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Sammanfattning 

 
Studiens syfte är att undersöka hur förskola och skola kan arbeta för att väcka 

flickors intresse för teknikämnet och att se hur pedagogerna tänker kring genus och 

teknik.  

Benckert (2005) påpekar att det finns en viss skillnad mellan flickors och pojkars 

intresse för teknik. Diskussioner har pågått under många år om vad skolan kan göra 

för att få flickor mer intresserade för teknik och även naturvetenskap. Därför är det 

angeläget att se hur dagens verksamma pedagoger arbetar med teknik och särskilt ur 

flickornas synvinkel. Hur ser pedagogerna på ämnet teknik? Och hur väcker de 

flickornas intresse för teknik?  I den nya läroplanen för grundskolan Lgr 11 har 

teknik fått ett större utrymme än i tidigare läroplaner. Det är därför intressant att se 

hur dagens pedagoger ser och tänker kring dessa frågor. 

 

Några teorier kring genus inleder arbetet för att klargöra vad som menas med genus 

och hur olika könsroller och mönster kan se ut. Vidare presenteras teorier kring 

lärande samt naturvetenskap och teknik kopplat till genusfrågan. 

 

Undersökningen genomfördes med intervjuer av pedagoger i förskolan, år 3 och 

högstadiet. Det resultat som framkom var att olika insatser krävs för att väcka 

flickors intresse för teknik. Det handlar om både pedagogernas utbildning i teknik 

och genusfrågor samt att se teknik både ur en naturvetenskaplig synvinkel och ur en 

samhällsvetenskaplig.  
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1 INTRODUKTION 

 

Den svenska industrin lider idag av brist på personal med rätt kunskap. Efterfrågan 

från företagen är stor och det finns många sökande, tyvärr ofta utan adekvat 

utbildning. Det här är ett problem för Sverige ur flera synvinklar menar 

Teknikföretagens branschorganisation (2005) i sin rapport. Som land riskerar vi att 

hamna i underläge gentemot andra länder med större andel tekniskt kompetent 

personal i industrin. Den svenska industri å sin sida menar Teknikföretagen kommer 

antagligen att flytta, och gör redan så idag, mer av sin tekniskt avancerade utveckling 

utan för gränserna.  

Det är också ett problem för de unga människor som kommer ut i arbetslivet idag 

och möter företag som inte kan anställa dem på grund av deras brist på rätt teknisk 

utbildning. Teknikföretagen själva är oroliga och arbetar mycket med att väcka 

intresset för teknik bland barn och unga till exempel genom Teknikspanarna
1
 eller 

NTA - lådorna
2
. Det är också så att både barn och vuxna behöver en grundläggande 

teknisk kompetens för att kunna interagera i en allt mer global värld, vara aktiva och 

göra bra val. De flesta av oss använder mer teknik i vår vardag än vad vi kanske 

själva förstår. Teknik och då kunskapen om teknik blir allt viktigare även inom en 

rad olika yrken som inte direkt förknippas med teknik. Tänk bara på utvecklingen 

inom läraryrket, från svarta tavlan och krita till dagens interaktiva skrivtavlor och i 

framtiden kommer säkert avancerade system baserade på datorer att användas i allt 

högre utsträckning. 

 

Det talas mycket om hur man ska få fler att söka till de tekniska utbildningarna och 

mycket fokus ligger just på flickorna och hur man ska få dem intresserade. Vad är 

det som gör att flickorna inte är lika intresserade av teknik? Det kan vara avsaknaden 

av förebilder inom teknik som gör att flickorna inte blir intresserade eller är det 

kanske så att flickorna inte vet vad det innebär att arbeta med teknik? Kanske 

flickorna redan är intresserade? Varför då inte fler tekniska utbildningar? Man kan 

fundera på vad det är som händer på vägen genom förskola och skola och vad som 

görs för att väcka flickornas intresse. 

 

Vad kan man som pedagog göra för att antingen väcka intresset eller bevara det? 

Både förskolan och grundskolan har stor betydelse för att barn och unga ska få 

möjlighet att upptäcka tekniken och det är därför viktigt att fundera på hur vi 

använder oss av tekniken och vad som menas med teknik i undervisningen. 

Det finns möjlighet att, förutom de vanliga läromedlen, använda andra läromedel i 

undervisningen sådana hjälpmedel kan vara ett besök av Teknikspanarna eller NTA 

– lådor. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Teknikspanarna är Teknikföretagens egen satsning för elever i år 4-6. I projektet ingår bland annat 

tekniklektioner för eleverna och inspirationsmöten för lärare. 
2
 NTA – Naturvetenskap och teknik för alla drivs av kommuner i samverkan genom NTA Produktion 

och Service ekonomisk förening, Kungliga Vetenskapsakademin och Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademin.  
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2 BAKGRUND 

 

I detta kapitel belyses vad teknik är och vad begreppet genus innebär. Några 

definitioner av och olika teorier kring genusbegreppet presenteras. Tekniken som 

skolämne ges en kort historisk överblick och slutligen presenteras lärandets 

betydelse. 

2.1 Vad är teknik 

 

Blomdahl (2007) menar i sin avhandling att termen ”teknik” i dagligt tal oftast 

associeras till industrin och det som produceras där. I Nationalencyklopedin (2010) 

innebär ”teknik en sammanfattande benämning på alla människans metoder att 

tillfredställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål.” Enligt 

Nationalencyklopedin (2010) betyder själva ordet teknik, `konstfärdig´, 

`hantverksmässig´, `konstgjord´ och kommer ursprungligen från det grekiska ordet 

techniko´s.  

 

2.2 Tekniken som skolämne, en historisk överblick 

 

Här ges en överblick av teknik som skolämne. En historisk överblick är högst viktig 

då problemen med för få sökanden till högre tekniska utbildningar har pågått under 

många år och för att få en förståelse för vad som ligger till grund för dagens arbete 

med ämnet teknik. 

 

Under 1960-talet fanns en föreställning om att flickor som valde att söka in på den 

tekniska utbildningen, gjorde en könsöverskridning (Hedlin, 2009). För att fler 

flickor skulle söka sig in på de tekniska utbildningarna, började man redan i 

förskolan att arbeta med teknik. Det var angeläget att ge information och förklaringar 

till varför flickorna borde välja denna inriktning för framtida yrkesval (Benckert 

2005). Enligt Benckert är skolan en viktig förändringsfaktor för individen. Men 

skolan kan inte ändras om inte samhället ändras. Benckert (2005) menar också på att 

skillnaden mellan pojkar och flickors intresse för, exempelvis kemi och biologi är 

tämligen lik, det är i ämnen som teknik och fysik som man kan se skillnader mellan 

pojkar och flickors intresse. Hon nämner i sin avhandling att studier visat att få 

kvinnor väljer tekniska högskoleutbildningar. 

 

Under 30 år har staten arbetat för att ämnet teknik ska gå hand i hand med 

naturvetenskapen, där utbildning ska leda till arbete och ge kunskap till hur olika 

yrken bedrivs. Redan i styrdokumenten under 1980-talen (Lgr 80) stod det att 

praktiska arbetssätt såsom laborationer och experiment skulle gynna elevernas 

lärande. I Lgr 62 påpekades att undervisningen i skolan borde samverka mellan olika 

ämnen. Därmed kunde eleverna både lära sig om teknik men även genom teknik. 

Teknikdelegationen hade regeringens uppdrag att kartlägga varför teknik och 

naturvetenskap behövde utvecklas inom skolan. Dessa ämnen ställer höga krav på 

samhället och på medborgarna och arbetsmarknadsfrågan i framtiden. Delegationen 

menade att vuxenvärlden måste kunna möta ungdomars intresse för teknik och 
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naturvetenskap (SOU 2010:28) I Skolverkets styrdokument (Lpo94) står det att 

skolan ska vara drivande och rolig för eleven i dess lärprocess men också att eleverna 

efter avslutad grundskola ska ha uppnått följande mål: 

 
Känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de 

naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska 

kunskapsområdena. (Lpo94, s.10) 

 

Slutligen kan nämnas att Bjurulf (2008) menar, att ämnet teknik inte funnits inom 

skolans ramar särskilt länge och därför saknas både erfarenhet och tradition inom 

ämnet. 

 

2.3 Genus 

För att få ett sammanhang presenteras här först några grundläggande 

genusvetenskapliga teorier, begrepp och ord. Det är vanligt att begreppen genus och 

jämställdhet blandas samman.  

 

Benckert (2005) förklarar att genus i svenskan är en översättning av engelskans 

”gender” som har betydelsen socialt och kulturellt kön emedan ordet ”sex” hänvisar 

till det biologiska könet. Genus beskriver förhållandet mellan män och kvinnor och 

uppfattningarna om vad som är manligt och kvinnligt. Därmed får ordet genus en 

poäng, menar Benckert, eftersom det markerar att könsskillnader är konstruerade och 

föränderliga, även historiskt. 

Benckert (2005) tolkar den amerikanska filosofen Sandra Hardings analys av 

genuskonstruktioner från 1986. Benckert beskriver att genus konstrueras utifrån tre 

processer: genussymbolism, genusstrukturer och individuellt genus.  Enligt Benckert 

(2005) är genussymbolism de föreställningar och ord som förknippas med att vara 

man eller kvinna. Det handlar om ord och egenskaper som tillskrivs könen till 

exempel hård/mjuk, förnuft/känsla eller stark/svag.  I dessa motsatspar värderas inte 

egenskaperna lika utan i allmänhet betraktas det som associeras till det kvinnliga 

mindre värt än det som kopplas till det manliga. Genusstrukturer skildrar, enligt 

Benckert hur kvinnor oftast återfinns i vissa yrkeskategorier och områden medan 

män återfinns i andra, till exempel att sjuksköterskor är kvinnor och män är doktorer. 

Den sista genuskonstruktionen, individuellt genus, handlar inte om det biologiska 

könet menar Benckert utan om den individuella identiteten. Med det menas hur 

enskilda män och kvinnor ”gör kön” det vill säga uppträdande, kläder och tolkning 

av vad som är kvinnligt och manligt. 

 

Hedlin (2004) skriver i sin rapport, vilken handlar om genus och skolans 

jämställdhetsmål, att det ofta sker ett missförstånd kring genus och kön. En vanlig 

feluppfattning när det gäller genusperspektiv är att det skulle vara detsamma som att 

fokusera på kön, studera kön eller könsskillnader det vill säga att kön och genus är 

samma sak. Precis som Benckert (2005) hävdar Hedlin att genus syftar på våra 

föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Föreställningar som får 

konsekvenser menar Hedlin (2004) och leder till en speciell könsordning, en 

genusstruktur. Vidare talar Hedlin (2004) om tre olika sätt att dela in tänkandet kring 

och förståelsen för kön. Det traditionella olikhetstänkandet menar Hedlin (2004) har 

en syn på kvinnor och män som om de vore vitt skilda väsen där olikheterna antas 

vara bundna till naturen. Detta var ett vanligt synsätt för 100 år sedan. Detta sätt att 
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se på skillnaden motiverade till en rangordning mellan kvinnor och män. Man antog 

att kön var en naturgiven egenskap. Vidare anser Hedlin (2004) att likhetstänkandet 

menar att kön inte har någon betydelse alls och ingen hänsyn tas till de olika villkor 

som gäller för kvinnor och män. Detta synsätt gör gällande att det rådande 

könsmönstrets egentliga orsak, handlar om kvinnor och flickors oförmåga att ta för 

sig på arbetsplatser och skolor. Det sista sättet att förstå kön är genustänkandet vilket 

betyder säger Hedlin (2004) att man sätter in kön i ett större sammanhang.  

Precis som Benckert (2005) talar Hedlin (2004) om de kulturella och de sociala 

föreställningar som förbinds till det biologiska könet, och den innebörd som dessa 

föreställningar har, för vad som anses var kvinnligt och manligt. Detta kan förändras 

över tid och vara olika i olika kulturer. Det som anses vara normalt för en kvinna i 

Sverige kan upplevas avvikande för kvinnor i andra länder.  

 

I många sammanhang menar Hedlin (2004) används föreställningarna om genus som 

ett sätt att kategorisera, det vill säga vilka kläder som används, vilka utbildningar 

som väljs och vilka leksaker som ges till barnen. Ständigt skapas och återskapas 

begrepp inom genus utifrån det egna talet och tänkarna om omgivningen i det 

dagliga livet. Därför finns en kapacitet till förändring i genusföreställningar och 

könsmönster samtidigt som varje tid och kultur har ramar för hur mycket som kan 

tänjas på dessa föreställningar. Hedlin (2004) menar att genusbegreppet innefattar ett 

maktförhållande där manlighet och kvinnlighet definieras i förhållande till varandra. 

Det inte går att förstå man/manlighet om man inte förstår betydelsen av 

kvinna/kvinnlighet och tvärtom. Hon menar även att det maktförhållande som finns i 

genusbegreppet anspelar på att manligt och kvinnligt genus inte har samma status i 

samhället. 

Sedan antiken har våra föreställningar om manligt och kvinnligt funnits, menar 

Hedlin (2009). Men först under 1700-talet växer ett nytt synsätt fram och man börjar 

tala om två inbördes ojämförbara kön. Man använder olika vetenskaper för att bevisa 

och stödja tesen att kvinnans plats är i hemmet och könsteori och könsideologin 

utvecklas och får genomslagskraft.  I detta sammanhang har, enligt Hedlin (2009) 

utbildningsfilosofen Jean Jaques Rousseau stor betydelse, då han menar att kvinnan 

är det svagare könet, hon är oförnuftig, passiv, ska underordna sig och behaga medan 

mannen är stark, förnuftig och aktiv, att det är mannen som bestämmer och fattar alla 

beslut. Redan då, menar Hedlin (2009) betraktades männens typiska egenskaper som 

mer positiva än de egenskaper som förknippas med kvinnorna och Rousseaus tanke 

var, enligt Hedlin (2009) att de två områdena skulle bilda en enhet och komplettera 

varandra. Rousseau ger även råd hur pojkar och flickor ska uppfostras och utbildas, 

där pojken ses som en unik människa, en individ som ska utvecklas till en 

självständig människa. Flickor, ansågs först och främst vara könsvarelser, de var inte 

individer och skulle lära sig att stå ut med orättvisor och anpassa sig efter andra. De 

skulle inte heller klaga. Hedlin (2009) menar att genom den tidigare forskningen kan 

en förståelse fås, att idéerna om kvinnlighet och manlighet inte är givna utan växlar 

beroende på sammanhang och tid.  

2.3.1  Jämlikhet och jämställdhet 

Det finns en skillnad mellan jämlikhet och jämställdhet enligt Hedlin (2004) där 

jämställdhet handlar om likvärdiga villkor mellan kvinnor och män. Alltså det som 

har med kön att göra. Jämlikhet syftar på likvärdiga villkor för olika människor och 

man kan till exempel sträva efter jämlikhet för icke-funktionshindrade och 
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funktionshindrade men även social bakgrund.  I Nationalencyklopedin (2010) står att 

jämlikhet är ”alla individers lika värde” och att jämställdhet handlar om en 

fördelning av inflytande och makt som är jämnt fördelad mellan kvinnor och män, 

men det handlar även om samma möjligheter till lika villkor, tillgångar, möjligheter 

och förutsättningar i arbete, ekonomi och utbildning.  Hedlin (2004) påpekar att det 

ingår i lärares uppdrag att verka för jämställdhet mellan könen.  

2.3.2   Genus och teknik 
 

Att sätta in teknik i ett genusperspektiv görs inte helt enkelt menar Benckert (2005) 

eftersom utöver flickornas genusidentitet behövs en naturvetaridentitet vilken ges en 

närmare förklaring till, längre fram i arbetet.  

 

Undervisningen har betydelse, anser Benckert (2005) och menar i sin artikel att det 

finns en könsskillnad i vad flickor och pojkar vill lära sig mer om i skolan. I en stor 

internationell studie, den så kallade SAS-studien
3
 redovisad av Sjöberg (2000) 

undersöktes bland annat barns intresse för  

naturvetenskap, där fann man att 83 % av pojkarna är intresserade av att lära sig mer 

om sådant som har med bil att göra. Av flickorna var bara 32 % intresserade av att 

lära sig mer bilen. Flickorna är istället mer engagerade av sådant som har med 

människor och deras välfärd att göra. 65 % av flickorna i undersökningen var 

angelägna att lära sig mer om hur AIDS sprids, det jämfört med pojkarna, där 45 % 

var intresserade av samma fråga. Det ska nämnas att skillnaderna mellan 

industriländerna och utvecklingsländerna är ganska stora. I utvecklingsländerna är 

både flickor och pojkar i högre grad intresserade av teknik och naturvetenskap än 

flickor och pojkars intresse i industriländerna. Kort kan nämnas att 90 % av flickorna 

i Papaya Nya Guinea är intresserade av hur man kan skydda vatten och miljö från 

nedsmutsning medan endast 64 % av flickorna i Sverige är intresserade. I SAS-

studien, enligt Sjöberg (2000) kom man fram till att samma område kan uppfattas 

olika av flickor och pojkar. Beroende på hur ämnet beskrevs fångades antingen 

flickornas intresse eller pojkarnas. Till exempel så kan optik intressera pojkarna mer 

med beskrivningen Ljus och optik. Flickornas intresse menar Sjöberg (2000) skulle 

istället kunna väckas med beskrivningen Varför himlen är blå, enligt studien. 

 

I genussymbolismen, som nämnts tidigare, beskrivs ord som bildar motsatspar och 

enligt Benckert (2005) har de olika värden utifrån om de anses var manliga eller 

kvinnliga. Naturvetenskap och fysik kopplas till manliga ord som objektiv, logisk 

och rationell. Naturvetenskap och därmed teknik är hårda medan till exempel 

humaniora är mjuk. Det förväntas inte vara lika många kvinnor, menar hon, inom 

den hårda naturvetenskapen som i mjuk humaniora. Biologi anses mjukare än fysik 

vilket gör att biologin av många anses mer lämpad för kvinnor. Fröberg (2010) talar 

även hon om begreppen hård och mjuk teknik och om traditionell respektive modern 

teknik. Den traditionella tekniken handlar om produktion, konstruktion och 

verkstadsteknik och den moderna tekniken fokuserar på bioteknik och datateknik. 

Det finns en gräns mellan traditionell och modern teknik som hör ihop med genus, 

genom att den traditionella kopplas till pojkars teknikintresse och den moderna 

                                                 
3
  Ett större projekt där ett 30-tal forskare från 21 länder deltog. Man undersökte 9 300 barn i 13-

årsåldern. Studien handlade om, bland annat, att undersöka barnens intresse för och upplevelser av 

naturkunskap, i syfte att se dess betydelse för inlärningen av dito. 
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därmed till flickors teknikintresse. Det här är också vad SAS-studien kom fram till, 

pojkar och flickors olika intresse för till exempel hur bilen fungerar. I sin avhandling 

menar Fröberg (2010) att teknik är någonting som används och utvecklas av riktiga 

människor i verkliga sammanhang. Ifrån de feministiskt orienterade teknikforskarna 

påpekas en brist hos en del teorier om teknik. Man menar, enligt Fröberg (2010) att 

det inte tas i beaktande att det är individer, av olika kön, som använder, interagerar 

och utvecklar tekniken.  

Redan tidigt påverkas och grundläggs flickors syn på teknik menar Skogh (2001) 

denna inställning förändras oftast inte. Flickor som kommer från hem med en positiv 

inställning och attityd till teknik har själva en positiv attityd till ämnet och verkar ha 

ett tekniskt självförtroende. Skogh (2001) menar att det finns två faktorer som 

påverkar det tekniska självförtroendet. Den första faktorn är just att ha teknisk 

erfarenhet av positiv karaktär och den andra faktorn innebär att ha en uppfattning av 

vad teknik är. Skogh (2001) menar att skolans teknikundervisning är ett effektivt sätt 

att ge flickorna ett tekniskt självförtroende och en positiv inställning till teknik. 

Flickornas föräldrar verkar ha en stor påverkan på flickorna och deras teknikintresse 

menar Kekelis, Ancheta och Heber (2005) i sin undersökning av flickor i åldrarna 

11-19 och deras föräldrar på programmet Techbridge i Oakland, USA. Författarna 

menar att om föräldrarna arbetar inom det naturvetenskapliga området inspireras 

också flickorna till att göra det. 

 I en annan amerikansk undersökning av Brickhouse, Schultz och Lowery (2000) 

beskrivs fyra flickor på högstadiet. De fyra flickorna valdes ut eftersom de uttryckte 

en förkärlek för vetenskap i skolan eller för att de hade vetenskapsrelaterade hobbies 

utanför skolan.  Flickorna och deras föräldrar intervjuades och observationer i 

klassrummen gjordes. Genom denna undersökning ville författarna få en bättre 

förståelse för vilka de flickor är som engagerar sig i vetenskap och hur de tänker.  

Flickornas inställning till de tekniska områdena var, enligt författarna, att flickorna 

inte ville arbeta inom dessa områden utan mer såg det som en hobby. Författarna 

menar att det därför är viktigt att förstå flickornas identitetsarbete och hur de gör för 

att få ihop sin egen bild med skolans bild av naturvetenskap. 

 

Benckert (2005) menar att det är viktigt för flickorna att få ihop sin genusidentitet 

med en naturvetaridentitet. Nyström (2006) har i en undersökning på gymnasiet 

funnit att bilden av naturvetareleven är att de tänker och lär på ett annat sätt, på ett 

mer logiskt, abstrakt och matematiskt sätt. Flickorna i undersökningen påpekar att 

omgivningen, det vill säga familj, pedagoger och andra elever, ser naturvetareleven 

som mer intelligent än andra. Due (2009) har även hon i sin undersökning belyst 

gymnasieelevers bild av naturvetare som duktiga, ambitiösa, disciplinerade och 

kyliga. Sjöberg (2000) menar att i SAS-studien visade det sig att barn i 

utvecklingsländerna hade en mer positiv inställning till teknik är vad barnen i 

industriländerna hade. I utvecklingsländerna såg man på vetenskapsmannen som en 

hjälte medan, främst pojkar i industriländerna såg vetenskapsmannen som en grym 

och galen person. 
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2.4 Lärande 

I detta avsnitt har relevanta stycken ur styrdokumenten tagits med för att visa vad 

pedagogerna idag, förväntas uppfylla inom ämnet teknik.  

 

För att nå visionen att Sveriges medborgare ska nå en förståelse kring naturvetenskap 

och teknik ställs höga krav på undervisningen (SOU 2010:28). Enligt denna studie 

har Sverige inte uppnått detta och det är något teknikdelegationen satt fokus på. I 

teknikdelegationens rapport står att:  

 
Problematiken förvärras av att skolväsendet inte har förmåga att fånga upp det 

grundläggande intresse som de flesta barn och ungdomar har, och inte heller i 

tillräcklig utsträckning förmedla den kunskap alla behöver. Idag ser vi 

konsekvenserna i form av sjunkande kunskapsresultat. (SOU 2010:28, s.12) 

 

Om dessa mål ska uppnås är det enligt SOU(2010:28) viktigt att redan i skolan lägga 

stor vikt på hur sambandet mellan naturvetenskap och teknik hänger ihop, som en 

helhet. I Skolverkets styrdokument (Lpo94) och (Lpfö98) står det dels att skolan ska 

vara drivande och rolig för eleven i dess lärprocess och dels att eleven efter avslutad 

grundskola ska ha uppnått följande mål:  
 

Känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de 

naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska 

kunskapsområdena. (Lpo94, s.10) 

 
Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara 

rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. (Lpfö98, s.4) 

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö98) står att teknik ska finnas med i barns vardag och 

att den ska utforska enkel teknik genom att konstruera och bygga med hjälp av olika 

redskap och material. 

 

I styrdokumenten (Lpo94) står att skolans uppdrag ska ge eleverna förståelse för vad 

begreppet kunskap står för. Begreppet kunskap kännetecknar fakta, förtrogenhet, 

förståelse och färdigheter. Vilket får betydelsen av att allt lärande sker i samspel med 

varandra och bildar en helhet. Skolan ska arbeta kring dessa kunskapsformer och få 

eleverna att bilda en helhet kring dessa begrepp, det är också då som lärandet blir en 

helhet (Lgr 11). Om eleverna ska förstå begreppen, naturvetenskap och teknik, krävs 

en förståelse för vad begreppen betyder. Detta påpekar också Blomdahl (2007) som 

menar att, för att förstå begreppet teknik är det viktigt att eleverna har en 

förförståelse kring detta begrepp. Hon menar också att innehållet i lärostoffet är en 

av de grundläggande kvaliteterna för att förstå vad teknik handlar om.  

Ur Kursplanen i teknik i grundskolan (2011) står att det ska finnas ett samband 

mellan de teoretiska och det praktiska inom utbildningen, för eleverna. Dels ska 

undervisningen i ämnet teknik utveckla ett intresse och skapa en nyfikenhet. Dels ska 

individen få finna sina egna lösningar och komma fram till egna svar.  

Dewey (2004) menade att teori och praktik ska gå hand i hand och inte vara 

varandras kontraster.  

 

Det var under 1800-1900 talen som Deweys (2004) utvecklade sin filosofi som 

utgick från att uppfostran och utbildning övergår till kunskap och värderingar hos 

människan. Dewey ansåg att för att få kunskap om något, måste individen våga 
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undersöka och granska det hon vill ta reda på. Alltså är det viktigt, menar Dewey, att 

vi reflekterar över våra handlingar. I dagens postmoderna samhälle kan ses hur 

Deweys filosofi, under 1900-talen, påverkat dagens vision av den pedagogiska 

grundsynen i våra skolor. Dewey (2004) påpekade att både hemmet och skolan är två 

viktiga aspekter för barnets sociala liv. Skolan med dess teoretiska ämnen ska 

förmedla dessa i form av en verklighetsanpassad undervisning, där naturvetenskapen 

ska komma som ett naturligt inslag i barnets liv och där barnet kan se tillbaka till 

tidigare erfarenheter. Dewey nämner hur viktig den tidigare erfarenheten är vid 

kunskapsinlärning, då han säger "man kan leda en häst till vattnet, men man kan inte 

tvinga den att dricka" (2004, s.144). Här syftar Dewey på att eleven själv måste ha en 

bakomliggande tanke för sitt agerande. Dewey påpekade även att en 

undervisningssituation för en elev skulle underlättas genom att eleven fick ge fokus 

på det som eleven tidigare haft förståelse för. Dewey, skrev å ena sidan att handling 

och lärande ska ske i samband med varandra, och å andra sidan hur viktigt det är att 

en individ får tillfälle till att reflektera över sina handlingar. Dewey ansåg även att 

läraren ska ge individen utrymme för mognad och utveckling. Pedagogerna, ska 

enligt Dewey (2004) stimulera och låta eleverna finna intresse av lärandet, men 

också låta eleverna få pröva sig fram och våga experimentera. Här ställer Dewey 

(2004) stora krav på pedagogen, eftersom denne måste våga låta eleverna få komma 

fram till sin lösning. Pedagogen ska se till att eleverna får den tid de behöver för att 

finna svaret på sin fråga.  

 

Dewey (2004) ansåg även att pedagoger lägger för stor vikt på att förbereda lektioner 

i stället för att träna barns förmågor till att skapa, utifrån egna erfarenheter och 

föreställningar. Det är här pedagogen får en betydande roll, då denne ska ta tillvara 

på barnens intressen. Dewey (2004) ansåg att de naturvetenskapliga ämnena skulle 

bygga på elevers tidigare erfarenheter och därifrån föras vidare som en 

kunskapskälla hos eleven. Den föreställning en elev har kring ämnet är enligt Dewey 

(2004) det bästa hjälpmedlet för att överföra och förnya kunskap. Han menade på att 

det är viktigt hur pedagogen lägger fram ny kunskap för eleven. I en 

undervisningssituation anser Dewey att all undervisning ska utgå från varje barns 

förutsättning (Dewey 2004). Om en elev blir påtvingad en uppgift kan uppgiften bli 

förgäves och sluta i en konflikt.  

 
Jag tror att utbildning inte kan ges enhetlighet genom studier i 

naturvetenskapliga ämnen eller så kallat naturstadium, därför att med undantag 

av mänskliga aktiviteter, naturen själv inte är en enhet. I sig själv är naturen ett 

antal olika objekt i tid och rum, och att försöka göra den till centrum för arbetet 

är att införa en förgreningsprincip i stället för en centreringsprincip. (Dewey, 

2004, s.51) 

 

Dewey (2004) påpekade att det bästa sättet att presentera begreppet teknik till barn, 

är att de själva får se sin egen föreställning om vad begreppet innebär. Barnet får 

själv bilda sig en uppfattning om sin egen bild och kan då se betydelsen av det.  

Enligt Blomdahl (2007) ska pedagogen bygga upp en relation till eleverna där 

pedagogen ska se samtliga elever. Blomdahl belyser att alla barn är och lär olika. De 

barn som utforskar världen mer får en djupare förståelse för kunskap än de barn som 

utforskar världen mindre. Enligt Blomdahl finns det en risk att de barn som utforskar 

mindre helt enkelt inte får en lika effektfull mening med sitt lärande som de 

utforskande barnen, eftersom de inte når kunskapen på djupet. Vilket, enligt 

Blomdahl, är något som Dewey talade för. Dewey (2004) påpekade att lärare inte får 
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ösa kunskap på eleverna för att nå resultat inom de tekniska ämnena, han menade i 

stället att de naturvetenskapliga ämnena har att göra med "barnets egna sociala 

aktiviteter" (Dewey, 2004, s.51). Dewey menar att grunden till barnets koncentration 

ligger i barnets sociala liv, vilket innebär att det både är hem och skola som skapar 

barnets socialitet.Även Skogh lyfter fram att det gäller att skapa en nyfikenhet och 

lust till att lära hos barnen. Emellertid anser Skogh (2001) att det kan uppstå problem 

eftersom alla elever tänker olika och det blir svårt att erbjuda kreativitet för var och 

en.  

Blomdahl (2007) beskriver i sin avhandling att om pedagoger ska nå resultatet av det 

innehåll de vill lära ut, måste de själva sätta sig in i elevens situation för att se hur 

teori och praktik hänger samman. Det blir här viktigt att pedagogen tänker efter till 

vilket syfte undervisningen sker. Vill pedagogen att eleven ska stå i centrum för sitt 

eget lärande? Eller förmedla innehållet utan ömsesidighet mellan pedagog och elev? 

Blomdahl (2007) påpekar att om elever med hjälp av pedagog ska komma vidare i 

sitt arbete, krävs tillfällen då reflektioner leder till ett sammanhang.  

 

Ur Lpo94 står: "det räcker inte att en elev vet vad svaret på vad en fråga är. Han eller 

hon måste också veta hur svaret kan formuleras liksom när" (Lpo94, s. 10). Men för 

att eleven ska kunna utvecklas krävs ett nytt kreativt arbetssätt. Pedagogers 

inställning är en stor betydande faktor för lärandet. Enligt Skogh (2001) prioriterar 

pedagoger tiden till ämnen som svenska och matematik och varför det tekniska 

ämnet inte kommer att som ett prioriterat ämne. Vidare skriver Skogh att pedagogen 

ska se vad som rör sig "inuti huvudet" på eleverna. Det är viktigt för pedagogen att 

hitta punkten för vart lärandet sker och hur det ska ske. Piaget (1971) påpekade att 

barn har olika utvecklingsstadier. Varje stadium som barnet går igenom måste få ta 

sin tid, annars kan barnet inte kliva vidare till nästa. Piaget ser utvecklingen hos 

barnet ur en helhetsbild, där både skola och hem ska samarbeta. Enligt Piaget, ska 

barnet få använda sitt eget tänkande och öva i sin egen takt. Detta överensstämmer 

väl med Deweys tankar som presenterats tidigare i detta avsnitt. Samtidigt har Piaget 

en konstruktivistisk syn på lärande och menar att människan konstruerar sin 

förståelse av omvärlden genom sitt lärande och sin kunskap. Detta synsätt ger inte 

utrymme för föreställningar om lärandet som en slags påfyllningsprocess i vilken till 

exempelvis en lärare överför färdigheter och kunskaper till eleven. Enligt Vygotskij 

(2003) är undervisningen en viktig del av barns utveckling och lärande. Vygotskij 

talar om den sociala miljön och menade med det att barnets utveckling hade samband 

med, i vilken miljö barnet växte upp. Barnets utveckling och dess lärande gick inte 

att skilja åt. Vygotskij påpekade också att barns utveckling och lärande sker i olika 

zoner där barnet tillsammans med någon annan, exempelvis pedagogen, inhämtar ny 

kunskap. Det här ansåg Vygotskij vara kärnan om hur barn lär.  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagogerna i förskola och skola arbetar för 

att väcka elevernas och då i synnerhet flickornas intresse för teknik.   

 Hur arbetar pedagoger med genusfrågan inom ämnet teknik? 

 Hur ser pedagoger på ämnet teknik?  
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4 METOD 

 

 

I detta kapitel belyses metodval, undersökningsgrupp och urval, genomförande och 

databearbetning. Dessutom belyses de forskningsetiska principerna, validitet och 

reliabilitet. 

 

4.1 Metodval 

 

Enligt Lantz (2007) är intervjun endast till för att samla information och på så sätt 

skiljs intervjun från ett samtal, intervjuaren har ett syfte. Intervjun är ett samspel 

mellan två personer där en frågar och en svarar. Kommunikationen mellan 

intervjuaren och den tillfrågade ligger till grund för analysen. I denna undersökning 

har valet fallit på intervjuer. Detta val motiveras utifrån det syfte som en kvalitativ 

intervju har enligt Patel och Davidsson (2003). Det syftet är att upptäcka och 

identifiera egenheter i respondentens livsvärld, eller som i detta fall, respondenternas 

uppfattning om och tankar kring begrepp och föreställningar. I denna undersökning 

har kvalitativa intervjuer använts med en låg grad av standardisering vilket ger 

respondenten möjlighet att svara med egna ord (Patel & Davidsson, 2003). I en 

kvalitativ intervju kan man välja att antingen ställa frågorna i en bestämd ordning, en 

hög grad av strukturering eller i den ordning som passar sig i intervjun det vill säga 

en låg grad av strukturering. I denna undersökning har en låg grad av struktur 

använts. 

 I intervjuerna har en checklista använts och därmed har frågorna kunnat ställas i den 

ordning som passat bäst i situationen. Stukát (2005) menar att detta ger möjlighet att 

utnyttja samspelet mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad och det ger 

en fylligare information. Svaren utvecklades och fördjupades med hjälp av 

följdfrågor då det behövdes. (se bilaga 1). 

 

4.2 Undersökningsgrupp och urval 

 

I undersökningen har tre pedagoger i förskolan deltagit. Två lärare i årskurs tre och 

en tekniklärare på högstadiet. Sammanlagt sex personer. Pedagogerna kommer från 

två olika förskolor och tre olika skolor. Valet att intervjua på förskola, år tre och 

högstadiet har gjorts för att få en stor åsiktsbredd och att se hur pedagoger i olika 

verksamheter tänker. 

Av de pedagoger som valde att delta är två verksamma på en förskola med inriktning 

mot teknik. Förskolan arbetar med barn i åldern 1-5 år i åldersindelade grupper. 

Förskolan tar emot besök av andra förskolor i syfte att alla förskolebarn inom 

kommunen ska få möjlighet att experimentera och uppleva teknik. Det finns 

möjlighet för kommunens pedagoger att göra studiebesök. Pedagogerna har båda 

flera olika högskolekurser i teknik.  

Den andra förskolan består av en avdelning med 22 barn i åldern 1-5 år och har ingen 

speciell inriktning eller profilering. Förskolan ligger integrerat med grundskolan. 

Pedagogen har utbildning i NTA – lådorna Luft och Vatten. 

Pedagogerna i årskurs 3 arbetar på mindre skolor på landsbygden. Den ena 

pedagogen på en mindre skola med sammanlagt 49 barn i årskurs F-5. Pedagogen har 
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utbildning i NTA-lådorna Jord och Fjärilarnas liv. I skolan arbetar man 

åldersintegrerat varvid läraren har årskurserna 2-3 bestående av 11 pojkar. Den andre 

pedagogen i årskurs 3 arbetar på en något större skola 120 elever i år F – 6. Man 

arbetar i arbetslag och det arbetslaget som pedagogen ingår i arbetar med årskurserna 

1-3. Pedagogen har naturvetenskap i sin lärarutbildning.  

Högstadieläraren arbetar som ämneslärare i teknik på en vanlig högstadieskola. På 

denna skola har bara niorna teknik. Pedagogen har både en teknisk utbildning inom 

samhällsvetenskapen och inom naturvetenskapen. Pedagogernas antal år i yrket hade 

en spännvidd från 1,5 år till att ha arbetat i över 30 år.  

 

4.3 Genomförande 

 

Innan intervjuerna påbörjades gjordes en provintervju för att intervjuaren skulle få 

öva sig och få en insikt i hur växelspelet påverkas av intervjupersonens sätt att vara. 

Respondenten i provintervjun arbetar på en förskola, dennes svar är ej med i denna 

undersöknings resultat. Provintervjun gav stora insikter och ökade definitivt 

intervjuarens förståelse för påverkan och att påverkas. Provintervjun transkriberades 

så att en bedömning av intervjufrågornas relevans och funktion kunde göras och en 

del av frågorna skrevs om.  

Den första kontakten med respondenterna skedde via e-mail och telefon. 

Respondenten informerades om syftet med intervjun och hur lång tid som 

beräknades åtgå. Lantz (2007) menar att det är att ge respondenten ordentlig 

beskrivning av de ramar som omger intervjun. Vid det fysiska mötet gavs därför 

ramarna för intervjun igen. Lantz (2007)  påpekar även vikten av att informera hur 

resultatet kommer att användas och om respondenten kommer ges möjlighet att ta del 

av resultatet. Respondenten informerades även om tystnadsplikten, anonymiteten och 

att intervjun bygger på frivillig medverkan. Respondenterna fick själva bestämma 

plats för intervjun. Fem av respondenterna valde att bli intervjuade på sin arbetsplats, 

en valde sitt eget hem. Intervjuerna tog mellan 45 minuter upp till en timme. 

 

I denna undersökning valde vi att spela in intervjuerna på band för att sedan 

transkriberas. Det ger intervjuaren större möjlighet att tala mer fritt och inspelningar 

är att föredra då svaren finns ordagrant dokumenterade och det underlättar sedan 

transkriberingen. Enligt Trost (1997) har dokumentation av bandspelare både 

fördelar och nackdelar. Fördelarna är att man upprepade gånger kan lyssna till olika 

ordval och tonfall efteråt. Intervjuaren behöver inte heller koncentrera sig på att föra 

anteckningar, vilket dessutom kan verka störande för respondenten. Nackdelen är att 

bandspelaren kräver en viss tillsyn och skötsel i form av batteribyte och spolning 

fram och tillbaka på bandet. Man ska också vara medveten om att en inspelning 

endast ger ett muntligt intryck.  

4.4 Databearbetning 

 

Den första bearbetningen av intervjuerna handlade om att transkribera materialet. 

Därefter gicks hela materialet igenom och kategoriserades under olika rubriker.  

Genom att kategorisera under olika rubriker synliggjordes respondenternas likheter 

och skillnader vilket ledde fram till resultatet. Alla citat i resultatet härrör från 

intervjuerna där respondenterna i samtalsform svarade allt eftersom frågorna ställdes, 

vilket medförde att svaren kunde bli något osammanhängande och språkligt 
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ofullständiga. För att öka citatens läsbarhet och också av hänsyn till respondenterna 

har författarna till denna uppsats korrigerat det språkliga något i citaten. Dessa 

korrigeringar är dock få och ändrar inte innebörden i det citerade.  

4.5 Forskningsetiska aspekter 

 

I detta arbete har vi utgått från Vetenskapsrådets (2010) regler och riktlinjer för 

forskning där forskarens arbete regleras av olika föreskrifter. I grunden finns 

forskarens egna etiska ansvar för sin forskning. Det är forskaren som har ansvaret för 

att uppnå en bra kvalitet inom sitt forskningsområde och att de etiska 

ställningstagandena kring forskningen är etiskt godtagbara. Forskaren har att 

informera respondenterna om deras rättigheter såsom frivilligt deltagande och rätten 

att när som helst avbryta intervjun. 

Före intervjun informerades respondenterna vad arbetet och undersökningen handlar 

om och hur deras identiteter skyddas samt hur materialet av det som kom att spelas 

in förvaras under arbetets gång. Information gavs om vilka personer som får ta del av 

inspelningen samt hur de inspelade intervjuerna kommer att förstöras först när 

arbetet är klart. 

4.6 Validitet och reliabilitet 

 

 Denna undersökning anser vi ha en god validitet. Syfte och frågeställning stämmer 

väl överens med det som undersöktes och redovisas i resultatet. God validitet innebär 

enligt Patel och Davidsson (2003) att det som undersöktes var det som avsågs 

undersökas och reliabilitet innebär att undersökningen genomförts på ett tillförlitligt 

sätt.  Vi anser att undersökningen har en god reliabilitet.   

Eftersom validitet och reliabilitet hör samman gör det att undersökningen inte kan 

koncentreras på det ena eller det andra utan båda måste finnas med.  Begreppen låg 

och hög validitet/reliabilitet avgör om det vi mäter är tillförlitligt. Ska man till 

exempel undersöka hur stor hjärtkapacitet en människa har kan enbart en mätning av 

kroppens omkrets inte anses vara tillräckligt tillförlitligt som undersökning. Andra 

undersökningsverktyg bör användas. Denna undersökning består av intervjuer av 

människor och deras kunskap, upplevelser, attityder och tankar kring ett begrepp. 

Genom att använda innehållsvaliditet kan en logisk analys åstadkommas, enligt Patel 

och Davidsson (2003) och denna analys kan kopplas till den teoretiska ramen för 

undersökningen. När det gäller tillförlitligheten, reliabiliteten, så handlar det 

huruvida undersökningen motstår felvärden som kan bero på olika faktorer som inte 

gick att förutsäga. Vid intervjuer är undersökningens reliabilitet avgörande för om 

reliabiliteten är av hög eller låg faktor.  
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5 RESULTAT 

 

I detta kapitel belyses pedagogernas uppfattning av och arbete med teknik, 

pedagogernas tankar kring genus och deras koppling mellan teknik och genus. 

5.1 Pedagogernas syn på ämnet teknik 

I detta avsnitt presenteras resultaten i undersökningen som handlade om teknik. 

Frågorna handlade om vad pedagogerna ansåg vara teknik. Pedagogernas olika sätt 

att arbeta med och syn på teknik i undervisningen presenteras. 

 

Teknik 

Pedagogerna svarade att teknik för dem var olika apparater såsom tv, mobil, datorer 

och dvd men även om att konstruera och koppla ihop saker. 

 
 teknik innan jag började plugga var nog tekniska prylar, jag tänkte inte på teknik 

utöver det utan teknik var tv, data, mobiltelefoner och sånt.  

(Pedagog, skola) 

 

Ingen av pedagogerna associerade teknik direkt med industri, snarare uttrycker man 

att:  

 
teknik är inte bara verkstad  

(Pedagog skola) 

Tekniken i undervisningen 

Pedagogerna talar om tekniken ur ett lärperspektiv. Tekniken i vardagen, den som 

barnen kan se och uppleva. Teknik är för dem något som barnen ska få pröva och 

inte vara rädda för att misslyckas med. Pedagogerna på förskolan menar att teknik är 

att experimentera, testa och utforska.  

 

 
när man klär på sig dragkedjor och knappar,  

(Pedagog, förskola) 

 
uppleva och att barnen ska få vara med och se vad som händer och att de ska 

våga pröva och inte vara rädda för att misslyckas  

(Pedagog, förskola) 

 
teknik innefattar väldigt mycket och finns med hela tiden, både medvetet och 

omedvetet.  

(Pedagog, förskola) 

och så säger pedagogen: 

 
Jag tror allt är teknik  

(Pedagog, förskola) 

 
Teknik….. det är lite experimentera tror jag. Testa och utforska. Ifrågasätta. Ja, 

att vara nyfiken. Frågar sig varför är det såhär? Hur blir det såhär? det är lite 

teknik.  

 (Pedagog, förskola) 
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Pedagogen på högstadiet talar om teknik utifrån vad pedagogen anser vara ett 

samhällsvetenskapligt synsätt där olika tekniska system ingår. Tillsammans med 

eleverna diskuterar pedagogen vad som är teknik ur ett samhällsvetenskapligt 

perspektiv. 

 
Men sedan en jättestor del av tekniken är ju alla tekniska nätverk, eller vad man 

ska säga. Oavsett om det då handlar om en massa hopkopplade datorer eller 

tekniska system. Tekniska system kan vara system med vatten och avlopp, 

värme, elnät, men också bilar, vägnät, kollektivtrafik är jättestora tekniska 

system. Båttrafiken världen över, all flygteknik är också tekniska system. 

(Pedagog skola) 

 
Teknik är så mycket förenklat för att eleverna ska förstå. Vi brukar prata om, att 

egentligen allt som människan inte byggt eller gjort, är inte teknik. En sjö är inte 

teknik så länge inte människan byggt den sjön…… men allting som är byggt, 

gjort av människan definieras teknik. Då är det inte mycket kvar!  

(Pedagog skola) 

 

Pedagogen på högstadiet berättar om ett lektionstillfälle med årskurs nio. Efter att 

tillsammans med eleverna definierat vad teknik är för dem, skrevs listor,  

 
Efter att vi hade gjort de här definitionerna och pratat så fick de göra listor med 

tio saker som de tyckte var de viktigaste tekniska uppfinningarna. Sedan fick de 

skriva tio saker som de tyckte var saker som vi kanske inte behöver. Det var 

mycket lättare att komma på saker som de inte behövde än vad som var det 

viktigaste.(Pedagog, skola) 

 

Läraren upplever att med detta arbetssätt väcks tankar hos en del elever om vad 

teknik är. 

 
 Men hos många väcks det ändå små tankar som nästa gång så finns det 

någonting, ett litet frö, mer än innan. Det tycker jag är det viktiga. Såna saker 

måste komma fram och det är såna saker dom tycker är intressant. Dom får en 

annan bild av teknik, jag tror att sådana saker kan väcka teknikintresset. Att 

diskutera en så enkel sak. (Pedagog, skola) 

 

 

Ämnesövergripande arbete 

Pedagogerna i årskurs tre arbetar med teknik på olika sätt. De har på olika sätt 

ämnesintegrerat teknik med andra ämnen som till exempel historia eller so-ämnet. På 

högstadiet arbetar pedagogerna medvetet med ämnesövergripande arbete.   

 
Jag menar teknik är ju också om man ser i historien, jag har ju historia också i 3-

4an. Man läser från forntiden och framåt eller från jordens skapelse och framåt 

och där man kan se, under de olika tidsåldrarna i forntiden, olika uppfinningar 

som gjordes. Redskap, enkla verktyg och hjulet.”  

(Pedagog skola) 

 
Vi pratade om samhälle å yrken. Då var det att dom skulle bygga ett litet 

samhälle, vad finns i ett samhälle, med dom viktigaste…. Polis å sjukhus å ja, 

allt som brukar finnas i ett samhälle… kyrka å hur det ser ut. 

(Pedagog skola) 
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Den här skolan jag jobbar på nu arbetar ämnesövergripande. Helt. Så alla ämnen 

ingår i olika moment. Vi har precis avslutat ett ämnesövergripande område som 

heter ”teknisk utveckling”. I det här temat samarbetade so- ämnena, svenska, 

teknik och engelska. En gemensam studieplan, eller lokalpedagogisk planering 

över området gjordes och som vi gett till eleverna. Så har vi jobbat med samma 

sak inom alla dem här ämnena. Som slutuppgift har eleverna skrivit en uppsats 

om teknisk utveckling.  I uppsatsen skriver dem en del om uppfinnaren till den 

tekniska uppfinningen som dem har valt, på engelska. Den läser engelskaläraren 

och bedömer. Resterande del av uppsatsen skrivs med utgångspunkt från en 

teknisk uppfinning som de har valt. Svenskaläraren bedömer språk och 

grammatik och alla bitarna som ingår i svenskan. Jag bedömer innehållet som 

tekniklärare.  

(Pedagog skola) 

 

Om att arbeta ämnesövergripande säger pedagogen: 

Jag tycker om det här sättet jag är ju utbildad för att jobba ämnesövergripande.  

Det ger möjlighet att öppna upp helt andra världar inte bara inom tekniken utan 

inom många andra ämnen också se samband som man inte tänker på. Att ha en 

syn där teknik hör hemma i det samhällsvetenskapliga, den synen har jag ännu 

inte delat med någon annan tekniklärare  

 (Pedagog skola) 

 

Icke ämnesövergripande undervisning 

Alla pedagogerna i undersökningen arbetar med teknik i undervisningen, på något 

sätt. Pedagogerna på den ena förskolan har en arbetsmall, Tekniktrappan, se bilaga 2, 

som de utgår ifrån i sitt arbete med barnen. Om det säger de 

 
Vi jobbar utefter den här tekniktrappan och jobbar med tema. Barnen är 

delaktiga redan från att de är små. De små jobbar ju mycket med vatten, sen 

vidare med luft och med ljus. De får vara väldigt mycket delaktiga.(Pedagog, 

förskola) 

 
Man börjar med vatten när dem är 1-2 år men sen finns det underrubriker hela 

tiden. Tanken är ju att det dem har jobbat med i 1-2 årsåldern ska hänga med 

dem hela tiden. Det ska ju inte bara vara att man har vatten och sen så bara 

släpper man det, utan det finns med hela tiden så att man bygger på hela tiden 

(Pedagog, förskola) 

 

Och sen gäller det att få dem nyfikna och intresserade, för vi har ju jobbat med 

teknik redan när de var 1-åringar (Pedagog, förskola) 

 

Fördelen med arbetssättet menar pedagogerna är  
 

Ja möjligheterna är att du får en struktur på hur du ska jobba och planera 

(Pedagog, förskola) 

 

Men vi måste också utvecklas, vi kan inte köra samma grej hela tiden. (Pedagog, 

förskola) 

 

 

Pedagogen på förskolan berättar att de arbetat med ett byggtema i samband med att 

deras förskola byggdes.  

 
Vi hade ett tema om bygg och konstruktion när man byggde den nya förskolan. 

Nu har vi ett byggrum. Med klossar och grejor.(Pedagog, förskola) 
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NTA- lådorna är något som pedagogerna använt sig av i undervisningen. 

Så här berättar pedagogerna om arbetssättet i NTA: 

 
Ja, alltså, arbetssättet går ju ut på att eleverna ska lära sig liksom på sin nivå då 

och jobba på ett vetenskapligt sätt. Förutsägelser och undersökningar, jämföra 

resultat och förutsägelser och sånt.(Pedagog skola) 

 
för det var ju fördelen med NTA- lådorna att alla fick gå. Då känner alla att nu 

kör vi det här! Det är svårt ibland att driva saker när man är själv.(Pedagog, 

förskola) 

 

 

Både på förskolan och i årskurs tre har de arbetat med att plocka isär olika apparater 

och sätt ihop dem igen.  

 
Vi hade ju haft på skolan det är några år sedan nu, men vi hade flera gånger 

årligen återkommande, en, sådan här uppfinnardag kalla man det väl kanske. 

Barnen fick ta med sig trasiga apparater som de plockade sönder och använde 

delarna till att bygga något nytt. (Pedagog, skola) 

 
 Sen har vi ju haft sådana här, för att väcka lust, skruva isär apparater och bygga 

ihop nya grejor. Konstverk gjorde vi, också, av det som vi hade skruvat isär. Vi 

använde gamla telefoner och sådant där. (Pedagog, förskola 

 

Sammanfattning 

Pedagogernas syn på ämnet teknik handlar också om deras sätt att arbeta med teknik 

i undervisningen. Det är inte lätt för pedagogerna att särskilja sin syn på teknik från 

undervisningen i ämnet teknik, det är nära förbundet med varandra. Alla pedagoger 

arbetar med teknik men på olika sätt, en del ämnesövergripande andra inte. Vilket 

arbetssätt pedagogerna än har synes de nöjda med den undervisning de har i teknik.  

 

5.2 Arbetet med genusfrågan inom ämnet teknik 

 

I detta avsnitt presenteras resultaten i undersökningen som handlade genus och 

jämställdhet inom ämnet teknik. 

 

 

Genus och jämställdhet 

Pedagogernas tankar om begreppet genus och jämställdhet handlar för dem bland 

annat om att se till var och en, varje individ. Olika färger för de olika könen nämns 

och om det kan vara så att det är biologiskt eller inte.  

 
Ja, det är lite av det jag nämnde just, att vi jobbar med genus, vi jobbar med 

individerna och personligheterna, ser till var och en. 

Alla ska få chans att prata i samlingarna, det tror jag är en viktig bit. Det är vad 

genus är för mig. Jag tror mer på att barnen ska få prata i gruppen och bli 

synliggjorda helt enkelt.(Pedagog, förskola) 
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Är det att flickor ska vara rosa och pojkar ska vara blå? Ska flickor leka med 

dockor och pojkar med bilar eller ska man inte ha det så? Men jag tycker genus 

är mer det här att få alla sedda och att alla får komma till tals, (Pedagog, 

förskola) 

 
Är det biologiskt eller inte? Jag är kluven. Jag håller på och läser om det just nu. 

Modiga prinsessor och ömsinta killar. Ibland vill man tänka att vi är olika men 

varför är vi det? På grund av omgivningen? Vi blir ju mer olika ju äldre vi blir. 

Vi har tradition, religion och allt annat som påverkar runt omkring oss. Man gör 

mycket omedvetet i hur man bemöter flickor och pojkar?  Eftersom det är så 

ingrott i oss så är vi inte neutrala. Till och med idag får tjejer rosa kläder på BB 

och pojkar blåa kläder. Då har man inte kommit långt Vad är genus? Ja, men det 

har nog med vårt sätt att se och vara i relation med andra (Pedagog, förskola) 

 
Självklart finns det roller både manliga och kvinnliga. De är i många situationer 

väldigt påtagliga. Sen tror inte jag och jag tycker inte man ska eftersträva total 

jämlikhet mellan könen, oavsett om det är i hemmet, samhället eller i skolan men 

man måste få göra aktiva val (Pedagog, skola) 

 

För pedagogerna handlar det också om allas lika värde 

 
När man pratar om genus och jämställdhet så alla är lika värda, tjejer och killar. 

Men inte att man kommer in på något osökt så här, speciellt, eller det kan ju vara 

att grabbar oftast är tuffare än tjejer. I sitt uttryckssätt och sätt att vara. Tjejer är 

lite mer tillbakadragna.(Pedagog, skola) 

 

På frågan varför hon tror det är så svarar hon 

 
Jag tror det beror på fostran. Både och. Kanske. Man formas också av sina 

kompisar i gruppen. Vi måste frångå det här och se barnen som 

individer.(Pedagog, skola) 

 

På frågan om jämställdhet är något som sköter sig själv tycker pedagogen  

 
Ja, lite grann tror jag. Det kan vara så, att vi ändå tycker att vi har det. Det har ju 

hänt så mycket på de trettio åren som jag har varit lärare, kan man tycka och 

man kan finna det gott nog. Men, nej det tycker jag inte! För ser man i samhället 

så ser man en trend till att det går åt fel håll. Och då kan man fundera på vilken 

roll skolan ska ha i det. Det kan jag känna är viktigt för det är inte okej att 

kvinnors löner ska vara lägre än männens. Du vet, likvärdiga arbeten och 

likvärdiga utbildningar och det. Varför har vi det fortfarande så? Det är klart, 

någonstans måste man ju kunna påverka och det kan vara viktigt att påverka hur 

man tänker kring det här. Barn är ju lättare att påverka än vuxna.(Pedagog, 

skola) 

 

Vilken roll har skolan för att utveckla och arbeta med jämställdhet och teknik? Och 

hur arbetar skolan med jämställdhet?  

 
Så tror jag ju ändå att en viktig roll för skolan att fylla, är att se till att alla barn 

får möjligheter att utveckla sig inom olika områden. Tjejer ska få pröva sådant 

som är typiskt pojkgrejer då och tvärtom är lika viktigt (Pedagog, skola) 

 
Vi har väl inte satt oss ner och tänkt igenom att vi gör vissa saker bara för att. 

Om man tänker ur genusaspekten på det sättet. Det är klart vissa saker analyserar 

vi när vi skriver våra kvalitetsredovisningar och annat. Vad har vi gjort 
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egentligen och hur har det blivit. Där finns ju den aspekten med. Jag kan väl 

känna att vi har väl lite mer att göra inom det området så att vi mer medvetet 

hanterar det här med genusperspektivet. Och hur vi hanterar det i vår 

verksamhet. Så min känsla är att vi kan göra lite till.(Pedagog, skola) 

 

Att göra egna val 

Flera av pedagogerna talar om att göra val och att få möjlighet att göra val och att det 

är en viktig för individerna att få göra sina egna väl grundade val. Att göra egna val 

är något som återkommer i hela undersökningen. 

 
Det viktigaste är att man skapar möjligheten till dem, så att de får chansen att 

pröva på, för om man aldrig har fått chansen så vet man ju inte om man gillar det 

eller inte (Pedagog, förskola) 

 

Det finns en trötthet man orkar inte längre prata om jämställdhet. Men då blir jag 

arg för jag tycker vi ska få göra det vi vill. Det ska inte spela någon roll vilket 

kön vi har. Det är intresset som ska få styra.(Pedagog, förskola) 

 

Få göra aktiva val, ordenliga val med en ordentlig bakgrund. För nu får man inte 

det, (Pedagog, skola) 

 

Teknik och genus 

Finns det olika områden inom teknik som skulle kunna passa flickor bättre än 

pojkar?  
Nej, inte som jag har märkt. (pedagog, förskola) 

 

 
 Nej. Det gör jag inte. Jag tycker att pojkar och flickor ska få samma 

förutsättningar. Jag tycker inte man ska skilja på dem på det sättet. Men flickor 

måste ju få vara flickor och pojkar måste få vara pojkar, det tycker jag. Men just 

kunskapsmässigt och det vi ger dem här, det tycker jag ska vara 

likvärdigt.(Pedagog, förskola) 

 
Jamen, det är väl om man tänker efter, hur vi är skapta. Vi har mindre fingrar, 

det är smidigare att hålla på med småsaker. (Pedagog, förskola) 

 
Nä, det tror jag egentligen inte. Visserligen så har killarna intresset ofta redan 

från början, eller man märker det mer. Det finns där hos dem lite mer distinkt, 

varför vet jag inte. Men jag tror inte tjejerna skulle vara sämre i något läge. Det 

tror jag inte. (Pedagog, förskola) 

 
Det vet jag faktiskt inte. Jag har nog aldrig tänkt så. Våra skolbarn är ju en 

produkt av samhället, så de har ju olika intressen. Hur mycket som är genus eller 

vad som beror på annat det är ju en sak. Men jag har inte tänkt på att viss teknik 

skulle passa bättre för just pojkar eller flickor, utan jag tycker det är mer från 

person till person vad som lockar dem mest. (Pedagog, skola) 

 
Jag tror att mycket inom teknik på sätt och vis passar högstadietjejer bättre än 

vad det gör killar. Därför att mycket inom tekniken har mycket med att göra med 

att man måste vara väldigt noggrann och eftertänksam.  Hoppar man bara in på 

det och gör någonting så blir det fel och då kanske man inte alltid kan gå 

tillbaka. Det går inte att bara sudda. När du har lött ihop någonting, delat på eller 

satt fast så går det inte att ändra. Man kanske behöver tänka efter först och killar 

på högstadiet är väldigt mycket för att det ska handlas. Det ska göras, det ska gå 

fort och det ska hända grejer. Självklart är det individuellt, alla tjejer funkar inte 
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så och alla killar funkar inte så men överlag. Ska man generalisera lite, så är det 

så det funkar. Den här noggrannheten, att man då, ja, är detaljrik när man ritar 

skisser eller liknande tror jag att tjejerna har väldigt stor nytta av. Men det gäller 

ju också att man får fram det.(Pedagog skola) 

 

 

 

 

Sammanfattning 

Det verkar som om pedagogerna menar att de arbetar med genusfrågan genom att se 

individerna, hjälpa barnen att göra val och att få komma till tals. Pedagogerna talar 

om genus som att vara i relation med andra. Pedagogerna talar om olika roller som 

de upplever att kvinnor och män tillskrivs.  Men överlag verkar det handla om lika 

värde, individen och att få bli sedd. Att det skulle finnas vissa områden inom 

tekniken som skulle passa flickor bättre än pojkar, tror inte de flesta, även om mindre 

fingrar nämns som en anledning till att flickor skulle passa bättre till finmotoriska 

uppgifter. Det som nämns är att flickor på högstadiet passar bättre för viss teknik 

inom skolan, där det krävs noggrannhet och eftertänksamhet, enligt pedagogen.  

 

 

5.3 Pedagogernas arbete med att väcka flickornas intresse för 

teknik 

 

I detta avsnitt presenteras resultaten i undersökningen som handlade om vad 

pedagogerna tror påverkar flickornas intresse för teknik.  

 

Pedagogen på förskolan ser inte någon skillnad för intresset av teknik hos barnen där. 

Pedagogen anser att om man börjar inspirera barnen redan när dem är små, så väcker 

man ett intresse för teknik. Pedagogen tror att det blir skillnad när barnen börjar 

skolan och säger: ”alltså dem blir ju mer pojkar och flickor ju äldre dom blir också 

på något sätt". Pedagogen säger: 

fast börjar man som vi har gjort så blir ju skillnaden betydligt mindre och det 

behöver ju inte vara att det är flickor som är mindre intresserade, utan det kan 

likaväl vara pojkar som inte är så intresserade och flickorna är jätteintresserade, 

alltså jag vill inte säga att det är skillnad på pojkar och flickor utan det är på 

individen i så fall, att vad du har ett intresse för det, sen om det är en pojke eller 

flicka det är liksom. (Pedagog, förskola) 

 
jag tror ändå att det är viktigt när dem växer upp att dem får möjlighet och 

friheten att prova på olika saker och de måste vi, skolan har en viktig roll där. 

(Pedagog, förskola) 

 

Pedagogen på högstadiet bekräftar vad pedagogen på förskolan tror om skillnaden 

som blir ju äldre barnen blir 

 
Absolut att det finns en skillnad. Ta det här med mobilerna. Mobiler för tjejer är 

att den ska fungera, du ska kunna skicka sms, ta emot bilder och man vill gärna 

att den har en kamera. Allt det ska bara funka. Sedan vad det är för mobil spelar 

mindre roll utan det är viktigare med utseende. Den ska vara rosa, lite blingbling 

och man ska kunna hänga på någon söt liten sak. Sådant tänker flickorna på. För 
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pojkarna ska det vara flashigt, som är deras ord, men framförallt handlar det om 

prestanda, hur fungerar den? Vad det är för tekniska prylar och vad det går att 

göra med den. Det är viktigare än utseendet.(Pedagog, skola) 

 

 

Medvetet arbete 

Pedagogerna säger att de inte medvetet arbetar med att öka flickornas intresse för 

teknik. De arbetar istället med hela gruppen, undantaget är högstadiet där det finns 

mer medvetet arbete kring att väcka flickors intresse 

 
Nej, det gör vi ju inte, det kan jag inte säga att vi gör. Vi jobbar ju med hela 

gruppen. (Pedagog, förskola) 

 

Nej det vill jag inte säga eftersom vi har det arbetssättet vi har och vi har kommit 

så pass långt, så nej utan (Pedagog, förskola) 

 
Jag skulle hävda att jag gör det men inte att vi gör det, absolut inte. Jag önskar 

jag kunde säga att vi gör det. Att skolan gjorde det.(Pedagog, skola) 

Pedagogen i skolan tycker att frågan om de pedagogiska vinsterna är svår men att det 

för samhället är en viktig fråga.  

Så det tror jag, att det finns sådana vinster att vinna, å då har man ju förmågan att 

ändra i samhället på sikt. Å det är väl en jätteviktig sak! Det är väl egentligen det 

som vi vill med det här. Ja men, ju mer eleverna får utvecklas och å se 

möjligheter desto bättre tror jag de mår, på något sätt så, kan det säkert få en 

sådan effekt. Att man trivs i skolan å man kan se effekten att dem kan bli lite, 

inte för att jag kan påstå att jag ser i det dagliga att flickor hålls tillbaka till 

förmån för pojkarna men vi vet ju att så är det! Bland annat för att pojkar tar för 

sig mycket mer å hörs mycket mer å därför får mer tid av oss vuxna.(Pedagog, 

skola) 

 

 Pedagogerna upprepar hur viktigt de tror att det är för flickorna att få pröva och 

att få större valfrihet och att det påverkar flickornas intresse för teknik 

Jag tror att dem ska få chansen att få pröva, det ska vara naturligt i deras 

verksamhet. Det ska inte vara "nu tjejer ska ni få jobba mer med detta" utan dem 

ska få jobba tillsammans. Det ska vara naturligt.  Det ska ju vara hela gruppen 

som jobbar med det och man jobbar ju tillsammans med det. Just att man låter 

dem få möjligheter att pröva sig fram och våga, det tror jag är viktigt. Det tror 

jag är en fördel för tjejer. Sen när dem blir äldre är det så mycket av den yttre 

påverkan som påverkar vad man väljer för intresse men man har ändå fått 

chansen. (Pedagog, förskola) 

 
Men det kanske måste vara större valfrihet än vad det är idag. För ibland känner 

jag att tjejer inte har valt om dem ska lära sig att programmera teven eller 

mobilen. Det brukar vara så att någon bara hjälper dem och tar för givet att 

flickorna inte kan. Om flickorna hade självförtroende och fick möjligheten att 

prova och våga göra saker.(Pedagog, skola) 

 

Men även det som finns runtomkring påverkar säger pedagogerna. Det kan vara olika 

könsroller och media  

 
Det kan också ha att göra med vad man ser. Hemma. Det är pappa som håller på 

med tekniska saker. Då tycker jag ju så med. Det handlar ju om 

intresse.(Pedagog, förskola) 
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Jag tror det beror på vilket intryck de får när de tittar på tv och läser tidningar. 

Jamen tittar du i en tidning som riktar sig till en tjej då är det mest smink, 

utseendet och allt det här. Det är ju inte mycket teknik, kollar du däremot åt 

killhållet så är det mer prylar, mer saker. Så det tror jag gör jättemycket. Media. 

Överhuvudtaget.(Pedagog, skola) 

 

Pedagogerna talar om att hitta områden som intresserar flickorna för att på så sätt 

väcka deras intresse för ämnet teknik. 

 
Ja tror ju att man, om man hittar sådana områden som flickorna är intresserade 

av så är det säkert lättare men jag tror också att dom är intresserade om man bara 

ger dom möjligheterna. Det tror jag är den första viktiga saken.(Pedagog, skola) 

 

Identitet och förebilder 

Identitet och att ha någon att identifiera sig med tror alla pedagoger har betydelse för 

hur flickor påverkas i valet av teknik och intresse för.  

Vi måste visa att det här är spännande och roligt! Då måste man ju brinna lite för 

det själv. Då blir man en förebild. Lärare och vuxna o barn som är intresserade 

kan ge till andra. Omgivningen kan ge till andra. Engagemanget. Och 

intresserad. Utstrålningen också är viktig (Pedagog, förskola) 

 
Det är inte så ofta man ser dem (kvinnliga vetenskapsmän) på tv eller att dem 

visar sig i tidningar. Överhuvudtaget vetenskapsmän, dem syns ju i och för sig 

men det är ju bara några stycken då och det visar sig ju som om det bara är 

männen. (Pedagog, skola) 

 

Jag sticker ut på det sättet, folk tycker att det är konstigt att jag undervisar just 

inom fysik och teknik. Biologi och kemi är på något sätt mer, det känns inte lika 

konstigt verkar människor tycka. Att jag är tekniklärare är inte det de tänker… 

Dom frågar oftast om jag är so eller svenskalärare. För att det är det man som 

ung tjej oftast är. Men just teknik och fysiken har på något sätt varit så manligt 

förknippat att det blir konstigt. Biologi handlar om djur, växter och 

människokroppen. Kemi tror jag kan vara på gränslandet lite mellan båda. Jag 

tror biologin på något sätt mer… ja, är snällare eller vad man ska säga… lite i 

övergången mellan de andra (Pedagog, skola) 

 
att ha en syn där teknik hör hemma i det samhällsvetenskapliga också, den har 

jag inte delat med någon annan tekniklärare och dem andra lärarna ställer sig ju 

frågande till det. Så, jag har liksom inge stöd.(Pedagog, skola) 

 

 

 

 

Tekniska utbildningar 

Pedagogerna tror att tekniska utbildningar kan uppfattas skrämmande och att 

flickorna kan uppleva osäkerhet. Men även att närheten till olika utbildningar kan 

påverka valet av teknisk utbildning. Det kan också vara avskräckande att ge sig in på 

vad flickorna upplever som en manlig arena menar pedagogen. 
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Det tror jag ligger i att vi...... svårare är fel ord med, men att..det är lite 

skrämmande. Ja, alltså det kan bli svårt. Svårt att få bra betyg och det är mycket 

matte. (Pedagog, förskola) 

 
Sen är det ju det här att du ska in och slåss på en manlig arena. Väljer du en 

teknikutbildning så kanske du blir den enda tjejen som läser den utbildningen. 

Bara det tror jag kan vara avskräckande för många.(Pedagog, skola) 

 
Osäkerhet. Okunnighet. Otrygghet. Både i att man själv inte söker och inte kan 

ämnet. Att man inte vill ge sig in, varken på det på gymnasiet med bara killar 

men man vill inte heller ge sig ut i arbetslivet och slåss med killar på 

arbetsmarknaden.(Pedagog, skola) 

 
så har du närheten det finns KTH och alla de här utbildningarna och  det finns ju 

ändå en hel del tjejer i en storstad är det lättare att hitta kvinnliga förebilder det 

finns nån nånstans som man vet eller känner eller. (Pedagog, skola) 

 
kan man inte väcka teknikintresset så att folk väljer de här utbildningarna så 

kommer det inom X antal år inte finnas nån arbetskraft som kan dom här sakerna 

som behövs. Då blir det ju ett jätteglapp för tekniken går fort fram och finns det 

inte folk som är utbildade och kan jobba med det här (Pedagog, skola) 

 

 

 

Ljus och optik eller Varför himlen är blå 

En av frågorna handlade om att introducera ett nytt arbetsområde, optik. 

Pedagogerna fick två rubriker, Ljus och optik eller Varför himlen är blå och sedan 

fick de avgöra vilken av rubrikerna som de trodde skulle tilltala flickorna mer än 

pojkarna. Så här blev svaren 

 
Varför himlen är blå. Spontant tror jag det är för att de känner sig lite hemma 

med det (Pedagog, förskola) 

 

varför himlen är blå, spontant, skulle jag nog tro att flickorna skulle vilja välja 

det (Pedagog, förskola) 

 

…..Varför himlen är blå. Det låter nog mer intressant, alltså det låter helt enkelt 

roligare, intressantare.(Pedagog, förskola) 

 

 

Varför himlen är blå, det är tjejerna och ljus och optik är killarna (Pedagog, 

skola)  

En pedagogs svar skiljer sig från de andras 

 
Som skulle tilltala en tjej...Ja, det som vi jobbar med här skulle jag nog säga det 

första alternativet, Ljus och optik. (Pedagog, förskola) 

 

Pedagogerna får möjlighet att utveckla frågan och då tror fler att Varför himlen är 

blå även skulle passa pojkar och tvärtom. Men det handlar även om förkunskaper. 
 

Det är nog för det arbetssättet vi jobbar efter här, jag tror att flickorna skulle 

tycka det var spännande just med ljus som tema, det skulle nog intressera mer. 

Jag tror här att det skulle vara så. (Pedagog, förskola) 
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om du har flickor som inte har jobbat med teknik innan, så tror jag det låter mer 

spännande för dem. Men våra flickor hade nog köpt den första (Varför himlen är 

blå), det tror jag.  För vi försöker ju använda de rätta begreppen hela tiden, fast 

ibland undrar man att, begriper dem vad vi säger. (Pedagog, förskola) 

 
Ja, nej men alltså jag känner nog det att pojkarna skulle nog välja det med. /Du 

menar Varför himlen är blå?/ Ja (Pedagog, förskola) 

 
får de bara rubrikerna, så är det ju lättare att föreställa sig vad det här handlar 

om. Ljus och optik det blir mer platt, om man inte är van och har jobbat med det 

innan och har förförståelse för vad det innebär. Så tänker man sig att bara utifrån 

att se det två rubrikerna och skulle välja så tror jag ju att… det har man ju en 

aning om vad det handlar om, himlen är blå. Det skulle kunna fälla 

avgörandet.(Pedagog, skola) 

 
Ljus och optik låter lite grekiska men kan också låta lite spännande, vad är det? 

Varför är himlen är blå låter som en fråga de ställer sig själva. Det är nära 

barnen. Alla vet vad det är. Alla har sett himlen. Sen i högstadiet kan man vara 

nyfiken på annat. Då kan ljus och optik vara mer spännande. Fast om jag gick i 

högstadiet skulle jag välja ljus och optik. Jag vet ju inte varför himlen är blå men 

det låter lite mer action i Ljus och optik. Det handlar ju om förkunskaper 

också.(Pedagog, förskola)  

 

 Det är en frågeställning de måste lösa ett problem. Killarna, tjejerna skulle börja 

mer fundera över, de kanske inte behöver lösa världsproblemet utan de funderar 

ju mer och killarna försöker lösa. Jaha, hur tar vi reda på det här? Men det är 

fortfarande en frågeställning jag tror skulle väcka intresse hos båda.(Pedagog, 

skola) 

 

Sammanfattning 

Pedagogernas syn på hur de kan väcka flickornas intresse för teknik handlar om flera 

olika saker. Pedagogerna upplever att det inte är någon större skillnad mellan pojkar 

och flickors intresse för teknik i de tidiga åldrarna utan att skillnaden kommer ju 

högre upp i skolan de befinner sig. Pedagogerna i förskola och skola upplever inte att 

de arbetar medvetet med att väcka flickornas intresse. Det gör däremot högstadiets 

pedagog. Pedagogerna talar även om att hitta områden som intresserar flickorna och 

att de måste få förebilder inom tekniken.   
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6 DISKUSSION 

 

 

 

I detta kapitel resonerar vi kring resultaten från undersökningen i förhållande till den 

teoretiska bakgrunden.  

 

6.1 Pedagogernas syn på ämnet teknik 

 

I undersökningen talar flera av pedagogerna, i första hand, om teknik i termer av tv – 

apparater, datorer och mobiler. Det är en association som är lätt att göra eftersom det 

oftast är den teknik som vi kommer i direkt kontakt med. Blomdahl (2007) menar att 

teknik ofta associeras med verkstadsindustri, vilket vi inte upplevde att pedagogerna 

gjorde. En pedagog (5.1) säger dock att ” teknik är inte bara verkstad”, vilket visar 

att en av pedagogerna trots allt gjorde denna koppling om än lite otydligt. 

Pedagogernas egna erfarenheter av ämnet teknik, deras utbildning i teknik och den 

miljö de befinner sig skapar deras syn på teknik precis som det gör för barnen. 

 

Intressant i undersökningen är när pedagogerna utvecklar sina tankar kring teknik 

och en av pedagogerna säger ”Jag tror allt är teknik”. (5.1) Endast en av pedagogerna 

talar om teknik ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv och talar om tekniska system 

och deras betydelse för samhället (5.1). Ser man på de tekniska system vi har idag så 

ökar förståelsen för att samhället är helt beroende av teknik och att ett arbete med 

teknik inte behöver vara tekniskt, alltså inte alltid innebär att arbeta med motorer 

eller liknande. Att se på tekniken som ett skolämne ur ett samhällsvetenskapligt 

perspektiv, var för oss ett nytt sätt att se på detta ämne och vi tror att detta kan vara 

ett sätt att förstå betydelsen av teknik på ett annat sätt och att det kan vara ett sätt till, 

att närma sig och förstå teknik. 

Denne pedagog berättade att hon brukar fråga sina elever vad de anser inte vara 

teknik. Ställer man sig den frågan blir det uppenbart att, precis som pedagogen 

härovan säger, att det mesta runtomkring oss i samhället är teknik. Det är inte ett 

vanligt synsätt på teknik utan teknik ses oftast som ett rent naturvetenskapligt ämne. 

Vi tror dock att teknikämnet skulle tjäna på att också ses ur ett samhällsvetenskapligt 

synsätt.   

 

Det vi kan se i pedagogernas svar är att även lite utbildning inom teknik ger en annan 

syn på teknik, en syn som går bortom att enbart gälla de tekniska prylarna.  Vi får 

inte heller glömma att pedagogerna inom förskola och skola själva oftast, är kvinnor 

som själva kan ha förutfattade meningar och fördomar kring teknik. Blomdahl (2007) 

tar upp att det är viktigt för eleverna att få en bild av vad teknik är. Vi tror att det inte 

bara gäller eleverna utan även pedagogerna. De kan inte förmedla eller förändra 

synen på teknik om de själva inte har förståelse och utbildning inom teknik. 
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Teknik i undervisningen 

Sätten att använda tekniken i undervisningen varierade mellan de olika 

verksamheterna. Självklart ser teknikundervisningen annorlunda ut på högstadiet där 

det är ett ämne av många och betyg ges. I förskolan kan teknik användas på ett mer 

vardagligt och lekfullt sätt. I förskolan talar också pedagogerna om att få in tekniken 

i vardagen vilket också Dewey(2004) säger, fast han talar mer om naturvetenskap, 

som ska komma in som ett naturligt inslag i barns liv. Här gör vi tolkningen att det 

även gäller ämnet teknik. Pedagogerna talar om att experimentera och att våga pröva. 

Det är kanske den delen man förknippar den naturvetenskapliga delen av teknik med. 

Och givetvis ska barnen få pröva teknik, experimentera och fråga sig vad som 

händer. Genom experiment väcks också ett intresse för teknik. Det är spännande att 

få pröva själv. Flera pedagoger uttrycker hur viktigt det är att både pojkar och flickor 

ska få samma förutsättningar i undervisningen. 

 

Teknikförskolan är här ett bra exemplar på hur teknik tidigt kan komma in i barns 

liv, bli en naturlig del av vardagen och ett tidigt experimenterande(se bilaga 2) . Att 

börja tidigt med teknik är något läraren på högstadiet efterfrågar och menar att det 

ger en grundläggande förförståelse för teknik, vilket också är pedagogernas ambition 

på de andra förskolorna. Skogh (2001) påpekar att flickors syn på teknik grundläggs 

redan från det att de är små, och att den attityden oftast inte förändras. Hon skriver 

också att de flickor, vars hemförhållanden ger ett positivt intryck av teknik, ofta får 

en egen positiv uppfattning av ämnet. Samtidigt säger Skogh att skolans 

teknikundervisning är ett effektivt sätt att ge just flickor en mer positiv inställning till 

teknik.  

Att tala teknik är en annan del av undervisningen som är viktig. Att samtala om 

teknik med de mindre barnen ger dem möjlighet att redan tidigt sätta sina ord på 

ämnet. Ett annat sätt att arbeta med teknik i både förskola och skola, är användandet 

av NTA-lådorna. Pedagogerna tycker det är ett bra sätt att arbeta med teknik, vilket 

annars kanske inte blir av på samma sätt. Pedagogerna tycker det är bra att de 

samtidigt själva får utbildning genom lådorna. Fördelen med lådorna är att de är lätta 

att använda och ger pedagogerna goda idéer och en viss utbildning så det blir lättare 

att genomföra bra och innehållsrika lektioner. Tyvärr, är det skolan och kommunen 

som tar beslut om inköp om lådorna vilket inte ger pedagogerna att i någon större 

utsträckning ta egna initiativ till inköp av dessa. Vi anser att lådorna är en god hjälp 

för pedagogerna. 

Sammanfattningsvis kan man säga att ju mer utbildning pedagogerna själva har desto 

mer får eleverna. Därför är till exempel NTA viktigt därför det ger pedagogerna det 

stöd de kan behöva i sin teknikundervisning. Det är inte lätt att närma sig ett ämne 

om man inte själv riktigt vet vad det innebär. Den luddiga uppfattningen av vad 

teknik är finns överallt i samhället men här kan skolan ligga i framkant och vara det 

ställe där förändringen sker. 

 

Hur man presenterar ett nytt ämne eller tema för eleverna har också betydelse.  

Sjöberg (2000) skriver om hur ett tema kan väcka flickors eller pojkars intresse för 

teknik. Där står valet mellan optik och ljus eller varför himlen är blå men sådana val 

är knappast ett problem som enbart är giltigt inom tekniken utan gäller alla 

skolämnen. I undersökningen trodde pedagogerna först att flickor skulle välja varför 

himlen är blå men ändrade sig och de flesta trodde nog att båda titlarna kunde fånga 

både flickor och pojkars intresse och särskilt när det gällde de yngre barnen. Sedan 

bör man precis som en av pedagogerna säger använda de rätta termerna och 
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begreppen, ett krav som båda rubrikerna i exemplet dock uppfyller. Det ena behöver 

inte utesluta det andra. 

Att arbeta ämnesövergripande verkar vara något som flera pedagoger använder sig 

av. Mest utmärkande var det på högstadiet, där den i undersökningen aktuella skolan 

ofta arbetar på detta sätt. Att arbeta ämnesövergripande på högstadiet kräver mer 

planering och samarbete av flera olika pedagoger, vilket kan vara svårt och det 

påpekas också av pedagogen. Men vi tror att eleverna gynnas av att få arbeta med 

samma tema i olika ämnen. I undersökningen berättade pedagogen hur de arbetade 

med ett tema om teknikens utveckling inom såväl teknik, SO-ämnena, svenska och 

engelska.  Det ger eleven möjlighet att se och närma sig tekniken på olika sätt.  

Att arbeta ämnesövergripande i årskurs 3 är kanske inte lika svårt eftersom man 

oftast är ensam pedagog med klassen eller ett arbetslag. Det ger möjligheter att 

arbeta med flera ämnen samtidigt. Vi kan konstatera att ingen av våra teoretiker (kap. 

2) kopplar ihop teknik med det samhällsvetenskapliga synsättet utan håller tekniken 

inom den naturvetenskapliga delen. Vi är ändå hoppfulla för att tekniken i den nya 

läroplanen har en mer samhällsvetenskaplig tillhörighet än vad teknik tidigare haft. 

 

6.2 Arbetet med genusfrågan inom ämnet teknik 

 

Genus beskriver förhållandet mellan män och kvinnor och uppfattningarna av vad 

som är manligt och kvinnligt(2.3). Även om pedagogerna kan ha olika 

utgångspunkter i sina uppfattningar och tankar kring genus så verkar det som om alla 

vill se flickor och pojkar som individer (5.2), inte som kön. Det verkar finnas en 

strävan åt det hållet. Ändå är det så att vi gör saker och bemöter pojkar och flickor 

olika, helt omedvetet. En pedagog tror helt enkelt det beror på att det är så ingrott i 

oss och vilket vi tror stämmer med tanke på Rousseaus uppfostringsinställning som 

lever kvar än i dag.  Rousseau talade om hur pojkar och flickor skulle uppfostras och 

menade att pojkar skulle uppfostras till individer och självständiga människor men 

att flickor skulle lära sig stå ut med orättvisor och anpassa sig efter andra. Hur långt 

därifrån har vi kommit? Det beror på hur mycket vi kan om könsmönster så att vi kan 

identifiera dem och genom medvetenhet också utmana dem. I undersökningen talar 

pedagogerna om olika saker som formar genus, enligt dem. Sådana saker som 

grupptryck, media och uppfostran. Men även det biologiska nämns, vilket enligt 

Hedin (2004) är ett traditionellt olikhetstänkande. De egenskaper, alltså, 

genussymbolism, som tillskrivs de olika könen, av pedagogerna i undersökningen är 

att pojkar är (upplevs) vara mer tuffa och flickorna tillbakadragna. Precis så som 

uppfostran i Rousseaus anda skulle kunna vara. 

Skolans roll i sammanhanget är viktig och det upplever också pedagogerna. Det är 

därför synd att det många gånger bara blir något som måste göras i samband med 

kvalitetsredovisningar eller dylikt. Skolan måste få mer utrymme till 

jämställdhetsarbete om det ska kunna bli en förändring.  En av pedagogerna 

uttrycker en viss oro för att samhället håller på att gå bakåt igen och ser skolan som 

en viktig del till att kunna bryta detta mönster. Det är lättare att påverka barnen, 

menar en av pedagogerna, och att det är viktigt att påverka så att en förändring kan 

ske.  

Synen på teknik som något manligt och humaniora som kvinnligt är vanligare högre 

upp i stadierna. En orsak kan vara att många fler tekniklärare är män. Men vi tror att 

detta kommer att kunna ändra sig under åren som kommer då fler kvinnor tar sig an 

tekniken bland annat via den samhällsvetenskapliga synen och bort från teknik som 
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ett smutsigt, oljigt verkstadsarbete. Det är skillnad på att vara verkstadstekniker och 

att vara teknisk ingenjör.  Den svenska industrin har inte brist på verkstadstekniker 

utan på tekniskt högre utbildad personal. Högre teknisk utbildning kan ge många 

olika arbeten som borde passa både kvinnor och män även om de traditionella 

könsrollerna förändras långsamt. 

6.3 Pedagogernas arbete med att väcka flickornas intresse för 

teknik 

Fröberg (2010) talar om begreppen traditionell och modern teknik, där den 

traditionella handlar om produktion, konstruktion och verkstadsteknik och 

förknippas med pojkars teknikintresse. Den moderna tekniken menar Fröberg 

fokuserar istället på bioteknik och datateknik och skulle då höra mer samman med 

flickors intresse för teknik. Det här framkom även i SAS-studien där det fanns 

skillnader i vad flickor och pojkar var intresserade av att lära sig mer av. Pojkarna i 

studien hade större intresse för att lära sig mer om bilen och flickorna ville lära sig 

mer om sådant som hade med människor att göra. 

Vi frågade pedagogerna om de trodde att viss teknik passade flickor bättre eller 

sämre än pojkar. Pedagogerna tror inte att det gör det. Pedagogerna i undersökningen 

tycker det är viktigt att flickorna och pojkarna får samma förutsättningar men säger 

samtidigt att flickor måste få vara flickor och pojkar vara pojkar. Hur får man ihop 

det? Det tyder ju på att man i botten har en inställning att flickor är på ett visst sätt 

och pojkar på ett annat. Man ger dem olika egenskaper samtidigt säger man att man 

ser individen. Då blir ju könet ändå viktigt och frågan är hur medveten man 

egentligen är? Det sägs också i undersökningen att pojkars teknikintresse är med 

distinkt än vad flickornas är. Men det kanske beror på att ingen heller förväntar sig 

samma distinkta intresse för teknik, av flickorna? Ett biologiskt sätt se på det är att, 

som en av pedagogerna nämner flickor har mindre händer och fingrar än pojkar och 

därför skulle klara av mer finmotorisk teknik än pojkar. Den synpunkten indikerar 

också att teknik är något man gör med händerna, vilket ganska sällan är sant för 

högre skolade tekniker av olika slag. 

 

Flickors och pojkars intresse skiljer sig inte åt, tror pedagogerna. I alla fall inte så 

länge de är på förskolan. Pedagogerna tror att senare i skolan blir flickor mer flickor 

och pojkar mer pojkar. Samtidigt tror man att det kan påverka att flickorna får börja 

med teknik tidigt och förhoppningen är att det håller i sig genom hela skoltiden. 

Pedagogen på högstadiet håller med och säger att det mycket svårare att skapa ett 

intresse då och att det måste börja tidigare. Skogh (2001) menar att flickornas 

intresse grundläggs tidigt och därför kan man tycka att särskilt förskolan har ett stort 

ansvar för att väcka flickornas intresse för teknik. 

 

Pedagogen på högstadiet menar att teknik passar flickor väldigt bra eftersom 

flickorna är mer noggranna och eftertänksamma än vad pojkarna är. Men säger 

samtidigt att det är att generalisera och att det skiljer sig givetvis mellan olika 

individer. Pedagogerna menar alltså att man inte arbetar medvetet med att öka just 

flickornas intresse för teknik. Pedagogerna påpekar istället hur viktigt det är att få 

välja själv, att göra egna val. Att det är viktigt att flickorna få pröva både typiskt 

flickiga saker och typiskt pojkiga saker och utifrån det göra sina egna val. 

Pedagogerna talar också om flickornas dåliga självförtroende när det kommer till 

teknik och att de måste få möjligheten att få prova och att våga göra saker. 

Egentligen är det väl ganska självklart att man ska få göra val utifrån sina egna 
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intressen och att vilket kön jag har inte ska få styra över det, överhuvudtaget. Men 

det är inte så enkelt för vi styrs mycket mer av könsroller och mönster än vad vi 

många gånger tror. Att som ung tjej söka sin identitet och samtidigt få ihop den med 

en naturvetaridentitet är säkerligen inte enkelt. Är en sådan identitet något för flickor 

att sträva efter? Hur ser bilden ut? Bilden av naturvetaren är enligt både Nyström 

(2006) och Due (2009) duktiga, intelligenta och ambitiösa men samtidigt kyliga. I 

SAS-studien framkommer att pojkar i industriländerna ser vetenskapsmän som 

någon som är grym och galen. Hur ser då flickorna på dem?  

 

Pedagogerna i undersökningen talar också om hur viktigt det är att själv vara en 

förebild. En av pedagogerna talar om (5.3) att det är viktigt med ens egen utstrålning, 

intresse och engagemang. Det håller vi helt med om samtidigt kan det vara svårt att 

visa intresse och engagemang om man inte har tillräckligt med egna kunskaper inom 

området. Man måste veta vad man talar om för att kunna ha något att säga.  

 

Flickors intresse för teknik 

Pedagogerna tror att ett sätt att få flickor mer intresserade av teknik är att de får 

möjligheten att göra val. Flickorna ska få möjlighet att testa och prova och på så sätt 

kunna göra egna val. Pedagogerna upplever att flickorna inte har eller får den 

möjligheten. Ett exempel som ges av pedagogerna i undersökningen, är när det gäller 

installering av och programmering av nya tekniska apparater i hemmet. Vem är det 

som gör det? Jo, det är oftast en man. Flickorna förutsätts inte ens kunna klara av det. 

Då får inte flickorna möjlighet att själva välja eller pröva om de kan installera den 

tekniska apparaten. Därmed får de inte heller något tekniskt självförtroende.  

 

 I undersökningen talas det också om att olika teknikområden intresserar flickor mer 

än andra, att om man bara hittar områden som intresserar flickorna så blir det lättare 

men samtidigt säger man att flickorna är intresserade bara man ger dem 

möjligheterna. 

Det kan också vara så att tekniska utbildningar skrämmer flickorna. Pedagogerna tror 

de upplever osäkerhet, otrygghet och är okunniga om hur de tekniska utbildningarna 

fungerar och vad arbetet innebär. De tekniska utbildningarna kan även upplevas som 

väldigt manliga och att flickor kanske av det skälet avstår från dessa utbildningar. I 

Brickhouse m.fl.(2000) ser i sin undersökning att flickorna inte vill arbeta inom 

dessa områden, trots att de verkligen har ett intresse för teknik, de ser det mer som en 

hobby. 

  

6.4 Slutord 

 

Det här arbetet har handlat om flickors intresse för teknik och hur pedagogerna ser på 

det och vad pedagogerna kan göra för att antingen väcka ett intresse eller bevara och 

utveckla det som redan finns.  

 

Flickor saknar ofta förebilder inom teknik och naturvetenskap och kan därmed ha 

svårt att ge sig själva en naturvetaridentitet. Man kan fråga sig om flickorna och 

pedagogerna vet vad arbete med teknik innebär. Genom att utbilda pedagogerna i 

både teknik och genusproblematiken kan en förändring ske eftersom det är först när 

man är medveten om, som man kan göra förändringar. De flesta yrken idag 

innehåller teknik, även sådana yrken som inte direkt förknippas med teknik, 
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innehåller oftast många moment av teknik. Vi interagerar i en allt mer global värld 

och måste vara tekniskt kompetenta, både barn och vuxna. Vi måste vara tekniskt 

kompetenta för att kunna göra bra val, aktiva val. Sverige behöver fler med god 

teknisk utbildning. Varför väljer då inte fler, främst flickor tekniska utbildningar? 

Det finns inga enkla svar på den frågan. Det är ändå så att det till syvende och sist 

handlar om människor. Människor som förhoppningsvis gör egna val utifrån sina 

egna förutsättningar.  

 

Vi tror dock att det finns möjligheter att stimulera flickors intresse för teknik. Ett sätt 

kan vara att se tekniken ur flera olika perspektiv, inte bara ur ett naturvetenskapligt 

utan även ett samhällsvetenskapligt.  Att arbeta mer ämnesövergripande. Det är 

viktigt att pedagogerna vet vad teknik är och har utbildning i både teknik och 

genusproblematiken.  Vi tror inte att det krävs långa utbildningar utan det är nog mer 

att man får någon form av utbildning över huvudtaget och då kan till exempel NTA-

lådorna vara ett hjälpmedel. När det gäller den fortsatta forskningen inom detta 

område vore det intressant att ta reda på vad flickorna själva säger, det vore även 

intressant att undersöka mer vilka effekter en mer ämnesövergripande syn på teknik 

skulle kunna ha för flickors intresse för teknik. Det vore också intressant att 

undersöka hur mycket genus egentligen påverkar och styr flickornas val av teknik 

eller inte. 

 

Vad förskolor och skolor kan göra för att minska skillnaden mellan pojkar och 

flickors intresse för teknik.   

 

 Arbeta mer ämnesövergripande 

 Arbeta mer med genusfrågan 
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BILAGA 1 
 

Intervjufrågor  

Intervjuns inledning. 

- Presentation. Berätta vad uppsatsen handlar om. Stäng av mobilen. 

- Hur lång tid intervjun beräknas ta. 

- Hur den kommer att dokumenteras. ( inspelning, utskrift) 

- Hur resultatet kommer att användas och till vad. Erbjuda intervjuperson att få 

ta del av resultatet. 

- Tystnadsplikt 

- Anonymitet 

- Hur länge bevaras materialet och hur det sedan kommer att förstöras. 

- Vilka som kommer att få ta del av intervjuerna. 

- Intervjupersonens självklara rätt att när som helst före, under eller efter 

intervjun avbryta arbetet.  

 

 

Intervjufrågor 

Tanken är att ställa sifferfrågorna och om det behövs en följdfråga, kan man 

använda sig av de frågor som finns efter bokstäverna. Frågorna efter 

bokstäverna är alltså mer tänkta som en hjälp, till den som utför intervjun, 

utifall intervjupersonen fastnar eller diskussionen stannar av. 

 

1. Hur många år i yrket har du? 

2. Vilken utbildning har du?  

3. Har du någon utbildning/kompetensutveckling i teknik? 

4. Beskriv din barngrupp som du arbetar med idag. 

a. Vilken ålder, hur stor barngrupp, antal flickor/pojkar, övrigt. 

b.  Hur stor skola?  

 

5. Berätta hur du tänker kring teknik. 

a.  Vad är teknik för dig? 

 

 

6. Vilka olika områden finns inom teknik?  

a. verkstadsindustri, medicin, data, elektronik, IT, kommunikation, 

bioteknik   

b. Finns särskild kvinnoteknik? 

 

 



 

7. Vad är inte teknik?  

8. Hur arbetar ni med teknik i din verksamhet? 

a. Finns det hinder/svårigheter? 

b. Vilka är möjligheterna? 

c. NTA eller annat material, böcker, internet… 

 

 

9. Anser du att det finns teknikområden som passar flickor sämre (bättre) än för 

pojkar?  

a. Motivera ditt svar. 

 

10. Tror du att det finns en skillnad i flickor och pojkars intresse för teknik? 

Berätta! 

 

a. Är det bra om det finns en skillnad?  

b. Ska man göra något åt skillnaden?  

 

 

11. Arbetar ni medvetet för att öka flickornas intresse för teknik? 

a. Hur skulle man kunna arbeta för att få flickor intresserade av teknik? 

Idéer?  

b. Ska man göra något åt intresset?  

 

Genus 

12. Hur tänker du kring genus och jämställdhet? 

a. Är jämlikhet och jämställdhet samma sak?  

b. Är vi jämställda i Sverige?  

 

Teknik och Genus 

13. Vilka pedagogiska vinster kan det finnas att arbeta med teknik och genus? 

a. Barnens utveckling 

b. Egen utveckling 

c. Mer teknisk kunniga flickor? 

d. Jämställdhet? 

 

14. Vad tror du påverkar flickors intresse för teknik?  

a. Identitet (naturvetaridentitet)  

b. Sociala faktorer 



 

c.  

 

 

15. Vad tror du, gör att flickor väljer bort tekniska utbildningar? 

 

16. Om du skulle introducera till exempel optik i din undervisning. Vilket av 

följande rubriker tror du skulle tilltala flickor mer än vad det skulle tilltala 

pojkar och varför? 

Ljus och optik eller Varför himlen är blå. 

 

 

17. Är det något i denna intervju som du tycker att vi inte tagit upp och som du 

skulle vilja belysa? 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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