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Sammanfattning  
!
Denna studie har som syfte att undersöka hur barns konstruktionslek kan bli till ett givande 

undervisningstillfälle samt vilka könsspecifika skillnader som finns inom teknikämnet. 

Målgruppen för denna studie är barn i yngre åldrar, så som förskolan och lågstadiet. Metoden 

som används är en systematisk litteraturgenomgång samt en induktiv tematisk analys. Den 

forskning som tas fram ska behandla konstruktionsarbete och-/eller genusperspektiv och-/eller 

teknikundervisning och-/eller teknik. Forskning som samlats in granskas sedan grundligt och 

analyseras. Den tematiska analysen resulterar i tre huvudteman som är återkommande i all 

den granskade forskningen. Dessa teman är teknikundervisning, lärarroll och elevroll.   

Resultatet av studien visar på att barns lek kan bli ett givande undervisningstillfälle på olika 

sätt. Detta kan bland annat ske genom att läraren engagerar sig i konstruktionsleken i form av 

frågeställningar där barnen får chans att analysera sin egen lek och utveckla sitt tekniska 

tänkande. Studien visar även på att könsspecifika skillnader syns i ett flertal faktorer inom 

ämnet. Några av de mest framträdande faktorerna är att självförtroendet, motivationen och 

nyfikenheten är betydligt lägre hos flickor än hos pojkar.   
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1. Inledning  
!
Under vår gemensamma grundlärarutbildning med inriktning F-3 har vi fått uppfattningen att 

teknikämnet är relativt nytt i svensk skola och att det inte har blivit ett obligatoriskt ämne 

förrän på senare år. Teknik har ur ett historiskt perspektiv alltid varit mansdominerat och 

kvinnors intresse har inte funnits där på samma sätt. I en rapport från skolinspektionen 

redovisas att elevers, speciellt flickors, intresse för teknik minskar drastiskt ju äldre de blir. 

Intresset sjunker enligt rapporten för att undervisningen inte anses relevant av eleverna 

(Skolinspektionen, 2014). Dessa aspekter väcker stor nyfikenhet hos oss. Vilka är de 

bakomliggande faktorerna till att ämnet har artat sig på detta vis och vad gör det med dagens 

teknikundervisning? Vi vill även ta reda på hur synen på genus och könsroller ser ut samt hur 

de utvecklas i skolan.   

 

Under våra verksamhetsförlagda utbildningstillfällen samt utbildningens teknikkurs väcktes 

det även frågeställningar och tankar hos oss kring hur elever får chansen att arbeta med 

teknikämnet inom skolans undervisning. Vi läste även i rapporten från skolinspektionen att 

tekniken i skolan är ett omstritt ämne där lärarna ofta känner sig osäkra trots kompetens inom 

ämnet. Eleverna uppfattar ofta att lärarna inte tydliggör när de lär sig teknik, vad de redan kan 

och vad de faktiskt ska lära sig inom ämnet (Skolinspektionen, 2014). Då vi båda 

två personligen anser att man lär sig som bäst genom kreativa processer vill vi därför ta reda 

på mer kring konstruktionsundervisning, som vi anser möjliggör just kreativa processer. 

Konstruktionsarbete är även en del i det centrala innehållet i läroplanen för grundskolan 2011 

(Lgr11). Den större delen av skolans teknikundervisning präglas av praktiska moment där 

eleverna får konstruera och bygga saker, dock får de sällan chansen att samtala om sina 

konstruktioner på ett teoretiskt plan och få en djupare förståelse kring momentet 

(Skolinspektionen, 2014).  

 

Vi vill genom denna konsumtionsuppsats undersöka vad forskning, både i Sverige och 

internationellt, säger om konstruktion som en del av teknikundervisningen för yngre barn. Vi 

vill även ta reda på vilken betydelse genus och könsroller har samt hur de yttrar sig i skolans 

teknikämne.  
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2. Bakgrund 
 
Nedan presenteras en teoretisk bakgrund till de aspekter som kommer behandlas i detta 

arbete. Först ges en inblick i den historiska bakgrunden kring teknikämnet och vidare följer en 

beskrivning av teknikämnet i dagens läroplan. Kapitlet avslutas med en redogörelse kring 

konstruktion samt genus och könsroller.  

2.2 Teknikämnets historiska bakgrund   
!
Första gången teknikämnet introducerades i svensk skola var vid införandet av läroplanen för 

grundskolan 62. Under denna tid vad teknik, eller teknisk orientering som det kallades, ett 

tillvalsämne i årskurserna 7 och 8. Detta upplägg kring teknikundervisning fortsatte fram till 

att läroplanen för grundskolan 1980 infördes, då teknik infördes som ett obligatoriskt ämne i 

hela grundskolan år 1982, dock utan egen kursplan (Blomdahl, 2007). I takt med att 

samhällets förändrades utformades även en ny läroplan för det obligatoriska skolväsendet, år 

1994 (Lpo94). Teknikämnet blev då fortsatt obligatorisk samt fick en egen kursplan med syfte 

att kunna utveckla förståelse hos eleverna kring samhällets kommande behov (Blomdahl, 

2007).      

2.3 Teknikämnet i dagens läroplan   
!
Det som tydligast skiljer Lgr11 från Lpo94 är att eleverna skall arbeta mer med att utveckla 

tekniska lösningar. Detta innebär att eleverna ska få möjlighet att utveckla ett kreativt och 

entreprenöriellt tänkande. Genom det ska eleverna utveckla ett synsätt på det hela som 

underlättar kreativitet och entreprenörskap. Som en huvudsaklig del i ämnet ska eleverna även 

kunna kommunicera med tekniska begrepp, skisser och modeller. Förändringarna som skett i 

den nya kursplanen 2011 grundar sig i att redogörelser från fältet visat att teknikämnet har 

svårt att finna sin egen plats i skolan samt att aktiva lärare anser det svårt att veta vad ämnet 

ska innehålla (Skolverket, 2011a).   

 

Kursplanen för teknik i dagens läroplan inleds med en inblick i hur betydelsefull tekniken är 

för människan och samhället idag.  

 

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

utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa 

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

beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och 

miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig (Skolverket, 

2011a, s.269) 

 

Detta beskriver att sedan den senaste läroplanen gavs ut har det skett en revolutionerande 

teknikutveckling i världen vilket har ställt högre krav på utbildningen inom teknik. Allt från 

att kunna hantera vardagen till politiska frågor och stora samhällsbeslut kräver tekniskt 

kunnande. Skolans uppgift blir där med att synliggöra teknikens roll på både individ-, 

samhälls- och miljönivå samt göra den begriplig för eleverna.  

  

Kursplanens syfte med teknikundervisningen idag belyser att eleverna ska ges möjlighet att 

kunna anpassa sig och förstå den teknikintensiva värld vi lever i genom att utveckla sin 

tekniska förståelse och medvetenhet. Efter syftesdelen följer det centrala innehållet som är 

uppdelat i tre kategorier i alla årskurser, dock med en stegring i utvecklingen: tekniska 

lösningar, arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar och teknik, människa, samhälle och 

miljö (Skolverket, 2011a).   

 

I det centrala innehållet benämns att arbete, tillexempel konstruktion, är ett huvudsakligt 

område inom teknikämnet. Vi vill därför i detta arbete fokusera kring bland annat 

konstruktionsarbete och dess betydelse för elevens fortsatta utveckling inom teknikämnet i 

skolan. I syftet nämns det väldigt kortfattat om könsroller. Denna aspekt benämns inte alls i 

det centrala innehållet och öppnar därmed upp för möjligheten att se och behandla alla delar 

av kursplanen på ett så könsneutralt sätt som möjligt.   

2.4 Konstruktion 

   
Leken är små barns sätt att lära. Redan i tidig ålder genomför barn konstruktionslek i olika 

utsträckning, där en mängd förmågor tränas samtidigt. Det första stadiet av konstruktionslek 

kallas för sensomotorisk lek och utövas av barn när de är i åldrarna 0-2 år. I början vill barnen 

endast utforska olika material genom att känna, lukta, smaka och syna det. Först visar barnen 

inget intresse för att materialet de använder skall föreställa något så som staplade klossar, 

sandbygge eller klippta material. I takt med utvecklingen blir barnen sedan mer och mer 

symbolintresserade och materialet får en allt större mening, "det liknar något" (Trageton, 

2009).   
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Nästkommande fas kallas för divergent symbollek och infaller oftast då barnen är mellan 2-4 

år gamla. Barnens fantasier och idéer har nu utvecklats till en ny nivå. Materialen och 

symbolen behöver inte längre vara det som den föreställer utan kan i stället vara något helt 

annat i deras värld. En lerklump behöver inte längre föreställa en boll utan kan omvandlas till 

ett djur eller en människa. När barnen kommer upp i åldrarna 4-7 år ingår de i fasen 

konvergent symbollek. Här är barnen mer intresserade av att symbolerna som de konstruerar 

ska vara så "verkliga" som möjligt. De ska likna de ting som det tidigare har upplevt eller sett. 

Här utvecklas också samarbete på en helt ny nivå då barnen lättare kan relatera till liknande 

material (Trageton, 2009).   

 

I kommentarmaterialet till teknikämnets mål (Skolverket, 2011b) gällande 

egna konstruktioner beskrivs konstruktionsarbetet som en möjlighet för eleverna att få 

använda sina kunskaper kring tekniska lösningar. Genom att eleverna får tillgång till att arbeta 

med konstruktioner ska det leda till eleverna själva ska kunna uppmärksamma tekniska 

lösningar som finns runt omkring dem i deras egen vardag. Vidare skall de kunna värdera 

dessa och kunna peka på problem eller behov hos dem som skulle kunna förbättras. Tanken är 

att eleverna genom att själva få utföra konstruktionsarbete av olika slag ska kunna förstå hur 

olika tekniska system och lösningar fungerar. Genom detta ges eleverna även möjlighet att 

själva förstå hur tekniska lösningar av olika slag är uppbyggda och i och med det kunna 

identifiera likartade lösningar i sin egen personliga omgivning (Skolverket, 2011b).      

2.5 Genus och könsroller   
!
Könsroll är ett begrepp som uppkom och började användas under 50-talet och beskriver något 

som är inlärt och som där med även kan förändras, begreppet berör att det inte bara handlar 

om natur, utan även om att kultur spelar roll i uppfattningen kring könsroller (Tallberg- 

Broman, 2002). Ett annat begrepp som har stora likheter med ovanstående är begreppet genus. 

Genus togs i bruk som begrepp under 70-talet och liknar begreppet könsroll. Skillnaden ligger 

främst i att kön är en sammanställning av uppfostran, föreställningar och idéer men att det i 

beskrivningen av genus även innefattar en typ av maktdimension som ska belysa de typer av 

dominans- och underordningsmönster som finns mellan könen (Tallberg- Broman, 2002).   

 

Det är lätt att likställa begreppen genus och könsroll vilket skulle betyda att det största fokus 

med genus skulle vara kön, vilket inte överensstämmer med begreppets uppkomst. Genus 
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handlar om vad som anses vara manligt och kvinnligt ur ett samhälleligt perspektiv. Dock så 

skiljer sig de faktorerna åt i olika kulturer, åldrar och tidsperioder, det är alltså föränderligt 

(Bjurulf, 2013). I läroplanen för den svenska skolan väljer man att inkludera genus och 

könsroller genom att arbeta mot följande värdegrund:  

 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 

vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som 

ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. 

Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme 

för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet (Skolverket, 2011a, s.8).  

 

I syftesdelen av kursplanen för teknik (Skolverket, 2011a) finns en kort beskrivning om att 

man ska samtala om könsroller i relation till frågor som rör teknik. Det centrala innehållet 

kopplas dock inte till syftesbeskrivningarna gällande könsroller. Vikten av att redan i tidiga 

åldrar belysa nödvändigheten av att prata om genus och könsroller i relation till teknik saknas 

i kursplanen. Bjurulf (2013) belyser vikten av att man genom att uppmärksamma genus i 

teknikundervisningen under hela skoltiden ges stora möjligheter att utveckla sina kunskaper 

kring det. Genom det menar hon att man på sikt kan gynna utvecklingen kring genus i både 

hem, utbildning och arbete.  

 

I Lgr11:s kapitel om skolans värdegrund och uppdrag finns en tydlig bild av att skolan aktivt 

och medvetet skall främja kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter samt även att motverka 

traditionella könsmönster (Skolverket, 2011a).   

 

Genom alla tider har teknik sammankopplats med män och utvecklats inom de yrken som 

kvinnor inte haft tillträde till (Bjurulf, 2013). Det har traditionellt sett varit ett underlag för 

vad som anses vara manligt och kvinnligt (Aurell m.fl., u.å.) På grund av att pojkar och 

flickor behandlas olika i tidiga åldrar, relaterat till traditionella könsmönster, menar forskare 

att det leder till att kvinnor och män får helt olika erfarenheter, färdigheter samt kunskaper 

kring teknik. Skolan förväntas att vara just den viktiga insatsen i samhället som ska hjälpa till 

att bryta alla djupt rotade köns-segregerande mönster som fortfarande präglar vårt samhälle 

(Aurell m.fl., u.å.) 
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3. Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med den här konsumtionsuppsatsen är att ta reda på vad forskning säger om hur barns 

lek kan involveras i den tekniska undervisningen och vilka skillnader som finns mellan pojkar 

och flickors relation till teknik. Syftet preciseras i nedanstående två frågeställningar:    

 
• Hur kan leken enligt forskning bli ett givande undervisningstillfälle inom teknik?  

 
• Vilka könsspecifika skillnader kan man enligt forskning möta i teknikundervisning? 

!
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4. Metod 
För att besvara våra forskningsfrågor har vi genomfört en systematisk litteraturgenomgång 

och sedan använt resultatet av litteraturgenomgången för att tematiskt analysera innehållet i 

de utvalda artiklarna. 

4.1 Systematisk litteraturgenomgång  
 

En systematisk litteraturgenomgång beskrivs som:  

 

En replikerbar, vetenskaplig och transparent process…som syftar till att 

minimera skevheter genom utförliga litteratursökningar avseende publicerade 

och opublicerade undersökningar och genom att beskriva granskarens beslut, 

metoder och slutsatser (Bryman, 2008, s. 102). 

 

Som strategi för att genomföra vår systematiska litteraturgenomgång följer vi de kriterier som 

Eriksson-Barajas, Forsberg, Wengström (2013) beskriver. 

 

Vi kommer att utgå från att arbeta med en systematisk litteraturstudie i grunden men 

rekonstruerade det tillvägagångssätt vi använde oss av så att det bättre passade just den 

uppgift vi skulle genomföra. Detta skedde genom att vi istället för att grundligt granska all 

forskning som sökningen resulterade i valde att endast granska all publicerad och peer-

reviewed forskning som framkom vid våra sökningar.  

 

I en systematisk litteraturgenomgång är det viktigt att fastställa formella regler för att rikta 

våra sökningar mot våra forskningsfrågor (Eriksson-Barajas, Forsberg, Wengström, 2013)  

Reglerna för den här studien är:  

o Årtalet då studien gjordes ska vara inom ramen av år 1997-2017 

o Den forskningsgrupp som ska behandlas i studien ska vara barn i yngre åldrar, 

cirka 2-10 år. Detta för att vi anser att det tekniska tänkandet startar redan i 

förskoleåldern, så som det Trageton (2009) skriver om, att symboler och 

material får en allt större mening i leken.  

o Det som ska behandlas i studien ska innehålla konstruktionsarbete och-/eller 

genusperspektiv och-/eller teknikundervisning och-/eller teknik   
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Vidare följer strategin enligt Eriksson-Barajas, Forsberg, Wengström (2013) att identifiering 

och val av litteratur, i form av vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga rapporter, ska 

genomföras. Vi kommer genom passande sökord att söka efter relevant forskning i databasen 

ERIC (EBCS). Denna databas valdes ut för att den innehåller en stor del vetenskapliga 

artiklar och tidskrifter samt rapporter inom pedagogik och psykologi. Det finns även 

möjlighet att göra specifika och noggranna sökningar, vilket begränsar sökresultatet och gör 

det mer relevant. (Eriksson-Barajas, Forsberg, Wengström, 2013) 

 

Enligt Eriksson-Barajas, Forsberg, Wengström (2013) ska kvalitetsbedömning, kritisk 

värdering samt val av forskning som ingår i studien genomföras, därefter ska en analys och 

diskussion av resultatet genomföras. Vi kommer därför att gå igenom den forskning våra 

sökningar resulterar i och noggrant välja ut passande artiklar som är relevanta för vårt syfte. 

Till den framtagna forskningen kommer sammanfattningar skrivas till samtliga. Efter det 

kommer vi att använda oss av en induktiv tematisk analys för att analysera resultatet och för 

att underlätta i vidare diskussion. Efter att resultatet har analyserats och diskuterats anser 

Eriksson-Barajas, Forsberg, Wengström (2013) att en sammanställning och slutsatser ska 

genomföras. Vi kommer att diskutera resultatet med hjälp av den tematiska analysen och 

genom den dra slutsatser kopplade till våra forskningsfrågor.  

4.2 Sökstrategier  
!
När vi påbörjade detta projekt så började vi med att ha ett möte med vår handledare där vi fick 

förklara och diskutera vad vi hade tänkt fokusera på i vårt arbete. Med hjälp av den 

information som vår handledare fick vid det första mötet tog han fram två artiklar som kunde 

vara användbara för vårt arbete. Detta för att ge oss en uppstart och ha någonting att arbeta 

utifrån. En av dessa artiklar valdes även senare ut som relevant för vår studie.  

 

Vi påbörjade vår sökprocess genom att diskutera fram relaterade sökord till våra 

frågeställningar och syfte. Artiklarna som valdes skulle vara peer-reviewed samt innehålla 

undersökningar kring genus och konstruktion i relation till teknik och teknikundervisning för 

barn i yngre åldrar. Vid de avancerade sökningarna valde vi även att begränsa tidperioden till 

de senaste 20 åren, alltså från år 1997-2017. Målet var att hitta cirka tio relevanta artiklar. En 

artikel som kom att väljas ut behandlade elever i en äldre målgrupp, vi valde här att avstå våra 
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formella regler kring åldersspann då innehållet genererade mycket intressant fakta gällande 

teknikämnet i relation till genus.   

 

De sökord som ansågs relevanta utifrån vårt syfte och frågeställningar var:  

Inom teknik och teknikundervisning: technology education, technological knowledge. Inom 

konstruktionsarbete: construction, building, solution, free play, design, playfull thinking, 

collaborative play, process. Inom genusperspektiv: gender och inom den utvalda 

åldersgruppen: early childhood, early childhood education, primary education, elementary 

education. Vi använde oss även av funktionen att kunna undvika sökord i texten, detta sökord 

var: educational technology, då det är ett begrepp som liknar och innehåller samma ord som 

våra sökord men vilket har en helt annan betydelse, sökordet riktar sig mer till IKT-forskning 

och behandlar inte den typ av information vi är ute efter i denna studie. 

 

Dessa sökord användes sedan i olika formationer för att nå bästa resultat. För att precisera 

sökningarna ytterligare har vi använt oss av boleeska operatorerna och fraser som bestämmer 

var i texterna orden som söks ska finnas. Sökorden kombinerades med följande: NOT, OR, 

AND (Eriksson-Barajas, Forsberg, Wengström, 2013). 

 

NOT – Står denna text innan sökordet exkluderas alla sökningar som innehåller det ordet.  

OR – Kombinerar sökord och tar med alla eller åtminstone ett av dem, glad eller ledsen. 

AND - Kombinerar sökord och tar med alla sökorden i strängen, glad och ledsen och positiv. 

 

Nedanstående fraser beskriver var i texten sökorden ska finnas:  

TX – Sökorden söks i hela artikelns text. 

AB – Sökorden söks endast i artikelns sammanfattning  

DE - Sökorden söks endast i artikelns beskrivning  

* - För att få fram variationer av sökord skrivs denna efter. Till exempel för att hitta både 

technology och technological skrivs technolog*.  

 

Då vi inte fann ett tio-tal artiklar i ERIC (EBCSO) så valde vi att genom referenser i de redan 

funna titlarna söka oss vidare till andra relevanta artiklar inom det valda området.  
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4.3 Analysmetod  
!
För att hitta och analysera teman har vi valt Braun & Clarkes (2006) metod för en induktiv 

tematisk analys. Denna typ av analys är en metod för att identifiera, analysera och hitta teman 

ur data. Detta minimerar, organiserar och beskriver data i detalj.  

 

Vi kommer att utgå från nedanstående sex steg när vi utformar vår analysmodell. Vi väljer 

denna strategi för att tydliggöra och underlätta för en strukturerad och detaljerad diskussion.  

 

Nedan beskrivs Braun & Clarkes (2006) tillvägagångssätt vid en tematisk analys:  

o Gör dig bekant med din data: Transkribera din data vid behov. Läs igenom din data ett 

flertal gånger och skriv ner inledande idéer.  

o Hitta koder: Koda intressanta delar av din data på ett systematiskt och organiserat sätt. 

Sammanställ sedan vad som är relevant för var kod i relation med din data.   

o Sök efter teman: Sammanställ koder till potentiella teman. Samla all data som är 

relevant för vardera potentiellt tema. 

o Granska teman: Kontrollera om de framtagna teman fungerar i relation till kodernas 

extrakt och den data du utgått ifrån. Påbörja en tematisk karta utifrån analysen.  

o Definiera och namnge teman: Använd den pågående analysen för att förfina det 

specifika för var tema och tydliggöra vad hela analysen visar. Skapa tydliga 

definitioner och namn för var tema. 

o Skriv en rapport: Välj ut starka och intressanta exempel till din analys, gör en analys 

av din data du valt ut och koppla samman med din frågeställning tillsammans med 

litteratur. Gör en vetenskaplig rapport (slutsats) av analysen.  

4.4 Metoddiskussion  
 

Att göra en systematisk litteraturundersökning innebär att man på förhand utformar 

sökstrategier med specifika inkluderingskriterier. Att redan från början utforma dessa kriterier 

begränsade vår sökprocess. Det var svårt att finna bra och tydliga sökord innan vi hade en 

tydlig bild av vad vi faktiskt ville få ut av forskningen. Andra faktorer som begränsade våra 

sökningar var att teknikämnet både ses och benämns på olika sätt beroende på nation. Skolors 

årskurser benämns med olika namn där namnen även kan heta detsamma men har en annan 

innebörd, även detta var en försvårande faktor då det var svårt att förstå vilka åldrar det 

egentligen var fokus på. Det var även svårt att välja och begränsa sökorden då många forskare 
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använder sig av olika begrepp som har liknande betydelse. Trots begränsning av sökord så 

resulterade sökningarna i mycket forskning som ej var relevant. Detta gjorde det svårt för oss 

trots olika kombinationer av sökord att finna 10 stycken artiklar, vilket var vårt mål.  

 

Att använda en induktiv tematisk analysmetod var en fungerande strategi för oss för att få en 

översiktlig bild av all vår utvalda forskning. Genom denna kunde vi koppla samman artiklarna 

samt visa tydliga teman. Genom att redovisa vår analyseringsprocess via denna typ av modell 

så fick vi en tydlig progression i arbetet vilket underlättade för en klar och strukturerad 

diskussion. 

!
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5. Resultat 
Nedan kommer urval av artiklar att presenteras i tabellform, sammanfattningar av utvalda 

artiklar var för sig samt en analysmetod med tillhörande modeller att presenteras.  

5.1 Redovisning av sökresultat och inkluderade artiklar 
!
5.1.1 Artiklar från handledare 
!
Tabell 1 – Utvalda artiklar efter våra kriterier  

Titel:  Författare:  År: Forskningsgrupp: Innehåll: Källa: 

Exploring the 
Capability of 
Evaluating Technical 
Solutions: A 
Collaborative Study 
into the Primary 
Technology 
Classroom 

Björkholm, Eva  2014 Lågstadieelever  Tankar 
kring 
tekniska 
lösningar 
och 
konstrukti
oner  

Handledare: 
Johan 
Svenningsson 

 5.1.2 Sökning 1 
!
Vid den första sökningen användes sökorden: DE technology education AND AB (gender OR 

construction) AND TX (free play OR design OR playful thinking) NOT TX educational 

technology AND TX (early childhood OR primary education OR elementary education). 

Sökningen avgränsades även till att bara visa akademiska tidskrifter som de även skulle vara 

peer-reviewed och utgivna mellan åren 1997-2017, vilket gav 23 träffar. Av dessa 23 valdes 

fyra stycken ut som ansågs relevanta.   

 
Tabell!2!–!Utvalda!artiklar!efter!våra!kriterier!vid!sökning!1!

Titel:  Författare:  År: Forskningsgrupp: Innehåll: Databas: 
Gender and 
Technology in Free 
Play in Swedish 
Early Childhood 
Education 

Hallström, 
Jonas; Elvstrand
Helene; Hellber
g, Kristina 

2015 Förskoleelever  Genuspersp
ektiv i 
konstruktio
nslek 

ERIC 
(EBCSO) 

Learning Specific 
Content in 
Technology 
Education: Learning 
Study as a 
Collaborative 
Method in Swedish 

Kilbrink, 
Nina; Bjurulf, 
Veronica; Blom
berg, 
Ingela; Heidkam
p, 
Anja; Hollsten, 

2014 Förskoleelever Konstruktio
nsarbete - 
brobygge 

ERIC 
(EBCSO) 
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Preschool Class 
Using Hands-On 
Material 

Ann-Christin 

Promoting Girls' 
Interest in 
Technology through 
Technology 
Education: A 
Research Study 

Mammes, 
Ingelore 

2008 Tredjeklassare  Genusskilln
ader i 
teknikunder
visning  

ERIC 
(EBCSO) 

Gender-Based 
Motivational 
Differences in 
Technology 
Education 

Virtanen, 
Sonja; Räikkö
nen, 
Eija; Ikonen, 
Pasi 

2015 Årskurs 1-6 Genus-
skillnader i 
teknikunde
rvisning 

ERIC 
(EBCSO) 

5.1.3 Sökning 2 
!
Vid den andra sökningen användes sökorden:.AB technology education AND AB (gender OR 

construction OR technolo* process) AND AB (free play OR design OR playful thinking) 

AND TX (early childhood OR primary education OR elementary education) NOT TX 

educational technology. Sökningen avgränsades även till att bara visa akademiska tidskrifter 

som de även skulle vara peer-reviewed och utgivna mellan åren 1997-2017, vilket gav 14 

träffar. Av dessa 14 valdes en artikel ut som ansågs relevant. 

 
Tabell!3!@!Utvalda!artiklar!efter!våra!kriterier!vid!sökning!2!

Titel:  Författare:  År: Forskningsgrupp: Innehåll: Databas: 

Nurturing the 
designerly thinking 
and design 
capabilities of five-
year-olds: 
technology in the 
new entrant 
classroom 
 

Milne, Louise 2013 Förskoleklass  Konstruktion 
och 
designarebte - 
fotoramar 

ERIC 
(EBCSO) 

5.1.4 Sökning 3 
 

Vid den tredje sökningen användes ord och begrepp som vi insett, genom de andra 

sökningarna, även kunde vara intressanta för oss. Exempelvis begreppet ”technological 

knowledge” var ett begrepp som vi innan sökningarna ej var bekant med. Sökningen 
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resulterade i endast ett resultat, troligen för att specifikationen i sökningen var väldigt 

koncentrerad.  

 

I den tredje sökningen användes sökorden: AB technological knowledge AND DE early 

childhood education AND AB collaborative play. Sökningen avgränsades även till att bara 

visa akademiska tidskrifter som de även skulle vara peer-reviewed och utgivna mellan åren 

1997-2017, vilket gav 1 träff. Denna artikel ansågs relevant och valdes därmed ut.  

!
Tabell!4!@!Utvalda!artiklar!efter!våra!kriterier!vid!sökning!3!

Titel:  Författare:  År: Forskningsgrupp: Innehåll: Databas: 

Technological 
funds of knowledge 
in children's play: 
implications for 
early childhood 
educators 

Mawson, 
Brent 

2011 Yngre barn - 
Förskolan 

Tekniskt 
kunnande i 
barn lek 

ERIC 
(EBCSO) 

5.1.5 Sökning 4  
!
När vi läste en tidigare utvald artikel, Gender and Technology in Free Play in Swedish Early 

Childhood Education av Jonas Hallström, Helene Elvstrand och Kristina Hellberg, fann vi 

resultat från en annan studie som vi tyckte verkade relevant för vår studie. Den visade sig vara 

en konferensrapport som vi beslutade att vi ville använda oss av i vår studie, trots att den inte 

fanns med bland våra sökningar.   

 
Tabell!5!@!Utvalda!artiklar!efter!våra!kriterier!vid!sökning!4!

Titel:  Författare:  År: Forskningsgrupp: Innehåll: Databas: 

Learning from 
play: design 
and 
technology, 
imagination 
and playful 
thinking 
 

Parker-
Rees, Rod 

1997 Elever i de tidiga 
skolåren 

Gemensamma 
faktorer för 
lek och D&T 

Referens av: 
Hallström, 
Jonas; Elvstrand, 
Helene; Hellberg, 
Kristina 

 
  



! 21!

5.2 Redovisning av exkluderade artiklar: 
 
De titlar som är markerade med en (*) kom även upp i sökningen ovan.  
 

5.2.1 Sökning 1  
!
Tabell!6!–!Förteckning!av!exkluderade!artiklar!och!exkluderingsorsak!vid!sökning!1!

Titel:  Författare: Exluderingsorsak:  
Female Technology Education 
Teachers' Experiences of 
Finnish Craft Education 

Niiranen, Sonja; Hilmola, Antti Fel forskningsgrupp: Kvinnliga 
tekniklärare  

Technology Education for 
Children in Primary Schools in 
Finland and Germany: Different 
School Systems, Similar 
Problems and How to 
Overcome Them 

Rasinen, Aki; Virtanen, 
Sonja; Endepohls-Ulpe, 
Martina; Ikonen, Pasi; Ebach, 
Judith; Stahl-von Zabern, 
Janine 

Fel fokus: läroplansjämförelse 
mellan olika länder 

Investigating Indian Elementary 
and Middle School Students' 
Images of Designers 

Ara, Farhat; Natarajan, Chitra Fel målgrupp: Sträcker sig enda 
upp till årskurs 9.  

A Conceptual Framework for 
Developing the Curriculum and 
Delivery of Technology 
Education in Early Childhood 

Turja, Leena; Endepohls-Ulpe, 
Martina; Chatoney, Marjolaine 

Bra artikel MEN fokus ligger 
på relationen mellan läroplan 
och undervisning. Liten del 
handlar bara om genus  

Engagement and Achievements: 
A Case Study of Design-Based 
Learning in a Science Context 

Doppelt, Yaron; Mehalik, 
Matthew M.; Schunn, Christian 
D.; Silk, Eli; Krysinski, Denis 

Handlar om lärmetoden DBL 
och att öka elevernas 
motivation och intresse för 
ämnet 

The Learning Environment 
Associated with Information 
Technology Education in 
Taiwan: Combining 
Psychosocial and Physical 
Aspects 

Liu, Chia-Ju; Zandvliet, David 
B.; Hou, I.-Ling 

Fel forskningsgrupp: 
Gymnasielever  

Collaborative Learning in 
Technological Project Design 

Hong, Jon-Chao; Yu, Kuang-
Chao; Chen, Mei-Yung 

Behandlar en designprocess 
kring robotar 

The Effects of Using Problem-
Based Learning in Science and 
Technology Teaching upon 
Students' Academic 
Achievement and Levels of 
Structuring Concepts 

Inel, Didem; Balim, Ali Gunay Fokus på utveckling av bra 
lärmetoder i teknik/fysik 

Adding Value to the Teaching 
and Learning of Design and 
Technology 

Ginns, Ian S.; Norton, Stephen 
J.; Mcrobbie, Campbell J. 

Genus och konstruktion är ej i 
fokus, tar upp tekniska system i 
sjätte klass  

Collaborative Learning in Mehrotra, Swati; Khunyakari, Handlar om att föra in 
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Technology Education: D&T 
Unit on Puppetry in Different 
Indian Socio-Cultural Contexts 

Ritesh; Natarajan, 
Chitra; Chunawala, Sugra 

teknikämnet i Indiska skolor  

The Effect of Alternative 
Approaches to Design 
Instruction (Structural or 
Functional) on Students' Mental 
Models of Technological 
Design Processes 

Mioduser, David; Dagan, Osnat Fokus på elever i sjunde klass  

Re-constructing the 
Construction Kit--Re-
constructing Childhood: A 
Synthesis of the Influences 
which Have Helped To Give 
Shape and Form to Kit-based 
Construction Activities in the 
Primary School Classroom. 

Parkinson, Eric Fokuserar på bakgrund hos 
uppfinnare till bygg-kit 

Educational Horsepower: 
Engine Design and 
Construction in the Classroom 

Christensen, Brad Fel ämnesfokus, motordesign  

"Crafts and Technology" and 
"Technical Education" in 
Austria 

Seiter, Josef Teknikämnets historiska 
utveckling i Österrike  

Taking Part in Technology 
Education: Elements in 
Students' Motivation 

Autio, Ossi; Hietanoro, 
Jenni; Ruismaki, Heikki 

Forskningsgruppen är 15-16 
åringar  

Development of a Mathematics, 
Science, and Technology 
Education Integrated Program 
for a Maglev 

Park, Hyoung Seo Handlar om det tekniska 
systemet Maglev 

An Examination of the 
Interaction between Modelling 
and Its Relationship with 
Construction Kits: Lessons 
from the Past and for the Future 

Parkinson, Eric F. Handlar om 
konstruktionskittens historiska 
utveckling  

Episodes to Scripts to Rules: 
Concrete-Abstractions in 
Kindergarten Children's 
Explanations of a Robot's 
Behavior 

Mioduser, David; Levy, 
Sharona T.; Talis, Vadim 

Fel fokus- robotteknik  

How Study Aids Influence 
Learning and Motivation for 
Girls in Technology Education 

Chatoney, M.; Andreucci, C. Fokus på läraren  
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5.2.3 Sökning 2 
!
Tabell!7!@!Förteckning!av!exkluderade!artiklar!och!exkluderingsorsak!vid!sökning!2!

Titel:  Författare: Exluderingsorsak:  
Anakuran: A Proposed Path to 
Education for Children of 
Migrant Construction Workers 
in India 

Pal, Satarupa Dutta Handlar om en satsning i Indien 
kring alla barns rätt att gå i 
skolan  

Groundwork: Preparing an 
Effective Basis for 
Communication and Shared 
Learning in Design and 
Technology Education 

Looijenga, 
Annemarie; Klapwijk, 
Remke; de Vries, Marc J. 

Tar ej upp varken genus eller 
konstruktion  

*Investigating Indian 
Elementary and Middle School 
Students' Images of Designers 

Ara, Farhat; Natarajan, Chitra Fel målgrupp: Sträcker sig enda 
upp till årskurs 9.  

Examination of Assessment 
Practices for Engineering 
Design Projects in Secondary 
Technology Education (Second 
Article in 3-Part Series) 

Kelley, Todd R.; Wicklein, 
Robert C. 

Fel målgrupp: Secondary 
elamentary education och 
higher education  

Using Engineering Cases in 
Technology Education 

Kelley, Todd R. Fel fokus: Handlar om att 
använda ingenjörskap i hela 
grundskolans 
teknikundervisningen 

*Collaborative Learning in 
Technology Education: D&T 
Unit on Puppetry in Different 
Indian Socio-Cultural Contexts 

Mehrotra, Swati; Khunyakari, 
Ritesh; Natarajan, 
Chitra; Chunawala, Sugra 

Handlar om att föra in 
teknikämnet i Indiska skolor  

*"Crafts and Technology" and 
"Technical Education" in 
Austria 

Seiter, Josef Teknikämnets historiska 
utveckling i Österrike 

Classifying Approaches to and 
Philosophies of Elementary-
School Technology Education. 

Foster, Patrick N . Filosofiskt inriktade 
undervisningsmetoder  

*Development of a 
Mathematics, Science, and 
Technology Education 
Integrated Program for a 
Maglev 

Park, Hyoung Seo Handlar om det tekniska 
systemet Maglev 

Grappling with Teaching 
Design and Technology: A 
Beginning Teacher's 
Experiences 

Stein, Sarah J.; Ginns, Ian 
S.; McRobbie, Campbell J. 

Handlar om 
undervisningsstrategier för 
nyexaminerade lärare  

Strengthen Wood Education 
through a Comprehensive 
Approach 

Mative, John M. Fel ämnesfokus: 
Hantverkarfokus på 
yrkesutbildning 
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5.2.4 Sökning 3 
!
Då sökningen bara gav en träff finns inga artiklar att exkludera i Sökning 3.   

5.3 Sammanfattning av artiklar  
!
Nedan sammanfattas alla inkluderade artiklar i vår studie. Sammanfattningarna redovisas 

genom att syfte, metod och resultat presenteras för varje studie.  

5.3.1 Artikel 1 
!
Exploring the capability of evaluating technical solutions: a collaborative study into the 

primary technology classroom: Eva Björkholm 

!
Syfte: Att undersöka elevers förmågor att värdera tekniska lösningar i relation till dess 

lämplighet för ändamålet. Vilka förmågor som krävs för att kunna värdera något samt hur 

man på bästa sätt tar in denna typ av tekniskt lärande i förskolans klassrum. 

 

Metod: Denna studie genomfördes genom att forskarna använde sig av learning study- 

metoden. Det deltog fyra förskolelärare med olika erfarenhet inom undervisning i studien som 

pågick i sex månader. Man startade projektet med att tillsammans i en lärar-forskargrupp 

komma fram till ett ämne som skulle behandlas och därefter hade man intervjuer parvis med 

eleverna där man både spelade in ljud och filmade processen. Där efter analyserades 

materialet och man synliggjorde i lärar-forskargruppen kritiska aspekter som framkom under 

samtalen. Hela tiden träffades lärar-forskargruppen för att analysera och utveckla 

ämnesområdet vidare efter varje lärtillfälle.  

 

Sammanfattning av resultat: Den här artikeln syftar till att undersöka vad det innebär att 

kunna värdera en teknisk lösning, i detta fall "öppna- och stängfunktionen" på ett föremål, i 

relation till dess lämplighet för ändamålet. Studien börjar med att det görs ett för-test med 

eleverna i par där de intervjuas kring olika tekniska lösningar. Det visade sig att man kunde 

dela in elevernas kunnande kring detta i fyra olika kategorier vilka var: effektiviteten för mig 

själv, effektiviteten för andra, konstruktionens betydelse och den tekniska effektiviteten. 

Kategorierna bygger på varandra, den första är ett begränsat och enkelt sätt att se på saker 

medan den sista är att man kan se saker ur ett vidgat perspektiv. Efter att ha analyserat 

lektionen som genomfördes så framkom även ytterligare två kritiska aspekter samt att lärarnas 
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gemensamma förståelse för lärobjektets betydelse utvecklades. För att kunna värdera ett 

föremåls lämplighet för ändamålet är det nödvändigt att kunna skilja på huvud- och 

andrahandsfunktioner och att kunna komponera dessa till nyckelkomponenterna. Dessa 

aspekter visade sig vara svåra för många elever att förstå. Det är dock viktigt att komma ihåg 

att de kritiska aspekter som framkommit är baserade på intervjuer och samtal från hela 

klassen, för att tydliggöra kunskapen bör man ha specifika lärtillfällen i mindre grupper. 

5.3.2 Artikel 2  
!
Gender- based motivational difference in technology education: Sonja Virtanen, Eija 

Räikkönen, Pasi Ikonen  

 

Syfte: Denna studie genomfördes i en grundskola i Finland. Det gjordes tester för att 

analysera pojkars- respektive flickors inställning och motivation till teknikämnet men även 

jämförelser mellan deras motiv.  

  

Metod: Det gjordes en enkät som skickades ut till skolor i ett antal kommuner i Finland år 

2009. 144 flickor och 137 pojkar svarade på enkäten.   

Det gjordes också analytiska tester kring pojkar och flickors inställning till ämnet.  

 

Sammanfattning av resultat: Resultaten avslöjade könsskillnader i de flesta faktorer. 

Jämfört med pojkar, var flickor betydligt mer intresserade av att studera miljörelaterade 

frågor, uppfinna lösningar för att hålla miljön ren och bevara naturen. Flickorna var också i 

behov av stöd och uppmuntran av lärare och var mer rädda för att göra fel. Flickorna var även 

mer intresserade av att göra användbara och dekorativa föremål till hemmet än vad pojkarna 

var. Pojkarna var mer intresserade av att arbeta med elektronik, lösa problem och testa nya 

saker. De var också mer intresserade av att använda sig av olika verktyg och att använda dem 

på rätt sätt. Forskarna lyfter fram i sin undersökning att det finns stora gap mellan de som 

väljer de olika ämnesinriktningarna och det leder till att många flickor lämnas utanför de 

teknikrelaterade aktiviteterna, som är en del av teknikundervisningen i skolan. En lösning på 

detta problem anses vara att ge flickor och pojkar samma möjligheter till att studera teknik 

genom att avsluta möjligheten att välja mellan ämnena. Det anses vara otillräckligt att ge 

eleverna samma möjlighet att välja "craft work" då det anses vara genusrelaterat till män och 

väldigt stereotypt samt främmande för kvinnor. Här anses lösningen vara att föra in 

teknikundervisning i skolan som ett mer anpassat och motiverande ämne för flickor. Studien 
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visade att det fanns skillnader mellan flickor och pojkars motivation angående teknik. Man 

bör arbeta för att uppmärksamma flickor mer och bevisa att teknik är relevant, även för dem. 

Genuskänslig undervisning bör skapa lärande som visar på igenkännande men som även 

erkänner att det finns skillnader gällande intresse hos eleverna. Undervisningen ska sträva 

efter att få eleverna att känna sig individuella och självständiga. 

5.3.3 Artikel 3 
!
Gender and technology in free play in Swedish early childhood education: Hallström 

Jonas, Elvstrand Helene och Hellberg, Kristina 

!
Syfte: Syftet med denna artikel är att se hur flickor och pojkar utforskar och lär sig teknik 

samt hur lärare utformar detta i den fria leken. 

 

Metod: Intervjuer och observationer gjordes av barn i förskoleåldern. De gjordes med hjälp 

av videoinspelningar och formella samtal kring deras lek. De besökte två olika förskolor i 

Sverige, en skola i utkanten av en liten kommun och en stadsskola i en större kommun. 

 

Sammanfattning av resultat: Resultaten av observationerna visade på att flickorna använder 

tekniken på ett annat sätt än pojkarna. Flickorna har ofta något speciellt ändamål för det som 

de bygger och som ska höra till leken. Tekniken gör alltså att leken får ett bredare 

sammanhang eller betydelse och gör att själva konstruktionen blir mindre intressant. Pojkarna 

använder mer konstruktionen eller byggandet som en lek i sig. Pojkarna använder också ett 

mer tekniskt språk i sitt byggande än vad flickorna gör. När det handlar om lärarnas roll så 

uppmuntrar man konstruktionen på olika sätt hos flickor och pojkar. Vilket då också bidrar till 

att de som inte alls är intresserade av konstruktion uppmuntras inte heller till det. I 

observationer kring genus så ser forskarna stora skillnader kring reaktioner hos flickor och 

pojkar, där pojkarna är mer nyfikna och flickorna mer tillbakadragna. Pojkar och flickor bör 

därför, så tidigt som möjligt, ha lika tillgång till aktiviteter och material som är könsneutrala. 

Bygg och anläggning, antingen organiserad eller som fri lek, bör också göras i sociala 

sammanhang som inte avskräcker pojkar eller flickor från att delta i leken. 
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5.3.4 Artikel 4 
!
 Learning specific content in technology education: Learning Study as a collaborative method 

in Swedish preschool class using hands-on material: Kilbrink, N., Bjurulf, V., Blomberg, I., 

Heidkamp, A., Hollsten, A. 

 

Syfte: Denna studie syftar till att ta reda på om det är gynnsamt att använda hands-on material 

som undervisningsmetod inom teknikämnet i förskolan och vilka för- och nackdelar som 

finns.  

 

Metod: Den här studien genomfördes under 5 månader på elever i en förskola. 

Undersökningen genomfördes i tre olika steg och det var olika elever som medverkade under 

dem alla. Ett steg varande i ca 2-4 veckor men det hölls en diskussion mellan lärare och 

forskare under alla 5 månader. En specifik lärare fick hålla i alla lärtillfällen med eleverna. 

 

Sammanfattning av resultat: Eleverna fick i uppgift att, i relation till sagan om de tre 

bockarna Bruse, bygga en bro till bockarna. Studien visade att eleverna tyckte att det var mer 

intressant hur de olika delarna var ihopsatta, än vilka geometriska former de hade valt att 

arbeta med på sina broar. Efter en genomgång kring en bros konstruktion fick eleverna 

möjlighet att bygga en ny bro där de skulle ta hänsyn till sina nya kunskaper. Dock valde de 

flesta att utgå från sin första konstruktion. Eleverna pratade om paralleller, relaterade till 

broar, men nästan ingenting tydde på att de hade fått någon förståelse för lärandeobjektet i 

sig. Något som även upptäcktes var att läraren undvek att använda vissa svåra ord för att inte 

förvirra eleverna men som borde funnits med för att underlätta förståelsen för vad de lärt sig i 

slutändan. Arbetet fokuserar mer på att hitta bra och relevanta sätt att undervisa kring ett 

objekt och därför inte låta eleverna använda sin fantasi eller egna erfarenheter som 

referenspunkter. Samtidigt är vissa aspekter oerhört viktiga att tänka på som lärare för att få ut 

så mycket kunskap som möjligt till eleverna. För att elevernas intresse ska vara ihållande bör 

undervisningen hållas inom intressanta ramar för eleverna. Eleverna hade väldigt svårt för att 

utvärdera deras egna konstruktioner och kunde inte förklara varför saker blev som de blev, 

trots att de själva byggt det.  
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5.3.5 Artikel 5 
!
Promoting Girls’ Interest in Technology through Technology Education: A Research Study: 

Ingelor Mammes  

 
Syfte: Skillnader mellan flickor och pojkars teknikintresse genomfördes med hjälp av två 

undersökningar som i slutändan jämfördes. Syftet med denna tyska studie är att belysa 

skillnader och främja intresset inom den tekniska undervisningen i skolan. 

   

Metod: För- och eftertest för att mäta intresse hos elever i årskurs tre efter en intervention. 

Resultateten kontrollerades och jämfördes med hjälp av en kontrollklass som inte deltog i 

interventionen. 

 

Sammanfattning: Med hjälp av teknikundervisning kan intresset hos pojkar och flickor 

utvecklas och ökas. Intresset hos flickor att hantera teknik kan intensifieras till en hög grad så 

att könsspecifika skillnader hindras. Resultatet av studien blev att elever bör tidigt möta 

tekniken i skolan vilket då leder till ett större intresse av att hantera tekniken i vardagen hos 

både flickor och pojkar. Dessutom kan de bygga upp en relation med teknik som gör det 

möjligt för dem att ha en grund för ett långsiktigt intresse för teknik och tekniska produkter. 

Det är detta intresse som påverkar efterföljande val av yrke. Anledningen till denna studie är 

den låga andelen kvinnor i tekniska yrken, studier eller ämnen. En sådan märkt könsskillnad 

leder till olika levnadssätt som kan diskriminerar kvinnor.  

5.3.6 Artikel 6  
!
Nurturing the designerly thinking and design capabilities of five-year-olds: technology in the 

new entrant classroom: Louise Milne    

 

Syfte: Beskriver ett klassrumsprojekt där eleverna ska designa och sedan skapa en foto-ram. 

Tanken är att eleverna ska ges tillfälle att utveckla sina tekniska kunskaper samt färdigheter i 

relation till en verklig kontext, vilket anses vara två viktiga faktorer när man arbetar med 

yngre elever. Man vill även visa att teknikundervisning för 5-åringar är en givande aktivitet 

inom många andra lärområden.    
 

Metod: Denna studie är en typ av kvalitativ forskning, där läraren får erfara den direkta 

upplevelsen av en undervisningssekvens och hur eleverna agerar i en specifik situation. 
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Studien gjordes på 10 stycken fem år gamla elever, alla med invandrarbakgrund, som hade 

gått i skolan mellan två- till tio månader. Resultatet togs fram genom att analysera insamlat 

material och inspelade utlåtanden om projektet. 

   

Sammanfattning av resultat: Studien beskriver undervisningssekvenser i tre olika faser där 

målet är att eleverna ska skapa en foto-ram till ett foto som är taget i början av terminen. I fas 

ett skulle eleverna undersöka redan existerande ramar, så som dess material och varför de tror 

att folk vill använda sig av fotoramar. Eleverna kunde i denna fas ta fram en mängd olika 

anledningar till varför man bör använda en foto-ram. I fas två använde sig läraren av 

både konceptuellt lärande samt lärande där procedurens största fokus låg på planering. Här 

diskuterade läraren med klassen kring vad "att ha en plan” innebär. Klassen fick diskutera vad 

en plan är, hur man använder sig av en, exempelvis i form av en skiss, sedan följde en 

beskrivning av hur man gör en. Läraren illustrerade på tavlan vilka steg som skulle krävas för 

att eleverna skulle kunna konstruera sin egen foto-ram. I fas tre låg fokus på proceduren och 

tekniska lärandet. Här fick eleverna ta fram sina egna skisser över hur deras olika ramar skulle 

se ut, en för fram- och en för baksidan. Skissen skulle innehålla utseendebeskrivning, 

materialbeskrivning samt om den skulle hänga eller stå. Därefter skulle eleverna skapa sin 

ram och de uppmanades att hålla sig till sin skiss så mycket som möjligt. Många elever insåg 

dock att deras skisser var alldeles för avancerade för att kunna förverkligas, så i många fall 

rekonstruerades skisserna till mycket enklare formationer. Hela arbetet resulterade i att 

eleverna visade förmåga att finna inspiration från andra ramar till sin egen design samt att 

några av dem kunde se utvecklingsmöjligheter för sin egna konstruktion. Alla elever hade 

förmåga att göra 2D skisser och 8 av 10 kunde föra in materialprover i sin skiss. Alla elever 

var även fullt förstådda med att det är viktigt att skydda foton som man vill bevara väl. 

Studien visar alltså att skisser som en introduktion till teknisk arbete är en fungerande strategi 

för att hjälpa eleverna att värdera sin egen produktdesign samt att kommunicera deras idé på 

ett värdefullt och givande sätt. Dessa sätt att arbeta med teknik i de tidiga åldrarna i skolan är 

givande för att eleverna ska uppnå de mål som finns för de första årskurserna.  
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5.3.7 Artikel 7  
!
Technological funds of knowledge in children’s play: Implications for early childhood 

educators: Brent Mawson  

!
Syfte: Att förstå och uppmuntra barn i yngre åldrars erfarenheter inom teknik samt dess 

inställningar till ämnet.  

 

Metod: Studien genomfördes på två olika typer av verksamhet för yngre barn, en förskola 

och ett dag-center. Barnen som deltog i studien var mellan tre till fyra år samt att det var 15 

barn från dagcentret och 28 barn från förskolan. Forskaren deltog en morgon i veckan från 

mars-november och när sekvenser av gemensamt lekande startade så spelade hon in det med 

kamera. Det spelades in 85 episoder i dagcentret och 69 episoder i förskolan. Olika skalor 

användes för att identifiera och utvärdera leken på olika sätt. Forskarens roll var att endast 

vara observatör och inte att på något sätt delta i leken eller påverka barnen. Forskaren valde 

att endast spela in de sekvenser där lek uppstod av barnens eget intresse och om lärarna av 

någon anledning bröt, eller la sig i leken avbröts inspelningen direkt. Hela studien 

dokumenterades genom sammanställning av fältanteckningar, video- och ljudinspelningar 

samt digitala fotografier.  

 

Sammanfattning av resultat: Att förskolelärare har en omfattande ämneskunskap kring 

ämnet de behandlar är en viktig och nu mer även etablerad fakta. Man är rädd att 

ämneskunskap kommer hålla tillbaka det holistiska närmandet för eleverna genom den typen 

av pedagogik. Därför vill man utöka lärares undervisningsstrategier till mer 

konstruktivistiska. Erfarenheter som tillhandahålls i matematik, fysik samt teknik har blivit 

betraktade som mindre kritiska för barns utveckling i ämnet än vad lekbaserad erfarenhet har. 

Innan har lekbaserad undervisning reflekterat lärare med dåligt självförtroende och som inte 

förlitar sig på sin egen kunskap. I Nya Zeeland finns det en ”cirkel” som utgör en grund för 

både planering samt utvärdering av den undervisning som sker, den innehåller tre faktorer: 

notera, känna igen och ge respons. I undersökningen visade det sig att de båda 

verksamheterna visade på liknande frekvenser gällande resultatet på självständigt gemensamt 

lekande men dagcentrets lek visade på ett betydligt större teknisk innehåll. Detta visade sig 

senare även vara en koppling mellan att dagcentret hade mycket större fokus på att undersöka, 

utforska och att genomföra projektarbeten i jämförelse med vad förskolan hade. Studien 

visade att det var två huvudsakligen specifika platser, sandlådan samt bygg-rummet, som 
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uppmuntrade till tekniska processer där resultatet var målmedvetet och detta i följd av en 

dramatiserad lek. Sexton inspelade episoder förutsatte tydliga bevis på att barn kan leka med 

ett upprättat syfte eller avsikt, kan ha en planering eller kan samla resurser, kan utvärdera 

hur man kan utveckla resultatet samt utvidga och modifiera kreationen. De visar även 

förmåga att kunna vara belåtna med vad de skapat när leken är avslutande skede. Bygg-

rummet inspirerade barnen att skapa komplexa konstruktioner som försedde deras 

”inställning” till deras kommande dramatiserade lek. Bygget spelade den centrala rollen i 

deras historier och de lekte genom det. Olika processer (Bygglek till två gosedjur, sjukhus och 

ambulans sekvenser samt olika bemötande med massmedier) följer i studien där man får följa 

olika barn leka och konversera med varandra, i olika delar av leken framkommer förmågorna 

som ovan beskrivs med kursiv text. För att lärare effektivt ska hjälpa unga barn att värdera 

sina egna tekniska lösningar krävs att lärarna förstår konceptet av begreppet ”Fitness for 

purpose”. Detta ska lärarna göra genom att låta eleverna upptäcka problematiska faktorer med 

sina tekniska innovationer genom frågeställningar som: Vad är den gjord av, Hur fungerar 

den, Varför har den skapats, Vilka behov uppfyller den etc. Hela den ovanstående 

beskrivningen av lek är mycket givande och lärorikt inom både matematik, fysik och teknik. 

Forskaren anser dock att mer forskning bör göras kring området.     

5.3.8 Artikel 8 
!
Learning from play: design and technology, imagination and playful thinking: Rod Parker- 

Rees 

!
Denna konferensrapport beskriver vad barn lär sig av lek men också en jämförelse mellan 

leken och teknisk undervisning. Tre funktioner som är gemensamma för barns lek och Design 

& Teknik diskuteras: Behärska orientering, utvecklingen av självständighet samt meditation 

och representationsformer. Denna forskning visar att teknisk undervisning som lek kan bidra 

till att främja kreativt, kritiskt och lekfullt tänkande genom att hjälpa barnen att utveckla sin 

fantasi. Det bidrar också då till individuella idéer och föränderliga former av sociala 

konventioner. Både lek och D&T kräver att barnen ska få göra sina egna val och beslut, men 

detta kan vara svårt att tillgodose inom den alltmer snäva planeringen som många skolor har 

infört för att klara de krav som läroplanen visar inom teknikämnet. Forskning säger att barn 

föds med "benägenhet att lära" men behöver uppmuntran för att leda dem till vidare 

behärskningsorientering. Alltså att ge dem positiv feedback när motgångar och svårigheter 

uppkommer är oerhört betydelsefullt. 
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Det visar sig också vara viktigt att man får barn på andra tankar när de leker, att de vågar 

fantisera och inte alltid bara se saker som det är i den verkliga världen, till exempel att ett 

snäckskal kan föreställa en kopp. Det ger också barnen ett mer kreativt tänk i sina lekar. 

Jämförelser gjordes mellan klasser där vuxna var lite involverade och fanns som stöd vid 

sidan om barnens fria lek och mellan klasser där det var förbestämda aktiviteter för 

undervisning. Slutsatsen blev att där barn fick välja aktivitet själva var arbetet mer ihållande 

och barnen var mindre benägna att be om hjälp. De var också mer koncentrerade och leken 

blev mer rik. Forskning visar att leken är tydligt marginaliserad i de första åren i skolan, men 

den behöver inte tas bort helt, om man samtidigt kan hjälpa barnen att utveckla sitt tekniska 

tänkande. 

!
5.4 Resultatanalys 
 
Nedan presenteras resultatet av den induktiva tematiska analysen som gjorts av den framtagna 

forskningen i form av Braun & Clarkes (2006) metodbeskrivning samt tre olika modeller 

utformade efter metoden. 

 

Braun & Clarkes (2006) menar att det första steget i deras metod innebär att grundligt granska 

den data som framkommit. Vi valde här att läsa alla artiklar grundligt och göra en kort 

sammanfattning till varje.  

 

Det andra steget innebär enligt Braun & Clarkes (2006) att finna koder. Här utgick vi endast 

från våra sammanfattningar och tog ut 64 stycken ämnesspecifika ord som troligen skulle 

finnas med i flertalet artiklar. Detta gjordes genom att vi redan i steg ett fått en övergripande 

bild av liknande begrepp som var återkommande i flertalet sammanfattningar. Dessa ord blev 

understrukna och samlades i ett enskilt dokument (se Bilaga 1). Ur de 64 stycken 

ämnesspecifika ord som tagits fram valde vi att koppla ihop liknande begrepp till ett namn. 

Dessa 21 ord kommer att kallas koder.  

 

Det tredje steget innebär enligt Braun & Clarkes (2006) att genom dessa koder ta fram 

relevanta teman som kan koppla samman koderna. För att kunna genomföra detta började vi 

med att sortera de 21 koderna i tre olika spalter, där koderna vi tyckte hörde samman 

grupperades (Se Figur 1). Vi såg snabbt att koderna grupperades efter didaktisk koppling, 

ämnesfokus och genus.   
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De skriver vidare att steg fyra innebär att kontrollera att teman och koder hör samman för att 

samman. Dessa teman kallas här för tema 1, tema 2 och tema 3 (Se Figur 2). Vi såg skapandet 

av denna karta som en process i att komma fram till våra slutliga teman och vad som skulle 

ingå under var tema samt hur de kopplas samman. I Figur 2 nedan beskrivs en påbörjad 

sammanställning av teman och tillhörande koder, dock att tillägga, ofullständig. Detta hjälpte 

oss mycket inför sammanställningen av vår slutliga karta, då redan existerande tankar och 

synvinklar fick möjlighet att möta nya. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur!1!@!Grupperade!koder!

Figur!2!@!sammankopplingar!av!teman!och!koder!
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Det femte steget är enligt Braun & Clarkes (2006) att namnge de teman som framkommit 

samt att koppla samman teman och resultat av analysen tillbaka till utvalda forskningsfrågor. 

Efter att ha utformat en karta valde vi därför att, precis som i det andra steget, sammanfoga 

liknande koder, till exempel ”lika möjligheter” hör till koden ”könsneutralisering”. Kartan 

formaterades sedan i en vidare process om på ett sådant sätt att den visade en tydligare och 

mer konkret bild av vad som framkommit genom analysen. Vi skapade där efter passande 

samlingsnamn för det huvudtema samt två underteman som tagits fram, dessa blev: 

Teknikundervisning, lärarroll och elevroll (Se Figur 3). Processen utgick från att de först 

framtagna temana skulle ha fokus på didaktik, teknikämnet samt genus men analysen visade 

på nya intressanta aspekter. Vi valde därför att revidera de tänkta temana till att ha 

teknikämnet som huvudtema och sedan koppla alla underliggande koder till lärarroll och-

/eller elevroll. Detta gav oss möjlighet att ta fram en intressant och givande slutsats där både 

lärarens samt elevens roll synliggörs.  

Figur!3!@!översiktlig!karta!

 

Det sjätte och sista steget innebär enligt Braun & Clarkes (2006) att sammanställa analysen 

och skriva en rapport som är kopplad till frågeställningarna, detta presenteras i nästa avsnitt.    

!
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6. Slutsatser  
 
Nedan presenteras slutsatser utifrån Figur 3 samt en sammanfattande slutsats. 

6.1 Fungerande strategier 
 
Fungerande undervisningsstrategier är grundläggande för att skapa ett rikt lärande, intresse 

och motivation inom teknikämnet så att eleverna får möjlighet att känna sig individuella och 

självständiga. När man bedriver teknikundervisning är det viktigt att som lärare se till att 

eleverna har någon typ av relation till det som ska undervisas (Bjurulf m.fl. 2014). Flickor har 

generellt lägre intresse för teknikämnet, vilket där med ökar behovet av att uppmärksamma 

och bevisa att teknik är relevant för alla. Som lärare är det därför extra betydelsefullt att ge 

flickor stöd och uppmuntran kontinuerligt (Ikonen, Räikkönen, Virtanen, 2015). Att tidigt låta 

eleverna möta teknik är en lösning för att öka intresset hos dem (Mammes, 2008), detta kan 

ske genom lekbaserad undervisning (Parker-Rees, 1997). Att använda lek som en del av 

teknikundervisningen visar sig vara en fungerande strategi för att utveckla elevernas tekniska 

tänkande (Parker-Rees, 1997), detta kan ske genom frågeställningar kopplat till ämnet 

(Mawson, 2011). När motgångar sker i leken är pedagogens uppgift att motivera barnen att 

fortsätta och hitta lösningar genom positiv feedback så tidigt som möjligt (Parker-Rees, 

1997).  

6.2 Intresse 
!
Intresset för teknikämnet skiljer sig markant mellan pojkar och flickor, där flickors intresse är 

betydligt längre än pojkars (Ikonen, Räikkönen, Virtanen, 2015). För att öka intresset hos 

samtliga barn bör man som lärare, som tidigare sagt, låta dem möta tekniken redan i tidig 

ålder (Mammes, 2008). Det är även betydelsefullt att hålla teknikundervisningen inom 

intressanta ramar för att bevara elevernas intresse genom hela undervisningen (Bjurulf m.fl. 

2014).       

6.3 Värdera tekniska lösningar  
!
När barn använder konstruktion i sin lek har läraren en stor roll när det gäller att hjälpa 

eleverna att värdera deras tekniska lösningar. Detta sker genom att läraren ställer frågor som 

leder barnen in på konstruktionen och dess utvecklingsmöjligheter (Mawson, 2011). Det har 

visat sig att barn ofta har svårt att värdera deras egna tekniska lösningar, så som att förklara 

varför saker och ting blivit som de blivit, trots att de själva skapat det (Bjurulf m.fl. 2014). En 

givande strategi för att eleverna ska kunna värdera deras egna tekniska lösningar kan vara att 
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synliggöra hela den tekniska processen. Detta kan till exempel vara genom att skapa en plan, 

finna inspiration, skissa och slutligen konstruera. Inspiration kan fås genom att titta på andra 

redan framtagna produkter (Milne, 2013). Barn visar olika förmågor på vad det innebär att 

kunna värdera en teknisk lösning. Detta synliggörs genom att barnens förmågor kan delas upp 

i olika steg där det första steget handlar om att eleverna endast kan koppla den tekniska 

produkten i relation till sitt eget behov och där det sista steget handlar om att barnen kan se 

produkten i ett större perspektiv och se utvecklingsmöjligheter (Björkholm, 2014).    

6.4 Könsskillnader/Könsneutralisering  
!
Det finns stora könsskillnader i de flesta faktorer kring teknikämnet. Flickor har ett större 

intresse för att studera miljörelaterade frågor och finna lösningar för att bevara miljön och 

naturen. De är också i större behov av stöd och uppmuntran från lärarens sida då de ofta är 

rädda att misslyckas. Pojkar har istället ett större intresse för elektroniska produkter, 

problemlösning samt testa nya saker exempelvis verktyg och dess användning. Pojkarna har 

en bättre relation till ämnet vilket innebär att deras självförtroende är högre än flickornas 

(Ikonen, Räikkönen, Virtanen, 2015). I och med pojkars relation till teknikämnet har de 

möjlighet att använda sig av ett mer tekniskt språk än vad flickorna har. Ytterligare ett 

exempel på hur skillnader synliggörs mellan pojkar och flickor är reaktioner som sker vid 

olika typer av undervisning samt att uppmuntran till konstruktionsarbete från lärarens sida 

skiljer sig åt till flickor och pojkar (Elvstrand, Hallström, Hellberg, 2015). Man bör tidigt se 

till att barnen har lika tillgång till aktiviteter och material som är könsneutrala samt framhäva 

bygg och konstruktion i sociala sammanhang för att inte avskräcka någon att delta i den typ 

av lek (Elvstrand, Hallström, Hellberg, 2015). Genom att tidigt ta in teknikämnet i skolan kan 

detta bidra till att motverka att kvinnor senare i livet hamnar utanför det tekniska samhället 

(Mammes, 2008).  

6.5 Konstruktion-Bygglek (Tekniska processer)  
!
När barn leker har det visat sig att pojkar och flickor använder konstruktion på olika sätt. 

Flickor har ofta ett speciellt ändamål för det de bygger som ska höra till leken vilket gör att de 

fokuserar mer på leken än på konstruktionen. Pojkarna använder konstruktion som en lek i sig 

och har ett rikare tekniskt språk (Elvstrand, Hallström, Hellberg, 2015). Det har visat sig att 

uppmuntran till konstruktion från lärarens sida skiljer sig åt till pojkar och flickor, vilket 

bidrar till att de som inte alls är intresserade av konstruktion uppmuntras heller inte till det 

(Elvstrand, Hallström, Hellberg, 2015). Lärare bör skapa miljöer som uppmuntrar barnen till 
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bygg och konstruktion där de får chans att utveckla sitt tekniska kunnande genom att 

undersöka och utforska leken (Mawson, 2011). Det är viktigt att ta vara på leken som 

undervisningsstrategi med hjälp av kompletterande frågor från läraren, vilket främjar kreativt, 

kritiskt och lekfullt tänkande (Parker-Rees, 1997).   

6.6 Sammanfattande slutsats 
!
I den sammanfattande slutsatsen diskuteras resultatet i relation till de framtagna 

forskningsfrågorna.  

 

Efter att ha sammanställt resultatet drar vi slutsatsen att barns lek kan bli ett givande 

undervisningstillfälle på flera olika sätt. Barns intresse blir större ju tidigare de får chansen att 

möta teknikämnet i både förskola och skola. Detta är betydelsefullt då forskning har visat att 

flickors intresse är betydligt lägre än pojkars. Leken är en central del i yngre barns lärande 

och det är då viktigt som lärare att ta vara på dessa tillfällen. När konstruktion uppkommer i 

barns lek finns det möjlighet att omvandla detta tillfälle till en undervisningssekvens. Detta 

görs genom utvärderande frågor där barnen får chans att utveckla sitt tekniska tänk gällande 

sin konstruktion. Dessa frågor får barnen att omedvetet öka sin förmåga att kunna utvärdera 

tekniska lösningar samt utvidga sin fantasi.  

 

Forskning har visat att könsskillnader inom teknikämnet syns inom ett flertal faktorer. Flickor 

och pojkar använder sig av konstruktion i olika syften. Flickor har ofta ett ändamål för det de 

bygger, det ska vara en del av leken som kan göra den mer rik och betydelsefull. Pojkar 

använder istället själva konstruerandet som lek i sig. Forskning har även visat att pojkar 

använder ett mer tekniskt språk än flickor. Den största bakomliggande faktorn till det 

bristande intresset hos flickor är de stora könsskillnaderna inom teknikämnet. Här spelar 

faktorer som dåligt självförtroende, motivation samt nyfikenhet in. Lärare har endast 

uppmuntrat de barn som visar intresse för ämnet, vilket leder till att de barn som har ett 

bristande intresse inte får samma möjlighet att utveckla sitt tekniska kunnande.  

 
! &
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7. Diskussion 

Inför uppstarten av det här arbetet valde vi att läsa Skolinspektionens rapport (2014) som 

handlade om kvaliteten i den svenska grundskolans teknikundervisning. Den beskrev att ett 

stort problem inom teknikundervisning är att både behöriga samt icke-behöriga lärare i ämnet 

tycker sig själva sakna tillräckligt med kompetens för att bedriva en givande 

teknikundervisning.  

Efter vår egen studie kring konstruktionsarbete och genusperspektiv har vi kommit fram till 

att pedagogens roll är avgörande för teknikundervisningens kvalitet. Barns tekniska tänkande 

börjar redan i förskolans lek, vilket är en stor fördel när de börjar skolan både för barnen 

själva och för pedagogerna. Genom att barnen tidigt får möta tekniken byggs en relation upp 

till ämnet och ett tidigt intresse väcks. Detta underlättar då för vidare undervisning då vår 

studie visar på att det är betydelsefullt att hålla teknikundervisningen inom intressanta ramar 

för att bevara elevernas intresse genom hela undervisningen. Studierna visar även på stora 

könsskillnader gällande intresset inom ämnet. En föreslående lösning på detta problem är att 

material och aktiviteter ska vara könsneutrala, vilket inte ska lämna ute någon från att delta. 

Som blivande lärare ställer vi oss dock frågan vad könsneutralt material och aktiviteter 

egentligen innebär? Ligger det verkligen i förskolan och skolans händer att bestämma vad 

som är könsneutralt eller är det samhällets uppgift att bryta de könsmönster som präglar vår 

värld?   

Denna konsumtionsuppsats har väckt mycket tankar kring vårt eget framtida pedagogiska 

arbete. Vi vill ta med oss att teknikundervisning kan ske genom lek och hur viktig lärarens 

roll är för elevens tekniska lärande. Men vi tar även med oss att det kommer bli utmanande att 

neutralisera ett ämne som sedan lång tid tillbaka har setts som mansdominerat. Som lärare kan 

vi bara göra den lilla skillnaden, den stora kommer ligga i samhällets händer gällande vår 

framtida syn på teknik och teknikämnet.   

Vi skulle med denna information vidare vilja undersöka vad som kan göras för att blivande 

samt nuvarande lärare ska känna sig säkra och kompetenta till att bedriva en givande och 

intressant teknikundervisning, som dessutom är genusmedveten.   
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8. Tack till  
 
Vi vill tilldela vår handledare Johan Svenningsson ett stort tack för det stöd och uppmuntran 

du bidragit med under hela arbetsprocessen.  
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

 

Pernillas självvärdering:  
Arbetet med denna konsumtionsuppsats tillsammans med Mio har fungerat utmärkt och vi har 

hela tiden varit överens och inga konflikter har uppkommit.  

 

Kring litteratursökningen var vi båda delaktiga och kom tillsammans överens om vilka ord 

och begrepp som var relevanta till våra sökningar.   

 

Under hela analysprocessen satt båda vid datorn och analyserade och granskade forskningen 

tillsammans. 

 

Under själva författarskapet så har båda två varit lika delaktiga och involverade i vad som har 

skrivits. Har den ena skrivit så har den andra varit till hjälp vid sidan av datorn.  
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Bilaga 3 

 
Mios självvärdering:  
 
Jag och Pernilla har genomfört denna konsumtionsuppsats på ett väl fungerande sätt där vi 
båda varit delaktiga i alla processer och beslut.  
 
Litteratursökningen genomfördes utan problem och vi båda befann oss framför skärmen då 
alla medverkande artiklar valdes ut samt vilka som exkluderades, beslutet låg i bådas händer. 
Vi var överens om alla sökord och dess kombinationer när vi genomförde sökningarna i ERIC 
och inga konflikter uppstod.  
 
Analysen och dess metod fungerade bra, vi båda var lika involverade i alla artiklars analyser 
samt i den induktiva tematiska analys som genomfördes.  
 
Författandet har producerats genom gemensamma beslut gällande meningsbyggnad och 
formulering. Vi har turats om att skriva på tangentbordet men den andre har alltid funnits vid 
sidan av och granskat vad som skrivs.  
 
Jag är väldigt nöjd med samarbetet mellan mig och Pernilla, det har fungerat alldeles utmärkt 
och jag har ingenting att klaga på gällande vår duo.  
!
!
 


