt väljer om hen vill delta och att få 

detta samtycke från den valda personen är upp till forskaren (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). 

Konfidentialitetskravet berör den intervjuade personens rätt att vara anonym. Som forskare 

blir det min uppgift att tala om för den intervjuade att medverkan är anonym och att det är 
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min uppgift att se till att detta sker. Det inspelade materialet har jag möjlighet att förvara på 

min dator som är lösenordsskyddad men det är den möjlighet vi som studenter har för 

förvaring av det insamlade datamaterialet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). 

Det sista kravet är nyttjandekravet vilket innebär att den datainsamling som sker till denna 

forskningsstudie enbart får användas för forskningsändamål. Insamlad data kommer att 

förvaras på min dator och förstöras då studien har lagts fram. Det transkriberade intervjuerna 

kommer att sparas men det går ej i dessa att utläsa vem den intervjuade personen är 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).     

Reflektion över metoden 

Jag har valt att intervjua studenter för att jag är intresserad av uppfattningar och känslor som 

rör deras val av universitetsutbildning. Om metoden används rätt kan en syftesuppfyllnad ske 

men valet av frågor är kritisk. Frågor som inte leder till en fördjupad reflektion svarar på 

frågor som en enkät lika väl hade kunnat ge svar på. Frågeformuleringar med fördjupande 

följdfrågor är ett måste och kravet på den som intervjuar är stort. Jag upplevde svårigheter i 

att snabbt komma på passande följdfrågor under den tid då den intervjuade svarade på frågan, 

även då intervjun spelas in vill jag ha möjlighet att verkligen lyssna på svaret. Det var lätt att 

då under tiden glömma bort en påkommen följdfråga. Samtidigt som detta var en svårighet så 

är det även en styrka som metoden intervju har, om valet istället hade varit en enkät hade jag 

tidigt behövt bestämma frågor och om följdfrågor dykt upp hade det varit en omöjlighet att 

ställa dessa i efterhand då enkäten var insamlad. Jag hade nu en möjlighet att formulera frågor 

och följdfrågor under intervjuns gång vilket var en stor frihet då svaren på mina valda frågor 

var ovissa. Intervjuerna löpte på bättre allt eftersom jag vande mig vid att hålla i intervjuer 

och blev bekväm i att sitta tyst och vänta ut svaren.  

Reliabiliteten i de genomförda intervjuerna ser jag som god då jag har använt mig av samma 

intervjuguide i alla intervjuer och ställt följdfrågor baserat på respondenternas svar. Den goda 

reliabiliteten ger även att validiteten är god då det insamlade materialet ger svar på de 

frågeställningar som jag har formulerat. Jag har tyvärr upptäckt efter transkriberingen att jag 

inte har ställt samma följdfrågor till alla respondenter vilket jag ångrar lite då intressanta 

aspekter har framträtt under en senare analys. Någon fråga kan jag även önska att jag hade 

ställt men som jag inte förstod vikten av då jag satte samman min intervjuguide.   
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Resultat och analys 

Åtta intervjuer har genomförts med studenter som läser vid tekniska universitetsutbildningar 

och de utbildningar som finns representerade är civilingenjörsprogrammen teknisk fysik och 

energisystem samt högskoleingenjörsprogrammen maskinteknik och elektronik. Jag 

intervjuade fem män och tre kvinnor vilket jag anser är en bra fördelning som stämmer väl 

överens med den könsfördelning som finns på de tekniska utbildningarna. Jag kommer att 

använda mig av begreppet hen då jag inte vill att läsaren ska vara medveten om 

respondenternas kön. Detta för att läsaren inte ska färgas av sina egna genusföreställningar.   

Analysens första steg startade redan då intervjuerna genomfördes och fortsatte sedan under 

transkriberingen. När alla intervjuerna var genomförda och transkriberade fortsatte jag mitt 

analysarbete med att kategorisera och försöka dela in de olika studenterna i olika idealtyper 

utefter vad som har påverkat deras val av universitetsutbildning. Respondenterna har fått 

frågan vad de anser har påverkat deras val och det är med hjälp av dessa svar samt svar på 

andra frågor som jag har analyserat och kommit fram till några idealtyper. Det som 

respondenterna anger som anledningen till valet stämmer dock enbart i vissa fall överens med 

vad jag kan se då jag fortsätter mitt analysarbete. Idealtyperna redovisas i två tabeller, en som 

redovisar respondenternas anledning till valet och en som redovisar vad jag anser har haft 

inverkan på deras val. 

Idealtyp – universitetsval enligt studenten 

Detta blir det andra analyssteget och nu har jag placerat in respondenterna i en tabell efter vad 

de har angivit för anledning till deras intresse för teknik och anledningen till deras val av 

utbildning. Några respondenter nämner flera olika orsaker och hamnar därför under flera 

idealtyper.  Tabellen nedan visar de fem olika idealtyperna och R1 står för respondenten som 

intervjuades först och så har de fått nummer efter den ordning som de intervjuades.  

Tabell 1. Studenten om valet.  

Föräldrar/familj R1, R4, R6 

Medfött intresse R2, R5, R6 

Skolan R4, R7 

Vill ha ett bra jobb R3 

Vet inte R8 

 

Till idealtypen föräldrar/familj hör de respondenter som har uttryckt att de fått sitt 

teknikintresse från sina föräldrar eller någon annan familjemedlem vilket i sin tur har 
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resulterat i deras val av utbildning. Det är olika tydligt hur de beskriver detta och det 

tydligaste svaret syns här nedan och är ett citat från respondent nummer ett som talar om att 

teknikintresset kommer från pappan.  

”I -  Så.. Var du liksom med honom sådär på fritiden och hade även han tekniska intressen på fritiden? 

R1 – Aa det hade han och jag tyckte även att det var jättekul att åka till hans jobb till exempel och sitta där. Då 

var det en massa andra människor som också var väldigt tekniskt lagda som man satt och pratade med. Så det 

har liksom vart... men det var nog det egentligen som var eller grunden till varför jag valde det för jag tyckte att 

det var häftigt det dom gjorde.  

I – Så du kan säga att det kommer lite alltså från det? 

R1 – Ja det kommer från farsan, ja det gör det.”   

Det är inte fullt lika tydligt när respondent nummer sex beskriver var hens intresse kommer 

ifrån och pratar först om sin egen nyfikenhet men säger sedan: 

”R6 - … Sen skulle det kunna vara möjligt att det har kommit från, vi har alltid haft skog och sådär och farsan 

har hållt på där, man har sett vad farsan har gjort och då tycker man att det ser roligt ur och så.” 

Något som även var intressant med respondent nummer sex var att lite senare under intervjun 

kom hen på flera saker som styrkte att påverkan kom från familjen.  

”R6 – Jag  kommer ihåg att jag var mycket med min, ah titta!! Nu kom jag på, men att jag var mycket med min 

styvmorfar och han hjälpte typ SLU eller universitetet med och typ motorsåga och sådär så jag var ofta med 

honom på dagtid när jag inte var i skolan av någon anledning å på sommarloven och så.” 

Idealtypen medfött intresse är lite svårdefinierat och flera av respondenterna som passar in här 

passar även in på andra idealtyper. Idealtypen måste ändå finnas med då två av 

respondenterna talar om ett intresse som har funnits med dem sen de var små och de upplever 

sig inte ha påverkats av något under deras uppväxt.  

”I – Men själva det här teknikintresset, det är nästan som att du känner att du har fötts med det? 

R5 – Ja men lite så, en del var väldigt duktiga på att sparka fotboll men det är inte jag. Teknik är mera min 

grej.”   

”R2 – Jag har ju alltid haft ett intresse för teknik, kanske inte lika brinnande som det var när jag var liten men 

det har alltid funnits där. Som grottar sig i ljud.” 
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Till idealtypen skolan hör de respondenter som har haft mycket undervisning i skolan och 

beskrivit undervisningen som intressant och något som väckt ett intresse. En av 

respondenterna pratar även om en inspirerande lärare under gymnasiet. 

”R4 – Och sen så är det väl kanske för att jag har haft det, att jag har haft inspirerande lärare nu på senare år 

också.”  

En respondent hör till idealtypen vill ha ett bra jobb. Den här respondenten menar att det 

egentligen inte hade spelat någon roll vilken utbildningen det hade blivit, hen hade varit lika 

intresserad oavsett. Valet av utbildning handlade snarare om att vara säker på jobb i 

framtiden.  

”I – Du känner snarare att det är ett smart val, du kan inte se några kopplingar från skolan, du visste inte när du 

slutade gymnasiet vad du ville göra? 

R3 – Nej nej då tänkte jag nog matte, att det blev just el var nog lite förnuftigare tänkt. Men jag kunde väldigt 

lite om el, pinsamt lite. Helt okej mattekunskaper men elen var…Visste ganska lite om vad jag skulle lära mig 

faktiskt.  

I – Så om du hade valt kanske något inom läkemedel istället hade du kanske känt lika starkt inför det idag? 

R3 – Ja det hade jag definitivt! Jag såg någon film här om genmanipulation och tänkte wow!” 

I det här citatet från intervjun med respondent nummer tre framkommer det tydligt att 

utbildningen hade kunnat vara en annan. Tidigare i intervjun berättar respondenten att hen 

gärna ville bli ingenjör och hade utvecklat ett intresse på senare tid för el då hen ansåg att 

framtiden låg i elen när oljan tar slut. Det som är tydligast är drivet att göra skillnad i större 

utsträckning och talar om att sopsortera inte är tillräckligt, hen vill göra mer. Respondenten 

upplever ett behov av att kunna förändra mera i världen och bidra med något och därför hade 

något inom läkemedel kunnat vara ett alternativ för respondenten. Säkerheten i att få ett bra 

jobb efter utbildningen är en stark anledning till valet.  

Den sista idealtypen är till de respondenter som uppger att de inte vet varifrån deras intresse 

kommer. Här hamnade respondent nummer åtta som dels uppger att valet kom sig av 

programmets bredd och sen ställer jag denna fråga:  

”I – Men du tycker att det är svårt att säga vart intresset kommer ifrån? 

R8 – Ja det vet jag absolut inte.”  

Idealtyp – universitetsval, andra faktorer som spelar in   

Under det tredje analyssteget har jag placerat respondenterna i olika idealtyper som jag anser 

visar vad som är anledningen till deras universitetsval. Det som nu går att se i tabellen är att 
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flera respondenter hamnar under idealtypen föräldrar/familj. Det är bara respondent nummer 

sju och tre som inte finns i den idealtypen. Respondent två, fem och åtta har jag nu placerat 

under denna idealtyp då jag efter en längre analys har hittat citat som styrker att deras intresse 

och val har påverkats av familjen.   

 

Tabell 2. En annan syn på valet. 

Föräldrar/familj R1, R2, R4, R5, R6, R8 

Medfött intresse R2, R5, R6 

Skolan R4, R7 

Vill ha ett bra jobb R3 

Vet inte   

 

Respondent nummer fem säger detta då jag frågade om det fanns någon annan i hens närhet 

med ett tekniskt intresse. 

”R5 – Morfar vet jag är tekniskt intresserad så han har ju också hållt på mycket. Där har jag ju vart, när jag var 

liten så var jag väl med i hans verkstad och grejade lite och han visade och så.” 

Respondent nummer åtta nämnde tidigare under intervjun att hen inte alls visste varifrån 

teknikintresset kom ifrån men efter att ha tittat närmare på detta citat så faller det sig naturligt 

att placera respondenten under idealtypen föräldrar/familj. Respondenten har även tidigare 

nämnt att hens pappa arbetade som ingenjör inom något tekniskt.  

”I – Vad skulle du säga var anledningen till att du tog det programmet på universitetet? 

R8 – Ehh jag tog det för att det var det bredaste programmet, ingenjörsprogrammet. Sen gillar jag teknik å jag 

gick det på gymnasiet. Men jag vet inte vad jag vill bli så då tog jag det bredaste programmet.  

I – Men du läste teknik på gymnasiet, varför valde du teknik då? 

R8 – Det var av samma anledning, jag visste inte vad jag ville bli så då tog jag något brett. Sen hade båda mina 

syskon gått teknik å då blev det automatiskt för jag såg ju att de trivdes bra å vi är ganska lika så då tänkte jag 

att det borde passa mig också.”  

För respondent nummer åtta var det hens syskon som har haft inverkan tack vare deras 

positiva erfarenheter som har resulterat i ett tekniskt val av såväl gymnasieutbildning som 

universitetsutbildning.  

Respondent nummer två har hela tiden pratat om ett intresse som från början kom från ett 

musikintresse. Respondenten talar dock flertalet gånger om att hens pappa har varit 

teknikintresserad men gör ändå inte själv kopplingen till sin förälder.  

”R2 – Hemma har jag alltid varit tekniskt intresserad via min farsa liksom.” 
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”R2 – Och farsan hade en elgitarr som jag spelade på. Och själva ljudtekniken där är väl där mitt 

teknikintresse går ihop. Med olika effekter för ljud och så vidare. Så att det är väl därifrån jag hade 

ett tekniskt intresse på fritiden.” 

NO/Teknik i skolan 

Ett av huvudtemat i intervjun var hur studenterna upplevde undervisningen i NO och teknik 

under mellanstadiet. Detta är det fjärde analyssteget där jag har gjort en indelning baserad på 

mängden undervisning under mellanstadietiden. 

Tabell 3. Undervisning i mellanstadiet. 

Mera undervisning i NO/Teknik Mindre undervisning i NO/Teknik 

R2, R3, R4, R5, R7 R1, R6, R8 

 

I tabellen ovanför har jag delat in respondenterna i två olika kategorier utifrån mängden 

undervisning i NO och teknik som de berättar om. De respondenter som hör till kategorin 

mera undervisning har många minnen av olika experiment, utflykter med inslag av biologi, 

NO på schemat, annan undervisningssal och så vidare.  

”R7 – Ja jag kommer ihåg att vi skulle koppla i ett batteri till en lampa liksom och så skulle man kolla varför det 

blev så. Lite såna lättare saker var det.” 

”R2 – Aa vi gjorde kolsyreraketer gjorde vi. Genom att man tar en brustablett och stoppar i en.. vad som helst 

egentligen. I ett slutet rör till exempel och så häller man i vatten efter ett tag så blir trycket så stort att korken 

flyger iväg och ställer man den upp och ner så blir det som en raket. Så det kommer jag ihåg.”  

”R5 – Nja alltså biologin tyckte jag inte var lika rolig som dom andra, det handlade mycket om blommor och så, 

och dissekera det tyckte jag inte var så intressant. Vi hade kanske, det var inte så mycket fysik då utan mera 

teknik kanske och det var ju intressant. Kemin, det var ju rätt begränsat, mest med vatten och sådär. Vi hade ju 

inga labbsalar, det var ju mer att fröken kunde visa litegrann vad som hände om man gjorde det här och det 

här.”  

De respondenter som har haft mindre undervisning säger att det inte minns något alls, kanske 

något litet i biologi men inget mera. Jag frågade då om de minns undervisningen i matematik 

och svenska och det gör de utan problem. Kopplingen blir då att det antagligen inte förekom 

särskilt mycket undervisning i NO och teknik.  

”R6 – Jag skulle ju spontant säga ja men jag kommer inte ihåg det. Jo men man måste ju ha tittat på djur.” 

”R8 – Nej nej det har jag inte. Jag kan inte säga att det var fyran, femman, sexan så men att vi har varit ute i 

skogen och kollat på löv å så det minns jag. ” 

”R1 – Nej. Inte så. Jag vet att vi hade det i sjuan till nian hade vi mer men… vi hade kanske nånting men inte så 

att jag har några minnen av det. ” 
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Minnesaspekten är här en stor faktor som behöver vägas in, det kan helt enkelt vara så att de 

tre respondenterna som troligen haft väldigt lite undervisning i NO och teknik har glömt detta.  

”I – Men du har minnen av mattelektioner å sådär? Svenska å engelska. 

R8 – Ja det har jag definitivt, matten å vi hade nåt om världen vi gjorde en världsbok i geografi som det kändes 

som vi hade mycket av.” 

”I – Då kanske man ändå kan tänka att du inte haft så mycket undervisning i det för matte, svenska och engelska 

kommer du säkert ihåg att du har haft? 

R1 – Ja ja det kommer jag ihåg att jag har haft(skratt). Det glömmer man aldrig.”                                  

Minnet av matematik, svenska och geografi kan bero av något annat speciellt som gör att de 

minns detta bättre. Jag frågade respondent nummer åtta om hur det kändes när alla de fyra 

ämnena introducerades på högstadiet. 

”I – Kan du komma ihåg när du började i högstadiet när du då hade alla de här fyra ämnena, kan du komma 

ihåg då att det var svårt då om det kändes ganska nytt sådär? 

R8 – Ja det kan man nog säga, det kändes som helt nya ämnen, det kan man nog säga.”  

Respondent nummer åtta upplevde ämnena som nya och obekanta vilket kan kopplas samman 

med lite undervisning i NO och teknik under mellanstadiet.  

Resultatet blir trots minnesaspekten att dessa tre respondenter med största sannolikhet haft 

mindre undervisning än de fem som hamnar under kategorin mera undervisning.  

Många minnen av biologi 

Det som framkommer av de respondenterna som haft mera undervisning är att det i många fall 

har rört sig om undervisning i biologi. Teknikundervisning är det väldigt få som har något 

minne av och när jag berättar att teknik hade en egen kursplan under deras mellanstadietid blir 

de förvånade.  

Att biologin har tagit upp en stor del av NO-undervisningen skriver Lindahl (2003, s. 112) om 

i sin avhandling och det är ett resultat som även framkommer i mina intervjuer. I Lindahls 

avhandling (2003, s. 112) är resultatet att det är undervisningen i biologi som eleverna 

upplever som tråkig och enkel och när eleverna får välja vad de vill läsa mindre om i NO så är 

det den delen av biologin som beskriver växter, djur och natur i närområdet som kommer upp. 

Två av respondenterna i min studie beskriver undervisningen i NO som mycket biologi vilket 

inte var intressant för dem. 
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”R5 – Nja alltså biologin tyckte jag inte var lika rolig som dom andra, det handlade mycket om blommor och 

så.”  

”R3 – Ibland blommor, mycket blommor och sånt där säkert, grödor. Djur och grejer. Men att rita kaniner och 

rita olika fröer liksom, rita ett ekollon och ett ekblad, memorera hur de ser ut… Jag var inte intresserad, jag var 

vetgirig och ville ha det avancerade.” 

En fråga som jag ställde till de respondenter som inte pratade om ett starkt intresse för teknik 

tidigt var om de själva kunde känna att de hade önskat mera undervisning i teknik och om de 

trodde att deras intresse då kanske hade blivit tydligare tidigare. Speciellt respondent nummer 

tre, sju och åtta uttrycker att de hade önskat detta.  

I – Om du hade haft möjligheten tror du att du skulle, hade utvecklat det tidigare sådär då eller? 

R3 – Aaa det tror jag! Aa men precis. Det är lite det jag har känt såhär nu, typ programmering fan det skulle 

man ha börjat med när man var tolv, då hade man varit bra.” ” Men det var intressant det där du sa om att man 

hade blivit inkörd mot det tidigare, det hade varit soft.” 

Mera teoretiskt utmanande undervisning 

Några av respondenterna uttrycker att de anser att undervisningen var för enkel och 

ointressant under mellanstadiet. De menar att med en lite svårare och klurigare undervisning 

så hade de haft ett större intresse tidigt. Respondent nummer tre säger:  

”vissa saker är ju inte svårare att förstå nu än vad de var då egentligen. Vissa saker behöver förkunskaper på, 

såhär hur man räknar på en integral till exempel. Men kan du väl en integral så är ju inte det nya trappsteget 

större än något annat. Så känns det som att man, ibland kanske man ska få se saker, man behöver inte förstå 

dom då, men man har sett dom.” 

Respondent nummer sju är inne på samma linje: 

” Ja alltså fysiken på mellanstadiet är ju obefintlig i princip speciellt när det gäller teori även om enkel fysisk 

teori är rätt så simpelt och nästan lite allmänvetande, det är inget jättekomplicerat. Typ att en boll faller mot 

jorden, varför sker det? Det är inget jättekomplicerat egentligen. Det hade man kunnat införa då tycker jag.”   

Lärarens roll 

Det jag ställer mig frågande till är lärarens roll när det kommer till att inspirera elever och 

hjälpa dem att bygga ett intresse som leder vidare till ett universitetsval inom den tekniska 

sektorn. Att eleverna får tidiga, positiva erfarenheter av teknik är viktigt och har lyfts fram i 

den tidigare forskningen (Almasri et al. 2009, s.63-64, Collins et.al, 2003, s. 27). En lärare 

som är utbildad i teknikämnet och har ett eget driv och engagemang för teknik ger eleverna en 

positiv bild av ämnet och leder till att fler elever söker sig vidare till en teknisk utbildning 
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(Collins et.al, 2003, s. 22, Lindahl, 2003, s. 233, Mattsson, 2005, s. 111). Det är tydligt i 

forskningen med vikten av en tidig undervisning i ämnet med utbildade lärare och ändå är det 

väldigt få i min studie som har upplevt undervisningen på detta sätt.  

”I – Jag tänker det här att hon mera bara la fram experiment utan att förklara, kan det vara av hennes eget 

ointresse eller att hon inte kunde? 

R7 – Jag tror inte att hon hade så stor kunskap i de ämnena. Hon kunde ju lite såklart och det kanske räcker det 

vet jag inte men det var väl mycket mer fokus på språk å kanske matte då.”  

Flera av respondenterna talar om att de hade en klasslärare som höll i de flesta ämnen och 

som kanske inte alltid var så utbildad när det kom till teknik. När jag ställde en fråga om vad 

det verkade som att läraren var duktigast i eller mest intresserad av för ämnen fick jag bland 

annat dessa svar: 

”I –Tyckte läraren om de här NO-ämnena, var läraren engagerad å så? 

R7 – Nej jag tror nog att hon mera var humanist…hon tyckte nog mera om språk och samhällskunskap.” 

”R3 – Anna som jag hade i sexan var inte lika intresserad, hon var mera åt svenska hållet och så.” 

Föräldrars yrke 

Tabellen nedan visar respondenternas föräldrars yrken. När jag hade transkriberat alla 

intervjuer insåg jag att ingen av respondenterna kom från en arbetarfamilj. Arbetarfamilj är en 

familj där ingen av föräldrarna har en eftergymnasial utbildning om minst tre år 

(Ambjörnsson, 2003, s. 34). Alla respondenter har en förälder med högre utbildning och 

flertalet av respondenterna har även två föräldrar som har en högre utbildning. Denna insikt 

gjorde valet att använda mig av ett klassperspektiv i min analys självklart. Jag frågade 

respondenterna vad deras föräldrar arbetade med under den tiden då de gick i fyran, femman 

och sexan och önskar nu i efterhand att jag även frågat vad de hade för utbildning då några 

frågetecken finns kring detta. Sju av åtta pappor har en utbildning på universitetet, en pappa är 

jag osäker på, sex av åtta mammor har en universitetsutbildning men två av mammorna vet 

jag inte. Respondent två berättade att hens mamma jobbade på förskola något som kan 

innebära antingen en förskolelärarutbildning på universitetet eller en barnskötarutbildning på 

gymnasiet. I intervju sju är det även svårt att veta vilken utbildning mamman hade då 

respondenten uppgav att mamman studerat handels, vilket jag inte vet om det är på gymnasiet 

eller på högskola. Respondent nummer fyra berättade att hens pappa arbetade på länsstyrelsen 

och det är oklart vilken utbildning som ligger till grund för det arbetet. 
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Tabell 4. Föräldrarnas yrke.  

 

I Högskoleverkets årsrapport (2012, s.16) har de kartlagt utbildningarna i Sverige och fått 

fram resultatet att av de som har börjat en teknisk civilingenjörsutbildning har 54 procent 

minst en förälder med en eftergymnasialutbildning på minst tre år och för 

högskoleingenjörsutbildningen är det 31 procent. I den studie jag har genomfört får jag ett 

resultat som visar att 100 procent av de intervjuade respondenterna har en förälder med en 

högskoleutbildning om minst tre år.  

Föräldrarnas yrke och utbildning vilket leder till en klasstillhörighet som ligger över 

arbetarklassen kan ses ha en stor inverkan på de åtta studenter som jag har intervjuat. Till 

arbetarklass hör de familjer där ingen av föräldrarna har en eftergymnasial utbildning och där 

passar ingen av respondenternas familjer in (Ambjörnsson, 2004, s. 34). Sex av de åtta 

intervjuade studenterna hamnar under idealtypen föräldrar/familj i mitt tredje analyssteg. 

Teknik är ett ämne som kan kännas svårt och främmande, det är viktigt att känna en 

förtrogenhet till ämnet. Almasri et.al (2009, s. 71) skriver att det främst är männen som får 

denna förtrogenhet för teknik hemifrån.  

Med resultatet som säger att alla de åtta studenterna kommer från ett hem med en 

universitetsutbildad förälder vittnar om att den sociala snedrekryteringen i Sverige fortfarande 

är stor. Det är skolans ansvar att se till att även elever från hem utan universitetsutbildade 

föräldrar ser sina möjligheter att söka sig vidare till en högre utbildning (Erikson & Jonsson, 

2007, s. 30).   

Erikson & Jonsson (2007, s. 213) menar att en utbildad förälder har kunskaper om hur 

universitetsvärlden fungerar och kan sätta sig in i de krav som ställs på en 

universitetsutbildning. De kan med hjälp av denna kunskap ge stöd till sina barn då de inser 

att en utbildning på universitetet är möjlig för dem. Jag frågade respondenterna om de hade 

fått hjälp hemifrån när de skulle välja till universitetet. En av respondenterna svarade: 

Intervju Pappa Mamma

1 IT-chef Labbassistent

2 Studerade till ingenjör Jobb på förskola

3 Ekonom Bankman

4 Jobb på länsstyrelsen Forskning, utbildning

5 Ekonom Förskolelärare

6 Jobbade med teknik Ekonom

7 Ekonomichef Produktkontroller

8 Ingenjör Läkare
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”R3 – Jag fick hjälp hemma att kolla upp lite att det är otrolig brist på ingenjörer och främst elektroingenjörer.” 

Jag frågade även några av respondenterna en följdfråga om de kunde uppleva att det hade 

förväntats på dem att läsa vidare på universitetet och några uttryckte sig på detta vis.  

”R3 – …morsan ville väl lite att man skulle bli läkare eller så, pappa snackade lite om att jag hade läshuvud 

tycker han och då tycker han att jag ska utnyttja det. Och inte bara, det vore synd liksom om du ändå har lätt för 

dig liksom. Men sen har det ju aldrig varit att det ska vara just natur eller så men att jag ska ta vara på det 

tycker dom.”  

”R2 – Jag fick nog lite pushning om att byta riktning men jag har fortfarande fått göra precis vad jag ville. Sen 

vet jag också att farsan skulle bli glad om jag blev ingenjör och morsan också.” 

”R1 – Ja dom vill nog att jag ska läsa en universitetsutbildning och dom vill nog att jag ska ha valt nåt av de 

större ämnena så att, som aa fysik aa naturvetenskapligt i allmänhet eller medicin eller ekonomi, juridik, jurist.” 

”R4 – Ja men hemifrån eftersom de är intresserade och att det är nånting som jag har varit ganska bra på så jag 

har blivit uppmuntrad att fortsätta med.” 

Några av respondenterna vill poängtera att valet alltid har varit deras i slutändan men att en 

viss påverkan hemifrån har funnits där. Respondent nummer tre är en av de respondenter som 

inte valde sin utbildning baserat på en påverkan hemifrån utan snarare på grund av att det var 

ett smart val. En påverkan hemifrån att läsa vidare på universitetet har dock funnits där.  

Diskussion 

Familjen den viktigaste faktorn 

Att skolan har en liten roll när det kommer till att påverka elever i deras val av 

universitetsutbildning är för mig inte förvånande men inte mindre skrämmande för det. I min 

genomförda studie framkommer det att majoriteten av respondenterna har valt sin utbildning 

baserat på ett intresse för teknik som har väckts hemifrån. De respondenter som har beskrivit 

ett mera medfött intresse har ändå fått chansen att hemma utforska detta intresse genom 

renoveringar hemma eller tillåtelsen att skruva med trasiga saker. De intervjuade studenterna 

kom alla från någon form av medelklass med minst en förälder med en universitetsutbildning 

i bagaget. Detta har påverkat studenterna olika, vissa har haft förväntningar på sig hemifrån 

att läsa vidare på universitetet och andra har utvecklat ett intresse för teknik eller de andra NO 

ämnena tillsammans med någon medlem i deras familj. Denna slutsats stämmer med det 

Eriksson och Jonsson (1993, s. 133) skriver som den viktigaste bidragande faktorn till de val 

som barn gör, vilket är föräldrarnas utbildning och klass. 
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En skola för alla? 

Det var nödvändigt i intervjuerna att fråga om NO undervisning då det är vanligt 

förekommande att detta blir ett samlingsnamn för de fyra ämnena biologi, kemi, fysik och 

teknik. Det som har framkommit då jag har frågat respondenterna om ämnet teknik är att 

majoriteten av respondenterna inte alls kan komma ihåg någon undervisning i ämnet. Läraren 

har i de flesta fall inte nämnt ämnet och de som haft lite teknik har antingen haft det som ett 

tillvalsämne eller så har det gått under NO på schemat. Några av de intervjuade studenterna 

hade sett det som en fördel med en mera utmanande undervisning tidigt, både för att väcka 

deras intresse men även för att ge dem ett försprång senare i livet. Studenterna har haft en 

bristfällig undervisning i teknik trots att teknik fick en egen kursplan 1994 med mål och 

syften med undervisningen. Under denna tid fanns det inga nationella prov i NO eller teknik 

och där av kunde lärarna lägga ner mindre tid på tekniken om de inte kände sig bekväma att 

undervisa i detta. Några tydliga tidsbestämmelser fanns inte heller utan lärarna fick själva 

välja hur de ville fördela de 800 timmarna som var bestämda för de fyra ämnena.  

Att poängtera är att i denna studie har endast åtta studenter blivit intervjuade och det är svårt 

att med så få försöka sig på att säga något för en majoritet av universitetsstudenterna.  

Den sociala snedrekryteringen idag 

Det blir en väldigt stor uppförsbacke om en elev inte har fått undervisning i teknik i skolan 

tidigt då ett intresse ska väckas och inte heller har skapat ett intresse för teknik hemma. Om 

föräldrarna inte har en universitetsutbildning med sig kan det vara svårt för dem att avgöra om 

de bör rekommendera sitt barn att läsa vidare eller inte. En elev i denna situation söker 

antagligen inte vidare till en teknisk universitetsutbildning. Begåvningen som denna person 

sitter inne med vet vi inte om men vi kan anta att många elever med en fallenhet för det 

tekniska aldrig får chansen att utveckla detta.  

Om respondenterna i min undersökning som har gjort sitt val baserat på ett intresse för teknik 

som kommer från familj och föräldrar så är det intressant att fundera över hur detta val hade 

sett ut om de kom från en familj där detta intresse inte hade förmedlats eller uppmuntrats. Om 

inte skolan bidrar med teknikundervisning och familjen inte har något intresse, kommer då 

eleverna att välja en teknisk utbildning? Det kanske är väldigt många duktiga elever som hade 

haft en framtid inom teknik men som inte har upptäckt sitt intresse eller sin fallenhet för 

ämnet då skolan inte ”gör sitt jobb”.  Det är på politisk nivå bestämt att den kunskapsreserv 

som finns i Sverige ska tas om hand i form av att utbilda och ge möjligheter till elever oavsett 
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klass och bakgrund, något som verkar brista bland de respondenter som jag har intervjuat 

(Erikson & Jonsson, 1993, s. 30-31).  

I Högskoleverkets rapport (2012, s. 16) framkommer det att snedrekryteringen till universitet 

och högskolor fortfarande sker och i ungefär samma utsträckning de senaste tio åren. Till de 

tekniska civilingenjörsprogrammen är andelen med en högre utbildad förälder så hög som 54 

procent. I den studie jag har genomfört är den siffran 100 procent. I den rapport som 

Högskoleverket har tagit fram baseras siffrorna på de studenter som precis har sökt sig till en 

utbildning och högskolor och universitet från hela landet finns representerade. I min studie 

läser alla studenter vid Uppsala universitet något som skulle kunna påverka andelen med 

högutbildade föräldrar då det är en stad med en lång tradition av utbildning och med ett stort 

antal akademikerfamiljer. Uppsala universitet har även en hög status vilket kan påverka vilka 

studenter som söker sig till universitetet i staden.  

Metoden intervju 

Intervjun som metod gav mig möjlighet att få svar på de frågor som jag ställde men även på 

de frågor som jag inte visste att jag ville ställa. Jag visste inte innan intervjuerna hur stor 

påverkan studenternas föräldrar och andra familjemedlemmar skulle ha för deras val och 

intresse. Jag kunde nu fråga om föräldrarna och om andra människor i deras närhet och vad de 

haft för påverkan. Studenterna visste inte alltid heller vilka personer de skulle lyfta fram. 

Automatiskt så funderade de flesta bara i den lilla familjekretsen bestående av föräldrar och 

syskon men kom senare fram till att en morfar eller farbror haft ett större inflytande än de 

själva hade reflekterat över. Minnesaspekten var en faktor som jag tidigt hade räknat med som 

ett problem, något som jag tack vare metoden intervju kunde kringgå i flera av intervjuerna. 

Genom att ställa frågor om andra delar av undervisningen på mellanstadiet kunde jag få en 

tydligare bild av mängden NO och teknik i relation till de andra ämnena. Flera av studenterna 

blev även hjälpta av de exempel och förslag på undervisningsmoment som jag gav dem och 

kunde tack vare detta minnas mera av undervisningen.  

Fortsatt forskning 

Om jag hade valt att titta närmare på just klass så hade det varit intressant att med enkäter 

undersöka detta i större studentgrupper och på flera program. För att se hur mycket 

undervisning i teknik som bedrivs i skolorna idag hade enkäter till elever och lärare varit 

intressant. Intervjuer med även de intervjuade studenternas föräldrar hade varit ett intressant 

sätt att ta reda på hur de såg på sitt barn teknikintresse och om de kanske kunde minnas bättre 
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hur mycket teknikundervisning som funnits under mellanstadietiden. Det här är alla olika 

vinklar att jobba vidare med utifrån det material som jag har samlat ihop och analyserat. Jag 

har under arbetets gång funnit väldigt mycket intressanta vinklar och det har varit svårt att 

fokusera på de frågeställningar som jag har valt.  
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Konklusion  

Jag har i detta arbete kommit fram till att det som till största del har påverkat studenter i deras 

val av teknisk universitetsutbildning är deras familj och främst deras föräldrar. Jag har byggt 

vidare på detta genom att med ett klassperspektiv se om en koppling kan göras mellan 

föräldrars utbildning och studenternas val av utbildning. Med detta perspektiv framkommer 

det att alla studenter kommer från en familj med minst en universitetsutbildad förälder. Att få 

skulle ange skolan som en viktig påverkan för deras teknikintresse kunde jag ana redan innan 

studien genomfördes men jag hade ändå en förhoppning om att fler skulle ha haft mera 

omfattande undervisning i främst ämnet teknik. Det är skolans uppgift att minska de klyftor 

som finns i samhället idag och den pågående snedrekryteringen till högre studier. Om skolan 

erbjuder en bättre kvalité på undervisningen i teknik i de tidiga skolåren får alla elever en 

möjlighet till att utveckla ett intresse för teknik och om de så vill söka sig vidare till högre 

studier i ämnet. Det vore intressant med flera studier och avhandlingar som dels kartlägger 

hur teknikundervisningen bedrivs idag men även studier som liknar den jag har genomfört för 

att belysa ett problem som behöver rättas till i dagens skola. Att minska den snedrekrytering 

som fortfarande sker i Sverige är nödvändigt för Sveriges välfärd och den fortsatta 

utvecklingen.    
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Syftet är att undersöka vad studenter upplever har påverkat deras val av teknisk 

universitetsutbildning och se om skolan har haft någon inverkan.  

 

Huvudteman  

- Naturvetenskaplig och teknisk undervisning under mellanstadiet. 

- Naturvetenskap och teknik hemma. 

- Universitetsval. 

 

Vad är skälet till ditt val av universitetsutbildning? 

 

Huvudtemat naturvetenskaplig och teknisk undervisning under mellanstadiet ger 

underteman: 

- Vilket år är du född? 

 

- Låg din skola på landet eller i stan? 

 

- Kommer du ihåg att du har haft någon naturvetenskaplig och teknisk undervisning i 

årskurserna 4 till 6? 

 

- Kommer du ihåg om ni hade några experiment? 

Kan du berätta om några experiment? 

 

- Hur upplevde du de naturvetenskapliga och tekniska lektionerna? 

Vilket tyckte du bäst om, kemi, biologi, fysik eller teknik? 

Varför? Lätt, svårt, roligt, spännande…. 

 

- Kommer du ihåg vilken lärare som höll i undervisningen? 

Har läraren påverkat, gjorde läraren något speciellt? 

 

- Hur känner du när du idag tänker tillbaka på den naturvetenskapliga och tekniska 

utbildningen under din mellanstadietid?  

 

Huvudtemat naturvetenskap och teknik hemma ger underteman: 

 

- Hur såg din familjesituation ut? 

 

- Vad jobbade dina föräldrar med när du gick i mellanstadiet?  

 

- Pratade ni om naturvetenskap och teknik hemma? 

 

- Hade du något tekniskt eller naturvetenskapligt fritidsintresse?  
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- Gjorde du något naturvetenskapligt eller teknisk på fritiden med någon av dina 

föräldrar, syskon eller annan släkting? Till exempel gick i skogen, byggde saker, 

gjorde om hemma som du var delaktig i.  

 

Huvudtemat universitetsval ger underteman: 

 

- Vad läser du för program på universitetet? 

 

- Varför valde du det programmet? 

Vill du lägga till något nu efter det vi har pratat om? 

 

- Om du skulle beskriva ditt intresse för naturvetenskap och teknik från att du var liten 

fram till ditt val av universitetsutbildning, finns det då några speciella hållpunkter eller 

tillfällen som du känner har haft större påverkan än andra? 

 


