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Abstract  

Titel: Technology and gender – a qualitative study about students´ and teachers´ conceptual 

understanding and work with counteract traditional gender patterns 

Author: Natalia Giraldo Gómez, spring term of 2016 

 

 Technical expertise is highly rated in today's society. Thus, the technical education in school should 

help students develop basic attitudes and approach to the subject, regardless of gender or social 

class. Since technology has long been considered to belong to male domains, it is very important 

that the school works towards influencing girls' alienation to the subject. Knowledge and 

understanding of the technology today is of great importance because it is essential to the welfare of 

society, the future and peoples right to democratic decision (Mattsson 2005:1). The purpose of the 

study is to examine, based on interviews, how students and teachers perceive the concept of 

technology as well as examine how teachers describe their work to counteract traditional patterns of 

gender in the technical education. The research of the study is based on the theories of Vygotskij 

about children's forming of knowledge and Hirdman's theories on gender. 

The following questions are answered: 

• Are there any differences in how boys and girls perceive the concept of technology? What 

differences? 

• How do teachers describe the concept of technology? 

• How do teachers describe their work to counteract traditional patterns of gender in the 

technical education? 

 

I've made the conclusion in my study that there are more differences than similarities in how boys 

and girls perceive the concept of technology. Teachers on the other hand, have a similar view of 

technology as a concept. In the question about how teachers work to counteract traditional patterns 

of gender, I've concluded that this is mostly done by group divisions and by allowing students to 

develop their full potential. However, I was able to discover that teachers sometimes fail to 

counteract traditional patterns of gender in practice.  

 

Key words: Technology, gender, pattern of gender, perception of concept. 

Nyckelord: Teknik, genus, traditionella könsmönster, begreppsuppfattning. 
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1. Inledning  
 

Tekniken har traditionellt sett varit en aspekt av samhället där människors syn på vad som är  

kvinnligt och vad som är manligt både skapats, förstärkts och återskapats. Tekniken och vårt 

samhälles uppfattning av genus är alltså starkt sammanfogat (Lpo94 kursplanen i teknik) 

 

Teknik har länge ansetts tillhöra manliga domäner, vilket har påverkat flickornas främlingskap till 

ämnet både i vardagen och i skolan. Skogh hävdar därmed att man bör arbeta för att skolans 

teknikundervisning ska bidra till goda grundläggande attityder samt förhållningssätt till ämnet 

oberoende av kön och/eller social tillhörighet (Skogh 2001:11-12). En god attityd till ämnet teknik 

är av stor vikt eftersom vi idag lever i ett tekniskt intensivt samhälle där vi omges av teknik 

dagligen, vilket innebär att människor är beroende av teknik och hur den fungerar (Bjurulf 2013). 

Kunskap och förståelse för teknik är även av stor vikt, då det är en förutsättning för samhällets 

välfärd, framtiden samt människors rätt till demokratiska beslut (Mattsson 2005:1). Därför är varje 

medborgare oberoende av kön är i behov av en teknisk allmänbildning för att vara delaktig i 

besluten om samhällets utveckling (Mattsson 2005:14). 

 

 Införandet av teknikämnet som obligatorisk i läroplanen år 1980 kan ses som ett uttryck för 

samhällets behov av teknikkunskaper, samt som en strävan efter att utjämna könsskillnader vad 

gäller ämnesintressen (Forsberg & Holmlund 1990:14). Det sena införandet av teknik som 

skolämne har dock inneburit att ämnet saknar identitet och tradition, vilket är något jag har märkt 

som student under min verksamhetsförlagda utbildning (Bjurulf 2008:15, Blomdahl 2007:9). Jag 

kunde se att lärarna oftast förde samman naturvetenskap och teknik samt att de saknade goda 

ämneskunskaper i teknik, vilket tas upp som en vanlig förekommande problematik av flera forskare 

inom ämnet (Staberg 1992, Skogh 2001). 

 

Skogh (2001:21) poängterar att den tekniska kompetensen värderas högt i dagens samhälle och att 

teknikundervisningen därför bör ses som en viktig del i skolan. Jag har därför valt att undersöka 

kring ämnet. Mattsson (2005:8) hävdar att det inte finns mycket forskning inom teknikämnet därför 

kommer jag med min undersökning att bidra med en nyanserad bild av hur ett antal pojkar och 

flickor uppfattar begreppet teknik och om deras kunskaper skiljer sig åt. Jag kommer även 

undersöka hur ett antal lärare uppfattar begreppet teknik, eftersom ämnet är relativt nytt i den 
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svenska läroplanen. Vidare kommer jag att undersöka hur dessa lärare arbetar med att motverka 

traditionella könsmönster i teknikundervisningen, då teknik har under en längre tid ansetts tillhöra 

manliga domäner (Staberg 1998:33). 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag att presentera bakgrund för forskningsområdet i följande underrubriker: 

vad är teknik?, teknik som skolämne, teknik och genus samt arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster.  

2.1 Vad är teknik? 

Det finns många olika definitioner av begreppet teknik, därför kan det vara svårt att ge ett konkret 

svar på frågan (Mattsson 2002:2). Likt Mattsson hävdar Bjurulf (2013) att teknikbegreppens 

betydelse är beroende av sammanhanget och den tid människan befinner sig i och att det därför kan 

vara svårt att avgränsa definitionen av begreppet. 

 

Enligt Mattsson (2005:7) kan teknik handla om olika objekt som t.ex. konstruktioner, verktyg eller 

om processer såsom att uppfinna, konstruera och upptäcka. Mattsson poängterar att teknik kan 

beskrivas som människans olika metoder för att tillfredsställa sina önskningar och behov genom att 

tillverka och använda verktyg och artefakter (Mattsson 2002:2). En vanlig uppfattning är att teknik 

definieras som artefakter så som: datorer, bilar, TV, lampor (Bjurulf 2008:24). Artefakter beskrivs 

som en central del när man talar om teknik, det är något tillverkat av människor för människor som 

t.ex. flintkniven och hjulet (Bjurulf 2013:16, Mattsson 2002:2). Vidare refererar Bjurulf i sin 

avhandling till De Vries (2005) som hävdar att begreppet teknik är:” …the human activity that 

transform the natural environment to make it fit better with human needs, thereby using various 

kinds of information and knowledge, various kinds of natural (materials, energy) and cultural 

resources (money, social relationships, etc.)” (Bjurulf 2008:24-25). Teknik bör därför ses enligt 

Mattsson (2002) som en del av kulturen vi ingår i och som ständigt är i utveckling. 

 

2.2 Teknik som skolämne  

Teknik infördes som obligatorisk skolämne 1980 för att öka intresset för teknik och naturvetenskap 

samt för att utveckla en samverkan mellan teori och praktik, vilket skulle förbereda eleverna inför 

framtidens tekniska behov (Mattsson 2005:16, Skogh 2001:30). Införandet av teknikämnet kan ses 

som ett uttryck för samhällets behov av teknikkunskaper samt som en strävan efter att utjämna 

könsskillnader vad gäller ämnesintressen (Forsberg & Holmlund 1990:14). Redan under 1980-talet 

hade man stora satsningar för att öka flickornas intresse för ämnet (Mattsson 2005:20, Skogh 
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2001:9, Staberg 1992).Teknik behövs enligt Mattsson (2005:14) i ett demokratiskt samhälle för att 

varje medborgare ska vara med och besluta om samhällets utveckling. Det krävs därför en teknisk 

allmänbildning.   

 

I Lpo94 fick ämnet mer status genom att bli ett eget ämne med egen kursplan. Kursplanen bestod av 

teknikämnets syfte och roll i undervisningen, allmänna mål samt mål att sträva mot (Bjurulf 

2008:21). Några av målen i Lpo94 som skulle uppnås var exempelvis att undersöka och förklara 

tekniska system, bygga enklare konstruktioner m.m. (Bjurulf 2008:24). Syftet med teknik var att 

förse eleverna med kunskaper för att hantera den tillgängliga tekniken som fanns i samhället samt 

att öka elevernas förståelse för teknikens påverkan på samhället (Mattsson 2005:17).  

 

Teknik som skolämne är aktuell i Lgr11och kursplanen är likt Lpo94, eleverna ska kunna orientera 

sig i en teknikintensiv värld och utveckla intresse och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar 

(Skolverket 2011). Eleverna ska enligt ämnets kursplan (2011) utveckla förståelse för teknikens 

betydelse samt hur det påverkar människan, samhället och miljön. Undervisningen ska även se till 

att: ”ge eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar 

och relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling” 

(Skolverket 2011). 

 

2.3 Teknik och genus   

Ordet genus härstammar från engelska ordet ”gender” och är ett begrepp som används för att skilja 

kultur från biologi (Hirdman 2004:114). Genus ses därför som en process som utgör grunden för 

sociala relationer som baseras på tillägnande skillnader mellan man och kvinna. Det är på detta sätt 

genus ”görs” (Hirdman 2004:115). 

 

Tekniken och samhälles uppfattning av genus har länge ansetts vara starkt sammanfogat. Enligt 

Berner (2003) har teknik ansetts vara tillhörande en manlig domän och dess innehåll har länge 

påverkats av mäns prioriteringar och sätt att se på världen. I rapporten Teknik – gör det osynliga 

synligt (2004) tar man upp att undervisningen ska bedrivas för att både flickor och pojkar ska 

uppfatta den som meningsfull, vilket kan göras genom att knyta an till elevernas vardag och det 

samhället som omger oss. Redan år 1980 upptäckte man att flickor saknade intresse för ämnet och 

man arbetade med stora satsningar för att öka flickornas intresse för teknik (Mattsson 2005:16). 

Skogh (2001) menar att teknikundervisningen bör ses som ett sätt att öka flickornas möjligheter till 

att skaffa sig tekniska erfarenheter och på så sätt bygga en s.k. ”teknisk identitet”. Mattsson (2005) 

nämner att teknik kan vara främmande för vissa på grund av kunskapsbrist och att flickor/kvinnor 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/teknik#förmåga_att_bedöma_tekniska_lösning
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/teknik#förmåga_att_bedöma_tekniska_lösning
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därför har svårigheter att koppla begreppet teknik till teknikämnet i skolan. Skogh (2001:39) hävdar 

att det är av stor vikt att barnen får möta teknik tidigt i skolans undervisning för att undvika 

främlingskapet till ämnet teknik.  

 

I studien Hur flickor och pojkar möter högstadiets fysik, kemi och teknik  av Staberg (1992) tar man 

upp problematiken med att undervisningen inte är anpassad efter flickornas intressen och kunnande. 

Ämnet naturkunskap ansågs vara mer anpassad efter pojkarnas arbetssätt, erfarenheter och intressen 

(Berner 2003, Staberg 1992). Likt Staberg poängterar Berner att teknik kan ses som både en källa 

till och en konsekvens av genusrelationer och vice versa (Berner 2003:27). Berner anser att det är 

viktigt att skilja på genus i teknik och genus hos teknik, där skillnaden är att det först nämnda 

förkroppsligar genusrelationer i artefakter som konstrueras eller förstärks av artefakter och i det 

andra nämnda förknippas eller associeras artefakter med genus (Berner 2003:30).   

 

2.4 Arbetet med att motverka traditionella könsmönster  

Det innebär enligt Lgr11 att skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Pedagogerna ska vara medvetna om att de sätt på vilket flickor och pojkar bemöts, 

bedöms samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 

uppfattningar om vad som anses vara kvinnligt respektive manligt. Skolan har ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster, därför ska eleverna få möjligheten att pröva och utveckla sina 

förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet (Skolverket 2011). 

 

3. Syfte  

Syftet med studien är att genom intervjuer undersöka ifall det finns skillnader i hur ett antal pojkar 

och flickor i årskurs 3 uppfattar begreppet teknik. Vidare kommer jag att undersöka hur tre lärare 

uppfattar begreppet teknik samt hur de beskriver arbetet med att motverka traditionella könsmönster 

i teknikundervisningen. 

4. Frågeställningar 
• Finns det några skillnader i hur ett antal pojkar respektive flickor i årskurs 3 uppfattar 

begreppet teknik? I sådana fall vilka? 

• Hur beskriver tre lärare begreppet teknik? 

• Hur beskriver lärarna att de arbetar med att motverka traditionella könsmönster i 

teknikundervisningen? 
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5. Teorianknytning  

I detta avsnitt presenteras de teorier som undersökningen utgår ifrån och som sedan kommer att 

användas som redskap i analysen och tolkningen av det empiriska materialet i studien. De kommer 

att delas in i följande underrubriker; Hirdmans genusteori samt Vygotskijs sociokulturella teori.  

 

5.1 Hirdmans genusteori  

En av teorierna som studien kommer att utgå ifrån har utvecklats av forskaren och historikern 

Yvonne Hirdman. Anledningen till att jag har valt Hirdmans teori som utgångspunkt i min 

undersökning beror på att hon introducerade begreppet genus i den svenska kvinnoforskningen på 

1980-talet. Hirdman forskar om hur genus har framträtt genom åren och hon problematiserar det 

maktförhållande som enligt henne existerar mellan män och kvinnor (Hirdman 2010:11). Vidare 

menar Hirdman att genus är basen för de sociala, ekonomiska samt politiska ordningarna i 

samhället (Hirdman 2004:116). 

 

5.1.1 Genussystemet  

Hirdman (2004) presenterar sin teori genom modellen genussystemet, vilket ses som en 

ordningsstruktur av kön. Genussystem används för att problematisera definitionen av genus som 

systematiserad begrepp (Hirdman 2004:116). Det förklaras av Hirdman (2004) som 

samhällsmönster styrda av genus som påverkar människors handlande. Dessa mönster skapas 

utifrån olika förväntningar, föreställningar och processer som ständigt återskapas (Hirdman 

1088:51, SOU 1990:44). Hirdman (2004) hävdar även att genussystemet är en ordningsstruktur av 

kön som blir en bas för sociala, ekonomiska och politiska ordningar (Hirdman 2004:116). 

 

Hirdman (2004) tar upp isärhållandets ”lag” som ett viktigt begrepp för att förstå vad 

genussystemet grundar sig på. Isärhållningens grunduttryck sägs finnas i arbetsdelningen mellan 

könen och i föreställningar om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. Hon beskriver hur 

sammankopplingen av isärhållandets ”lag” fungerar som ett förstärkande, legitimerande, dialektiskt  

mönsterskapande både vad det gäller fysisk och psykisk ordning (Hirdman 2007:214). Detta blir i 

sin tur meningsskapande på så sätt att människan orienterar sig efter olika platser, sysslor och 

egenskaper (Hirdman 2004:118).   

 

Hirdman (2001) menar  att ”vara man” är som att vara normbärare dvs. att inte vara kvinna, vilket 

leder till att ”vara kvinna” alltid relateras till man. Isärhållandets lag legitimerar och genererar den 

manliga normen dvs. kvinnans underordning (Hirdman 2004:117). Enligt Hirdman (2001) handlar 
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det även om att göra en jämförelse mellan kvinna och människa. Den manliga normen blir den 

kontext och mall som kvinnor alltid ska förhållas till, jämföras mot och bedömas utifrån (Hirdman 

2007:179). Män tilldelas därför automatisk en högre statuts än kvinnan, vilket påverkar samhället 

på ett sådant sätt att det som identifieras med manligt inom arbetsmarknaden, utbildningsområdet 

eller politiken tilldelas en högre status än det som räknas som kvinnligt (Hirdman 2010:71-72). 

Dessa regler präglar hur  samhället organiseras och struktureras (SOU 1990:44:77). Uppdelningen  

blir på så sätt meningsskapande för hur män och kvinnor orienterar sig i världen efter platser, 

sysslor m.m. Detta leder därmed till ett maktskapande i vilket man urskiljer och avskiljer mellan 

män och kvinnor. Könen formeras på detta sätt till ”hangenus” och ”hongenus”, vilket verkar och 

ständigt påpekar på den biologiska olikheten och bygger på ett motsatstänkande där männen ses 

som det positiva och kvinnor det negativa (Hirdman 2004:119). Hirdman tar upp tre olika nivåer i 

vilka genussystemet reproduceras: 1. kulturell överlagring = tankefigurerna 2. social integration = 

institutioner, artefakter och arbetsdelningen mellan könen 3.socialisering = den direkta inlärningen 

t.ex. var stark som pappa! (Hirdman 2004:119). Hon menar att meningsskapande samt 

maktformande utspelar sig på alla tre ovan nämnda nivåer och att dessa går in i varandra (Hirdman 

2004:120). Svaren till varför kvinnor funnit sig att definieras som den lägre sorten hittas i 

tankefigurerna, i den sociala integrationen och i socialiseringen. Kvinnor anses dock vara 

medskapande och medgörande i genussystemet trots att de har en lägre social status (Hirdman 

2004:120). Ett sätt att systematisera detta är genom begreppet genuskontrakt  som tas upp av 

Hirdman i samband med genussystem.  

 

5.1.2 Genuskontrakt   

Hirdman (2004) tar upp begreppet genuskontrakt som ett centralt begrepp när man berör 

föreställningen om relationen mellan man och kvinna. Begreppet används för att förstå både 

kvinnors och mäns handlande på individ- och samhällsnivå (Hirdman 2004:125). 

 

Genuskontrakt kan urskiljas på olika nivåer; den första är den kulturella överlagringens nivå dvs. 

föreställningar som finns om hur en ”man” och ”kvinna” bör vara. Den andra är  på en socialnivå 

dvs. i arbetet, kulturen, politiken och den tredje på socialiseringens eller individnivå, där de andra 

nivåerna verkar (SOU 1990:44:78, Hirdman 2004:120). Kombinationen av dessa skapar ett 

genussytematiskt mönster som både män och kvinnor måste utgå ifrån i sin vardag, vilket leder till 

att genuskontraktet upprätthålls (SOU 1990:44:79).   

 

Genuskontraktet anses gå i arv genom generationerna och i varje samhälle. Det beskrivs som 

föreställningar av hur män och kvinnor ska vara mot varandra i arbetet, i kärleken, i gestalten etc. 
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(Hirdman 2004:121). Dessa osynliga samhälleliga genuskontrakt fungerar inte enbart som reglerare 

av förhållandet mellan könen utan även som gränssättare för vad som anses vara maskulint och 

feminint (Hirdman 2004:121). Det beskriver dock inte bara gränserna för de kvinnliga 

möjligheterna utan gör det även möjligt att fördjupa sig i hur den manliga normens primat uthärdats 

i historien (Hirdman 2004:121). 

 

Hirdman (2004:122) hävdar att genuskontrakt inte bara skapar balans utan även förhandlingar i 

könens möjliga handlingsmönster. Mäns och kvinnors maktstrategier skiljer sig åt än idag och det 

skapar nya isärhållande former (Hirdman 2004, Hirdman 2007). Det manliga och kvinnliga könet 

har olika ontologiska statusar för varandra, där de både begränsar och möjliggör för varandra. Dessa 

begränsningar innebär dock olika för det kvinnliga och manliga könet (Hirdman 2004:122-123). 

 

5.2 Vygotskijs sociokulturella teori 

Teoretikern Lev Vygotskij (1896-1934) är en av många forskare som förespråkar det sociokulturella 

perspektivet, i vilket människans utveckling ses som en social process som sker i samspelet med 

den sociala omgivningen (Imsen 2006, Säljö 2000, Bråten 1998, Lindqvist 1999). Vygotskij menade 

på att vi föds in, utvecklas och skapar våra erfarenheter inom ramen för samspel med andra 

människor. Vårt tänkande är därför en bild av kulturen vi lever i (Säljö 2000:66).  

 

5.2.1 Tänkandets utveckling 

Vygotskij talade om människans utveckling som ett centralt tema i psykologin. Han menade på att 

en människa måste förstås i tid och rum dvs. ett här och nu perspektiv (Imsen 2006:311). 

Intellektuell utveckling och allt tänkande har enligt teoretikern utgångspunkt i sociala aktiviteter, då 

det individuella och självständiga tänkandet är social betingat av samspelet med omgivningen och 

de kulturella mönstren (Imsen 2006:312, Säljö 2000:119). Utveckling kan därmed inte förstås 

utifrån en enda princip eftersom det är flera faktorer som ingår i en människas utveckling. Imsen 

(2006) hävdar att mänsklig utveckling kännetecknas enligt Vygotskij av samspelet mellan biologisk 

mognad och sociala miljöförhållanden som bildar något som han kallar en sociobiologisk linje i 

barnets personlighet. Den intellektuella utvecklingen och tänkandet har social aktivitet som 

utgångsläge, eftersom det individuella och självständiga tänkandet är en produkt av det sociala 

samspelet mellan barnet och omgivningen (Imsen 2006:312). Barnet går på så sätt från att göra 

saker tillsammans med andra i sin omgivning till att klara av att göra det själv (Imsen 2006). Det 

sociala kommer i första hand och sedan det individuella. Vygotskijs synsätt på barns utveckling 

skiljer sig från teoretikern Piaget som förespråkar det sociokonstruktivistiska perspektivet i vilket 

han menar att barn utvecklas från egocentricitet till ett tillstånd där hen kan se ting ur andras 
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betraktelsesätt (Imsen 2006, Säljö 2000). 

 

5.2.2 Språket som redskap 

Språket ses som ett redskap för att bemästra omgivningen (Imsen 2006:312). Människor 

socialiseras genom att tillägna sig kultur och gemensamma kunskaper med språket som redskap 

(Imsen 2006:313). Bråten citerar Vygotskij:” Every function in the child's cultural development 

appears twice: first, on the social level, and later, on the individual level; first, between people 

(interpsychological), and then inside the child (intrapsychological)” (Bråten 1998:15). Social 

interaktion kan beskrivas som en utväxling eller överföring av ett kulturellt förråd i vilket vi ingår. 

Lärandet hos individen är därför beroende av förmågan att kunna ta till sig och använda de 

intellektuella samt språkliga redskapen (Imsen 2006:314-315). Andra redskap som utvecklas i högre 

psykologiska processer är skrivande, berättande och teckning samt traditionella kognitiva processer 

som logiskt minne, selektiv uppmärksamhet och begreppsbildning (Bråten 1998:14).   

 

Kommunikation är enligt Vygotskij en viktig länk och redskap för tänkandets utveckling, eftersom 

de sätt att definiera, lösa och tala som barnen möter i sin omgivning tas över och används sedan för 

eget bruk (Säljö 2000:105). Det yttre (omgivningen) samt det inre (tänkandet) kan därmed ses som  

en resurs för re-presentationen av vår omvärld (Säljö 2000:108). Säljö (2000) tar upp tänkandet kan 

även ses som en kollektiv process då de kommunicerar i en grupp för att komma på ett svar t.ex. i 

ett samtal där elever försöker komma på en beteckning i vilket man behåller en gemensam fokus 

och kommunikation. Tänkandet och språklig kommunikation kan därmed ses som en viktig princip 

för kunskapsbildning då barnen kan ”låna av” varandras instinkter, erfarenheter och förståelse 

(Säljö 2000:114).  

 

5.2.3 Pedagogik 

Undervisning ansågs enligt Vygotskij vara en diskurs med goda utvecklingsmöjligheter som resultat 

av socialt samspel, i vilket barnet tillägnar sig redskap som för med sig nya former av tänkande som 

utvecklar de högre psykologiska processer (Imsen 2006:319-320). Skolan betraktades som en social 

arena som riktade sig på att omforma tänkandet (Bråten 1998:23). Tänkandets utveckling går från 

det sociala till det individuella, vilket innebär att barnet först utför en handling i samspel med andra 

och därefter på egen hand (Imsen2006:316). Det centrala för utvecklingen är samarbetet med en 

vuxen som visar eller förklarar för barnet hur något ska utföras. I detta tankesamarbete menade 

Vygotskij att vuxnas vetenskapliga begrepp kommer i kontakt med barns spontana begrepp (Bråten 

1998:23). Barnets egna självständiga prestationer och vad hen kan klara av med stöd och hjälp av 
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en vuxen visar på en utvecklingspotential. Detta kom att kallas ”den proximala utvecklingszonen”, 

vilket betecknar skillnaden mellan det som ett barn kan klara av självständigt på det kognitiva 

området och uppgifterna barnet kan klara av under medverkan av en vuxen (Imsen 2006:316, 

Bråten 1998:23). Utvecklingszonen kan även ses som den zon i vilket lärande är mottaglig för stöd 

och förklaringar från en mer kompetent person (Säljö 2000:123). I denna pedagogiska interaktion är 

eleven också aktivt agerande och tillför denna samarbetsprocess ett unikt bidrag eftersom båda 

parterna påverkar förutsättningarna samt premisserna samtalet utgår ifrån (Bråten 1998:23-24). 

Pedagogen kan på så sätt genom samtalet vägleda barnet och styra barnets kognitiva processer för 

att främja deras vidare utveckling (Bråten 1998:24). Läraren kan även lägga upp aktiviteterna så att 

de utförs med mindre stöd av en vuxen och större insats av barnet själv. Bråten (1998) hävdar att 

Vygotskij ser pedagogiken som en viktig utvecklingsmöjlighet för individens psykologiska 

utveckling.  

 

5.2.4 Medierat lärande   

Som jag tidigare nämnt sker lärande enligt Vygotskij genom det sociala samspelet mellan barnet och 

vuxna och/eller barn i sin miljö (Bråten 1998, Imsen 2006). De psykologiska processerna existerar 

därmed först mellan människor som interpsykologisk process och bildar grunden etableringen av de 

högre mentala processerna på ett intrapsykologisk plan (Bråten & Thurmann-Moe 1998:106). Det 

sociala samspelet ligger därför till grund för överförandet av strategier för lärande från den vuxne 

till barnet. Barnet kan sedan internalisera dessa strategier och använda de i nya sammanhang 

(Bråten & Thurmann-Moe 1998:106). 

 

 5.2.5 Begrepp 

Vygotskij skiljer mellan spontana begrepp och vetenskapliga begrepp. Spontana begrepp är det 

barnet lär sig på egen hand utanför skolan samt vardagsbegrepp som de utvecklar i skolan. 

Vetenskapliga begrepp har däremot sitt ursprung i de olika skolämnena och har en mer specifik 

betydelse. Imsen (2006:321) tar upp exemplet ”farmor” i vilket barnets spontana begrepp är att hon 

är snäll, vilket bygger på barnets minne. Barnet lär sig senare det vetenskapliga begreppet som 

bygger på familjerelationer dvs. ett abstraherat begrepp. Undervisning av vetenskapliga begrepp 

ansågs enligt Vygotskij som centrala eftersom det ger barnet en referensram för deras spontana 

begrepp som tjänar som utgångspunkt för nya sätt att definiera eller använda sig av begreppet 

(Imsen 2006:321). De vetenskapliga begrepp är därmed en viktig del för barnets utveckling av 

tänkandet i vilket de i samband med definitionen av vetenskapliga begrepp frigör tänkandet från 

deras egna minnesbilder (Imsen 2006). 
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6. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som är relevant för denna studie. De tidigare 

forskningar som presenteras här är både nationell och internationell. De berör ämnet teknik som 

skolämne samt genusproblematiken i teknikämnet. 

 

Staberg, Else-Marie. (1992) avhandling heter Olika världar skilda värderingar - Hur flickor och 

pojkar möter högstadiets fysik, kemi och teknik . Staberg har under tre läsår följt två elevgrupper  på 

Nordskolan från deras möten i årskurs 7 med fysik, kemi och teknik fram till valet av 

gymnasielinje. Stabergs fokus i studien ligger på att försöka förstå de konkreta händelserna i 

klassrummet och den betydelse framför allt flickorna ger sina erfarenheter i och utanför 

klassrummet. Staberg tar upp kvinnans syn ur ett historiskt perspektiv med fokus på teknik. Hon 

nämner hur utbildning har byggt på föreställningar om vad som är manligt respektive kvinnligt och 

hur det hänger samman med arbetsdelningen. Staberg nämner även vikten vid val av läromedel, 

klassrumsmiljö, arbetssätt samt arbetsuppgifter och hur det hänger samman med flickornas tappade 

intresse för de naturvetenskapliga ämnena. Feministisk forskning ligger även till grund för 

avhandlingen. Undersökningen har visat att ett socialt konstruerat könssystem finns som innebär 

olika villkor för flickor och pojkar inom naturorienterande ämnen. Staberg (1992) menar på att 

konstruktionen av genus och de naturorienterande ämnena är ömsesidigt beroende processer 

(Staberg 1992:162). Hon tar även upp att flickor är sämre förbereda än pojkar för mötet med  

undervisning i fysik, kemi och teknik. Flickors familjebakgrund ansågs som en avgörande faktor för 

deras möjlighet att intressera sig eller nå framgång inom NO- ämnet (Staberg 1992:163).  

 

Skogh, Inga-Britt (2001). Doktorsavhandling som heter Teknikens värld – flickors värld – en studie 

av yngre flickors möte med teknik i hem och skola. Studien fokuserar på flickors erfarenheter, 

upplevelser och agerande i mötet med teknik. Studien beskriver även hur flickor resonerar och 

pratar när de ställs inför tekniska uppgifter. Skogh ser stor vikt vid vilken ålder flickorna möter 

skolans teknikundervisning då det anses vara en viktig påverkande faktor. Studien utgår från syftet 

att dels uppmärksamma en grupp yngre flickors erfarenheter, upplevelser och agerande i mötet med 

teknik både hemma och i skolan och dels att försöka förklara och förstå varför dessa flickor agerar 

som de gör då de ställs inför tekniska uppgifter. Den teoretiska grunden för hennes arbete ligger i 

Georg Henrik von Wrights texter om händelselogik samt Sverker Lindblads tolkning av den 

teoretiska framställningen av händelselogiken. Avhandlingens resultat visar att flickorna i studien 

uppvisar ett stort intresse för teknik och tekniska uppgifter. Avgörande var hur flickorna själva 

definierade teknik samt vilka tekniska erfarenheter de hade.    
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Mattsson, Gunilla (2005) är en rapport som heter Teknikämnet i skolan – elevers uppfattningar och 

intresse av teknikämnet och lärares teknikdidaktiska kompetens. Undersökningarna som ligger som 

underlag för studien är licentiatavhandlingen Teknik i ting och tanke: Skolämnet teknik i 

lärarutbildning och skola” (2002) samt artikeln Lärares teknikdidaktiska kompetens och dess 

betydelse för elevers teknikintresse. Rapporten visar på resultat från ovanstående studier  

sammanfattade för att få en nyanserad bild av hur teknikämnet ser ut idag efter drygt tio år med 

egen kursplan. Ett annat syfte med studien är att se på relationer mellan elevers olika 

uppfattningar/bilder av teknikämnet och lärares teknikdidaktiska kompetent samt hur kompetensen 

kommer till uttryck i undervisningen. Metoden bygger på enkäter och intervjuer av elever och 

lärare.  

 

Mattson, Gunilla (2002). Licentiatavhandling som heter Teknik i ting och tanke – skolämnet teknik i 

lärarutbildning och skola. Syftet med studien är att undersöka teknik i skolan. I undersökningen 

intervjuas lärarstudenter, lärare i skolan samt elever om deras syn på innehåll och uppläggning av 

utbildningen i teknik. Studien visar på en oklarhet ifråga om ämnets innehåll i alla tre grupperna. 

Lärarstudenterna nämner att uppläggningen av undervisningen borde innehålla praktiska moment 

och vara förankrad i barnets vardag. Lärarna tar upp att undervisningen måste göras roligt för 

eleverna. Eleverna visade i studien på en osäkerhet när man talade om vad teknikundervisning var.  

Mattsson betonar vikten av att målen och syftet för ämnet tydliggörs både i skola och i 

lärarutbildningen, men även att konsekvenserna teknik för med sig i samhället bör behandlas 

tydligare. 

 

Bjurulf, Veronica (2008). Doktorsavhandling. Studien heter Teknikämnets gestaltningar – en studie 

av lärares arbete med skolämnet. Studien handlar om lärarens arbete med skolämnet teknik i den 

svenska skolan. Undersökningen har till syfte att undersöka hur teknikämnet kan gestaltas i 

grundskolans senare år med avseende på den avsedda och den manifesta läroplanen. 

 Avhandlingen visar på att det finns ett gemensamt sätt att förstå begreppet teknik men att lärarnas 

sätt att förstå teknik som skolämne skilde sig åt. Studiens avsikt är att ge ett kunskapsbidrag om 

vilka förmågor elever erbjuds att utveckla genom lärares skilda sätt att arbeta med skolämnet 

teknik. Studiens övergripande resultat visar att lärares tolkningar av de officiella styrdokumenten, i 

kombination med deras val av undervisningsinnehåll och undervisningsmetoder, påverkar vad 

elever erbjuds att lära i skolämnet teknik. Studien visar även på att det saknas 

verklighetsanknytning i grundskolans teknikundervisning.  

 

Blomdahl, Eva (2007). Doktorsavhandling. Studien heter Teknik i skolan -  En studie av 
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teknikundervisning för yngre skolbarn  Studien har till syfte att undersöka hur teknik som skolämne 

formas till pedagogisk handling. Detta genom att fokusera på undervisningens innehåll och process 

samt på hur ramfaktorerna påverkar undervisningen. I analysen har Blomdahl använt sig av begrepp 

genererade från filosofi kring teknik samt undervisningsfilosofi som analysverktyg för att belysa 

hur undervisningen varierar i de två lärarnas praktiker. Blomdahl har med utgångspunkt i 

Heideggers och Deweys filosofi om utbildning introducerat begreppen ”plats” 

samt ”teknikgestaltning”. Studien har kursplanen som utgångspunkt, eftersom det är 

styrdokumenten som de två deltagande lärarna i sina praktiker förhåller sig till. Studiens 

övergripande resultat består i slutsatsen att de två lärarna i sina praktiker i varierande grad använder 

platsen genom utgå från elevernas egna erfarenheter s för teknikundervisningen. De använder den 

omgivande tekniska miljön som lärostoff och platsen används även som lärandearena i en av de två 

praktikerna.   

 

Turja, Leena; Endepohls-Ulpe, Martina; Chatoney, Marjolaine (2009). Artikeln heter A Conceptual 

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

Childhood. Studien är en övergripande analys av the Early Childhood Education (ECE) om de 

tidiga skolåldrarna i sex olika länder som är involverade i det så kallade UPDATE-project.  

Analyserna visar på att undervisningsplanen inte har så mycket att erbjuda inom den tekniska 

utbildningen för de tidiga åldrarna. Turja et al menar att man genom lek kan lära sig o i 

teknikundervisningen. Författarna använder sig av Mitcham, C. (1994) som deras utgångspunkt och 

hävdar att aktiviteter som är förknippad med teknik kan bli transformerade till roller som barnen 

kan prova att leka med som exempelvis uppfinnare, konsument, användare, tillverkare, reparatör 

osv. De lekar som anses vara bra är sådana som är funktionella i vilka barnen får en vetenskap om 

objekt, material och fysiska fenomen och lär sig att bemästra användandet av verktyg och tekniker 

genom att utforska och repetera. Vidare menar författarna att genus skapas så tidigt som redan vid 

tre års ålder, vilket kan ses redan i förskolorna när pojkar väljer bilar som är typiskt manligt kodad 

och flickorna väljer dockor som är feminint kodad.  

 

7. Metod/Material  

I detta avsnitt beskrivs och redogörs de utvalda metoderna som används för att besvara ovannämnda 

forskningsfrågor samt de bakomliggande faktorerna för val av metod och val av urvalsgrupp. Etiska 

ställningstaganden i undersökningen kommer även redovisas. 
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7.1 Metodbeskrivning  

Undersökningen kommer vara kvalitativ, vilket innefattar individens tolkning och uppfattning. Jag 

har valt att använda mig av kvalitativ metod i min undersökning, eftersom det ger en möjlighet till 

närhet och öppenhet kring ämnet teknik. Närhet och öppenhet uppnås eftersom kvalitativ forskning 

gåt ut på att uppnå insikt om fenomen som rör både personer och situationer i personens sociala 

verklighet (Dalen 2007:11).  

 

 Kvalitativ metod syftar till att svara på frågorna varför, hur och vad det är som pågår (Watt Boolsen 

2007:9). Dalen (2007) menar på att kvalitativa metoder handlar om att få en djupare insikt av den 

enskilda människans livssituation. Hon menar på att forskaren kan uppnå närhet till fältet genom att 

använda sig av intervju eller observation som undersökningsmetod.   

 

Ahrne & Svensson (2011:14) redogör att man genom kvalitativa metoder kan fånga in nyanser och 

sätta in normer och värderingar i ett specifikt sammanhang. Vidare menar författarna att det är 

viktigt att man tänker på sig själv som en producent av data för att på så sätt kunna skapa ett 

empiriskt material som är lämpligt för undersökningen i fråga (Ahrne & Svensson 2011:22). Jag har 

därför utifrån mina frågeställningar valt att fånga in empiriskt material genom intervjuer, eftersom 

jag på så sätt kan komma närmre informanternas tankar och erfarenheter. 

  

7.2 Intervjuer  

Jag har valt att undersöka mina frågeställningar genom semistrukturerade intervjuer av både elever 

och lärare. Metoden innebär flexibilitet i intervjun, eftersom samtalet kan röra sig i olika riktningar 

beroende på vad informanterna anser är viktigt och relevant att nämna. Semi-strukturerade 

intervjuer är även öppna för följdfrågor baserade på informanternas uttalanden, vilket ger ett större 

perspektiv kring ämnet. Genom denna metod vill jag ge informanterna möjligheten att lyfta fram 

egna tankar och uppfattningar om ämnet i fråga. Ahrne & Svensson (2011) rekommenderar att man 

har ett antal standardiserade frågor för att kunna göra en jämförelse mellan informanternas olika 

uppfattningar och tankar.  

 

Enligt Dalen (2007) är semistrukturerade intervjuer  en av de mest använda formerna inom 

kvalitativa forskningsintervjuer. Hon tar upp att forskaren styr samtalets riktning utifrån bestämda 

ämnen som är relevanta för undersökningen men att man strävar efter att låta informanterna styra 

samtalets utveckling (Dalen 2007:30/31). Holme & Salvang (1997) berör även styrkan i att använda 

kvalitativa intervjuer, eftersom undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett 
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vardagligt samtal. Holme & Salvang (1997) menar vidare på att syftet med kvalitativa intervjuer är 

att öka informationsvärdet och på så sätt skapa en djupare grund och uppfattning om fenomen vi 

studerar.  

 

Inför intervjuerna färdigställde jag en intervjuguide med frågor kring centrala teman som är 

kopplade till studiens syfte och frågeställningar (se bilaga). Bryman (2008) tar upp vikten av att 

färdigställa en så kallad intervjuguide med frågor kring specifika ämnen som forskaren vill ha 

besvarat i undersökningen. Intervjuguiden är ett stöd för forskaren för samtal kring ett ämne, då 

informanterna styr samtalet ställdes inte frågorna i tur och ordning. Denna struktur öppnar enligt 

Dalen (2007) möjligheten till att ställa följdfrågor som ger forskaren större perspektiv. 

 

Dalen (2007:36/37) tar upp vikten av att testa intervjuguiden, men även att testa sig själv som 

intervjuare. Hon menar att man på detta sätt får möjligheten att bearbeta intervjuguiden ytterligare 

samt tänka på vad man bör förbättra som intervjuare. Provintervjun bör även ses som en möjlighet 

att testa de tekniska hjälpmedel man kommer använda sig av i sin undersökning. Jag följde Dalens 

rekommendationer och gjorde en provintervju på ett barn i årskurs 3, därefter gjorde jag mindre 

förändringar i intervjufrågornas formuleringar. 

 

Dalen (2007) rekommenderar användningen av tekniska hjälpmedel när man genomför kvalitativa 

intervjuer, eftersom informanternas egna ord är viktiga. Jag har därför valt att göra röstinspelningar 

under intervjuerna av både elever och lärare. Bryman (2008:420) tar även upp fördelen med 

bandinspelning. Han menar på att man på så sätt kan hålla fokus på informanternas tankar och 

funderingar utan att missa något av det som sägs. Röstinspelning underlättar även analysen av den 

empiriska datan genom att transkribera utsagorna. Jag valde att inte anteckna eftersom jag ansåg att 

det skulle påverka min uppmärksamhet och lyhördhet gentemot informanterna.  

 

7.3 Urvalsgrupp  

Resultatets trovärdighet är beroende av urvalsgruppen, därför krävs det en presentation av urvalet 

(Ahrne & Svensson 2011). Nedan följer en beskrivning av hur jag gått tillväga vid urvalet av 

informanter för min studie.  

 

Jag tog hänsyn till Ahrne & Svensson (2011) och använde mig av ett s.k. tvåstegsurval för att välja 

informanter. Första steget var att ta kontakt med olika skolor som bedrev undervisning i årskurs F-3. 

Andra steget var att välja enskilda lärare utifrån visat intresse för medverkande i studien. Kriterierna 

för att informanterna skulle kunna medverka i studien var att de skulle undervisa i ämnet teknik. 



20 
 

Lärarens elever valdes automatiskt som informanter, eftersom de undervisade i ämnet teknik. Enligt 

vetenskapsrådets fyra etiska forskningsprinciper bör man få föräldrarnas samtycke vid intervju av 

minderåriga. Ett brev till föräldrarna skickades i förväg med information om undersökningens syfte 

och hur studien skulle gå tillväga. Föräldrarnas godkännande krävdes för att kunna genomföra 

intervjuerna.  

 

Studien genomfördes på två olika skolor, eftersom jag ville få ett större perspektiv av 

teknikundervisningen. Dalen (2007) hävdar att det är av stor vikt att få en uppfattning om hur olika 

grupper upplever samma situation för att se nya nyanser. Jag har utifrån detta valt att intervjua 3 

pedagoger enskilt, samt ha fyra olika fokusgrupper av elever med 4 personer i varje.  

 

7.4 Presentation av informanter  

L1 har utbildningen F-6 och har undervisat i teknik i 4 år i F-3. Hon undervisar idag i 

naturvetenskap och teknik för årskurs 3.  

L2 har utbildningen F-6 och har undervisat i snart tre år i F-3. Hon undervisar idag i matematik, 

naturvetenskap och teknik för årskurs 3.  

L3 har utbildningen F-6 och har undervisat i sju år i F-5. Hon undervisar idag i naturvetenskap, 

matematik och teknik.   

Elevgrupp F (endast flickor)– elever F1, F2, F3, F4  årskurs 3 – Lärare L1 

Elevgrupp A (endast flickor) – elever A1, A2, A3, A4 årskurs 3 – Lärare L2  

Elevgrupp P (endast pojkar)– elever P1,P2 ,P3 ,P4 årskurs 3 – Lärare L1 

Elevgrupp B (endast pojkar) – elever B1, B2, B3, B4 årskurs 3 – Lärare L2 

 

7.5 Forskningsetiska aspekter 

Under denna studie har jag tagit hänsyn till vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer. Nedan 

kommer jag redovisa de områden vi ska behandla i en forskningsstudie. Dessa är: 

 

Informationskravet innebär att de personer som deltar i forskningen ska belysas om 

forskningsfrågan syfte. De bör även informeras om att medverkan är frivillig och att de är fria att 

avbryta medverkan när de önskar. Jag har i min undersökning meddelat föräldrarna och lärarna om 

studiens syfte. Eleverna har under intervjuerna blivit informerade om syftet samt om att de kan 

avbryta sin medverkan när de önskar. 

 

Samtyckeskravet  innebär att deltagaren har rätt att bestämma över sitt medverkande i studien. Man 
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bör ta hänsyn till föräldrarnas samtycke. Föräldrarna i undersökningen har därför informerats om 

studien och gett sitt samtycke till sitt barns deltagande. Lärarna har gett sin egen tillåtelse muntligt 

då de är vuxna. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att personerna i studien inte ska kunna identifieras. Deltagarna ska 

informeras om deras anonymitet i studien. Jag har i min studie gett fiktiva namn som inte kan 

identifieras utav utomstående. 

 

Nyttjandekravet innebär att deltagarna är medvetna om att alla uppgifter som informanterna lämnat 

enbart går till forskningsändamål och inte för kommersiellt eller andra icke-vetenskapliga syften.  

Alla medverkande i studien är medvetna om att uppgifterna endast användes i undersökningssyfte.  

 

8 Resultat/Analys    

Nedan kommer jag att presentera resultatet jag har fått fram genom mina intervjuer. Redovisningen 

utgår från mina frågeställningar och är indelad i fem olika underrubriker. Elevernas utsagor kommer 

redovisas under: Vad tänker du på när du hör ordet teknik?, kan teknik betyda olika saker?, vad är 

teknik?, varför är det viktigt att kunna teknik?, vilka tekniska yrken känner du till?. Lärarnas 

utsagor kommer redovisas under rubrikerna begreppsuppfattning samt motverka traditionella 

könsmönster. Resultaten kommer att analyseras löpande i texten. 

 

  

 

 

8.1 Vad tänker du på när du hör ordet teknik?  

8.1.1 Flickor  

8.1.1.2 Elevgrupp F 

Jag började med att försöka fånga barnens spontana tankar kring ämnet teknik genom att fråga vad 

de först tänkte på när de hör ordet teknik. Eleven F1 var snabb på att svara och sa: ”jag tänker på 

uppfinningar”. F2 och F3 instämde och la till att uppfinningar kan vara klockor eller kylskåp. I 

jämförelse med studien Teknikens värld – flickors värld – en studie av yngre flickors möte med 

teknik i hem och skola (2001), där flickorna i studien fick besvara en liknande frågeställning kan vi 

se att uppfinningar är en vanlig förekommande association till begreppet teknik. En flicka i Skoghs 

studie beskriver att det första hon tänker på när hon hör ordet teknik är något spännande som man 

kommit på (Skogh 2001:135). Eleven F4 tyckte att det var svårt att svara på frågan, hon sa att hon 
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inte fick upp något i tankarna. F2 berättade för F4 att: ”Det är någon som håller på och uppfinner 

grejer och så typ saker man använder”. Vygotskij hävdar att människans utveckling ses som en 

social process som sker i samspelet med den sociala omgivningen (Bråten 1998:14). 

Kommunikationen mellan elev F2 och elev F4 ses i detta fall som ett socialt samspel i vilket en av 

parterna utvecklar inre tankar om ämnet i fråga. 

 

 8.1.1.3 Elevgrupp A 

Eleverna fick i uppmaning att säga det första de tänkte på när de hörde ordet teknik. I elevgrupp A 

räckte eleven  A3 upp handen och svarade: ”Det är såhär det har va heter det elektricinik i sig för 

det låter så på själva ordet”. Eleven hade under samtalet analyserat ordet teknik och dess betydelse 

utifrån tidigare kunskaper samt ”språket”, vilket ses av Vygotskij som en viktig förutsättning för 

den intellektuella utvecklingen (Imsen 2006:314). Eleven A1 bekräftade och sa att ”det kan liksom 

vara en lampa eller en dator”. Blomdahl (2007:39) tar upp artefakter som en vanlig definition av 

begreppet teknik. Övriga eleverna svarade att de inte fick något i tankarna och att de var osäkra på 

vad teknik betyder. Flickornas osäkerhet kring ämnet kan bero på att teknik länge ansetts tillhöra 

manliga domäner (Staberg 1992:33). I Skoghs (2001:131) undersökning hade flickorna när de gick i 

åk 1 svårt att definiera begreppet, deras svar liknade de från min studie. 

 

8.1.2 Pojkar 

8.1.2.1 Elevgrupp P 

Jag ställde samma fråga i denna grupp, dock kom lite andra tankar upp. Eleven P3 började med att 

berätta: ”Pappa har förklarat att det är massa tv apparater och såna där saker som sladdar och 

skärmar”. I detta fall kan vi se att eleven har utvecklat sina kunskaper med hjälp av sin förälder. 

Vygotskij hävdar att all intellektuell utveckling och allt tänkande har sin utgångspunkt i social 

aktivitet (Imsen 2006:312). Eleven P2 berättade att det första han tänkte på var robotar som han såg 

på en film. Övriga elever P1 och P4 sa att de tänkte på bilar och ”såna saker som har batterier som 

fjärrkontroll och sånt”(P1). Enligt Bjurulf (2008:24) är det en vanlig uppfattning om vad teknik är. 

Mattsson tar upp att eleverna är unika och har därmed olika erfarenheter beroende på deras 

bakgrund (Mattsson 2002:41). Det förklarar varför elevernas första tankar skiljer sig åt och hur 

viktig den sociala omgivningen är för vad eleverna har med sig i ”bagaget” (Imsen 2006:311-312). 

 

8.1.2.2 Elevgrupp B 

Eleven B1 inledde med att säga att teknik var slöjd, det förklarades på följande sätt: ”Man använder 

redskap och man asso använder dom för att göra olika saker med dom”. Elev B4 och B2 beskrev  



23 
 

att ”det behövs för att bygga saker”, ”...man använder olika redskap”. Teknik begreppet definieras 

på flera olika sätt av Blomdhal (2007), hon beskriver det på följande sätt: ”Teknik är användandet 

av maskiner, redskap och verktyg”(Blomdhal 2007:39). Eleven B3 tog upp pyssel som ett exempel 

på teknik, då man enligt honom använder sig av papper, sax och pennor. Läraren Alfred i Bjurulfs 

undersökning beskriver att han arbetar med ”pyssel och papp” under tekniklektionerna (Bjurulf 

2008:94). 

 

8.2 Kan teknik betyda olika saker? 

8.2.1 Flickor  

8.2.1.1 Elevgrupp F 

Eleverna fick fundera på ifall teknik kan ha olika betydelser och det tyckte alla fyra i elevgrupp F. 

Elev F4 besvarade frågan på följande sätt: 

Intervjuare – Kan teknik betyda olika saker?  

F4 - Aaa.  

Intervjuare - Som vadå till exempel?  

F4- Hmm.. jag vet inte jag är inte så bra på teknik  

Intervjuare: Varför tycker du att du inte är bra på teknik?  

F4 -  Jag kan inte så mycket det är mer för pojkar. 

 

I studien av Skogh (2001) uttryckte flickorna att de inte var tekniska under flera samtal, eleverna 

uttryckte även att de ansåg att pojkar tycker mer om ämnet teknik (Skogh 2001:137/152). Flickans 

antagande kan enligt Hirdman (2004:121) förklaras genom begreppet genuskontrakt som inte endast 

fungerar som reglerare av förhållandet mellan könen utan även som gränssättare för vad som är 

maskulint respektive feminint. Flickan sätter i detta fall gränser för sig själv genom att anse att 

pojkar kan bättre och på detta sätt upprätthålls samhällets genuskontrakt (SOU 1990:44:79). Staberg 

menar även på att flickor är aktiva i konstruktionen av naturvetenskap och teknik som maskulina 

områden (Staberg 1992:33).Vidare menar Turja, Endepohls & Chatoney (2009) att man bör arbeta 

förebyggande med både pojkar och flickor eftersom deras självbild byggs och anpassas efter 

könsroller redan i tidig ålder. 

 

De andra eleverna berättade olika saker de har gjort under tekniklektionerna. En av dessa 

beskrivningar är följande enligt F3: ”jag tror att det kan betyda olika saker för vi har gjort typ olika 

saker med vatten och tekgologi jag kan inte säga det ordet men aa det är olika saker med teknik”. 

Imsen (2006:319-320) tar upp att Vygotskij ser på lärande och utveckling som ett resultat av 

samspel så att eleven på detta sätt tillägnar sig kunskaper. Skolan ses därför som en arena för 

elevernas utveckling av tänkandet, där de utvecklar sina spontana begrepp till 
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vetenskapliga/abstrakta begrepp (Imsen 2006:320-321, Bråten 1998:14). 

 

8.2.1.2 Elevgrupp A 

Eleverna fick tänka på ifall teknik kan ha olika betydelser. Eleverna i  elevgrupp A frågade ifall de 

kunde få höra frågan en gång till. Därefter sa eleven A2:”Till exempel om vi jobbar med svenska så 

är det inte teknik”. Eleverna A1 och A3 diskuterade att lampor är teknik och att något liknande kan 

vara en klocka. Eleverna visade på att de kunde använda sig av teknikens vetenskapliga begrepp 

genom att samtala om olika artefakter som ingår i det tekniska området (Imsen 2006:321). Elev A4 

besvarade inte frågan. Skogh (2001:107) menar på att barn i den tidiga skolåldern ofta har en diffus 

bild av vad teknik är och att det därför är viktigt att lärarna arbetar aktivt redan i årskurs 1. Vidare 

tar Skogh (2001) upp att enligt Ahlgren är en flickas inställning till teknik en följd av hur hon tolkar 

omgivningens reaktioner när hon sysslar med teknik, hur hon uppfattar det sociala sammanhanget 

samt hennes egna erfarenheter. Vygotskij, enligt Bråten (1998:21) hävdar att barnets tänkande är 

beroende av mötet mellan eller en sammanställning av upplevelserikedom och kunskap. Flickans 

inställning och tänkande kring ämnet teknik byggd utifrån det sociala samspelet kan ha påverkats 

utifrån ett genusperspektiv av isärhållandets ”lag”, vilket finns i föreställningar om vad som anses 

vara manligt respektive kvinnligt (Hirdman 2004:118). Flickans ointresse kan bero på att ämnet 

teknik länge ansetts tillhöra manliga domäner (Staberg 1992:33).Vidare menar Staberg (1992) att 

både flickor och pojkar ”...bär med sig föreställningar om kvinnligt och manligt till klassrummet 

och för över dessa till skolämnena” (Staberg 1992:33). Skolämnena maskuliniseras enligt Staberg 

(1992) på detta sätt. Hirdman (2004:121-122) ser föreställningarna av det som anses manligt och 

kvinnligt som det hon kallar ett genuskontrakt, vilket kan ses som en förhandling i könens möjliga 

handlingsmönster där man både möjliggör och begränsar varandra. 

 

8.2.2 Pojkar 

8.2.2.1 Elevgrupp P 

I denna elevgrupp kopplas teknik till olika sporter. P1 tyckte att: ”Jaa det kan också betyda strategi”. 

Sedan frågade jag på vilket sätt vars han svarade att: ”Ja sån man ska ha när man ska typ använda 

teknik för att spela fotboll eller nåt sånt där”. Eleverna diskuterade att de behövde anfallstaktik, 

taktteknik, försvarsteknik, bollteknik inom flera olika sporter, vilket i Skoghs (2001) studie tolkas 

som teknik i meningen färdighet. Vygotskij menar på att barnets tänkande är beroende av mötet 

mellan eller en sammanställning av upplevelserikedom samt kunskap på ett sådant sätt utvecklas 

deras tänkande i ett bredare perspektiv (Bråten 1998:21). Elever utvecklar och rekonstruerar ord 

betydelser på grundval av sociala processer (Lars Dale 1998:40). Andra tankar som kom upp under 
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samtalet var att eleven P3 nämnde: ”asso det är ju liksom inte bara sån där bollteknik utan det kan 

också vara sånt som att bygga med glasspinnar som vi gjort med vår lärare”. I Mattssons utsagor av 

studenter tas glasspinnar upp som ett exempel för saker man kan göra i ämnet teknik (Mattsson 

2002:52). 

 

8.2.2.2 Elevgrupp B 

I denna elevgrupp kopplades även tekniken till sporter. B3 förklarade det på följande sätt: ”Sport är 

en sorts teknik men man använder den om man ska dribbla bollen då måste man använda klubban 

om man ska förbi alla andra och försöka passa också det får man inte glömma det är en viktig del i 

lagsport  och sånt där för att göra mål och sånt”. Andra elevers tankar på vad teknik kunde ha för 

olika betydelser var: ”...bygga kan också vara teknik” och ”...spela fotboll är teknik man behöver 

dribbla och anfalla med alla spelare”. Som jag nämnde tidigare är barnets tänkande beroende av 

deras upplevelserikedom (Bråten 1998:21). Barnets lärande av begreppen uppstår genom en social 

process i vilket individen samspelar med den sociala omgivningen och utvecklar sitt tänkande 

(Imsen 2006:307). 

 

8.3 Vad är teknik? 

Informanterna från varje elevgrupp fick se på tre olika bilder och fundera på ifall det var teknik eller 

inte och varför. Jag berättade inte vad som fanns på illustrationen, utan de fick själva berätta vad det 

var. Elevernas svar kommer att presenteras under rubrikerna: Illustration 1, Illustration 2 och  

Illustration 3. Varje rubrik kommer följas av två tabeller: en för flickorna (elevgrupp F och A) och 

en för pojkarna (elevgrupp P och B) som sammanfattar elevernas svar. Elevgrupp F och elevgrupp P 

presenteras i tabellen i svart färg och elevgrupp A och elevgrupp B presenteras i röd färg. Elevernas 

motiveringar bakom svaren kommer sedan att redovisas efter underrubrikerna flickor och pojkar 

följd av underrubrikerna elevgrupp F, elevgrupp A, elevgrupp P och elevgrupp B. 
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8.3.1 Illustration 1 

8.3.1.1 Flickor  

Elev Svar 

F1 Nej 

F2 Nej 

F3 Ja 

F4 Vet inte 

A1 Nej 

A2 Nej 

A3 Nej 

A4 Nej 

 

8.3.1.1.1 Elevgrupp F 

Eleven F3 var snabb på att svara och tyckte att en pärlplatta skulle vara teknik, hon förklarade det 

på detta sätt: ”ja asso när det är pillrigt med fingrarna för dom är så små och våra fingrar är så stora 

så måste man ha liksom tålamod för att bygga en hel pärlplatta”. I Skoghs (2001:135) studie 

beskriver en av informanterna att teknik kan vara att bygga, montera eller installera saker. Eleven 

F1 höll inte med, hon tyckte inte att det var teknik eftersom den inte hade el eller batterier. Elev F2 

instämde och sa: ”det är liksom inte heller en uppfinning”. Dessa beskrivningar stämmer överens 

med vad flickorna i Skoghs studie svarade när de definierade teknik (2001:135-136). Eleven F4 var 

osäker på om pärlor var teknik eller inte, men uttryckte att man behövde mycket tålamod för att 

bygg en hel pärlplatta. 

 

8.3.1.1.2 Elevgrupp A 

I elevgrupp A var 3 av 4 överens om att figur 1 inte var teknik. Elev A3 förklarade det på detta 

vis: ”Man pärlplattar och då har man små pärlor teknik är som en lampa och en lampa går på 

elektrosonik och det där kan man göra när som helst även om det är strömavbrott kan man 

fortfarande göra bara att det är lite mörkt”. Eleven A1 motiverade det på följande sätt: ”...det går 

inte på el eller nåt”. I Skoghs (2001:135) studie kunde vi se att eleven Marie från R-1 skolan också 

kopplade teknik till ”elektriska saker”. Elev A2 och elev A4 var inte lika medverkande i samtalet, de 

nickade och höll med övriga elever.   

 

8.3.1.2 Pojkar 

Elev Svar 

P1 Nej 
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P2 Lite 

P3 Nej 

P4 Lite 

B1 Ja 

B2 Ja 

B3 Ja 

B4 Lite 

 

8.3.1.2.1 Elevgrupp P 

I denna elevgrupp var svaren blandade. Eleverna P1 och P3 tyckte att pärlplattor inte var teknik och 

sa att det beror på att det inte har någon el och för att det är hjärnan som arbetar. Elev P2 hade svårt 

att förklara: ”Det är lite teknik men mycket mer inte teknik typ när den är färdig så ser det ut sådär 

som jättemycket teknik men på ett annat sätt är det inte så mycket teknik”. Enligt De Vries (2005) i 

Bjurulfs studie kan teknik definieras på många olika sätt, han menar att: ”there are thousands out 

there to choose from”(Bjurulf 2008:24). Elev P4 sa att det är mest pyssel men att man använder 

teknik när man ska stryka pärlplattan. Bjurulf (2008:24) menar att artefakter såsom apparater är en 

av många vanliga definitioner när man pratar om teknik. 

 

8.3.1.2.2 Elevgrupp B 

Eleven B2 tyckte att användandet av händerna och fingrarna var en av anledningarna till varför 

illustration 1 var teknik: ”ja man använder händerna man bygger och man kan använda olika 

pärlplattor för att bygga saker man använder fantasin för vilka färger man vill ha och lite sånt”.  

Elevens motivering kan jag relatera till Mattssons avhandling Teknik i ting och tanke, i vilket hon 

tar upp Ginners (1996) definition av teknik: ”...allt det människan sätter mellan sig själv och sin 

omgivning för att uppfylla olika behov samt de kunskaper och färdigheter hon utvecklar... ” 

(Mattsson 2002:5). Övriga anledningar som togs upp av andra elever var att man kan göra mönster 

samt bygga. Eleven B4 tog upp:”...asso man måste tänka noga på var alla delar ska sitta”. 
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8.3.2 Illustration 2 

8.3.2.1 Flickor 

Elev Svar 

F1 Ja 

F2 Ja 

F3 Ja 

F4 Ja 

A1 Nej 

A2 Nej 

A3 Lite 

A4 Nej 

                                          

8.3.2.1.1 Elevgrupp F 

Alla elever i elevgrupp F var överens om att verktyg var teknik. F1 sa:”Aa för mig är det det för att 

det är nån som har uppfunnit den och man kan använda den till många olika byggen och sånt där så 

jag tycker det är teknik och det är väldigt bra tycker jag att vi har en sån”. I en sammanfattning i 

Skoghs studie av elevernas svar angående vad som är teknik, kopplas ofta begreppet till 

uppfinningar och industrier (Skogh 2001:137).  Andra anledningar som kom upp under 

diskussionen var att den var bra för att skruva upp saker och att man hade bra användning av den. I 

Blomdahls (2007:39) studie är en av många definitioner av begreppet teknik användandet av 

maskiner, redskap och verktyg. 

 

8.3.2.1.2 Elevgrupp A 

De anledningarna till varför det inte var teknik beskrevs av eleverna som: ”den är gjord av 

metall”(A4), ”jag tycker inte det för den har inte några sladdar” (A1),”...ingen el?” (A2). Eleven A3 

uttryckte att det var lite teknik: ”Man kan använda den till att fixa teknik men det är inte teknik eller 

jo lite”. Mattsson (2002:3) hävdar att när man talar om artefakter så menar man vanligtvis redskap 

och verktyg exempelvis flintkniven. Elevens tänkande kring ett begrepp har utgångspunkt i den 

sociala aktiviteten barnet ingår i. I detta fall vad eleven har sett ”andra” utföra med ”verktyg” har 

fått henne att uppfatta verktyg som något som används för att ”fixa teknik” (Imsen 2006:312). 
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8.3.2.2 Pojkar 

Elev Svar 

P1 Ja 

P2 Nej 

P3 Ja 

P4 Nej 

B1 Ja 

B2 Ja 

B3 Ja 

B4 Ja 

 

8.3.2.2.1 Elevgrupp P 

Eleverna kopplade illustrationen till både bygg och teknik. Eleven P1 hade lite liknande tankar som 

F1 i elevgrupp F, han sa: ”Det ser ut som verktyg för att sätta upp sladdar, skruva loss saker, bygga 

hus, skapa bort målarfärg så hälften teknik hälften bygge”. Bjurulf (2013:25) poängterar betydelsen 

av att människor använder, underhåller och reparerar artefakter, för att det ska kunna kallas för 

teknik. Eleven  P3 höll med P1 och sa att man även kunde använda den för att bygga lite bilar. De 

andra eleverna ansåg inte att det var teknik för att ”den inte var elektonisk” och P2 uttryckte sig på 

följande sätt: ”Det är inte teknik utan gammal hederlig arbetskraft så brukar pappa säga”. Vygotskij 

(1928:21) menar på att barnets tankar kring ett begrepp har en nära koppling till deras 

vardagsupplevelser. 

   

8.3.2.2.2 Elevgrupp B 

Eleverna såg ”verktygen” som en möjlighet att bygga och reparera saker. B1 uttryckte att: ”...man 

kan typ laga en bil om den är sönder då kan man skruva bort och kolla om det är fel”. Vidare 

diskuterade eleverna att det är teknik för att man använder händerna, man kan bygga hus, reparera 

leksaker m.m. Mattsson poängterar att man bör arbeta praktiskt i teknikundervisningen med att 

bygga och konstruera (Mattsson 2002:17). Eleven B4 berättade följande: ”Jag försökte faktiskt göra 

en sak med pappa jag hade en radiostyrd bil då försökte jag såhär (visar med händerna) pappa 

hjälpte mig att ta upp locket sen skruvade vi bort skruvarna där fram och sen tog jag bort skruvarna 

sen tog jag två par vingar från en helikopter satt där fram skruva ner skruvarna tog bort däcken 

under också och då använde jag en sån som på bilden”. Pappan är i detta fall ett slags medierande 

som hjälper eller förklarar för barnet hur något ska göras. Mediering ses av Vygotskij som en 

central aspekt för barnets utveckling (Imsen 2006:316). Pappan fungerade under konstruktionen 

som stöd och hjälp genom att visa honom hur man gör. Skillnaden mellan det som barnet kan klara 
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av självständigt och det som hen kan klara av tillsammans med en vuxen kallas ”den proximala 

utvecklingszonen” (Bråten 1998:23). I detta fall uppnådde eleven en konstruktion av en bil med 

vingar. I Bjurulfs studie är hantverkarskicklighet något man strävar efter i teknikämnet (Bjurulf 

2008:77). 

 

8.3.3 Illustration 3 

8.3.3.1 Flickor 

Elev Svar 

F1 Ja 

F2 Ja 

F3 Ja 

F4 Ja 

A1 Ja 

A2 Ja 

A3 Ja 

A4 Ja 

                                             

8.3.3.1.1 Elevgrupp F  

Eleverna var överens om att figuren illustrerade något som de kopplade till teknik, dock hade 

eleverna olika anledningar bakom varför de tyckte det. Skogh (2001:137) menar på att flickors 

definitioner av begreppet teknik avspeglar de erfarenheter flickorna har inom ämnesområdet. 

Eleven F3 uttryckte sig på detta vis: ”Aa jag tycker att det är teknik för att man ser här att det finns 

väldigt mycket knappar och sånt så att det ska låta olika olika toner och sånt och det är ett väldigt 

stort jobb att göra ett sånt där och det är nån som har uppfunnit det så jag tycker att det är teknik”. I 

Skoghs (2001:135) undersökning är uppfinningar en vanlig definition av begreppet teknik. 

Fortsättningsvis sa F2 att en annan anledning till att det var teknik var att den hade sladdar eller 

batterier. Eleverna F1 och F4 höll endast med övriga elever. 

 

8.3.3.1.2 Elevgrupp A 

Alla elever var överens om att illustration: 3 drivs av el och att den har massa sladdar. Informanten  

A1 sa: ”Det är för det är sladdar så så fort strömmen går funkar den inte”. Likt eleverna i Skoghs 

studie beskrivs elektroniska saker, batterier och kablar som teknik (Skogh 2001:135). Eleven A3 

berättade att hennes ”piano” måste vara kopplad i eluttaget så att den ska fungera. Vygotskij menar 

på att barnet utvecklar sitt tänkande genom de erfarenheter de skapar, i detta fall att har eleven 

upptäckt att ”pianot” inte fungerar utan el (Säljö 2000:66). Vidare diskuterade eleverna ifall den 
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kanske kunde funka om batterierna var i och det blev strömavbrott. 

8.3.3.2 Pojkar 

Elev Svar 

P1 Ja 

P2 Ja 

P3 Ja 

P4 Ja 

B1 Ja 

B2 Ja 

B3 Ja 

B4 Ja 

 

8.3.3.2.1 Elevgrupp P 

Under diskussionen med eleverna sa elev P4: ”Ja det är teknik för att det tar ju ett tag att bygga upp 

ett sånt där”. Eleverna funderade sedan på hur lång tid det kunde ta, P1 sa: ”kanske ett år man måste 

liksom sätta ihop varje del för sig och det är massa sladdar så man måste va försiktig”. Eleverna P2 

förklarar att ”keyboarden” har mycket trådar, knappar, mätare m.m. P3 uttryckte även att det krävs 

att man är teknikkunnig för att bygga och att man behöver skicklighet för att kunna spela. Eleven 

visade på att han innehar en mer precis tanke om vad betydelsen av teknik kan innebära i andra 

sammanhang dvs. teknik som vetenskaplig begrepp (Imsen 2006:321). Eleven har sina spontana 

begrepp som utgångspunkt och har kommit att utveckla ett nytt sätt att använda begreppet.  

 

8.3.3.2.2 Elevgrupp B 

Eleverna beskrev att illustrationen representerar teknik, eftersom man: ”...spelar musik”, ”...gör 

något med fingrarna”. Elevernas tankar kunde sammanfattas av B3 uttryck: ”man spelar musik och 

man använder fingrarna för att det ska bli musik och då är det teknik annars händer det ingenting 

om man inte gör nånting annars sitter man bara där o så händer det ingenting den kan ju inte spela 

av sig själv”. Eleven såg härmed människan som central för att tekniken ska fungera. Blomdahl 

hävdar att : ”...teknik är ett ändamålsenligt praktiskt tillvägagångssätt vid utövandet av något” 

(Blomdahl 2007:39).  

 

8.4 Varför är det viktigt att kunna teknik? 

8.4.1 Flickor 

8.4.1.1 Elevgrupp F  

Eleverna fick fundera på varför det var viktigt att kunna teknik. Eleven F1 ansåg att det var viktigt 
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och uttryckte det på följande sätt:”Det är viktigt att kunna teknik om till exempel din mobil är den 

är batterilös då kanske du borde kunna lära dig asso att man kan koppla in den i laddaren och hur 

man laddar den och sånt där och att byta batterier och sladdar och sånt där om man bor själv eller 

nånting sånt”. Vygotskij (2006:312) hävdar att barnet går från att göra saker och ting tillsammans 

med andra till att utföra dessa själv, vilket är något som informanten vill uppnå. Elev F3 sa: ”jag 

tycker det är viktigt annars skulle jag inte kunna göra nånting på datorn mobilen eller såna saker”.  

Resterande elever höll med om att det var viktigt att veta hur saker fungerade speciellt när man 

skulle bo själv och inte hade mamma eller pappa i närheten. Bjurulf (2008:21) hävdar att det är 

viktigt att vardagstekniken är begriplig och synlig alltifrån redskap i hemmet till moderna apparater. 

Eleverna visar genom sina svar att de ser vikten med att inneha det man kallar teknisk kunskap. 

 

8.4.1.2 Elevgrupp A 

Eleverna hade delade tankar till varför de tyckte att det var viktigt. En av dessa var: ”Om jag typ ska 

spela dator så måste jag kunna använda den och den måste vara kopplad i elen annars så kan man 

inte spela så jag måste klara av det själv utan hjälp av min storebror” (A3). Storebror kan ses enligt 

Vygkoskij som en medierande hjälpare som visar eller förklarar för barnet hur något ska göras 

(Imsen 2006:316). Fortsättningsvis sa eleverna att det även var viktigt för att: ”... vi skulle inte ha el 

eller lampor hemma och allting skulle vara mörkt liksom vad läskigt” (A1). Eleven A3 visade 

intresse för teknik på fritiden. I Stabergs studie (1992) beskrivs skillnaderna/likheterna mellan 

flickorna och pojkarna och deras fritidsaktiviteter. Likheterna som framkom i studien var att både 

pojkar och flickor idrottar samt är med kompisar på fritiden, skillnaderna var däremot att det endast 

var pojkarna som tog upp datorer och andra tekniska saker som fritidsaktiviteter (Staberg 1992:66-

67). Vi kan se att informantens fritidsaktiviteter inte följer mönstret som presenteras i Stabergs 

(1992) studie. Eleven A3 tog upp att hon får hjälp av sin storebror för att ”koppla” datorn men att 

hon vill klara av det själv. Vygotskij betonar att lärande sker genom internalisering av processer som 

barnet först utför i samspel med andra vuxna eller barn i sin miljö (Bråten &Thurmann- Moe 

1998:106). Mattsson hävdar att flickors tilltro till sin egen förmåga inom teknik är beroende av 

deras positiva erfarenheter av teknik (Mattsson 2005:39). Likt Mattsson poängterar Skogh (2001) 

att det är viktigt att skolans teknikundervisning bidrar till grundläggande attityder och 

förhållningssätt som leder fram till att verksamhetsfältet ”öppnas upp” för alla elever, oberoende av 

kön och/eller social tillhörighet (Skogh 2001:21). 

8.4.2 Pojkar 
 

8.4.2.1 Elevgrupp P 

Eleverna resonerade väldigt olika kring frågan. De beskrev teknik som hjälpmedel, vilket är en 
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vanlig förklaring av begreppet (Skogh 2001, Staberg 1992, Bjurulf 2008). Elev P1 sa: ”Det är 

viktigt ifall man typ är gammal och hamnat i rullstol då kanske man kan ha en robot som åker runt 

och skjutsar runt en”. Eleven visade på att han innehar en förståelse för att människor kan utveckla 

många olika redskap och hjälpmedel som är viktiga för samhällets och människans utveckling. I 

Bjurulfs studie (2008:72) uttryckte informanten Gustav som är pedagog i ämnet teknik att teknik 

innebär praktiska lösningar som uppfyller människans behov för att t.ex. få en bekäm tillvaro. 

Eleven P3 tyckte även: ”...vissa saker är svåra att göra hemma och då behöver man hjälp av nån 

som kan”. P4 diskuterade om mobil som teknisk redskap på följande sätt: ” Mobilen är en bra 

uppfinning för det kan behövas om man behöver hjälp och om man ungefär brutit benet och man är 

själv då kan man ringa nån och så kan det behövas om man behöver nåt”. Eleverna diskuterade 

sedan om vad man hade gjort om man inte kunde få hjälp med robotar eller med mobiltelefoner och 

uttryckte: ”... teknik är bra för allting”. Jag kan relatera barnets tankar till Turja & Endepohls-Ulpe 

(2009) som tar upp olika mål för ämnet teknik runt om i världen i vilket det skrivs om ”Technology 

as a help in everyday life”(Turja & Endepohls-Ulpe 2009:356). Elevgrupp P beskriver teknik som 

något man är i behov av samtidig som de tänker ut olika scenario i vilka tekniken är nödvändig. 

Mattsson (2005:8) tar även upp att det är viktigt att eleverna lär sig de tekniska artefakterna och 

systemens relationer till både vardag och samhälle.  

 

8.4.2.2 Elevgrupp B 

I intervjun med elevgrupp B ledde frågan fram till andra tankar hos eleverna. De tyckte att det var 

viktigt att kunna teknik om bilen gick sönder eller om telefonen slutade fungera. Elev B1 uttryckte 

sig på följande sätt: ”Det är typ om nån håller på att dö då behöver man hjärtstartare och då måste 

man kunna teknik o då drar man sådär på bröstet”. Mattsson (2005:8) poängterar vikten med att 

eleverna lär sig de tekniska artefakterna och systemens relationer till både vardag och samhälle. 

Diskussionen om hur viktigt det är med teknik fortsatte och elev B3 sa på detta vis: ”ja det kan det 

va för utan teknik så skulle kanske vårt samhälle inte va nånting alls för många hade inte klarat sig 

utan teknik till exempel sjukhus hade inte kunnat klara sig så bra väldigt svårt för dom eller till 

exempel jobb som arkitekt eller ingenjör”. Elevens tankar kring teknik och samhället tar Mattsson 

upp i sin rapport som viktiga, eftersom elever ska vara medvetna om konsekvenserna tekniska 

verksamheter för med sig för både människan och samhället (Mattsson 2005:8). Andra anledningar 

till varför tekniken var viktig som togs upp av andra elever under samtalet var att det skulle vara 

väldigt osäkert ute på gatorna om man inte kunde ringa efter hjälp. Filosofen Carl Mitcham belyser 

i sin bok Thinking through Technology (1994) att tekniken i viss mån behärskar den sociala sfären, 

vilket innebär att förändringar i samhället och dess organisationer återspeglar de tekniska 

förändringar (Blomdahl 2007:44). 
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8.5 Vilka tekniska yrken känner ni till? 

Intervjuerna avslutades i alla grupper med att eleverna fick fundera på vilka tekniska yrken de 

kände till. 

8.5.1 Flickor  

8.5.1.1 Elevgrupp F   

Eleven F3 var snabb på att svara och kopplade det till sin pappas jobb: ”Min pappa jobbar ju på ett 

företag där man bygger och målar och så sitter han väldigt mycket vid kontoret och använder datorn 

och så har han väldigt mycket miniräknare när han ska fixa ihop fakturor o sånt och så har han 

väldigt mycket byggmaskiner och sånt där som han använder som är teknik”. Skogh tog upp i sin 

studie att flickorna associerar begreppet teknik i fyra fall till pappor och i två fall till mammor 

(Skogh 2001:133). Att flickor i studien associerar begreppet teknik till pappan kan bero enligt 

Hirdman (2004:118-119) på isärhållandets ”lag” som sägs finnas i arbetsdelningen mellan könen 

samt i föreställningar om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. Likt Skogh tar Staberg 

(1992:65) upp att fyra flickor har en pappa som är matematiker, naturvetare eller ingenjör. Vidare 

menar Staberg att naturvetenskap och teknik är tydligt manliga domäner i föräldragenerationen 

(Staberg 1992:65). Tekniken har även enligt Skogh (2001:9) länge ansetts tillhöra manliga domäner, 

då den har under en längre period tagit stor plats inom mansdominerade yrken som kvinnor inte haft 

tillgång till. Resterande elever i studien sa förslag som bilmekaniker, ”jobba med datorer ” samt 

lärare. 

 

8.5.1.2 Elevgrupp A 

I elevgrupp A togs det upp likt elevgrupp F yrken som elektriker, tekniker och ingenjör. Flickorna i 

Skoghs (2001:138) studie tar upp yrken som lärare, byggare och bilmekaniker, när de tillfrågades 

om de kände till några ”tekniska” yrken. Elev A4 berättade: ”En gång så slutade spisen fungera och 

då kom det en sån där va heter det en sån elektriker och då fixade han den tänk om han inte hade 

kommit då hade vi inte kunnat äta nånting”. Bjurulf  nämner i sin avhandling att eftersom teknisk 

verksamhet har påtagliga konsekvenser för människan, samhället och naturen krävs det att man har 

förmågan att analysera och värdera samspelet mellan människan, tekniken och våra möjligheter att 

existera (Bjurulf 2008:21). 

 

8.5.2 Pojkar 

8.5.2.1 Elevgrupp P 

De yrken som framkom i elevgrupp P liknar ovanstående förslag från elevgrupp F och elevgrupp A. 
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Eleven P1 gav följande förslag: ”Mekaniker som fixar bilar och sånt och så kan det vara sån dära 

om man jobbar med Telia datorer och sånt”. Andra förslag som framkom av eleven P4 var: ”jag 

tycker rörmokare för man måste veta hur man ska sätta ihop allt”, ”...tekniker som arbetar med 

datorer”. Övriga elever tog upp yrken som elektriker samt bilmekaniker likt flickorna från 

elevgrupp F och elevgrupp A. 

 

8.5.2.2 Elevgrupp B 

De yrken som framkom i elevgrupp B var bilmekaniker, ”jobba med grävmaskiner”, tekniker, 

byggarbetare och fotbollstränare. Elev B2 berättade: ”Min pappa jobbar som byggarbetare och det 

finns massa saker som är teknik just på byggarbeten för man använder verktyg och gör massa 

saker.” I Skoghs undersökning beskriver flickorna ovanstående förslag på tekniska yrken (Skogh 

2001:138). Dock tas inte fotbollstränare upp som ett tekniskt yrke, enligt Vygotskij (2006) utvecklas 

barnets språk beroende av deras sociala erfarenheter. 

 

8.6 Begreppsuppfattning   

Läraren L1 första tanke kring begreppet teknik var tendenser i samhället samt utveckling. Hon 

menar att tekniken ändras hela tiden och att man bör synliggöra det i skolan. Mattsson (2002:9) 

poängterar att tekniken påverkar befolkningssammansättningen, värderingsmönster, ekonomi, 

miljökrav samt politik. Vidare tar L1 upp att det kan vara svårt att synliggöra teknik i skolan då de 

saknar resurser så som smartboard, iPads etc. Hon anser att: ”... skolan ska också gå hand i hand 

med utveckling och hänger vi inte med utvecklingen hänger vi inte med omvärlden och då är det 

brister” (L1). Enligt Mattsson (2005) är tekniska kunskaper och förståelse för teknik idag av stor 

vikt, då det är en förutsättning för samhällets välfärd, framtiden samt människors rätt till 

demokratiska beslut (Mattsson 2005:1). Läraren L2 nämner att hon tänker på omgivningen och all 

teknik som finns. Enligt L2 är det sådana saker som man har skapat för att underlätta människors 

vardag och att människan idag är väldigt beroende av teknik. Detta kan kopplas till Mattssons 

(2002:2) resonemang: ”att existera är att använda teknik och det tyder på att det aldrig existerat 

människor utan teknik”. Läraren L3 ser på teknik som olika föremål som människor använder sig 

av såsom datorer, bilar, tv-apparater och telefoner. Bjurulf (2008) menar på att artefakter ses som en 

central punkt i beskrivningen av teknik. Likt Bjurulf tar Blomdahl (2007:39) upp artefakter som en 

vanlig definition av begreppet teknik. 

 

När jag frågar lärarna om teknik kan definieras på olika sätt nämner L1 att det betyder olika saker 

för alla både barn och vuxna. Vygotskij poängterar att ”språket är de glasögon genom vilka man ser 

världen” (Imsen 2006:314). Språkets utveckling är enligt Vygotskij en produkt av det sociala 
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samspelet människan ingår i (Øzerk 1998:82-83). Teknik kan enligt L1 definieras som utveckling 

samt som olika tekniska innovationer i samhället. Tekniska innovationer för L1 är teknikprylar som 

man kan använda som hjälpmedel i vardagen. Vidare nämner hon att barn kopplar oftast begreppet 

teknik till forskning och uppfinningar, vilket vi kunde se i Skoghs (2001:135) studie där barn 

beskrev teknik som uppfinningar. Lärare L2 anser att teknik kan definieras som en process som är 

långvarig och föränderlig och att man därför måste anpassa det till människors vardag hela tiden. 

Hon nämner att man under forntiden skapade vissa föremål för att underlätta och teknik då och nu 

betyder olika saker. Teknik ses enligt Mattsson (2002) som en del av kulturen vi ingår i och som 

ständigt är i utveckling. I en liknande studie av Bjurulf (2008), där hon undersöker hur lärare förstår 

begreppet teknik kan jag se likheter i och med att olika lärare i studien beskriver teknik som en 

föränderlig utveckling som har till syfte att göra det bekvämt för människan (Bjurulf 2008:68/118). 

Läraren L3 tycker att teknik kan beskrivas som allt som finns runt omkring oss. Hon menar att 

omvärlden är uppbyggd av teknik och att människor använder det dagligen t.ex. när man lagar mat, 

åker bild, flyg m.m. Mattsson (2005:22) tar upp att teknik har medfört välbefinnande för människor 

genom att öka tillgängligheten för olika tjänster, transporter etc.  

 

8.7 Motverka traditionella könsmönster 

Lärarna fick först definiera begreppet genus. L1 beskrev det som olika könsmönster tjejer och killar 

har som de kategoriseras efter. Mönster kan både vara fysiska och psykiska utifrån kön. Enligt 

henne finns dessa kategorier för att kunna identifieras som människor. L2 definierar genus som det 

som formar flickors och pojkars sociala beteende. Hon menar på att man föds med ett kön men att 

genus är något som skapas av samhället. Likt L2 menar L3 att vi föds som man/kvinna men att det 

är samhället som formar och skapar förväntningar beroende på kön. 

 

Det finns både skillnader och likheter i hur lärarna beskriver begreppet genus, Vygotskij menar på 

att begreppen binder samman olika erfarenheter, vilket hjälper oss att systematisera och hålla 

ordning i det sociala och materiella kaos som råder omkring oss (Øzerk 1998:84).Med stöd i 

Hirdmans (2004) teori kan vi se likheterna i hur genus beskrivs. Hirdman (2004) menar på att genus 

är olika  förväntningar, föreställningar och processer beroende på kön som ständigt återskapas.  

 

Vid frågan om vad de anser är traditionella könsmönster besvarade L1 att det är: ”när pojkar leker 

med bilar och flickor leker med dockor. Flickor bär rosa och pojkar blå. Flickorna är oftast tysta och 

pojkar gillar att synas och höras”. Läraren L2 anser att traditionella könsmönster är vad som anses 

vara ”okej” beroende på kön. Det kan enligt L2 handla om leksaker, kläder, känslor och attityder. 

L2 menar på att dessa förstärks när någon bekräftar vad som är ”okej” och att man på detta sätt 
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förstärker de olika könsmönster. L3 definierar det som de olika egenskaper som killar och tjejer bör 

ha som reglerar vårt samhälle. Dessa anger L3 styrs av traditioner och inte människans fria vilja. 

Hirdman (2004:121) påstår att man genom genuskontrakt beskriver de gränserna som finns mellan 

det som är maskulint och feminint, vilka fungerar som reglerare mellan könen. 

 

När vi sedan började diskuterade om teknikundervisningen fick lärarna besvara ifall de kunde se 

några skillnader mellan flickor och pojkars intresse för teknik. Läraren L1 sa att hon kunde 

konstatera att pojkar var mer intresserade än flickor men dock inte alla. Det märkte hon genom att 

pojkar kunde sitta fokuserade längre perioder under tekniklektionen samt att de kunde ”hålla på” 

med apparater medan flickor tyckte mer om att jobba med skapande såsom pärlor. Skogh (2001:49) 

tar upp att flickors förhållningssätt till teknik skulle kunna uttryckas som en konsekvens av vad 

flickorna tycker sig veta om teknik och vilka associationer ämnet väcker hos dem dvs. värderingar. 

Hirdman (2007:179) hävdar att den manliga normen blir en kontext och mall som kvinnor alltid ska 

förhållas till, jämföras emot och bedömas utifrån på så sätt återskapas samhällets olika 

genuskontrakter. Läraren L2 sa att både pojkar och flickor tyckte att det var lika roligt med tekniska 

moment. De tävlade med varandra när de byggde olika objekt och var lika engagerade. Läraren L3 

beskrev att alla elever var lika intresserade av ämnet, hon såg inga skillnader mellan könen. Skogh 

(2001) tar upp vikten av lärarens attityd, eftersom den kan påverka och begränsa elevernas 

ageranden i hur de förhåller sig till olika tekniska uppgifter.  

 

Lärarna fick sedan berätta hur de arbetar med att motverka traditionella könsmönster i  

teknikundervisningen samt ifall det fanns några hinder. L1 besvarade att  hon tänkte på hur hon 

placerade eleverna i olika grupper. Elever hon ansåg var mer begåvade och intresserade av teknik 

skulle placeras med osäkra elever för att förstärka dem. Bråten & Thurmann-Moe (1998:104-105) 

poängterar vikten av samarbete med en kamrat som kan prestera mer eftersom samarbetet styr 

barnet mot högre nivåer i sin utveckling. L1 poängterade att hon inte ”tänkte på kön” utan att hon 

endast gjorde det utifrån elevernas intresse. De hinder L1 såg med att motverka traditionella 

könsmönster berodde på att hon märkte att killar var mer intresserade av ämnet teknik och att det 

därför var ”lätthänt” att de tog mer plats, vilket i sin tur ledde till att hon frågade mest pojkarna. 

Skogh (2001:39) nämner att pojkarnas dominerande beteende är mer accepterat av samhället, vilket 

gör att man ser beteendet som ”normalt” och inte lägger märke till det. Utifrån Hirdmans (2004) 

teori kan vi se att man på detta sätt förstärker de genuskontrakt som finns i varje samhälle genom att 

acceptera dessa och ge dem möjligheten att ”utspela” sig.  

 

L2 beskrev att hon brukar dela upp grupperna så att det blir en blandning mellan kille och tjej. Hon 
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nämner även att hon brukar använda sig av glasspinnar där elevernas namn är uppskrivna, vilket 

enligt henne ger en mindre ”könsladdad” val. Hon tar upp att: ”här har vi inte så mycket material 

här så det är inte så att tjejerna kan ta rosa papper då är det att vi ger materialet och då kan de inte 

välja om de vill ha rosett eller andra saker”. Hirdman (2001:116/118) tar upp att en vanlig 

problematik när man pratar om genus är den starka kopplingen till olika egenskaper och föremål 

kopplade till det manliga och kvinnliga könet, det kallas isärhållandets ”lag” som fungerar som 

förstärkande och mönsterskapande av genus. Vidare tar L2 upp vikten av att koppla undervisningen 

till elevernas vardag och att man ska fånga upp både kvinnliga och manliga personer som jobbar 

med teknik, så att barnen kan känna igen sig i båda. Vygotskij hävdar att allt tänkande har sin 

utgångspunkt i social aktivitet och den sociala miljön barnet ingår i (Imsen 2006:312).  

 

L3 ansåg att det viktigaste var att ha ett öppet klassrumsklimat, där man varken bekräftar eller säger 

emot vad som är typiskt för killar/tjejer. Hirdman (2004) nämner att ett sätt att motstrida samhällets 

genuskonntrakter är genom att ”stå emot” dessa. L3 tyckte även att det var viktigt att barnet fick 

tänka fritt, men även att man i klassrummet visar på hur man kan motstrida samhällets ”gränser” 

mellan könen. Vidare menade läraren L3 att eleverna ska få arbeta med olika tekniska uppgifter 

utan att dessa kopplas till ett specifikt kön. Könets koppling till olika egenskaper och föreställningar 

ses av Hirdman (2004:116) som en problematik när människan motstrider samhällets genussystem. 

9. Slutdiskussion 

I detta avsnitt redogör jag för de slutsatser jag dragit efter det resultat som framkommit genom 

analysen. Detta avsnitt avslutas med förslag på vidare forskning. 

 

Syftet med studien var att genom intervjuer undersöka ifall det fanns skillnader i hur ett antal flickor 

och pojkar i årskurs 3 uppfattade begreppet teknik. Vidare skulle jag undersöka hur de intervjuade 

lärarna uppfattade begreppet teknik samt hur de beskrev att de arbetade med att motverka 

traditionella könsmönster i teknikundervisningen. Med hjälp av tidigare forskning och olika 

teoretiska utgångspunkter försökte jag svara på studiens frågeställningar: 

- Finns det några skillnader i hur ett antal pojkar respektive flickor i årskurs 3 uppfattar begreppet 

teknik? I sådana fall vilka?  

- Hur beskriver tre lärare begreppet teknik? 

- Hur beskriver lärarna att de arbetar med att motverka traditionella könsmönster i teknikundervis-

ningen?  
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Jag har i min undersökning genom intervjuerna kommit fram till att det finns skillnader i hur pojkar 

och flickor uppfattar begreppet teknik. Jag kan dock inte dra någon generell slutsats, utan den gäller 

endast de intervjuade eleverna. Skillnaderna i uppfattningen av begreppet teknik visade sig genom 

att pojkarna visade en bredare förståelse för begreppet kopplat till artefakter, sportsammanhang och 

skapande medan flickorna kopplade det till uppfinningar, artefakter och el. Det fanns till viss del 

likheter mellan flickornas och pojkarnas tankar kring begreppet teknik. Dessa visade sig mest ge-

nom att båda beskrev teknik vid olika tillfällen genom artefakter så som: dator, lampa m.m. Det 

framgick även när eleverna talade om tekniska yrken då alla elevgrupper tog upp liknande exempel 

så som: bilmekaniker, dator-tekniker, ingenjör m.m.  

 

Jag kan i min undersökning hitta likheter med informanternas svar i studien Teknikens värld – flick-

ors värld, där vi kan se att ett antal elever visar på osäkerhet när de talar om begreppet teknik me-

dan andra är mer insatta i ämnet (Skogh 2001). När eleverna fick se olika illustrationer och sedan 

beskriva ifall det var teknik eller inte kunde jag se att pojkarna gav mer utförliga svar kopplade till 

definitionen av teknik på flera fält. En utav flickorna i intervjun uttryckte även att teknik var mer för 

pojkar och andra elever var osäkra på begreppets betydelse vid ett flertal tillfällen under intervjun. 

Skog (2001) menar på att elevernas olika begreppsuppfattningar kan bero på pojkarnas och flickor-

nas skilda vardagserfarenheter, en annan betydelsefull faktor skulle kunna vara att flickornas associ-

ationer till ämnet teknik begränsar dem. Turja, Endepohls & Chatoney (2009:362) hävdar 

att:” Technology is a field which is strongly connected to the male gender”. Den manliga domänen 

teknik förespråkar kan ses som en av anledningarna till varför eleverna har olika tekniska kun-

skaper. 

 

I frågan om hur lärarna uppfattar begreppet teknik kunde jag se att samtliga lärare beskriver att de 

ser teknik som viktig för människans och samhällets utveckling. Lärarna beskrev under flera till-

fällen att teknik var föremål som skapats för att underlätta för människor. I Bjurulfs (2013) under-

sökning kring hur lärarna arbetar med skolämnet teknik kunde jag se att lärarna satte stor fokus på 

att förstå hur tekniken gynnar människor och hur viktigt det är med tekniska kunskaper. Lärarnas 

resonemang kan även kopplas till Matsson (2005) som tog upp vikten med ämnet teknik för att un-

derlätta människors vardag och för en fortsatt utveckling av samhället. 

 

I min tredje problemformulering kom jag fram till att lärarna arbetar på ett liknande sätt för att mot-

verka traditionella könsmönster i klassrummet. Centralt var att man skulle dela upp eleverna i grup-

per utifrån deras förmågor samt att man inte skulle begränsa elevernas idéer och tankar. Dock kunde 
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jag upptäcka motsägelser i deras sätt att arbeta eftersom läraren L1 beskrev att det var ”lätthänt” att 

pojkarna fick ta mer plats i undervisningen. Detta problematiseras av Skogh (2001), hon hävdar att 

pojkars dominerande attityd oftast blir socialt accepterat utan att man lägger märke till det och att 

det därför är viktigt att låta flickor ta lika stor plats. Läraren L3 nämnde att man kan motstrida sam-

hällets mönster genom att låta eleverna arbeta fritt utan att begränsa dem, vilket enligt Hirdman 

(2004) ses som ett sätt att arbeta med att motverka genuskontrakten.  

 

10. Framtida forskning  

Under undersökningens gång har jag har fått nya infallsvinklar på teknik som skolämne och vad 

som skulle vara intressant att forska vidare på. Därav tänker jag att ett intressant forskningsområde 

är att forska kring lärarnas kompetens inom teknikämnet. 
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12. Bilagor 

Intervjufrågor lärare samt presentation 

Hej jag heter Natalia och är lärarstudent från Södertörnshögskola. Syftet med studien är att genom 

intervjuer undersöka ifall det finns skillnader i hur flickor och pojkar uppfattar begreppet teknik. 

Vidare kommer jag att undersöka hur lärarna uppfattar begreppet teknik samt hur de beskriver att de 

arbetar med att motverka traditionella könsmönster i teknikundervisningen. Ditt deltagande är frivil-

ligt, vilket betyder att ni kan avbryta intervjun när ni vill. Jag tar hänsyn till vetenskapsrådet fyra 

etiska principer. Samtycker du till att delta i studien? Ni kommer inte kunna identifieras i min stu-

die, vilket innebär att ni kommer få fiktiva namn. Uppgifterna jag får från intervjun kommer jag 

endast använda för undersökningens syfte.  

1. Personliga frågor: - Vad heter du? - Hur gammal är du? - Vilken utbildning har du? Och hur 

länge har du arbetat som lärare? 

 2. Teknik - Vad tänker du på när du hör ordet teknik? 

- Begreppet teknik kan definieras på många olika sätt, hur definierar du det? - Ser du dig själv som 

teknisk? På vilket sätt? - Vad är för dig tekniska jobb? - Varför tror du att det är viktigt med teknik? 

3. Teknikundervisning 

- Beskriv hur ni arbetar med teknik.. - Hur ofta? 

 - Känner du dig trygg med att undervisa I teknik?  

- Skulle du önska att du hade fått mer redskap? 
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 - Vilka mål vill du uppnå med teknikundervisningen?  

- Upplever du att det finns skillnader flickors/pojkars intresse för teknik? På vilket sätt?  

- Hur tror du att barn uppfattar begreppet teknik? 

- Vad betyder genus för dig? 

 - Vilka strategier använder du dig av för att inte förstärka traditione lla könsmönster i teknikunder-

visningen? 

 - Anser du att det finns några hinder med att motverka traditionella könsmönster i 

teknikundervisningen? Vilka är möjligheterna?  

- Kan man se skillnader i engagemanget flickor respektive pojkar visar under teknikundervis-

ningen? ---> På vilket sätt engagerar du båda I så fall?  

- Anser du att teknik är ett ämne där flickor och pojkar skiljs åt? - Om du hade fått gå möjligheten 

att läsa teknikämnet igen, vad hade du velat att man hade fokuserat på? 

 

Intervjuguide elever 

Hej! Jag heter Natalia och pluggar till lärare för barn som är i eran ålder. Jag skriver ett arbete om 

skolämnet teknik och är nyfiken på era tankar och funderingar. Ert deltagande är frivilligt vilket be-

tyder att ni inte behöver svara på frågor om ni inte vill och ni kan avbryta intervjun när ni vill. Jag 

kommer att spela in under hela intervjun men det är endast jag som kommer lyssna på det för att 

kunna göra mitt abete. 

Inledande fråga: 

* Vet ni vad en intervju är? Förklara 

* Gå igenom vad man ska tänka på under en intevju 

* Finns ingen rätt/fel svar 

* Vi lyssnar på varandra 

* Jag är nyfiken på att veta vad ni tänker på när ni hör ordet teknik... 

* Minns ni något ni har gjort på teknikundervisningen? 

* Tror ni att teknik kan betyda olika saker? 

* Vad är teknik och vad är inte teknik? 

* Tycker ni att teknik är lätt eller svårt? På vilket sätt? 

* Tycker ni att teknik är roligt? 
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* Vad intresserar er inom teknik? 

* Vet alla vad teknik är? 

* Vad tror ni att teknik används till? 

* Varför tror ni att det är viktigt att kunna teknik? 

* Vad innebär det att vara duktig på teknik(teknisk)? 

* Tycker ni att teknik är bra/dåligt? Motivera ! Förklara. 

* Brukar ni göra några tekniska aktiviteter på fritiden? Beskriv! 

* Är flickor/ pojkar lika bra på teknik? 

* Tror ni att flickor och pojkar gillar teknik lika mycket? 

* Vad skulle ni tycka om att undervisas enskilt dvs. Bara flickor/pojkar? Varför skulle det vara 

bra/dåligt? 

* Vilka tekniska prylar använder ni? 

* Vad brukar era föräldrar göra som kan vara tekniskt? 7 

* Vilka saker brukar era föräldrar göra som kräver en viss teknikskunskap? 

* Vad tror ni kan vara tekniska jobb? 

* Vad vill ni bli när ni blir stora? 
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Föräldrarbrev 

                                                                                                                                    2016-02-23 

Hej, 

Jag heter Natalia Giraldo och är en lärarstudent vid Södertörns högskola. Jag går på termin 7 på 

Grundlärarutbildningen med interkulturell profil f-3. Denna termin har vi börjat skriva vårt själv-

ständiga arbete 1 som innefattar 15 hp. I min uppsats hoppas jag kunna ta del av elevernas och lära-

rens tankar kring teknik som skolämne. 

Syftet är att undersöka ifall det finns några skillnader utifrån kön i hur elever uppfattar begreppet 

teknik som skolämne samt vilka tekniska aspekter eleverna ser som manliga respektive kvinnliga. 

Vidare kommer jag att undersöka hur lärarna arbetar för att motverka traditionella könsmönster i 

teknikundervisningen. Skolverket (2010) hävdar att: ”Tekniken har traditionellt sett varit en aspekt 

av samhället där människors syn på vad som är kvinnligt och vad som är manligt både skapats, för-

stärkts och återskapats”. 

Vi har fått tillåtelse av lärarna Marcela Duran, Lora Gfror, Carina Claesson i årskurs 3 för att göra 

intervjuer och observationer i deras klasser. Eleverna kommer att intervjuas i grupper om fyra per-

soner och jag kommer föra anteckningar samt spela in intervjuerna. Detta för att kunna arbeta vi-

dare med intervjuerna i min undersökning. Observationen kommer ske i helklass under en teknikun-

dervisning med respektive lärare. Intervjumaterialet och informationen kring intervjupersonerna, 

kommer vi att hantera utifrån sekretess och anonymitet genom Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Både skolan, lärare och elever är anonyma i undersökningen. Vetenskapsrådets hemsida: 

www.vetenskapsradet.se. 

Det är frivilligt för eleverna att delta i intervjuerna. Om ni EJ vill att ert barn skall medverka ber vi 

er att kontakta respektive lärare innan den 9 Mars 2016. Kontakta mig gärna vid eventuella frågor. 

 

Tack på förhand! 
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Med vänliga hälsningar, 

Natalia Giraldo  

Telefon: XXXXXXX 

 Mailadress: XXXXX 


